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y Wojna, tuż za naszą granicą i dynamicznie zmieniająca się sytuacja, 

pogłębiająca kryzys humanitarny na Ukrainie spowodowała 
konieczność scedowania na samorządy działań pomocowych dla 
uchodźców.

Od początku marca odbywały się 
wideokonferencje z Wojewodą 
Dolnośląskim Jarosławem 
Obremskim, w których uczestniczył 
burmistrz Bogatyni, przyjmując 
kolejne zadania do realizacji według 
wskazań wojewody. Już 2 marca br. 
w bogatyńskim urzędzie odbyło się 
pierwsze z wielu, organizowanych 
przez burmistrza Wojciecha 
Dobrołowicza, posiedzenie 
zespołu z udziałem dyrektorów 
i prezesów jednostek podległych, 
przedstawicieli Policji, Straży 
Miejskiej, kierownika Gminnego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
naczelników wydziałów 
bogatyńskiego urzędu, którego 
celem było koordynowanie działań 
pomocowych na rzecz uchodźców 
z Ukrainy. 04.03. br. pierwsza grupa 

obywateli Ukrainy została przyjęta 
przez gminę Bogatynia. W ramach 
pomocy systemowej gmina 
zapewniła uchodźcom miejsca 
noclegowe w wyznaczonych 
obiektach oraz całodzienne 
wyżywienie. 02.03.br. uruchomiony 
został gminny punkt zbiórki na 
rzecz Ukrainy. Koordynację akcji 
pomocy dla uchodźców przejął 
Bogatyński Ośrodek Pomocy 
Społecznej i Wsparcia Rodziny. 
Ośrodek rozpoczął wydawanie 
pomocy rzeczowej oraz udzielanie 
informacji w kwestiach formalnych 
(nadania numeru PESEL, zapisania 
dzieci do szkoły, rejestracji 
w Urzędzie Pracy). 10.03.br. zebrane 
przez mieszkańców 
Miasta i Gminy 
Bogatynia dary dla 

Ukrainy zostały przewiezione 
do powiatowego magazynu 
w Zgorzelcu. W zorganizowanym 
przez gminę Bogatynia transporcie 
znalazły się m.in.: koce, śpiwory, 
apteczki, pieluchy, świeczki, 
pościele. Przewiezienie darów nie 
zakończyło działania gminnego 
punktu zbiórki, który został 
przeniesiony do sali sportowej 
Liceum Ogólnokształcącego. 
W związku ze zwiększającą się 
liczbą uchodźców, uruchomiony 
został obiekt noclegowy OSiR przy 
ul. Białogórskiej i przygotowano 
kolejne miejsca w hali sportowej 
OSIR przy ul. Sportowej 8. 
Dzięki pomocy mieszkańców 
i stowarzyszeń z terenu gminy 
Bogatynia, którzy przekazali 
sprzęt AGD, uruchomione zostały 
pralnie i doposażone kuchnie dla 
mieszkających tutaj obywateli 
Ukrainy. Aby pomóc rodzinom 
ukraińskim zaaklimatyzować się 
w Bogatyni 24.03.br z inicjatywy 
burmistrza Wojciecha Dobrołowicza 
zorganizowane zostało wspólne 

ognisko integracyjne 
dla ukraińskich rodzin 
i mieszkańców Bogatyni.

Bogatynia dla Ukrainy

UKRAINY

Bogatynia
dla
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Jednostka OSP Bogatynia otrzymała rządowe wsparcie na zakup 
nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. 21 marca br. w remizie 
OSP w Raczkowej odbyło się wręczenie promes dla jednostek OSP 
z okręgu jeleniogórsko – legnickiego.

Promesy, podpisane przez 
sekretarza stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Macieja Wąsika oraz komendanta 
głównego Państwowej Straży 
Pożarnej nadbrygadiera Andrzeja 
Bartkowiaka zostały przekazane 
17 jednostkom OSP. W powiecie 
zgorzeleckim promesy trafiły do 

jednostek OSP Bogatynia i OSP 
Zawidów. 

Przekazana dotacja na zakup 
lekkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla jednostki OSP 
Bogatynia wynosi 130.000,00 
zł. Nie jest to jedyna dotacja na 
ten cel. Działania OSP Bogatynia 

zmierzające do zakupu nowego 
pojazdu wspiera również gmina 
Bogatynia. W budżecie na ten cel 
zabezpieczono kwotę 120.000,00 zł.

W imieniu OSP Bogatynia promesę 
z rąk Zastępcy Komendanta 
Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej nadbryg. dr inż. Adama 
Koniecznego, w obecności 
Komendanta Powiatowego 
PSP mł. bryg. mgr inż. Artura 
Czułajewskiego, poseł na Sejm 
RP Ewy Szymańskiej i senatora 
RP Krzysztofa Mroza odebrali: 
prezes jednostki OSP Bogatynia dh 
Krzysztof Suszczyński oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech 
Dobrołowicz. Podczas uroczystego 
przekazania promes obecni byli 
również: Dolnośląski Komendant 
Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. 
Marek Kamiński, Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz, 
radny Sejmiku Dolnośląskiego 
Piotr Karwan, starosta Legnicki 
Adam Babuśka oraz druhowie 
jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z okręgu jeleniogórsko – 
legnickiego.

Promesa dla jednostki 
OSP Bogatynia

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie 
działa w nowej siedzibie przy ul. Wyczółkowskiego 42 A w budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni.

