Nr 4/121 czerwiec 2022 • ISSN 2299-9868 • egzemplarz bezpłatny

Biuletyn informacyjny miasta i gminy

Bogatynia
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Ponad 9 mln zł na inwestycje
dla gminy Bogatynia
Rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazał kolejne pieniądze na rozwój
naszego regionu! Znamy już wyniki drugiego naboru w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Łącznie Gmina Bogatynia otrzyma ponad 9 mln zł bezzwrotnego
dofinansowania. W ramach pierwszej edycji programu do naszej gminy
trafiło 10,4 mln na odbudowę ulicy Różanej w Porajowie i przebudowę
ulicy Kossaka w Bogatyni. Sprawdź, w co zainwestujemy tym razem!
Rządowy Funduszu Polski Ład –
drugi nabór rozstrzygnięty!
Od 28 grudnia 2021 r. do 11 marca
2022 r. trwał drugi nabór wniosków.
Każda jednostka samorządu
terytorialnego czy związek JST
mógł zgłosić maksymalnie trzy
wnioski o dofinansowanie, w tym:
jeden wniosek którego wartość

dofinansowania nie przekroczyła
65 mln zł, jeden wniosek, którego
wartość dofinansowania nie
przekroczyła 30 mln zł oraz jeden
wniosek z dofinansowaniem nie
przekraczającym 5 mln zł.
Dodatkowe pieniądze na inwestycje
przyspieszą rozwój naszego regionu.

W drugiej edycji programu
Gmina Bogatynia otrzymała
dofinansowanie na:
y poprawę stanu infrastruktury
drogowej w Gminie Bogatynia –
4,75 mln zł
y budowę drogi rowerowej na trasie
Bogatynia-Zatonie – 4,27 mln zł.
Rządowy Fundusz Polski Ład –
korzystają mieszkańcy w całym
kraju!
Rządowy Fundusz Polski
Ład: Program Inwestycji
Strategicznych to bezzwrotne
dofinansowania inwestycji
bliskich mieszkańcom, które
są realizowane przez gminy,
powiaty, miasta i województwa
w całej Polsce.
Program wspiera zrównoważony
rozwój i nowe inwestycje m.in.
w drogi, transport publiczny,
kanalizacje, szkoły czy boiska.
Wspomaga też rozwój lokalnej
przedsiębiorczości. Firmy z regionu
będą uczestniczyły w pracach nad
wygranymi projektami, tworząc
nowe miejsca pracy. Działania te
poprawią warunki życia lokalnej
społeczności.
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16.05 odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod
budowę Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” i Powiatowego Ośrodka
Wsparcia w Bogatyni.
Parlamentarzyści na czele
z minister Marzeną Machałek,
władze powiatu zgorzeleckiego
– inwestora, gospodarze terenu:
burmistrz Wojciech Dobrołowicz,
wiceburmistrz Aleksandra Ratajczak
i przewodniczący rady Eugeniusz
Kubica, przedstawiciele gmin,
służb, podmiotów gospodarczych,

instytucji i duchowieństwa,
a także dyrektor, mieszkańcy
i pracownicy „Jędrka”, uczestniczyli
dziś w uroczystości wmurowania
kamienia węgielnego pod budowę
nowego DPS-u. Podpisanie
i wmurowanie aktu erekcyjnego to
jeden z najważniejszych elementów
każdej inwestycji budowlanej, a ta

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu
burmistrz Wojciech Dobrołowicz,
to bardzo ważne dla mieszkańców
i pracowników, ale także całej gminy,
że DPS dalej będzie funkcjonował
na naszym terenie. „Jędrek” od
lat aktywnie uczestniczy w życiu
lokalnej społeczności i choć pewnie
Opolno będzie za nim tęsknić, nowa
lokalizacja – w samej Bogatyni, da
jego mieszkańcom także nowe
możliwości.

inwestycje

Kamień węgielny
pod DPS

była wyjątkowo wyczekiwana.
Nowoczesny i komfortowy obiekt,
który został zaprojektowany dla
70 mieszkańców, powstanie
u zbiegu ul. Kurzańskiej i Al.
Solidarności. Działkę pod budowę
DPS-u przekazała powiatowi gmina
Bogatynia.

Burmistrz Bogatyni i Starosta
Zgorzelecki złożyli podziękowania
minister Marzenie Machałek za
wsparcie przy realizacji tej, ale
również wielu innych inwestycji.
Wojciech Dobrołowicz szczególnie
podkreślił wagę dofinansowania
rewitalizacji linii kolejowej
Bogatynia-Zgorzelec z programu
Kolej+, poinformował także
o pozyskaniu rządowych funduszy
na zakup wartego blisko 3 mln zł
tomografu do gminnego szpitala.

Umowa na modernizację
oświetlenia podpisana!
(20.05) Burmistrz Wojciech Dobrołowicz i skarbnik Monika Niklas
podpisali umowę z LUG Services sp. z o.o. na kompleksową
modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy
Bogatynia. Wartość kontraktu to 9,4 mln zł. Zadanie jest
dofinansowane ze środków UE.
Zwycięzca przetargu – LUG Services
sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej
Górze, w ramach umowy wymieni
m.in. ponad 3 tysiące opraw
oświetleniowych oraz ponad 8
km linii napowietrznej, zamontuje
ponad 500 słupów i wprowadzi
zarządzanie oświetleniem poprzez
wykonanie i uruchomienie
specjalistycznego systemu

sterowania.
Inwestycja, będąca częścią
partnerskiego projektu 6 gmin
regionu pn. „Modernizacja
oświetlenia ulicznego
w zachodniej i południowej części
województwa dolnośląskiego”,
uzyskała dofinansowanie ze
środków europejskich w ramach
Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020.
Bogatyński samorząd, przy
ogólnej wartości zadania ok. 9,5
mln zł, otrzymał ponad 6 mln
zł dofinansowania z funduszy
unijnych.
Inwestycja ma na celu m.in.
zmniejszenie emisji CO2, poprawę
jakości oświetlenia oraz uzyskanie
wymiernych oszczędności
finansowych z uwagi na o wiele
mniejszą energochłonność
nowoczesnych opraw LED
w stosunku do tradycyjnych,
sodowych. Jak szacuje wykonawca,
w gminnym budżecie można będzie
zaoszczędzić z tego tytułu ok. 2 mln
zł rocznie. Modernizacja oświetlenia
będzie miała także istotny wpływ
na poprawę bezpieczeństwa, jak
również estetyki miasta i sołectw.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni • Nr 4/121 czerwiec 2022

3

75 lat KWB Turów

75 - lecie KWB Turów
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz wziął udział
w uroczystych obchodach jubileuszu 75-lecia KWB Turów. Kopalnia
Turów, oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
z Grupy PGE, obchodzi w tym roku jubileusz 75-lecia polskości. Z tej
okazji, 3 czerwca, odbyły się uroczystości upamiętniające powstanie
kopalni, w której rozpoczęła się historia polskiego górnictwa węgla
brunatnego.

W jubileuszowej gali wzięli
udział m.in. Marzena Machałek,
sekretarz stanu w Ministerstwie
Edukacji i Nauki, posłowie na Sejm
RP Szymon Pogoda i Stanisław
Żuk, senatorzy Krzysztof Mróz
oraz Rafał Ślusarz, europosłanka
Anna Zalewska, wojewódzkie
i lokalne władze samorządowe,
przedstawiciele Grupy PGE na
czele z Wojciechem Dąbrowskim,
prezesem zarządu PGE Polskiej
Grupy Energetycznej, a także
zarząd PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna z Andrzejem
Legeżyńskim, prezesem zarządu. Na
uroczystości nie mogło zabraknąć
pracowników Kopalni Turów, w tym
Sławomira Wochny, dyrektora
zakładu.

wykwalifikowaną kadrą techniczną
oraz doświadczoną załogą
wyposażoną w nowoczesny
specjalistyczny sprzęt, buduje
potencjał oraz bezpieczeństwo
energetyczne naszego regionu
i kraju. Doceniam podejmowane
w firmie starania na rzecz lepszej
organizacji pracy i większej

efektywności. Myślę, że przyniosą
one dobre rezultaty i będą sprzyjały
pomyślnemu rozwojowi kopalni
– napisała w liście Elżbieta Witek,
marszałek Sejmu RP.
– Imponująca historia, dzisiaj
z dumą wspominana, nie
miałaby miejsca, gdyby nie
pokolenia ludzi, którzy przez lata
w górniczym trudzie rozwijali to
dzieło. Obecnie Kopalnia Węgla
Brunatnego Turów wraz z pobliską
Elektrownią Turów dają gwarancję
bezpieczeństwa energetycznego.
To doskonale zorganizowany
i nowoczesny zakład, dysponujący
wykwalifikowaną kadrą techniczną
oraz doświadczoną załogą. To
także miejsce o strategicznym
znaczeniu dla polskiego systemu
energetycznego, a także lokalnej
i krajowej gospodarki. Z tego
powodu od samego początku
w sporze z Czechami nie
zgadzaliśmy się na nieuzasadnione
werdykty Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, które uderzały
w obszary bezpośrednio związane
bezpieczeństwem narodowym.
Zamiast bezwolnego realizowania
poleceń wybraliśmy drogę
negocjacji i rozmów, które chodź
nie należały do łatwych, zakończyły
się sukcesem. Dzisiaj możemy
z satysfakcją powiedzieć, że
udało nam się ochronić kopalnię
i elektrownię Turów, a tym samych
tysiące miejsc pracy Polek i Polaków.
Jako rząd zrobimy wszystko, aby
transformacja, przed którą stoi sektor
energetyczny była sprawiedliwa,

Z okazji 75-lecia polskości Kopalni
Turów, kopalnia otrzymała wiele
życzeń i listów gratulacyjnych:
– Kopalnia Turów to doskonale
zorganizowany i zarządzany
nowoczesny zakład dysponujący
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W trakcie wystąpienia wiceminister
Marzena Machałek nawiązując do
jubileuszu kopalni przypomniała
batalię o Kopalnię Turów.
– Reprezentując polski rząd, chcę
przekazać, że nigdy nie mieliśmy
wątpliwości, że trzeba walczyć
o Turów, że kompleks turoszowski
musi funkcjonować. Trudno nie
podziękować tym wszystkim,
który się zintegrowali i stworzyli
wielki ruch oporu przeciwko
temu, co mogło się wydarzyć, czyli
zakłóceniom w funkcjonowaniu
kopalni. Obroniliśmy kilka tysięcy
miejsc pracy, Elektrownię Turów
i zapewniliśmy bezpieczeństwo
energetyczne regionu i Polski.
Zamknięcie kopalni wiązałoby się
z wielką katastrofą. To jest wielkie
przedsiębiorstwo, bardzo istotne dla
regionu i dla kraju. Za tę postawę

wszystkim, którzy się zjednoczyli,
bardzo serdecznie dziękuję –
mówiła Marzena Machałek, sekretarz
stanu w Ministerstwie Edukacji
i Nauki.
– Chcę państwu podziękować,
że wychowujecie pokolenia,
przekazujecie to, co najważniejsze
– etos pracy, szacunek dla
wykonywania zawodu. Te piękne
tradycje górnicze, które tworzycie
i przekazujecie, to też Wasza
wspaniała orkiestra, która rozsławia
Turów nie tylko w regionie, ale
i w całej Polsce – podkreślała
minister podczas uroczystości.
Do życzeń i gratulacji dla
turoszowskich górników dołączyła
się także europoseł Anna Zalewska.
– Siły, dobra, przyjaciół, dobrych
ludzi wokół siebie i kochającej
rodziny. Wszystkiego dobrego
na dziś, na cały następny rok
i do 2044 r.! – życzyła górnikom
z Turowa Anna Zalewska, poseł do
Parlamentu Europejskiego.

75 lat KWB Turów

stopniowa i dostosowana do
polskich warunków – podkreślił
w liście Jacek Sasin, wicepremier,
minister aktywów państwowych.

Europoseł podziękowała za godną
podziwu solidarność wszystkim
stronom zaangażowanym w walkę
o Kopalnię Turów. – Powodami, dla
których tutaj jestem są nie tylko
przyjaźń, duma i szacunek przez
to, że poznałam tak cudownych
ludzi przez ostatnie lata – będziemy
razem, bo przed nami stoi jeszcze
wiele wyzwań. Dziękuję prezesowi
PGE Wojciechowi Dąbrowskiemu,
dyrektorowi kopalni Sławomirowi
Wochnie oraz związkom
zawodowym. Bez związków
zawodowych nic by się nie udało.
Wasza siła to coś, z czego jestem
dumna w Unii Europejskiej – dodała
Europoseł Anna Zalewska.
Kompleks Turów ważnym ogniwem
gwarantującym bezpieczeństwo
energetyczne Polski
– Zawsze byliśmy, jesteśmy
i będziemy razem. Wszyscy mamy
głęboko w sercu interes Polski
i suwerenność energetyczną,
a słowa, które cisną się na
usta myśląc o Państwa pracy
to: Szacunek, Poświęcenie,
Odpowiedzialność – powiedział
prezes PGE Polskiej Grupy
Energetycznej – Wojciech
Dąbrowski, zwracając się do
zebranych w kopalni Turów.
Prezes PGE Polskiej Grupy
Energetycznej zaznaczył, że
w obecnej sytuacji geopolitycznej
niezwykle ważne jest
bezpieczeństwo kraju zarówno
polityczne, jak i gospodarcze.
– Kluczową rolę w ich zapewnianiu
odgrywa bezpieczeństwo
energetyczne i suwerenność
energetyczna, którą powinniśmy
budować w oparciu o naszą ścieżkę
działań – naszą polską drogę do
transformacji, dostosowaną do
specyfiki lokalnych uwarunkowań,
zarówno gospodarczych, jak
i społecznych – powiedział prezes
zarządu PGE, który podkreślił
również, że Polska posiada lokalne
złoża surowców energetycznych,
które od dziesiątek lat zapewniają
nam niezależność energetyczną.
– Obecnie i jeszcze przez
kilkadziesiąt lat to nasze jednostki
węglowe są gwarantem
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od lat sześćdziesiątych XX wieku.
Na przestrzeni lat zrekultywowała
prawie 2700 ha, z czego 2300 ha
przekazała administracji Lasów
Państwowych oraz Starostwu
Powiatowemu w Zgorzelcu.
Na poprzemysłowych terenach
posadziła kilkadziesiąt milionów
drzew.
Początki polskiego górnictwa węgla
brunatnego

bezpieczeństwa energetycznego
Polski. Bardzo ważnym ogniwem jest
tutaj Kopalnia Węgla Brunatnego
Turów, która wraz z Elektrownią
Turów stanowi nierozerwalną
część Turoszowskiego Kompleksu
Energetycznego – wyliczał prezes
Dąbrowski.
Kopalnia funkcjonuje zgodnie
z najwyższym standardami
– Kopalnia Turów jest miejscem
szczególnym dla mieszkańców
tego regionu i dla całej Polski.
Odegrała ona ważną rolę dla całej
branży węgla brunatnego: to kadra
Kopalni Turów swoją wiedzą zasiliła
kolejne kompleksy energetyczne
naszego kraju i dała przykład, jak
profesjonalnie i odpowiedzialnie
rozwijać polski przemysł – podkreślił
Andrzej Legeżyński, prezes spółki
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna, do której należy
Kopalnia Turów.
– Chciałbym zapewnić, że zrobimy
wszystko, by kopalnia była miejscem
pracy jak najdłużej – mamy
jeszcze do wydobycia ponad 200
milionów ton węgla brunatnego.
Ponosimy ogromne nakłady,
aby ten zakład funkcjonował
zgodnie z najwyższymi
standardami technologicznymi
i środowiskowymi. Zapewniam, że
w dalszym ciągu pracujemy nad
minimalizowaniem wpływu na
środowisko – dodał.
Jako przykład doskonale
prowadzonych działań
prośrodowiskowych prezes podał
zrekultywowane tereny pogórnicze.
Kopalnia Turów prowadzi
rekultywację terenów pogórniczych
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Sławomir Wochna, dyrektor Kopalni
Turów w swoim wystąpieniu
przytoczył najważniejsze zdarzenia
w historii kopalni, podkreślając jej
znaczenie dla branży górnictwa
odkrywkowego.
– 75 lat temu, 18 czerwca 1947
roku na mocy orzeczenia Ministra
Przemysłu i Handlu kopalnia
została przejęta na własność
Skarbu Państwa i stała się polskim
przedsiębiorstwem o nazwie
„Graniczna”, po czym przyjęła
nazwę Kopalnia Węgla Brunatnego
„Turów”. Już 18 sierpnia tegoż roku,
polski górnik przejął w swoje ręce
nieznane mu maszyny i urządzenia
wydobywcze. To od tego czasu
górnicy Turowa stali się pionierami
polskiego górnictwa węgla
brunatnego, symbolem, do którego
można się obecnie odwoływać. To
oni rozpoczęli tworzenie historii,
stanowiącej niewyczerpane źródło
wielu cennych doświadczeń
– dlatego dziś jesteśmy z nich
wyjątkowo dumni – podkreślił
Sławomir Wochna dyrektor Kopalni
Węgla Brunatnego Turów.
Podczas prezentacji historii
kopalni, która sięga XVIII wieku,
Sławomir Wochna osobiście powitał
obecnego na gali Stanisława
Nowosielskiego – pioniera Turowa,
który rozpoczął swoją pracę
w kopalni Turów w 1947 r.
Górnicza brać Turowa
– Utrzymanie naszej obecnej pozycji
w nieustannie zmieniających się
i coraz bardziej wymagających
warunkach gospodarczych,
mobilizuje nas do rozwoju.
Kopalnia to nie tylko maszyny
i urządzenia, technologie, programy
optymalizacyjne, innowacje.