Od wielu lat w Bogatyni brakowało 
miejsca, które spełniałoby wysokie 
standardy, jakie obecnie stawia 
się ośrodkom terapeutycznym 
w Polsce. Dzięki staraniom 
burmistrza Bogatyni Wojciecha 
Dobrołowicza oraz wielu osób 
zaangażowanych w pracę na rzecz 
osób potrzebujących, udało się 
takie miejsce stworzyć. W ośrodku 
pracują wykwalifikowani specjaliści, 
którzy służą pomocą osobom 
uzależnionym oraz dotkniętym 
trudną sytuacją w rodzinie. 
Prowadzone są również konsultacje 
psychologiczne.

Otwarcie nowej siedziby Ośrodka 
Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień i Pomocy Rodzinie 
odbyło się w dniu 01.03.2022 r. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali: burmistrz Bogatyni 
Wojciech Dobrołowicz i Dyrektor 
Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Wsparcia Rodziny Ewa 
Duda. W uroczystości uczestniczyli 
również zaproszeni goście związani 
z profilaktyką uzależnień w gminie 
Bogatynia: Zastępca Burmistrza ds. 
Społecznych Aleksandra Ratajczak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Kubica, Przewodnicząca 
Komisji ds. Zdrowia Krystyna 

Dudziak – Piwowarska oraz radni, 
członkowie komisji, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Bogatyni Beata 
Wiśniewska, Główny Specjalista 
ds. Profilaktyki Uzależnień Adam 
Balcer, psychoterapeuci uzależnień, 
Kurator Sądowy Sądu Rejonowego 
w Zgorzelcu Tomasz Śnieżyk.

Ośrodek w nowej siedzibie
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Ładna pogoda sprzyja robotom budowlanym prowadzonym 
w Bratkowie. Budowa świetlicy wiejskiej realizowana jest zgodnie 
z założonym planem. 

Od czasu rozpoczęcia prac 
wykonano już roboty ziemne 
(usunięcie humusu, plantowanie 
terenu, wykopy pod ławy 
fundamentowe), podbudowę 
pod fundamenty, zabetonowano 
ławy fundamentowe, wykonano 
izolację przeciwwilgociową ław 
fundamentowych, wymurowano 
ściany fundamentowe z bloczków 
betonowych, wykonano izolację 
przeciwwilgociową i termiczną 
ścian fundamentowych, 
ułożono drenaż opaskowy i otok 
instalacji odgromowej, obsypano 
fundamenty i ściany fundamentowe, 
rozprowadzono instalacje 
podposadzkowe w obiekcie, 
zabetonowano podbudowę pod 

posadzki, wymurowano ściany 
parteru z pustaków ceramicznych. 
Wykonano również przyłącza: 
wodociągowe i energetyczne.

Zgodnie z projektem świetlica 

w Bratkowie mieścić będzie 
m.in.: salę spotkań dla 50 osób, 
salę zajęć dydaktycznych, salę 
fitness oraz pomieszczenia 
gospodarcze i sanitarne. Wokół 
obiektu zaplanowano plac zabaw, 
minisiłownię i zadaszone miejsce 
spotkań oraz elementy małej 
architektury.

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.

Trwają prace przy 
budowie świetlicy

Przy ul. Energetyków powstała ogólnodostępna, wielofunkcyjna, 
plenerowa strefa aktywności.

Siłownia zewnętrzna wyposażona 
w 6 różnych urządzeń, w tym 
jedno dostosowane dla osób 
z niepełnosprawnością i jedno dla 
dzieci, strefa relaksu z ławkami, 
stołami do gry w szachy i ping 
ponga, stojaki na rowery, a dookoła 
zieleń – nowy miejski obiekt 
rekreacyjny jest już gotowy, by 
zadbać o zdrowie, kondycję i dobry 
nastój naszych mieszkańców! 
Wiosna za oknem, warto więc 
wyjść z domu by poćwiczyć, czy 
zrelaksować się w plenerze. W strefie 
aktywności przy ul. Energetyków 
każdy znajdzie coś dla siebie. 
Zapraszamy!

Budowa strefy została sfinansowana 
z budżetu gminy. Koszt zadania to 
107 994 zł. Obiekt wykonała FHU 
HUSE z Bielska-Białej.

Plenerowa strefa 
aktywności zaprasza!
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W Szkole Podstawowej nr 5 w Bogatyni został zrealizowany program 
rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. Dzięki niemu kuchnia zyskała 
nowe wyposażenie, a szkolna stołówka nowe, kolorowe oblicze.

Zadanie wykonano na podstawie 
umowy o dotację zawartej 
pomiędzy Skarbem Państwa – 
Wojewodą Dolnośląskim, a organem 
prowadzącym – Gminą Bogatynia, 
a jego całkowity koszt wyniósł 
100 000 zł, z czego dotacja celowa 
to 80 000 zł, a wkład własny 
20 000 zł. Przyznane środki zostały 
wykorzystane w całości. Celem 
dotacji rządowej było zapewnienie 
bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki przez 
organizację stołówek i miejsc 
spożywania posiłków. W SP nr 5 

zadanie dotyczyło doposażenia 
i poprawy standardu obecnie 
funkcjonującej stołówki. W ramach 
wsparcia finansowego kuchnia 
została wyposażona w sprzęty 
niezbędne do przygotowywania 
posiłków, w tym: piec konwekcyjno-
parowy, patelnię elektryczną, 
obieraczkę do ziemniaków, kuchnię 
6-płytową, sokowirówkę do warzyw 
i owoców, robot wielofunkcyjny, 
a także w nowe stoły ze stali 
nierdzewnej. Zakupiono szafę 
chłodniczą i mroźniczą. Urządzenia 
te są niezbędne do funkcjonowania 

kuchni, ponieważ gwarantują 
zachowanie świeżości, walorów 
odżywczych i smakowych oraz 
zapobiegają psuciu się żywności, 
dzięki przechowywaniu jej 
w odpowiednich warunkach.

Na stanowisko mycia naczyń 
zakupiona została zmywarka 
kapturowa do mycia i dezynfekcji 
naczyń. Aby polepszyć warunki 
i bezpieczeństwo spożywania 
posiłków zakupiono 10 stołów, 
każdy z 4 kolorowymi krzesłami, co 
znacznie poprawiło estetykę jadalni. 
W urokliwej i przyjaznej stołówce 
łatwiej uczyć dzieci kulturalnego 
i higienicznego spożywania 
posiłków oraz utrzymywania 
porządku.

Zadowolenia z metamorfozy 
szkolnej kuchni i stołówki nie krył 
burmistrz Wojciech Dobrołowicz, 
który odwiedził bogatyńską „Piątkę” 
zarówno na starcie programu, 
jak i po jego sfinalizowaniu. 
Zakup nowoczesnych sprzętów 
w znacznym stopniu ułatwi 
sporządzanie zdrowych, smacznych 
i urozmaiconych posiłków dla dzieci 
– m. in. dań przygotowywanych bez 
tłuszczu, na parze. Przeprowadzona 
modernizacja podnosi standardy 
żywieniowe stołówki oraz higienę 
i komfort pracy. Z pewnością posiłki 
serwowane w szkolnej kuchni teraz 
będą smakowały jeszcze lepiej.

Rządowy Program 
„Posiłek w szkole i w domu”

W dniach 21-22 marca, w pobliskim czeskim Bedrichovie odbyła 
się konferencja dla uczestników czesko-polskiego, lustrzanego 
projektu pn. „Od przedszkola bez granic – sport, kultura, ekologia”, 
realizowanego przez Miasto Hradek wraz z Gminą Bogatynia, przy 
współudziale Miasta Zittau.

Dwudniowa konferencja była 
okazją do prezentacji działań 
projektowych po obu stronach 
granicy, ale przede wszystkim do 
zapoznania się członków zespołu 
koordynującego oraz uczestników 
ze strony hradeckich, bogatyńskich 
oraz żytawskich przedszkoli. 
Zaplanowane na te dni warsztaty 
poświęcone były przygotowaniu 
trójjęzycznego, obrazkowego 

słownika podstawowych wyrażeń 
i zwrotów do komunikacji 
niewerbalnej do wykorzystania 
przez dzieci w wieku przedszkolnym. 
W programie nie zabrakło także 
elementów integracji w postaci 
wspólnego wieczoru czy górskiej 
wędrówki. Nieodzowna była też 
wymiana doświadczeń i dobrych 
praktyk.

W projekcie „Od przedszkola bez 
granic – sport, kultura, ekologia” 
zaplanowano kilka ciekawych 
działań. Są to m.in. Wycieczka do 
zamku Sychrov (CZ), Zabawa w cyrk 
(w Bogatyni), Międzynarodowy 
przegląd przedszkolnych zespołów 
tanecznych (w Bogatyni), Dzień 
błota (w Libercu) oraz Olimpiada 
sportowa (w Hradku). Polską 
stronę reprezentowały nauczycielki 
z Przedszkola Publicznego nr 4 
w Bogatyni oraz naczelnik Wydziału 
Kultury, Sportu i Współpracy 
Międzynarodowej Mirosław 
Drewniacki.

Od przedszkola bez granic…
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szkół do Świeradowa Zdroju.

W trakcie pobytu dzieci uczestniczą 
w zajęciach plastycznych, 
warsztatach profilaktycznych 
(rozwijanie kompetencji 
społeczno-emocjonalnych, 
sposoby radzenia sobie ze 
stresem), warsztatach muzyczno 
- ruchowych (rozładowywanie 
emocji, współpraca w grupie, 
poprawa kondycji ruchowej, relaks 
i odprężenie, czerpanie radości 
ze wspólnej zabawy). Ponadto 
zwiedzają okolicę, grają w kręgle, 
uczestniczą w integracyjnym 

ognisku.

Wyjazd do Świeradowa Zdroju 
jest jednym z elementów projektu 
„Razem” współfinansowanego ze 
środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla 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 – 
konkursy horyzontalne

W ramach projektu „Razem” 
uczniowie bogatyńskich szkół 
podstawowych uczestniczą 
w wyjazdach edukacyjno-
integracyjnych (kl. I-IV wyjazdy 
jednodniowe, kl. V-VIII wyjazdy 
trzydniowe), a także „Integracyjnych 
sobotach”, podczas których zajęcia 
prowadzą animatorzy.

Działaniami objęte są wszystkie 
szkoły podstawowe z terenu miasta 
i gminy Bogatynia: 
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.

Projekt „Razem” 
działa w szkołach
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17 i 18 marca 2022 r. uczniowie bogatyńskiej Trójki mogli korzystać 
z wystawy „Eksperymentuj!”, która na zaproszenie Aleksandry 
Ratajczak, Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych, przyjechała 
Naukobusem. Wystawa była możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy 
Wiceminister Edukacji i Nauki Marzeny Machałek z Burmistrzem Miasta 
i Gminy Bogatynia Wojciechem Dobrołowiczem.