Skarbem tej firmy jest węgiel, ale
najważniejsi są ludzie – górnicza
brać Turowa – podkreślił dyrektor
Wochna.
Kopalnia zatrudniała najwięcej
pracowników w 1995 roku – 6551
osób. Obecnie w oddziale pracuje
2130 osób.
– W przeciągu minionych 75
lat w kopalni Turów znalazło
zatrudnienie ponad 45 tys.
pracowników. To dzięki nim, ich
zaangażowaniu i ciężkiej pracy
nasz Turów pokazał, że jest
w stanie dokonać niezbędnej
transformacji by walczyć o swoją
przyszłość. W nowej formule, ale
z siłą wieloletniej tradycji, a także
energią i bogatym doświadczeniem,
jakie wnoszą wszyscy pracownicy
kopalni, udało się zbudować potęgę
jednego z najnowocześniejszych
ośrodków wydobywczych w kraju –
dodał dyrektor Wochna.
Wyróżnienia dla pracowników
Jubileuszowe obchody były
okazją do wyrażenia wdzięczności
pokoleniom górników z Turowa
– szczególnie obecnym na gali
jubilatom – a także uhonorowania
medalami branżowymi
i państwowymi.
W uznaniu zasług, dla rozwoju
górnictwa, Minister Aktywów
Państwowych nadał pracownikom
Kopalni Turów odznakę honorową:
„Zasłużony Dla Górnictwa RP”.
Wręczano także stopnie Dyrektora
Górniczego i Honorowego
Dyrektora Górniczego. Z okazji
jubileuszu dyrekcja kopalni
przyznała pracownikom złote,
złote honorowe i srebrne
odznaki: Zasłużony Pracownik
Turowa. Porozumienie Związku
Zawodowego KADRA nadało
Honorowe Kordziki Górnicze za
wyróżniające osiągnięcia zawodowe
i działalność społeczną.
Jubileuszową galę uświetnił
koncert w wykonaniu Orkiestry
Górniczej Kopalni Turów. Z okazji
jubileuszu wydano również album
fotograficzny: „75-lecia polskiego
Turowa”.
źródło: pgegiek.pl
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niedługo mija termin!
30 czerwca 2022 roku upływa termin dostosowania kolorystyki
pojemników na „śmieci” do wymogów Jednolitego Systemu Segregacji
Odpadów.
Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej UMIG
przypomina, że 30 czerwca 2022
roku upływa termin, w którym
wszyscy właściciele oraz zarządcy
nieruchomości posiadający kubły
o kolorystyce nieadekwatnej
do danej frakcji odpadów, mają
obowiązek wymienić pojemniki na
dostosowane do nowego systemu –
we właściwych kolorach.
Pojemniki mają być zgodne
z Jednolitym Systemem
Segregacji Odpadów.
Zgodne z kolorystyką narzuconą
obowiązującymi w całym kraju
przepisami,
wrzucamy do kubłów:
y brązowych – bioodpady;

y zielonych – szkło kolorowe;
y białych – szkło bezbarwne;
y niebieskich – papier;
y żółtych – metal i tworzywa
sztuczne;
y czarnych – pozostałości po
segregacji (odpady zmieszane).
Selektywna zbiórka odpadów
komunalnych jest obowiązkiem
każdego z nas. Wynika ona
z przepisów ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, która
wprost wskazuje, że „odpady są
zbierane w sposób selektywny” oraz
ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, gdzie widnieje zapis:
„właściciele nieruchomości
zapewniają utrzymanie czystości

Nie dokarmiajmy gołębi!
Dawny plac PKS dzięki projektowi „Klimatyczna Bogatynia” stał się
atrakcyjnym i lubianym przez mieszkańców miejscem. Niestety,
niektórzy z nich dokarmiają tam gołębie, mniej lub bardziej świadomie
szkodząc ludziom, samym ptakom, roślinom i zaśmiecając przestrzeń
publiczną.
Oto kilka powodów dlaczego nie
należy karmić gołębi:
y ułatwianie im zadania poprzez
dokarmianie, upośledza ich
zdolność do poszukiwania
pokarmu samodzielnie,
przyzwyczaja je do człowieka
i zmienia instynkt wędrówki;
y jakość tych pokarmów nie zawsze
jest odpowiednia, przez co ptaki
często umierają w męczarniach.
Kwasica, uszkodzenie nerek,
odwodnienie organizmu, a także
zatrucia pokarmowe i biegunka

to tylko niektóre choroby,
których nabawiają się przez
nieodpowiedzialne zachowania
ludzi;
y dokarmianie gołębi zwiększa ich
ilość w danym miejscu, a tym
samym ilość ich odchodów.
Gołębie mogą przenosić m.in.
boreliozę oraz salmonellę, są
nosicielami wielu niebezpiecznych
dla człowieka pasożytów układu
pokarmowego, takich jak nicienie
i przywry. W odchodach tych
zwierząt znajduje się bakteria
Campylobacter jejuni, uznawana

Prawidłowa segregacja „śmieci”
to nie tylko przestrzeganie
prawa, ale także pierwszy krok
do wprowadzenia w nawyk
ekologicznego stylu życia. Staje
się ona znacznie prostsza, kiedy
każdy pojemnik opatrzony jest
odpowiednim kolorem.

ekologia

Dostosuj kolorystykę kubłów,

i porządku przez zbieranie
w sposób selektywny powstałych
na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych oraz wyposażenie
nieruchomości w worki lub
pojemniki do zbierania tych
odpadów”.

Jak prawidłowo segregować
w domu, czyli u źródła? To nie jest
skomplikowane, jednak trzeba
przyswoić sobie kilka zasad. Często,
nawet jeśli wydaje się, że dana rzecz
powinna wylądować w konkretnym
koszu na „śmieci”, po weryfikacji
okazuje się, że jest inaczej. Żeby
ułatwić Państwu zadanie, poniżej
zamieszczamy „ściągę” z informacją
co oznaczają kolory koszy i jakiego
rodzaju odpady możemy od nich
wrzucać. Chętnych zapraszamy
także do urzędu po drukowany
przewodnik odpadowy.

obecnie za groźniejszą nawet niż
bakteria Escherichia coli. Powoduje
ona ostre zapalenie żołądka i jelit,
a do infekcji dochodzi najczęściej
przez spożycie zakażonego
pałeczkami pożywienia lub wody,
z którą kontakt miały zarażone
bakterią ptaki. Ryzyko, że bakterie
i pasożyty przenoszone przez ptaki
znajduje się m. in. w fontannach
miejskich, jest więc bardzo duże;
y gołębie zaśmiecają naszą
przestrzeń publiczną, zostawiają
resztki jedzenia dla szczurów;
y zachęcone karmieniem, bytują
licznie w centrum Bogatyni
i przy tym wydziobują nasiona
traw i innych roślin, jakie miały
zazielenić dawny plac PKS-u;
Szanowni Mieszkańcy, dokarmianie
gołębi to zanieczyszczanie miejsc
publicznych, które podlega karze
grzywny i może zakończyć się
mandatem!
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Bogatynia dzieciom
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Dzień Dziecka
Początek czerwca to okazja do organizowania kolorowych imprez
z okazji Dnia Dziecka. W tym roku gminne święto najmłodszych
mieszkańców Bogatyni odbyło się na stadionie Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
Dzieci świętowały również
podczas rodzinnych pikników
w sołectwach i osiedlach. Wszędzie
organizatorzy prześcigali się
w zapewnianiu milusińskim
ciekawych atrakcji. Były dmuchane
zamki, ścianki wspinaczkowe,
zabawy z animatorami, kule wodne,

turnieje piłki nożnej, karuzela, foto
budka, zabawa z proszkami Holi,
pokazy oraz przejażdżki motorami
i terenowymi samochodami. Było
wiele śmiechu, eksplozja kolorów
i radości. Frekwencja dopisała, dobre
humory również. Powtórka za rok!
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edukacja

Burmistrz w radzie
ważnej fundacji
Burmistrz Wojciech Dobrołowicz został powołany w skład Rady
Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji.
Do Rady Fundacji Systemu Rozwoju
Edukacji, która działa od 1993 r.
jako fundacja Skarbu Państwa,
powołał Wojciecha Dobrołowicza
Minister Finansów, na wniosek
Ministra Edukacji i Nauki. Fundacja
zarządza europejskimi programami,
projektami i inicjatywami, które
umożliwiają poszerzanie wiedzy
podstawowej lub specjalistycznej,
zdobywanie nowych umiejętności
i kompetencji na ścieżce edukacji
formalnej, pozaformalnej
i nieformalnych form uczenia się,
pozwalają rozwijać zainteresowania

i pasje poprzez działania
podejmowane w innych krajach
oraz w społecznościach lokalnych.
Fundacja pełni m.in. funkcję
Narodowej Agencji Programu
Erasmus+ (od 2014 r.)
i Europejskiego Korpusu
Solidarności (od 2018 r.). Na arenie
międzynarodowej reprezentuje
Polskę, a w kraju organizuje nabory
i nadzoruje finansowanie projektów.
Łączny budżet przeznaczony na
inicjatywy realizowane w ramach
obu tych przedsięwzięć w latach
2021-2027 przekroczy 29 miliardów