Podczas wystawy eksponaty 
rozstawiono w sali gimnastycznej, 
a rekomendowanym sposobem 
zwiedzania była swobodna 
eksploracja. W ten sposób uczniowie 
mieli możliwość samodzielnego 
eksperymentowania i odkrywania 
praw nauki. W każdej chwili 
mogli zwrócić się z pytaniami 
do edukatorów obsługujących 
wystawę. Wystawa „Eksperymentuj!” 
to angażujące eksponaty 
interaktywne. Pozwalają one na 
samodzielne doświadczanie praw 
nauki. Siedząc na wirującym krześle, 
uczniowie mogli doświadczyć, jak 
w praktyce działa teoria zachowania 
momentu pędu, z trójwymiarowego 

modelu ludzkiego ciała dowiedzieli 
się, jak wyglądają i gdzie są 
umiejscowione ludzkie narządy, 
zobaczyli wizualizację twierdzenia 
Pitagorasa, a łamigłówki były 
znakomitym treningiem dla ich 
mózgu. Po wizycie na wystawie 
uczniowie otrzymali przygotowany 
specjalnie dla nich „Poradnik 
młodego naukowca”, zawierający 
instrukcje doświadczeń do 
samodzielnego wykonania w domu. 
Wyjazdy Naukobusu realizowane 
są w ramach wspólnego programu 
Ministra Edukacji i Nauki oraz 
Centrum Nauki Kopernik pod nazwą 
„Nauka dla Ciebie”.

Naukobus w Trójce

Piękno poezji zachwyca 
młodych ludzi nieustannie! 
Po dwóch latach przerwy 23 
marca w Szkole Podstawowej 
w Działoszynie odbył się 
Miejsko-Gminny Konkurs 
Recytatorski dla klas IV-VI. 
Po eliminacjach szkolnych 
przedstawiciele 5 szkół 
podstawowych zaprezentowali 
swoje interpretacje wybranych 
utworów poetyckich. Spośród 
27 uczestników wyłoniono:

W kategorii klas IV: 
 y I miejsce Małgorzata Warisela, SP 
nr 3,

 y II miejsce Tomasz Kolek, SP nr 3,

 y III miejsce Aleksandra Pietrucha, SP 
Porajów

W kategorii klas V:
 y I miejsce Amelia Urbańczyk, SP nr 4 

 y II miejsce Alicja Wojciechowska, SP 
Działoszyn

 y III miejsce Krystian Filipczak, SP nr 4

W kategorii klas VI:
 y I miejsce Michalina Stawiarska, SP 
Działoszyn

 y II miejsce Klara Danieluk, SP 
Porajów

 y III miejsce Nikola Suchorab, SP nr 3 

Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy! Uczniowie, którzy zajęli 
w swoich kategoriach I i II miejsce 
będą reprezentować naszą gminę 
na eliminacjach powiatowych 
w Miejskim Domu Kultury 
w Zgorzelcu 29 kwietnia. Trzymamy 
kciuki!

Konkurs przygotowała p. Agnieszka 
Drewniacka.

Nasi najlepsi recytatorzy
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Z tej okazji w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni 
została odprawiona uroczysta msza św. upamiętniająca żołnierzy 
antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Mszę rozpoczęło wprowadzenie 
pocztów sztandarowych 
szkół i wspólne odśpiewanie 
Mazurka Dąbrowskiego przy 
akompaniamencie Zakładowej 
Orkiestry Dętej Kopalni Węgla 
Brunatnego „Turów”. W swoim 
kazaniu ks. Dziekan Ryszard Trzósło 
przypomniał męstwo żołnierzy i ich 
miłość do Ojczyzny podkreślając, 
że w obliczu obecnych wydarzeń, 

które dzieją się tuż za naszą granicą, 
historia żołnierzy niezłomnych jest 
ważną nauką patriotyzmu i wiary, 
zwłaszcza dla młodych ludzi.

Po mszy, w parku im. Jana Pawła II, 
oddano hołd Żołnierzom Wyklętym 
i złożono kwiaty pod pomnikiem 
upamiętniającym żołnierzy w walce 
o wolność i niepodległość.

W uroczystości uczestniczyli: 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia 

Wojciech Dobrołowicz, Zastępca 
Burmistrza ds. Socjalnych Aleksandra 
Ratajczak, Sekretarz Gminy 
Bogatynia Łukasz Roszkowski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Kubica, Prezes Koła 
Związku Sybiraków w Bogatyni 
Zofia Kulikowska, Przewodniczący 
Miejsko – Gminnego Koła Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych Stanisław Jarosz, 
dyrektorzy placówek oświatowych 
i jednostek podległych, młodzież 
z bogatyńskich szkół, mieszkańcy 
Bogatyni.

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

„Ojczyzna to ziemia i groby. 
Narody, tracąc pamięć, tracą życie” - 

Ferdinand Foch

1 marca br. uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Bogatyni uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych w biegu „Tropem 
Wilczym”.

Przed biegiem uczniowie obejrzeli 
wystawę nt. Żołnierzy Wyklętych 
- ich heroicznej walki o wolność 

Ojczyzny. Ważnym elementem 
wystawy były prace uczniów z klas 
1-3 pt. „Jak wyobrażam sobie 

polskiego żołnierza, walczącego 
o kraj”. W biegu przełajowym udział 
wzięli wszyscy uczniowie, podzieleni 
na klasy i kategorie dziewcząt 
i chłopców. Na mecie, na każdego 
uczestnika czekało mleko. Najlepsi 
zawodnicy, którzy zajęli miejsca na 
podium, otrzymali drobne upominki 
przekazane przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Bogatynia Wojciecha 
Dobrołowicza, Fundację „Wolność 
i Demokracja” (ogólnopolskiego 
organizatora biegu) oraz szkołę. 

Uczniowie pobiegli 
wilczym tropem
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W niedzielę (6.03) na bogatyńskim zalewie obyła się X edycja 
ogólnopolskiego biegu „Tropem Wilczym” w hołdzie Żołnierzom 
Wyklętym.

Imprezę rozpoczęło 
wspólne odśpiewanie 
Mazurka Dąbrowskiego przy 
akompaniamencie Zakładowej 
Orkiestry Dętej Kopalni Węgla 
Brunatnego „Turów”. Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech 
Dobrołowicz przywitał zebranych 
i odczytał list Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy.

Bieg zorganizowany był na trzech 
dystansach: 400 m, 1963 m i 3926 
m. Pierwsi do rywalizacji sportowej 
stanęli najmłodsi zawodnicy, którzy 
w „Biegu Małego Wilczka” mieli do 
pokonania 400 metrową trasę. Na 
mecie na wszystkich uczestników 
biegu z medalami czekali: burmistrz 
Wojciech Dobrołowicz, Zastępca 
Burmistrza ds. Społecznych 
Aleksandra Ratajczak i dyrektor 

OSiR Adam Ignatowicz. W tym 
czasie do rywalizacji szykowali się 
dorośli, którzy mieli do wyboru 
dwa dystanse: 1963 m – dystans 
symboliczny, nawiązujący do 
daty śmierci ostatniego Żołnierza 
Wyklętego, a także dystans dwa razy 
dłuższy – 3926 m. Oba biegi cieszyły 
się dużym zainteresowaniem, 
a zawodnicy, poza rywalizacją 
sportową, pamiętali również 
o patriotycznych emblematach; 
koszulkach i flagach, które 
towarzyszyły im podczas biegu.

Zwycięzcami bogatyńskiego biegu 
zostali:

Kobiety:

1. Edyta Chmura-Cichosz

2. Beata Olkiewicz

3. Anna Choja

Mężczyźni:

1. Michał Mirek

2. Tomasz Rudnik

3. Wiktor Konsur

Zwycięzcy odebrali pamiątkowe 
puchary, ufundowane przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Bogatyni. Wszyscy zawodnicy 
startujący w biegach otrzymali także 
dyplom uczestnictwa, podpisany 
przez mistrza kaligrafii Adama 
Kusiaka

W trakcie biegu z minikoncertem 
wystąpiła Ewa Stefaniak – 
uczestniczka „Szansy na sukces”. 
Imprezie towarzyszyła również 
wystawa zdjęć „ Żołnierze Wyklęci. 
Podziemie niepodległościowe 
1944 – 1963”przygotowana we 
współpracy z Instytutem Pamięci 
Narodowej. Na rozgrzewkę wszyscy 
uczestnicy mogli zjeść gorącą 
grochówkę i upiec kiełbasę przy 
partyzanckim ognisku. X edycję 
biegu „Tropem Wilczym” zakończyło 
morsowanie ze stowarzyszeniem 
„Bog – Tur”.

X edycja biegu pamięci
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„Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno, Ciebie pożegnamy, wiosnę 
powitamy!” 21 marca br. przedszkolaki z gminy Bogatynia pożegnały 
zimę i powitały upragnioną wiosnę. 

W barwnym korowodzie, 
z Marzanną i grzechotkami, przy 
akompaniamencie Zakładowej 
Orkiestry Dętej Kopalni Węgla 
Brunatnego „Turów” przedszkolaki 
przemaszerowały ulicami miasta. 

Tradycyjnie już, pod bogatyńskim 
urzędem na dzieci czekała słodka 
niespodzianka, którą przygotowali: 
Zastępca Burmistrza ds. Społecznych 
Aleksandra Ratajczak i Sekretarz 
Gminy Łukasz Roszkowski.

Wiosna już jest!

W czwartek, 3 marca 2022 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbył się XIX Festiwal Piosenki 
Dziecięcej „Wielkie Maluchów Śpiewanie”.

Prezentacje wokalne przedstawiły 
przedszkolaki, dzieci ze szkół 
podstawowych I-III oraz oddziałów 
przedszkolnych z terenu Miasta 
i Gminy Bogatynia. Obejrzeliśmy 
11 prezentacji, podczas których 
wystąpiło 127 dzieci. Festiwal 
tradycyjnie miał charakter 
przeglądu, dlatego też dzieci i ich 
występy nie podlegały ocenie 

jurorów, a każda prezentacja została 
nagrodzona słodką czekoladą oraz 
okolicznościowym dyplomem. 
Dzieci na scenie zaprezentowały 
wiosenne radosne piosenki, które 
mamy nadzieję skuszą tą piękną 
porę roku do rychłego nadejścia. 
Niezmiernie cieszymy się, że po 
dwóch latach pandemii w końcu 
mogliśmy wszyscy spotkać się 

razem stacjonarnie w Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury i przeżyć te 
emocje na żywo, tu i teraz. Na 
imprezie obecna była Zastępca 
Burmistrza ds. Społecznych Pani 
Aleksandra Ratajczak. Przegląd 
ze sceny poprowadziła Jolanta 
Pieczara. Serdecznie zapraszamy na 
kolejne spotkania z najmłodszymi 
śpiewającymi artystami! Do 
zobaczenia za rok!

Organizator: Bogatyński Ośrodek 
Kultury. Fot. BOK

XIX Festiwal Piosenki Dziecięcej
„Wielkie Maluchów Śpiewanie”



Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni • Nr 2/119 marzec 2022 11

z
 ż

y
c

i
a

 g
m

i
n

y

18 marca br. swoje święto obchodził Zespół Szkół Zawodowych 
im. św. Barbary w Bogatyni. Z tej okazji uczniowie, byli absolwenci, 
nauczyciele i przyjaciele szkoły uczestniczyli w szkolnej uroczystości 
zorganizowanej w Bogatyńskim Ośrodku Kultury.