III Miejsko – Gminny
Konkurs Historyczny
3 czerwca w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się III Miejsko-Gminny
Konkurs Historyczny pod hasłem „Ludzie, idee, czyny”.
Konkurs wrócił po dwuletniej
przerwie. Jego ideą jest przybliżanie
uczestnikom historii naszej Ojczyzny,
nauka szacunku dla polskiego
dziedzictwa historycznego
i ukazywanie uczniom wielkich

bohaterów narodowych jako
pozytywnych wzorców do
naśladowania. Bohaterem
tegorocznego konkursu był Józef
Wybicki, twórca polskiego hymnu
narodowego, który decyzją Sejmu

euro w skali całej Europy. Fundacja
realizuje także Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój i program
Edukacja finansowany ze
środków Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Rzeczypospolitej jest patronem
2022 roku. Wielki Polak, gorący
patriota, człowiek wszechstronnie
utalentowany.
Konkursowicze z klas 7 i 8 zmagali
się z testem, na który złożyło się 40
pytań. Najlepiej rozwiązali zadania:
Krzysztof Soroczyński z SP nr 3 – 1
miejsce, Martyna Piątek z SP nr 4 – 2
miejsce, Michał Mikulski z SP nr 3 – 3
miejsce.
Równolegle odbywał się konkurs dla
uczniów klas trzecich – drużynowy
Turniej Wiedzy o Polsce „Znam
swój kraj”. Młodsi uczniowie
rozwiązywali zagadki i różne zadania
sprawdzające ich wiedzę o Polsce,
jej historii i symbolach narodowych.
Najlepsze okazały się drużyny: SP
nr 4 w składzie: Karol Gowin, Maciej
Gębuś, Michał Justyński – 1 miejsce,
SP w Działoszynie w składzie: Julia
Troc, Kaja Forysiak, Michał Workun
– 2 miejsce, SP nr 3 w składzie: Zofia
Kuczko, Karol Dragan, Andrzej Uber
– 3 miejsce.
Zwycięzcy otrzymali wspaniałe
nagrody od wiceminister Edukacji
i Nauki Marzeny Machałek oraz
burmistrza Wojciecha Dobrołowicza.
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17 maja 2022 r. Bartosz Dzieńkowski – uczeń klasy 8 Szkoły
Podstawowej w Działoszynie wziął udział w Gali Dolnośląskich
Konkursów zDolny Ślązak we Wrocławiu.
Bartosz odebrał medal oraz
dyplom uzyskania tytułu Laureata
Dolnośląskiego Konkursu Języka
Angielskiego zDolny Ślązak.

W uroczystości uczestniczył też
Jerzy Tomczuk, nauczyciel języka
angielskiego.

Artystycznie
po angielsku w SP 4
6 czerwca w Szkole Podstawowej nr 4 w Bogatyni odbył się XV Festiwal
Małych Form Artystycznych w Języku Angielskim – reaktywacja.
Po dwóch latach pandemii
organizatorzy dołożyli starań, aby
impreza, która w latach 2006-2020
przyciągnęła do Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury ponad 1 400
uczestników z niemal wszystkich
szkół gminy Bogatynia i powiatu
zgorzeleckiego, inspirowała kolejne
pokolenia uczniów i nauczycieli.
FM FAJA to konkurs promujący
artystyczne wykorzystanie języka
angielskiego. Wyrównuje szanse
edukacyjne, gdyż może w nim wziąć
udział każdy uczeń, który sam lub
w grupie do pięciu osób przygotuje
własny występ w języku angielskim.
Tak było i tym razem. 29
uczestników ze Szkoły Podstawowej
nr 5, Szkoły Podstawowej
w Porajowie i Szkoły Podstawowej
nr 4 wraz z nauczycielami połączyło
naukę języka angielskiego z zabawą.
Publiczność zachwyciły wiersze,

w tym przepiękny liryczny tekst
autorski, monolog prosto z tutorialu
do znanej gry video, zabawny
skecz ze stworzonymi przez
uczniów rekwizytami, żywe scenki,
przygotowane przez najmłodszych
oraz zapierające dech w piersiach
piosenki. Artyści wystąpili
w przebraniach i kostiumach
podkreślających artystyczny klimat
spotkania. Jurorzy nie mieli łatwego
zadania, bo w pewnym sensie
wszyscy byli zwycięzcami – pokonali
tremę, znaleźli siły i odwagę, by
po okresie izolacji wyjść na scenę
i podzielić się swoją pasją.
Wyniki konkursu:
I miejsce – Błażej Paszkiewicz,
Krystian Romaniuk, Jakub Żyła,
Hanna Łuczak – SP5 Bogatynia,
I miejsce – Oliwia Danilecka – SP4
Bogatynia,

I miejsce – Emilia Nowak – SP
Porajów,

edukacja

Kolejny zDolny Ślązak

II miejsce – Wiktoria Zacharuś – SP4
Bogatynia,
II miejsce – Natalia Nowacka – SP
Porajów,
III miejsce – Amelia Urbańczyk – SP4
Bogatynia.
Wyróżnienia:
I – Elżbieta Ernest, Maja Chwiedziuk,
Maks Karadzios, Sara Cieślińska,
Karolina Ogonowska – SP4
Bogatynia
II – Małgorzata Kucal – SP4
Bogatynia
III – Laura Kowalczyk, Oliwia Trypuć,
Nadia Tomczyk, Sara Czerwień,
Liliana Babral – SP5 Bogatynia
III – Ewelina Danilewicz, Aleksandra
Fajfrowska, Kornelia Krawczyk,
Milena Piątek, Karolina Kania – SP4
Bogatynia.
Za udział dziękujemy Krystianowi
Filipczakowi, Hubertowi Chlebnemu,
Karolinie Kuczaj z SP4 oraz Anecie
Urban ze szkoły z Porajowa.
Konkurs honorowym patronatem
objął Burmistrz Miasta i Gminy
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz.
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W trakcie konferencji wystąpili:

profilaktyka

Konferencja o zdrowiu
8 czerwca Bogatyńskie Stowarzyszenie „Amazonki” zorganizowało
konferencję dla młodzieży pt: „Zanim będzie za późno-twoje zdrowie
w twoich rękach”.

- Radosław Tarkowski – dr n.
med. specjalista chirurgii ogólnej
i onkologicznej z Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy. Tytuł wykładu: „Posłuchaj
i zmniejsz ryzyko zachorowania na
raka”.
- Leopold Lisicki – certyfikowany
specjalista psychoterapii uzależnień
z wykładem „Uzależnienia
chemiczne i behawioralne”.
- Dorota Helim–Sobkowiak – lek.
med. spec. med. rodzinnej, dietetyk
kliniczny, edukator zdrowego stylu
życia i żywienia, ambasador mądrej
suplementacji. Tytuł wykładu: „Co
i kiedy jeść dla naszego zdrowia
z praktyki lekarza żywieniowca”.
Wykłady skierowane były do
uczniów bogatyńskich szkół,
szczególnie starszych klas. Na sali
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury
zgromadziło się ok. 360 osób. Nie
zabrakło też opiekunów młodzieży
oraz osób dorosłych, które
z zainteresowaniem przysłuchiwały
się prelekcjom. Po wykładach
Amazonki zaprosiły wszystkich
na zdrowy poczęstunek, który
został przygotowany pod okiem
dietetyka, przez Restaurację „Hoker”.
Po wykładach chętne osoby
mogły również skorzystać z nauki
prawidłowego badania piersi przy
pomocy fantoma. Akcja została
przeprowadzona dzięki dotacji
otrzymanej z Fundacji PGE oraz
środkom zgromadzonym przez
stowarzyszenie.
Bogatyńskie Stowarzyszenie
„Amazonki” należy do grupy ponad
200 organizacji działających na
terenie Polski i skupiających osoby,
które zachorowały na nowotwór
piersi. Oprócz pomocy swoim
członkiniom, stowarzyszenie działa
również na zewnątrz, organizując
akcje propagujące zdrowy tryb
życia, różnego rodzaju wykłady
i spotkania poświęcone profilaktyce
zdrowia. Takiego typu działania
realizowane są przez bogatyńskie
Amazonki cyklicznie i cieszą się
ogromnym zainteresowaniem ze
strony młodzieży i nauczycieli.
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20 maja, na obiekcie OSiR Świdnica odbył się Finał Turnieju
„z PODWÓRKA na STADION o PUCHAR TYMBARKU”, w którym udział
wzięła drużyna Żaków U8 z UKS FA Bogatynia.
W finale spotkały się najlepsze
drużyny z każdego powiatu
w naszym województwie, które
na etapie eliminacji rozgrywały
turnieje powiatowe. Podopieczni
trenera Wojciecha Walczaka,
w finale wojewódzkim, dzielnie

reprezentowali swój Klub - UKS FA
Bogatynia, gminę Bogatynia i powiat
zgorzelecki, zdobywając bardzo
dobre III miejsce. W trakcie turnieju
drużyna w składzie: Aleksander
Rychter, Oliwier Niementowski,
Miłosz Szuszkiewicz, Maksymilian

y UKS FA Bogatynia- Football
Academy Bolesławiec 5-1
y Franciszkanie Legnica-UKS FA
Bogatynia 1-3
y 1/4 UKS FA Bogatynia- SP 7 Nowa
Ruda 4-1
y 1/2 Chrobry Głogów- UKS FA
Bogatynia 5-1

sport

III miejsce w finale
województwa
dolnośląskiego

Karadzios, Igor Kaczkowski, Sergiusz
Sawicki rozegrała następujące
mecze:

y Mecz o III miejsce :UKS FA
Bogatynia- AP Oleśnica 5-1
W sobotę (11.06) burmistrz Wojciech
Dobrołowicz złożył gratulacje
młodym piłkarzom i wręczył im
sportowe upominki. Gratulujemy
sukcesu całej drużynie!