Ze względu na pandemię COVID – 
19, tradycyjne święto szkoły zostało 
przesunięte z 4 grudnia ub. roku 
na marcowy termin. Uroczystość 
rozpoczęło wprowadzenie pocztu 
sztandarowego szkoły i odśpiewanie 
Mazurka Dąbrowskiego. Wśród 
zaproszonych gości byli m.in.: 
Starosta Powiatu Zgorzeleckiego 
Artur Bieliński, Burmistrz Miasta 
i Gminy Bogatynia Wojciech 
Dobrołowicz, ks. Dziekan Dekanatu 
Bogatynia Ryszard Trzósło, 
Starszy Cechu Rzemiosł Różnych 
Franciszek Wurszt, przedstawiciele 
grupy PGE z kopalni i elektrowni 

„Turów”, emerytowani nauczyciele, 
byli absolwenci i uczniowie 
szkoły. Dyrektor szkoły Katarzyna 
Koman przedstawiła obecne 
działania szkoły, podkreślając, że 
najważniejsza w „Górniku” jest 
dobra atmosfera, którą chwalą 
uczniowie i nauczyciele. W trakcie 
uroczystości wicedyrektor szkoły 
Piotr Ernest został odznaczony 
medalem Jana Kilińskiego za 
aktywną pracę na rzecz uczniów, 
przyznanym przez Kapitułę Związku 
Rzemiosła Polskiego. Z okazji 
święta szkoły, na ręce dyrektor 
Katarzyny Koman złożono wiele 

słów uznania, gratulacji oraz życzeń 
dalszych sukcesów i podziękowań 
dla nauczycieli za cierpliwość, trud 
i pracę na rzecz młodego pokolenia.  
Po oficjalnej części uroczystości, 
zaproszeni goście obejrzeli 
przygotowany przez uczniów 
i nauczycieli program kabaretowy, 
który spotkał się z dużym uznaniem 
publiczności.

Święto bogatyńskiego 
„Górnika”

W piątek, 11 marca 2022 r. o godz. 18.00 w galerii stopART 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy Agnieszki 
Szpitun - „1050°”.

Agnieszka Szpitun to bogatynianka 
„uzależniona” od ceramiki. Sztuki 
formowania i wypalania uczyła 
się w Centrum Kultury Agora 
pod okiem dr Łukasza Karkoszki, 
wykładowcy z Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu. Mimo 

wielu lat pracy z tym cudownym 
dla niej tworzywem ciągle 
poszukuje. Próbuje różnych technik, 
eksperymentuje, wykorzystuje 
różne faktury wciąż doskonaląc 
swój warsztat. Na wernisażu obecni 
byli lokalni miłośnicy sztuki, rodzina 

oraz przyjaciele artystki. Burmistrz 
Wojciech Dobrołowicz oraz dyrektor 
BOK Anita Szakiel-Sosnowska 
oficjalnie otworzyli wystawę witając 
Panią Agnieszkę Szpitun oraz 
wszystkich zgromadzonych gości. 
Cieszymy się, że po przymusowym 
przestoju spowodowanym 
pandemią COVID-19 znów możemy 
Państwa gościć na wernisażach 
w galerii stopART. Wystawa 
dostępna jest bezpłatnie dla 
zainteresowanych do 22 kwietnia 
w godzinach pracy Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury. Serdecznie 
zapraszamy!

Organizator: Bogatyński Ośrodek 
Kultury. Fot. BOK

Galeria stopART „1050°”
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W czwartek, 10 marca 2022 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbył się stand-up muzyczny 
w wykonaniu Dominiki Gwit z zespołem: „Dystans albo wszyscy 
umrzemy”.

Dominika Gwit-Dunaszewska to 
polska aktorka filmowa i teatralna. 
Bogatynianie mięli okazję poznać 
ją w 2019 roku przy okazji premiery 
spektaklu „Szalone Nożyczki” 
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. 
„Dystans albo wszyscy umrzemy” 
to historie z życia wzięte, 
przeplatane największymi hitami 
polskiej piosenki. Przez niemal 
dwie godziny aktorka w zabawny 
i inteligentny sposób opowiadała 
o życiu i swoich spostrzeżeniach. 
Wspaniałe wykonania „Boskiego 
Buenos”, „Ramię w ramię” czy 
„Sobie i Wam” idealnie zgrywały się 
z programem autorstwa Roberta 
Górskiego tworząc zabawny, 
muzyczny i interaktywny spektakl 
z przesłaniem. My po Dniu Kobiet 

w Bogatyńskim Ośrodku Kultury 
jesteśmy już przekonani, że zdrowy 
dystans do siebie jak i otaczającego 
nas świata sprawia, że jesteśmy 
szczęśliwszymi ludźmi. Dziękujemy 
wszystkim zgromadzonym Paniom 
oraz Panom za obecność na naszej 
imprezie i w imieniu dyrektor BOK 
Pani Anity Szakiel-Sosnowskiej 
zapraszamy na kolejne wydarzenia 
kulturalne w przyszłości. Na sali 
wśród publiczności obecni byli 
Burmistrz Wojciech Dobrołowicz 
oraz Zastępca Burmistrza ds. 
Społecznych Pani Aleksandra 
Ratajczak. Wystąpili: Dominika 
Gwit-Dunaszewska – stand-up, 
wokal, Hadrian Tabęcki – fortepian, 
Wojciech Gumiński – kontrabas, 
Paweł Maruszak – perkusja.

Organizator: Bogatyński Ośrodek 
Kultury.

Patroni medialni: ArtRadio 
Bogatynia, Bogatynia.info.pl, Zinfo.pl

Dzień Kobiet w BOK
„Dystans albo wszyscy umrzemy”

5 marca br. Rada Sołecka 
wspólnie z klubem Seniora 
w Działoszynie przygotowała 
dla mieszkanek Działoszyna 
spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet. Natomiast członkowie 
Stowarzyszenia Górniczy Klub 
Seniora Turów w Bogatyni uczcili 
święto pań i panów 9 marca.

Przy słodkim poczęstunku 
i występach zespołów 
wokalnoinstrumentalnych: 
„Działoszynianie”, „Jubilaci”, 
„Magnum” był czas na wspólną 
rozmowę, chwilę wytchnienia 

i oderwania się od codziennych 
spraw. Spotkaniom towarzyszyło 
dużo uśmiechu, wzruszeń 

i życzenia, które wszystkim paniom 
i panom złożył burmistrz Wojciech 
Dobrołowicz. 

Dzień 
Kobiet 
i Mężczyzn
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w BOGATYŃSKIM OŚRODKU KULTURY

7-8 kwietnia 2022 r. godz. 14.00 - 18.00, dolny hol BOK

ozdoby świąteczne, rękodzieło, palmy wielkanocne,
wypieki świąteczne i wiele innych…

12 i 14 marca 2022 r. we Wrocławiu odbyły się finałowe etapy 
dolnośląskich konkursów „zDolnyŚlązak”, których laureatami zostali 
uczniowie naszych szkół podstawowych.

12.03 na Wydziale Chemii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
we Wrocławiu odbył się finał 
Dolnośląskiego Konkursu 
Chemicznego „zDolnyŚlązak”, 
który jest realizowany w ramach 
Dolnośląskiego Systemu Wspierania 
Uzdolnień.

Do finału zakwalifikowali się 
uczniowie klasy ósmej Szkoły 

Podstawowej nr 1: Zofia 
Adamczewska i Jan Kuczaj, którzy 
wcześniej z sukcesem przeszli 
dwa etapy konkursu: szkolny 
i powiatowy.

Spośród 62 uczestników etapu 
wojewódzkiego, który składał 
się z dwóch części: teoretycznej 
i praktycznej (laboratoryjnej), 
wyłonieni zostali finaliści i laureaci. 

Nasi młodzi chemicy odnieśli na 
nim olbrzymi sukces. Janek Kuczaj 
wywalczył tytuł laureata, a Zosia 
Adamczewska - tytuł finalisty. Do 
konkursu uczniów przygotowała 
nauczycielka chemii - Krystyna 
Krokowska.

Z kolei 14.03 we Wrocławiu odbył 
się etap finałowy Dolnośląskiego 
Konkursu „zDolnyŚlązak” z języka 
angielskiego. Udział w nim wzięło 
87 uczestników. Szkołę Podstawową 
w Działoszynie reprezentował uczeń 
VIII klasy Bartosz Dzieńkowski, który 
również otrzymał tytuł laureata. 
Ucznia do konkursu przygotował 
nauczyciel języka angielskiego - 
Jerzy Tomczuk.

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Sukcesy uczniów 
w konkursach „zDolny Ślązak”
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Barbara Bachniak - mieszkanka Bogatyni, trener personalny, 
pasjonatka sportów siłowych. Wielokrotna mistrzyni w wyciskaniu 
leżąc klasycznym i trójboju siłowym. Ostatni sukces to złoty medal na 
Mistrzostwach Polski w WLK w kategorii weteranka 1 waga 84+. Jak 
sama twierdzi: „Spośród wszystkich cech i umiejętności siła fizyczna 
jest tą najistotniejszą, która decyduje o jakości i długości życia. Trening 
siłowy wyzwala endorfiny – hormony szczęścia”.

Wyciskanie sztangi nadal 
kojarzone jest z męskim sportem. 
Jak zaczęła się pani fascynacja 
sportem siłowym? Jak wyglądały 
początki sportowej drogi?

Moja fascynacja sportem siłowym 
rozpoczęła się, gdy miałam 16 
lat. Wtedy, po raz pierwszy brat 
kulturysta zabrał mnie na siłownię, 
która wówczas znajdowała się 
w budynku dawnej drukarni (teraz 
siedziba notariusza) i pokazał mi ten 
męski świat ciężarów. Z racji tego, że 
już w podstawówce byłam bardzo 
wysportowana i silna, trenowanie 
przychodziło mi z łatwością. 
W 1992 r. założyłam rodzinę 
i przestałam regularnie trenować. 
Do systematycznych treningów 
powróciłam po 21 latach przerwy. 
Dalej już wspólnie z mężem 
kontynuowaliśmy sportową pasję. 
Rozpoczęłam wówczas treningi 
siłowe z naciskiem na trójbój, 
w szczególności wyciskanie leżąc.

Czego wymaga od sportowca 
trenowanie trójboju siłowego?

Trójbój siłowy to trzy boje: 
przysiad ze sztangą, wyciskanie 
leżąc i martwy ciąg. Są to 
ćwiczenia złożone, wielostawowe, 
wymagające nienagannej techniki. 
Technika jest tutaj kluczem, żeby 
trenować bez kontuzji i startować 
w zawodach. Szkolenia z zakresu 
trójboju siłowego ukończyłam 
pod okiem najlepszych trenerów 
prowadzących stronę podsztanga.
pl. Przez długi czas korzystałam też 
z pomocy trenera personalnego 
z Klubu Team Wrocław, w którym 
jestem zrzeszona. Trener Mateusz 
Pawlikowski, trójboista z dużym 
doświadczeniem, przygotował mnie 

do pierwszych zawodów w Trójboju 
Siłowym Klasycznym i Wyciskaniu 
Leżąc Klasycznym.

Czy jest duże zainteresowanie 
sportami siłowymi wśród kobiet?

Z moich obserwacji wynika, że 
jest coraz większe zainteresowanie 
sportami siłowymi. Z racji tego, że 
trening siłowy kształtuje sylwetkę, 
panie decydują się na taką formę 
treningu.

Na co dzień prowadzi pani 
siłownię w Bogatyni, jest pani 
również trenerem personalnym. 