Oliwier Mazurkiewicz
wśród najlepszych szachistów
8 czerwca w Lubinie odbył się
Dolnośląski Turniej Finałowy
ogólnopolskiego projektu „Edukacja
przez Szachy w Szkole”. W zawodach
mieli prawo wziąć udział uczniowie
klas I-III uczestniczący w projekcie
„Edukacja przez Szachy w Szkole”,
delegowani przez szkoły.
Drużynę reprezentującą Szkołę
Podstawową nr 3 w Bogatyni
tworzyli uczniowie: z klasy 1a
Aleksander Mazur, z klasy 1b: Filip
Wcisło, Marcel Jabłoński, z klasy 1c
Oliwier Niementowski, Piotr Smędra,

Maciej Uber, z klasy 2a Apolonia
Antczak, Kyryl Shevchyk, z klasy
2b Natalia Śliwczyńska, Oliwier
Mazurkiewicz, Filip Jasiński, z klasy
2c Jakub Kicmal, Hubert Ośko,
z klasy 3a Filip Legeżyński, z klasy
3b Izabela Żaczkowska, Nathan
Dziurski-Singh, Błażej Janisz, z klasy
3c: Zofia Kuczko, Karol Żeglin,
Andrzej Uber, Jakub Górniak.
W klasyfikacji indywidualnej Oliwier
Mazurkiewicz wygrał rywalizację
wśród chłopców klas drugich
i został najlepszym zawodnikiem na

Dolnym Śląsku w swojej kategorii
w dolnośląskim finale „Edukacja
przez Szachy w Szkole”. Cała drużyna
zajęła VI miejsce w klasyfikacji
drużynowej. Gratulujemy!
Opiekunem drużyny był pan Witold
Jarosz. Tekst i foto: SP3.
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Olimpiada Sportowa
Przedszkolaków
4 czerwca, na stadionie sportowym w Bogatyni przy ul. Białogórskiej,
stu sześćdziesięciu przedszkolaków z ośmiu przedszkoli miasta
i gminy wzięło udział w XIII Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków.
Organizatorem zawodów był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni.
Najmłodsi sportowcy naszej
gminy w wieku od 4 do 7 lat
wystartowali w 3 konkurencjach
lekkoatletycznych: bieg na 40
metrów, rzut piłeczką, skok w dal.
W przerywnikach pomiędzy
konkurencjami lekkoatletycznymi
czekały na nich stanowiska takie
jak: strzał do bramki, przejazd na
hulajnodze, przeciąganie liny, stacja
z sesją fotograficzną i atrakcją
strażacką oraz posiłek w postaci hot
dogów.
Miejsca uzyskane przez każde
przedszkole miały wymiar jedynie
symboliczny, bowiem wszyscy
zawodnicy byli zwycięzcami
olimpiady, każdy przedszkolak
otrzymał złoty medal, dyplom
i nagrodę w postaci słodyczy,
a przedszkola wspaniałe nagrody

rzeczowe.
Otwarcie olimpiady było bardzo
uroczyste. Spod urzędu miasta
i gminy wybiegła specjalnie
przygotowana na tę okazję sztafeta
lekkoatletów z klubu MKS „Szerszeń”
oraz sekcji „Izery Bogatynia” niosąca
ogień olimpijski. Sztafetę przywitali
nasi wspaniali młodzi sportowcy,
rodzice, opiekunowie oraz
dyrektorzy przedszkoli.
Po tej doniosłej chwili Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech
Dobrołowicz w asyście swojego
zastępcy Aleksandry Ratajczak
oraz dyrektora OSiR Adama
Ignatowicza uroczyście otworzyli
olimpiadę zapalając znicz olimpijski
i życząc sportowcom wspaniałych
wyników, a przede wszystkim
niezapomnianych wrażeń.

Jak zawsze nad prawidłowym
przebiegiem konkurencji czuwali
wykwalifikowani sędziowie a nad
bezpieczeństwem dzieci kadra
pedagogów i zespół ratownictwa
medycznego. Wszystkie
przedszkolaki bardzo dzielnie się
spisały rewelacyjnie radząc sobie
z wszystkimi przygotowanymi
konkurencjami. Na pewno wielu
z nich wyrośnie w przyszłości na
wspaniałych sportowców i będą
przynosić chlubę swoim szkołom
i naszej gminie.
Serdeczne podziękowania
kierujemy do naszego sponsora
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. oraz dla
wszystkich którzy przyczynili się
do organizacji wydarzenia: OSP
Porajów za przygotowanie jednej
ze stacji, klubom sportowym za
poprowadzenie sztafety oraz
Policji i Straży Miejskiej za jej
zabezpieczenie.
Dziękujemy dyrektorom oraz
opiekunom przedszkoli za pomoc
i zaangażowanie. Wszystkim
najmłodszym sportowcom za
wspaniałą rywalizację! Gratulujemy
wyników i życzymy wielu sukcesów
sportowych w przyszłości.
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edukacja

Gminne potyczki
matematyczne
27 maja 2022 r. uczniowie
klas III wszystkich gminnych
szkół podstawowych spotkali
się w Szkole Podstawowej nr
5 im. Bolesława Chrobrego
w Bogatyni na Gminnych
Potyczkach Matematycznych.

najzdolniejszych uczniów naszej
gminy. Zadania przygotowała
pani Danuta Kołodko, której
serdecznie dziękujemy za pomoc
i zaangażowanie. Wszystkim
uczestnikom dziękujemy za udział
w konkursie.

Celem konkursu było rozwijanie
zdolności i zainteresowań
matematycznych uczniów,
kształtowanie umiejętności
logicznego myślenia, rozwijanie
potencjału intelektualnego uczniów
oraz popularyzacja królowej
nauk – matematyki – wśród

Trójka na podium w konkursie
Uczę się bezpiecznie żyć
31 maja 2022 r. w Jeleniej Górze odbył się finał XVIII edycji konkursu
„Uczę się bezpiecznie żyć”, organizowanego przez Euroregion Nysa.
W zmaganiach konkursowych wzięli udział uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Bogatyni.
Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni
na 4 kategorie wiekowe – zerówki
(przygotowanie przedszkolne),
klasy I-III, klasy IV-VI i klasy VII-VIII.
Zawodnicy zmagali się z pytaniami
z szerokiej gamy tematów,
m.in.: bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, zachowania się na
torowisku kolejowym, przejściu na
pasach, czy w akwenach wodnych.
W tym roku było dużo zadań
z ekologii – dotyczyły one źródeł
energii, smogu, dziury ozonowej.
Uczniowie musieli wykazać się
umiejętnością czytania mapy
i znajomością karkonoskich szlaków,
rozpoznać gatunki roślin i zwierząt
objętych ochroną gatunkową
i wymienić formy ochrony
przyrody w Polsce. Na stacjach
medycznych musieli udzielić
pomocy osobie z amputowaną
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ręką oraz nieprzytomnej bez
wyczuwalnego oddechu, a także
poszkodowanemu z wytrzewieniem
jelit. Jak podkreślali organizatorzy,
jest to najwszechstronniejszy
konkurs bezpieczeństwa w Polsce.
Tym bardziej jesteśmy dumni, że
uczniowie zdobyli w nim wysokie
lokaty.
8 miejsce w kategorii klas I-III –
drużyna w składzie: Zofia Kuczko,
Tymon Senetra i Michał Niemiec.
Opiekun: pani Teresa Czerniawska,
3 miejsce w kategorii klas IV-VI
– drużyna w składzie: Adrianna
Olszak, Natalia Szantyka i Zuzanna
Iwanowska. Opiekun: pani Henryka
Iwanicka,
8 miejsce w kategorii klas VII-VIII
– Karolina Fudali. Opiekun: pani
Henryka Iwanicka.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów
i czujemy się z nimi bezpiecznie.
Tekst i zdjęcia: SP 3
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W sobotę (5.06) wędkarze z różnych grup wiekowych rywalizowali
o największą rybę w dyscyplinie spławikowej i spinningowej.
Na stawach „Doltex” i „Pod
Wierzbą” odbyły się Spławikowe
Zawody Wędkarskie o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia, zorganizowane z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka
przez Wędkarski Klub Sportowy
„Kormoran”.
Młodzi wędkarze rywalizowali
o największą rybę, prześcigając
się w pokazywaniu wędkarskich
umiejętności. Wszystkim
dopisywały humory i sportowa,
czasem zacięta rywalizacja.
Zawodników dopingowali również
burmistrz Wojciech Dobrołowicz
i wiceburmistrz Aleksandra
Ratajczak.
Po trzech godzinach łowienia wyniki
przedstawiały się następująco:
w grupie młodszej do lat trzynastu:
1. Hubert Kubica, waga ryb 3975 pkt,
grupa „Płoteczki”.

2. Stanisław Jolibski, waga ryb 2070
pkt, grupa „Ukleja”

Patronat honorowy nad zawodami
objął burmistrz Bogatyni Wojciech
Dobrołowicz. Zawody rozgrywane
były w dwóch dyscyplinach
wędkarskich.
W dyscyplinie spławikowej
najwyższe lokaty zajęli:
1. Rafał Konieczny

3. Karol Zaręba, waga ryb 1815 pkt,
nie zrzeszony

2. Jan Siwak

4. Kamil Motaska, waga ryb1795 pkt,
grupa „Płoteczki”

W dyscyplinie spinningowej
pierwsze trzy miejsca zajęli:

5. Dawid Arendarczyk, waga ryb
1765, grupa „Płoteczki”

1. Marcin Wietecha

w grupie starszej do lat szesnastu:

3. Dariusz Czop

1. Miłosz Rusiecki, waga ryb 2070
pkt, grupa „Płoteczki”

W dyscyplinie spinningowej,
w kategorii Junior, najlepsze lokaty
zajęli:

2. Łukasz Piechurski, waga ryb 1360
pkt, grupa „Płoteczki”
3. Bartosz Bloch, waga ryb 940 pkt,
grupa „Ukleja”
4. Tristan Temporalne, waga ryb 745
pkt, Koło Elektrownia „Turów”.
5. Michał Drewniacki, waga ryb 590
pkt, grupa „Płoteczki”.
Tego samego dnia kolejne zawody
wędkarskie o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia,

sport

Wędkarze walczyli
o Puchar Burmistrza

zorganizowane przez Koło PZW
Elektrownia „Turów”, odbyły się na
zbiorniku Zatonie.

3. Jerzy Pozierak

2. Karol Kadamus

1. Paskal Pegen
2. Artur Niewiadomski
Po zakończeniu zawodów, burmistrz
Wojciech Dobrołowicz wręczył
nagrody najlepszym zawodnikom.
Gratulujemy wszystkim
wędkarzom pasji i profesjonalnego
przygotowania, a zwycięzcom
życzymy dalszych wędkarskich
sukcesów.
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Nasi potrafią

Złote medale
Mistrzostw Europy
Rozmawiamy z Tadeuszem Okorskim, mieszkańcem gminy Bogatynia,
miłośnikiem sportów siłowych, który został dwukrotnym mistrzem
Europy w ArmWrestlingu, czyli siłowaniu na rękę.
Redakcja: ArmWrestling – czyli
siłowanie na rękę. Konkurencja
coraz bardziej popularna i tym
samym coraz więcej osób ją
uprawia. W tej właśnie dyscyplinie
osiągnął pan ogromny sukces.
Został pan mistrzem Europy.
Wielkie gratulacje!
Tadeusz Okorski: Bardzo dziękuję
za gratulacje i uzupełniając dodam,
że jestem dwukrotnym mistrzem
Europy, ponieważ zwyciężyłem
zarówno w kategorii prawej
jak i lewej ręki. Podobnie było
na mistrzostwach Polski, gdzie
również sięgnąłem po dwa złote
medale i te właśnie zawody dały
mi kwalifikacje na mistrzostwa
Starego Kontynentu. Jeżeli chodzi
o popularność tej dyscypliny –
zgadzam się, że zatacza ona coraz
szersze kręgi. Jest widowiskowa.
Zalicza się do sportów siłowych.
Niewiele potrzeba, aby trenować,
czy też zorganizować zawody.
W tym miejscu chciałbym również
nadmienić, że między innymi za
moją sprawą w drugiej połowie lipca
odbędą się otwarte mistrzostwa
Miasta i Gminy Bogatynia
w siłowaniu na rękę. Zawody
odbędą się w Porajowie. Zapisywać
się można w Siłowni Miejskiej jak
i bezpośrednio u mnie. Mamy
zakupiony już profesjonalny stół do
ArmWreslingu ufundowany przez
radnego Krystiana Bajsarowicza – za
co serdecznie dziękuję.
Redakcja: Kolejny krok przed
panem to Mistrzostwa Świata –
prawda?
Tadeusz Okorski: Zawody
odbędą się na przełomie września
i października we Francji. Należy
pamiętać jednak, że dla nas,
dla zawodników, start w takiej
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imprezie wiąże się również
z kosztami. Wpisowe, przejazdy,
diety itp. Ja jestem emerytowanym
nauczycielem i niestety nie zawsze
mogę sobie na wszystko pozwolić,
dlatego jeśli znalazłyby się firmy,
które zechciałyby wspomóc
sponsoringiem to będzie to
dla mnie ogromne wsparcie.
Przy mistrzostwach Europy taką
pomocą okazał się radny Krystian
Bajsarowicz, a jeszcze wcześniej
Państwo Izabela i Dariusz Daraż,
którzy podarowali mi mały atlas
do ćwiczeń umożliwiający pracę
w domu – bardzo za to dziękuję.
Co do samych zawodów? Już
rozpocząłem przygotowania.
Trenuję. Dbam o siebie. Chciałbym
przywieść do Gminy Bogatynia
medale z mistrzostw świata. Liczę
na to, że na MŚ zostanie utworzona
moja kategoria wiekowa, czyli 70+,
bo tyle liczę już sobie wiosen. Chodź
nie boję się rywalizacji z młodszymi,
bo medale zdobywałem zarówno
w kategorii 60+, jak i 50+.

rady podczas wszelakich zawodów.
Redakcja: Podczas zawodów
bardzo często widać pana
w koszulkach gminy Bogatynia.
Dba pan o to. Myślę, że można
nazwać pana lokalnym patriotą.
Tadeusz Okorski: Bardzo
chciałbym startować w koszulkach
Bogatyni. Jednak w ArmWrestlingu
jest wymóg, aby zawodnicy
startowali w koszulkach klubowych
i tego trzeba przestrzegać. Jednak
zaraz po starcie zawsze zakładam
koszulkę naszej gminy i z dumą
prezentuję ją na podium. Czuje
się patriotą zarówno krajowym jak
i lokalnym. A nawiasem mówiąc po
zawodach w Porajowie planujemy
założyć w gminie sekcję siłowania
na rękę. Także już dzisiaj zapraszam
do niej przyszłych mistrzów.

Redakcja: Panie Tadeuszu, jest
pan od lat związany ze sportami
siłowymi. Tak, więc ciężki trening
nie jest dla pana nowością?

Redakcja: Poprzez pana sukcesy
jest szansa, aby młodzi ludzie
zarazili się pasją do sportów
siłowych. Każdy sposób, aby
oderwać dzieci od multimediów
jest dobry, prawda?

Tadeusz Okorski: Ogólną siłę
trzeba mieć. Ja poprzez ciągły
trening, starty w zawodach takich
jak np. trójbój siłowy, czy też
wyciskanie sztangi leżąc cały czas
jestem w gotowości. Przecież
w wymienianych konkurencjach
również zdobywałem złote medale
na szczeblu ogólnopolskim.
Siłowanie na rękę wymaga tylko
pewnych dodatkowych ćwiczeń, ale
z tym również bardzo dobrze sobie
radzę. Cały czas również się uczę.
W ArmWrestlingu poza siłą liczy się
również technika. Mam znajomych,
którzy służą radą i wykorzystuję te

Tadeusz Okorski: Uprawiam kilka
dyscyplin sportu. ArmWrestling,
trójbój siłowy, wyciskanie sztangi
leżąc, pływanie i coś co kształtuje
umysł, czyli szachy. Młodzi ludzie
również powinni mieć jakieś pasje
i działać w kierunku ich rozwijania.
Dlatego zależy mi, aby młodzież
widziała, że jeśli ktoś kto ma jak ja
to mówię skończone 4 osiemnastki,
może odnosić takie sukcesy to oni
również mogą. Dla mnie satysfakcją
będzie jak chodź jeden młody
człowiek dzięki mnie odejdzie od
komputera i zacznie uprawiać jakiś
sport. Tego im życzę!
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13 maja 2022 r. o godz. 15.00 w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbył
się Projekt „Maj Kultura” – Przegląd Piosenki Patriotycznej oraz koncert
zespołu FORTECA – Walka Trwa.
Na scenie Bogatyńskiego Ośrodka
Kultury zaprezentowali się lokalni
artyści wykonując repertuar
o charakterze patriotycznym.
Wydarzenie ze sceny oficjalnie
otworzył Burmistrz Miasta i Gminy
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz.
Usłyszeliśmy 13 występów
konkursowych, które oceniało Jury
w składzie: Anita Szakiel-Sosnowska
– dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka
Kultury i przewodnicząca Jury, Jerzy
Bzowski – wieloletni kapelmistrz
Zakładowej Orkiestry Dętej Oddziału
Kopalni Węgla Brunatnego Turów
w Bogatyni, Joanna Kosiorek –
absolwentka Akademii Muzycznej
w Poznaniu, koordynator
i pedagog w szkole muzycznej
I stopnia w Bogatyni, Przemysław
Chałupka – absolwent Akademii
Muzycznej w Katowicach, organista,
akordeonista, pedagog w szkołach
muzycznych.
Po zakończeniu części konkursowej
na zgromadzonych w sali
widowiskowej widzów czekała
niespodzianka. Wystąpiły dwie
Panie z Ukrainy, które zaśpiewały
pieśni w ich ojczystym języku.
Wiktoria Dudasz oraz Maryna
Tiuriumina w ten muzyczny sposób
chciały wyrazić podziękowanie dla