Z czego jest pani szczególnie 
dumna?

Jako pracownik siłowni miejskiej 
oraz trener i instruktor sportu 
dbam o to, aby każdy kto 
potrzebuje pomocy, wyjaśnienia 
poszczególnych ćwiczeń otrzymał 
ode mnie fachową poradę. 
Najważniejsze, by ćwiczyć 
umiejętnie bez kontuzji przez lata. 
Dumna jestem z wielu aspektów 
mojej pracy, a w szczególności 
z tego, że pomagam ludziom 
poprawić stan zdrowia. Oni 
przychodzą do mnie zadowoleni, 
że nie potrzebują już brać 
przeciwbólowych leków. Dumna 
jestem ze swojej córki Ady, 
która poszła w moje ślady. Jest 
sportowcem i trenerem. W końcu 
rozpiera mnie duma z faktu, że 
przygotowałam dwie zawodniczki, 

Jestem silną kobietą
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również zrzeszone w Klubie 
Team Wrocław, które zdobyły 
Mistrzostwo Polski w TSK -weteranka 
3 i wicemistrzostwo Polski w WLK - 
weteranka 1.

W swojej karierze może się pani 
również pochwalić powołaniem do 
Polskiej Kadry Narodowej w Mas 
- Wrestlingu na Finał Pucharu 
Świata w 2019 r w Pabianicach. 
Wcześniej wielokrotnie startowała 
pani w zawodach w tej dyscyplinie. 
Takie osiągnięcia motywują do 
dalszego działania?

Powołanie do Kadry Polski w Mas 
– Wrestling World Cup 2019 r. było 
wielkim wyzwaniem i ciekawą 
przygodą, podczas której miałam 
zaszczyt reprezentować swój kraj. 
Podczas startu uplasowałam się na 
szóstym miejscu na świecie w mojej 
kategorii wagowej. Walka była 
zacięta, z mocnymi przeciwniczkami. 
Jest to dyscyplina bardzo 
wymagająca, techniczna, gdzie bez 
odpowiedniego przygotowania 
łatwo ulec kontuzji. Obecnie moje 
działania skupiają się na treningach 
pod trójbój i wyciskanie leżąc.

Jak wyglądają przygotowania do 
Mistrzostw Polski? 

Przygotowując się do ostatnich 
Mistrzostw Polski w Wyciskaniu 
Leżąc Klasycznym trenowałam tzw. 
blok siłowy, pracując nad rozwojem 
siły maksymalnej. Poprawiałam 
technikę, adaptowałam organizm 
do większych obciążeń, dbałam 
o regenerację i sen.

Ostatnie sukcesy na Mistrzostwach 
Polski w WLK i rekord Polski 
z wynikiem 73 kg w pani kategorii 
wagowej i wiekowej nie kończą 
Pani planów na przyszłość. Czy 
będzie kolejny rekord?

Jako sportowiec, który zawodowo 
uprawia wybraną dyscyplinę, zawsze 
będę dążyła do bicia kolejnych 
rekordów. Moim marzeniem jest 
za trzy lata wycisnąć 100 kg na 
Mistrzostwach Polski JPF w PZKFiTS. 
To byłby prezent na 50 urodziny.

Życzymy kolejnych udanych 
startów w zawodach!

Najważniejsze sportowe osiągnięcia:
• Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym: 

2018 r. - Sosnowiec, Mistrzyni Polski weteranka 1 +84kg 
2019 r. - Kielce, Mistrzyni Polski weteranka 1 +84kg 
2022 r. - Warszawa, Mistrzyni Polski weteranka 1 +84kg

• Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym: 
2019 r. - Będzin, Wicemistrzyni Polski weteranka 1 +84kg 
2021 r. - Skierniewice, Mistrzyni Polski weteranka 1 +84kg

• Mas – Wrestling World Cup 2019 Pabianice – 6 miejsce kat. 85 kg

• Puchar Polski w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym  2019 r. Tarnowskie Góry – 3 miejsce 
weteranka 1 +84 kg

• Iron Dead League Wrocław – 3 miejsce weteranka 1

• International Bench Press League Łódź - 2018 (I rzut)/2019 (II rzut) srebro i brąz 
weteranka 1
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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: USA, UK
 gatunek: familijny, fantasy, przygodowy 

czas: 140 min. 

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

8-12.04.2022 
PREMIERA! 

 17.00 (dubbing, 2D) 
 19.30 (napisy, 2D) 

15 i 19.04.2022 
 17.00 (dubbing, 2D) 
 19.30 (napisy, 2D) 

Produkcja: Polska
 gatunek: familijny 

czas: 106 min. 

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

22-26.04.2022 
godz. 16.00 

2D,PL 

W całej Polsce jest ponad 40 
tys. sołtysów, 12 z nich działa 
w Gminie Bogatynia. 

Z okazji Dnia Sołtysa Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia 
Wojciech Dobrołowicz spotkał się 
z gospodarzami wsi w świetlicy 
wiejskiej w Sieniawce, by 
podziękować im za pracę na rzecz 
lokalnej społeczności. Z tej okazji 
wszystkich uczestników spotkania 
uroczystym obiadem ugościły 
gospodynie z Koła Gospodyń 
Wiejskich „Sieniawczanki”.

- Sprawujecie Państwo bardzo 
ważną funkcję, zostaliście obdarzeni 
społecznym zaufaniem. Chcę 
podziękować za Waszą pełną 
zaangażowania pracę na rzecz 
lokalnej społeczności i życzyć 
wytrwałości, energii do działania 
i realizacji wielu cennych inicjatyw – 
życzył sołtysom burmistrz.

11 marca - 
Dzień 
Sołtysa