Polaków za pomoc, którą otrzymały
w naszym kraju. Panie z Klubu
Nauczycielskiego „IZIS” w Bogatyni,
również chcąc okazać wsparcie
w tym trudnym czasie dla naszego
wschodniego sąsiada wykonały
piosenkę „Podaj rękę Ukrainie”.
Następnie przyszedł czas na
wręczenie wszystkim wykonawcom
dyplomów za udział oraz wspólne
zdjęcie, po którym Jury udało się na
obrady.
Na scenie rozpoczął się akustyczny
koncert zespołu historycznopatriotycznego „FORTECA – Walka
Trwa”. Publiczność na godzinę
zanurzyła się w bardzo osobistej
i wzruszającej lekcji historii dzięki
wokalistce Magdalenie Janeczek
oraz muzykom grającym na pianinie,
skrzypcach, gitarze klasycznej
i basowej.
Po występie gwiazdy wieczoru
nagrodzonym gromkimi brawami,
Jury ogłosiło wyniki Przeglądu
Piosenki Patriotycznej. Laureaci
z rąk Burmistrza Wojciecha
Dobrołowicza, dyrektora BOK
Anity Szakiel-Sosnowskiej oraz
Jerzego Bzowskiego otrzymali
pamiątkowe statuetki, dyplomy
oraz nagrody rzeczowe. Imprezę
ze sceny poprowadził konferansjer

Serdecznie dziękujemy
wykonawcom, gościom z Ukrainy,
muzykom zespołu „FORTECA –
Walka Trwa”, obsłudze technicznej,
organizatorom oraz wszystkim
obecnym na sali widowiskowej za
wzięcie udziału w Projekcie „Maj
Kultura” w Bogatyńskim Ośrodku
Kultury.
Wyniki Przeglądu Piosenki
Patriotycznej „Maj Kultura”
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury.

kultura

Przegląd piosenki
patriotycznej

Marcin „WORON” Woroniecki.
Projekt „Maj Kultura” został nagrany
i zostanie udostępniony publicznie
w internecie.

Kategoria Soliści:
y 1 miejsce – Amelia Palacz ze
Zgorzelca za wykonanie utworów:
„Rozkwitały pąki białych róż”,
„Mamo tyś płakała”.
y 2 miejsce – Bożena Mazowiecka
z Bogatyni za wykonanie utworów:
„Sen o Katyniu”, „Żeby Polska była
Polską”.
y 3 miejsce – Nikola Stefaniak
z Jasnej Góry za wykonanie
utworów: „Rozkwitały pąki białych
róż”, „Orzeł biały”.
Kategoria Zespoły:
y 1 miejsce – Chór Szkoły
Podstawowej im. Św. Jadwigi
Śląskiej z Działoszyna za
wykonanie utworów: „Niepodległa,
niepokorna”, „Kocham Cię Polsko”.
y 2 miejsce – Zespół „Amazonki”
z Bogatyni za wykonanie utworów:
„Szara Piechota”, „Witaj, majowa
jutrzenko”.
y 3 miejsce – Zespół Klubu
Nauczycielskiego „IZIS” z Bogatyni
za wykonanie utworów: „Bywaj
dziewczę zdrowe”, „Kochany kraj”.
Projekt dofinansowano ze
środków Instytutu Dziedzictwa
Myśli Narodowej im. Romana
Dmowskiego i Ignacego Jana
Paderewskiego w ramach
Funduszu Patriotycznego – edycja
Niepodległość po polsku.
Patronat Honorowy nad projektem
objął Burmistrz Miasta i Gminy
Bogatynia. Organizator: Bogatyński
Ośrodek Kultury. Foto: Paweł Dusza
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kultura

39. Finał Turnieju
Małych Form Satyrycznych
W sobotę, 21 maja 2022 r., o godzinie 16.00 w sali widowiskowej
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury odbył się 39. Ogólnopolski Finał
Turnieju Małych Form Satyrycznych, podczas którego kabarety i soliści
wyłonieni w półfinałach walczyli o tytuł Króla Łgarzy 2022.
Tegorocznym zwycięzcą wybranym
przez jury w składzie: Natalia
Grzeszczyk – RMF Classic, Marlena
Justyńska – Stowarzyszenie Turnieju
Małych Form Satyrycznych, Jan
Tomków – Telewizja Regionalna TVT
ze Zgorzelca, Henryk Izydorczyk
– Stowarzyszenie Turnieju Małych
Form Satyrycznych, Artur Skrzęta
– Stowarzyszenie Turnieju Małych
Form Satyrycznych (przewodniczący
jury) został kabaret Czas dla Nas
z Warszawy. Za zdobycie pierwszego
miejsca Królowe Łgarzy otrzymały
Nagrodę Główną w wysokości 2500
zł ufundowaną przez Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia oraz
nagrodę rzeczową w postaci
statuetki Kozła autorstwa prof.
Tomasza Krzpieta z Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie
– ufundowaną przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wyróżnienie finansowe w wysokości
500 zł ufundowane przez Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia otrzymał
Adam Chrupczak z Krakowa. Dwa
II miejsca ex aequo i nagrody
finansowe w wysokości 1500 zł
ufundowane przez Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia i TVT

Regionalną ze Zgorzelca zdobyły
kabarety Demakijaż z Torunia i Klub
Szyderców bis z Poznania. Nagrodę
Publiczności w wysokości 3000 zł
ufundowaną przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz
statuetkę „Szczupłego Andrzeja”
autorstwa prof. Tomasza Krzpieta
z Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie ufundowaną przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zdobył kabaret Czas
dla Nas z Warszawy. W konkursie
na Tekst Satyryczny jury w składzie:
Natalia Grzeszczyk, Artur Andrus,
Krzysztof Jaślar, Zdzisław Justyński,
Wojciech Zimiński, Stanisław
Zygmunt, postanowiło, iż tytuł
Księcia Łgarzy 2022, nagrodę
finansową w wysokości 1500
zł ufundowaną przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i statuetkę „Złotego Kosy” autorstwa
prof. Tomasza Krzpieta z Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie
również ufundowaną przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
otrzymuje Łukasz Dukowicz
z Piotrkowa Trybunalskiego za
tekst „Obuwniczy”. Dwa II miejsca
ex aequo czyli nagrody finansowe

w wysokości 750 zł zdobyli Halina
Bohuta-Stąpel z Świdnicy za tekst
„Reportaż z Planety Dwóch Barw”
oraz Tomasz Piotrowski z Poznania
za tekst „Młotek 17-2-01-V2”. 39 Finał
Turnieju Małych Form Satyrycznych
tradycyjnie reżyserował
i poprowadził Artur Andrus. Gwiazdą
tegorocznej imprezy był zespół
Czerwony Tulipan. 39 raz Bogatynia
stała się polską stolicą uśmiechu
i dobrego humoru, goszcząc na
deskach Bogatyńskiego Ośrodka
Kultury najlepszych satyryków
z całej Polski. Gratulujemy wszystkim
laureatom imprezy i serdecznie
dziękujemy publiczności za
przybycie i wspólną zabawę.
Współorganizatorzy:
1. Stowarzyszenie Turnieju Małych
Form Satyrycznych w Bogatyni
2. Bogatyński Ośrodek Kultury
w Bogatyni
3. Ośrodek Kultury i Sztuki we
Wrocławiu
Sponsorzy strategiczni:
1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
2. Urząd Miasta i Gminy Bogatynia
3. Urząd Marszałkowski
Dolnośląskiego Śląska
4. Starostwo Zgorzeleckie
Sponsorzy wspierający:
1. Przychodnie Zdrowia Mega Med
2. SparkasseOberlausitz –
Niderschlesien
3. Gabinet Laryngologiczny dr n
med. Dariusza Zatońskiego
4. Bosch Service Skiba Bogatynia
5. Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowe „Solpet”
Redakcje patronujące:
1. Tygodnik „Przegląd’’ Warszawa
2. Gazeta Wojewódzka Zgorzelec
3. Telewizja „Tomków” ze Zgorzelca
4. Radio Wrocław S.A.
5. Portal Internetowy www.
bogatynia.info
Główny patronat honorowy:
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrołowicz.
Fot. K. Kasprzyk.
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W niedzielę (5.06) odbyła się inauguracja miejskiej gry, powstałej jako
finisz projektu Blisko- Gamingowa Bogatynia.
O godzinie 11:00 mieszkańcy
Bogatyni, zebrani w parku Preibischa
uczestniczyli w uroczystym
otwarciu, przez Burmistrza
Wojciecha Dobrołowicza, mobilnych
gier - SekRed oraz Bajkopark.
Gości powitała dyrektor biblioteki
Bożena Mazowiecka. Głos zabrała
również trenerka z Good Books,
dzięki której bogatyńska młodzież,
podczas warsztatów, nauczyła się
działać w aplikacji Action Track.
Rozdano podziękowania, upominki
dla uczniów, nauczycieli oraz
dyrektorów szkół, którzy przyczynili
się do realizacji projektu i powstania
rodzinnej rozrywki dla całego
miasta.
Po części oficjalnej bogatynianie
udali się na szlak gry, aby
rozwiązywać zagadki o historii
naszego miasta, zdobywać punkty,
korzystać z przygotowanych
niespodzianek. Dzięki inicjatywnie
oddolnej - funduszom

projektowym dzieci mogły bawić
się na dmuchanych zamkach,
nieodpłatnie korzystać z innych
atrakcji zaplanowanych przez
Stowarzyszenie „Klanza” oraz
Bibliotekę Publiczną w Bogatyni.
Każdy uczestnik gry, któremu udało
się dojść do mety, otrzymał dyplom
i drobny upominek.
Już w pierwszej godzinie około 70
osób pobrało kody QR i ruszyło na
spotkanie przygody ulicami miasta.
Zaangażowała się młodzież i dorośli.
Do terenowej rozrywki przyłączył
się także burmistrz Wojciech
Dobrołowicz, który ukończył grę
z maksymalnym wynikiem 300
punktów, a trasę pokonał w 39
minut i 9 sekund.
Inauguracyjna niedziela była
końcowym etapem działań
projektu „Gamingowa Bogatynia”
realizowanego w ramach projektu
BLISKO z Narodowego Centrum
Kultury, w ramach NPRCz. 2.0

Kod QR do gry:
Bogatyński
sekRed

dofinansowanego z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dziękujemy wszystkim, którzy
aktywnie zaangażowali się w projekt:
dyrektorom szkół za umożliwienie
współpracy, nauczycielom za
stałe motywowanie uczniów
w działaniach, młodzieży za
poświęcony czas i podzielenie
się swoimi talentami. Dziękujemy
stowarzyszeniom bogatyńskim,
które również czynnie przyłączyły
się realizacji projektu, uczestniczyły
w warsztatach, a także wspólnie
podjęły trud realizacji inicjatyw
oddolnych. Dziękujemy wszystkim
mieszkańcom naszej gminy,
którzy stale wspierali działania
projektowe pracowników biblioteki.
Podziękowania składamy także
przedstawicielom władz lokalnych,
a szczególności Burmistrzowi Miasta
i Gminy Bogatynia Wojciechowi
Dobrołowiczowi za umożliwienie
realizacji projektu poprzez wkład
finansowy.
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Gamingowa Bogatynia

Inauguracja terenowej
gry miejskiej
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edukacja

Mobilne centrum edukacyjne
„Niepodległa”odwiedzi Bogatynię
Mobilny Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” rozpoczyna tegoroczną
podróż po kraju już 22 kwietnia 2022 roku. Historia polskiej
niepodległości prezentowana jest na multimedialnej i interaktywnej
wystawie przygotowanej przez Biuro Programu „Niepodległa”.
Pierwszym przystankiem na trasie mobilnego centrum edukacyjnego
jest podwarszawski Raszyn. Tegoroczna eskapada Wirtualnego Teatru
Historii przewiduje odwiedziny w 40 miejscowościach w całej Polsce.
Na każdym postoju wystawa będzie dostępna dla zwiedzających
bezpłatnie przez trzy dni.

W Wirtualnym Teatrze Historii
„Niepodległa” przedstawiono
historię Polski czasu pierwszych
lat II Rzeczypospolitej w formie
ciekawostek historycznych. Sto
lat temu kończył się proces
formowania granic państwowych
po I wojnie światowej i konfliktach
przygranicznych. Na mapach Europy
pojawił się nowy kształt niepodległej
Polski, a wysiłki tysięcy obywateli
skupiły się na odbudowie polskiej
państwowości w wielu dziedzinach
życia, w szkołach, zakładach
przemysłowych, biurach, szpitalach,
urzędach, bankach czy instytucjach
kultury.
Ekspozycja przygotowana przez
Biuro Programu „Niepodległa”
pokazuje właśnie najciekawsze
osoby i wydarzenia z tamtych lat.
W przestrzeni mobilnego centrum
edukacyjnego w specjalnym,
rozkładanym samochodzie
ciężarowym, ekrany i cyfrowe
wizualizacje pozwalają łatwo
przejść przez najważniejsze
informacje z lat 1918-1925.
Holoboxy prezentują historyczne
artefakty, a gospodarzem wystawy
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jest cyfrowo zrekonstruowany
Józef Piłsudski, którego głos wita
i żegna gości. O kulturze, która
była integralnym elementem
tożsamości narodowej, opowiada
makieta polskiego pawilonu
z wystawy światowej w Paryżu
z 1925 roku. Wystawa została
w tym roku rozszerzona o strefę dla
najmłodszych, a miłośnicy nowych
technologii będą mogli poznać
historie ciekawych bohaterów II RP
dzięki trzem fabularnym filmom
VR z serii „Niepodległa w kadrze”.
Podróż w czasie zapewniają gogle
VR, które pozwalają spotkać się
z tenisistką Jadwigą Jędrzejewską
w filmie „Dża-Dża” lub z aktorem
Aleksandrem Żabczyńskim w filmie
„Nie kochać w taką noc”. Dostępny
jest również film „Wiktoria 1920”,
który w technologii wirtualnej
rzeczywistości przeniesie widzów
do czasów wojny polskobolszewickiej. Zwiedzanie wystawy
wieńczy możliwość zrobienie
pamiątkowego zdjęcia z wybranym
ojcem niepodległości w specjalnej
fotobudce.
Mobilne muzeum odwiedzi w 2022

roku 40 miejscowości w całej Polsce.
Do śledzenia trasy Wirtualnego
Teatru Historii „Niepodległa”
zapraszamy na stronę niepodlegla.
gov.pl oraz na profil Niepodległej
na Facebooku (https://facebook.
com/Niepodlegla1918). Cała trasa,
z 40 punktami na mapie, potrwa od
kwietnia do połowy października.
Planowane miejscowości
na trasie Wirtualnego Teatru
Historii „Niepodległa” to: Raszyn,
Skierniewice, Płock, Działoszyn,
Gliwice, Tychy, Pszczyna, Konin,
Włocławek, Mogilno, Obrzycko,
Pyrzyce, Gryfino, Polkowice,
Małomice, Bogatynia, Bielawa,
Brzeg, Nysa, Chrzanów, Zakopane,
Bochnia, Brzesko, Stryków,
Ciechanów, Frombork, Tczew,
Radomsko, Starachowice, Radzyń
Podlaski, Łosice, Piwniczna-Zdrój,
Jasło, Sanok, Przemyśl, Tomaszów
Lubelski, Chełm, Bielsk Podlaski,
Ostrołęka, Węgrów i Łomianki.
Odwiedziny w mobilnym
Wirtualnym Teatrze Historii
„Niepodległa” to atrakcyjna
forma wspólnego spędzenia
czasu dla starszych i młodszych.
Wystawa została dostosowana
również do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami ruchu
– dla potrzebujących dostępna
jest specjalna, rozkładana rampa
ułatwiająca zwiedzanie.
Wstęp jest bezpłatny i nie
obowiązują zapisy.
Zwiedzanie stref trwa około
pół godziny, do których należy
dodać jeszcze czas na obejrzenie
wybranego filmu VR. Wszyscy
zwiedzający muszą stosować
się do regulaminu korzystania
z Wirtualnego Teatru Historii
„Niepodległa”.
Projekt dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Mecenasem Projektu
jest PKN ORLEN.
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Dzień
Matki i Ojca
W miłej atmosferze i przy
występach zespołów
wokalnoinstrumentalnych
„Horyzont”, „Jubilaci”
i „Działoszynianie” świętowano
w gminie Dzień Matki i Dzień
Ojca.

Produkcja: USA,
gatunek: akcja

czas: 131 min.

25-28.06.2022
18.00 (napisy, 2D)
Ceny biletów: 20,00 zł normalny, 17 zł
ulgowy, 5,00 zł okulary do seansów 3D.

25 maja burmistrz Bogatyni
Wojciech Dobrołowicz wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Eugeniuszem Kubicą wzięli udział
w spotkaniu z okazji Dnia Matki
i Ojca zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Górniczy Klub
Seniora w Bogatyni. Natomiast
29 maja, na zaproszenie pani
Ireny Siemiernik i Koła Gospodyń
Wiejskich, burmistrz Wojciech
Dobrołowicz uczestniczył
w spotkaniu z okazji Dnia Matki
zorganizowanym w świetlicy
w Działoszynie. Spotkania były
szczególną okazją do wyrażenia
wdzięczności i szacunku rodzicom
za ich miłość i trud rodzicielski
włożony w wychowanie dzieci.
Burmistrz życzył wszystkim
zdrowia, samych radosnych
chwil i wszystkiego co najlepsze,
podkreślając przy tym nieocenioną
rolę rodziców.

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

Produkcja: RPA,USA,
gatunek: animacja, komedia

25-28.06.2022
16.00 (dubbing, 2D)
Ceny biletów: 20,00 zł normalny, 17 zł
ulgowy, 5,00 zł okulary do seansów 3D.

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

24

Redaguje zespół w składzie: Monika Nawrot - redaktor naczelny, Agnieszka Andrzejewska, Grzegorz Urban,
Biuletyn
Informacyjny
Urzędu
i Gminy
w Bogatyni • Nr 4/121 czerwiec 2022
Marcin Woroniecki
- redaktor
techniczny, Piotr
GrendaMiasta
- redaktor
techniczny.
Kontakt: tel. 75 77 25 172, e-mail: redakcja@bogatynia.pl Data zamknięcia numeru: 12 lipca 2022

czas: 101 min.

