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1 września 2022 roku zapisze się niewątpliwie złotymi zgłoskami 
w bogatej 75-letniej historii Miejskiego Klubu Sportowego Granica 
Bogatynia. Klubowa akademia zyskała Sponsora Tytularnego w postaci 
jednej z największej firm w Polsce. 

Od chwili podpisania umowy 
dzieci oraz młodzież trenują 
już w PGE Akademii Piłkarskiej 
Granica Bogatynia (PGE AP Granica 
Bogatynia). Jak podkreśla Marek 
Dankowski - Prezes Zarządu MKS 
Granicy Bogatynia, posiadanie 
takiego sponsora to prestiż 
i niewątpliwie cenne wsparcie 
finansowe, ale także wielka 
odpowiedzialność i zobowiązanie 
do tego, by godnie reprezentować 
Grupę PGE.

-Jesteśmy niezwykle wdzięczni za 
decyzje podjęte przez szefostwo 
Polskiej Grupy Energetycznej. Dla 
naszego klubu z 75-letnią historią 
pomoc takiego sponsora jest 
bezcenna. Ciężka praca wszystkich 
osób zaangażowanych w budowę 
silnej akademii w naszym regionie 
została dostrzeżona. Nasze starania 
zauważono i doceniono, jesteśmy 
szczęśliwi i przepełnieni dumą, ale 
zapewniamy, że nie spoczniemy 
na laurach. Myślę, że współpraca 

w najważniejszym dla nas obszarze 
edukacyjno-wychowawczo-
sportowym przyniesie wiele 
dla dalszego rozwoju naszych 
podopiecznych - informuje Marek 
Dankowski.

Pierwszym efektem zawiązanej 
współpracy był wyjazd dzieci 
z roczników 2011/2012 na 
Turniej PGE Junior, który odbył 
się w Warszawie 24 września na 
Stadionie Narodowym. Wzięły w nim 
udział akademie, których patronem 
jest Grupa PGE. Było to dla młodych 
zawodników ogromne, pozytywne 
przeżycie.

Jak mówi prezes Granicy, wyjazd nie 
byłby możliwy bez wsparcia działań 
klubu przez wiele osób i instytucji 
w tym również burmistra Wojciecha 
Dobrołowicza.

- Korzystając z okazji chcielibyśmy 
bardzo podziękować Prezesowi 
Zarządu Grupy PGE panu 
Wojciechowi Dąbrowskiemu za to, 
iż zgodził się wesprzeć w dalszym 

rozwoju PGE Akademię Piłkarską 
Granica Bogatynia. W imieniu 
naszych zawodniczek, zawodników, 
trenerów i członków zarządu gorąco 
dziękuję za zaufanie, jakim nas 
obdarzono i dodanie nam energii 
do działania! Wsparcie PGE pomoże 
stworzyć profesjonalne warunki 
szkoleniowe, co z kolei pozwoli 
przyciągnąć jeszcze więcej młodych 
adeptów piłki nożnej. Chcielibyśmy 
także gorąco podziękować pani 
Marzenie Machałek-Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Edukacji i Nauki, za 
olbrzymie wsparcie naszej akademii. 
Wielkie i gorące podziękowania 
należą się oczywiście Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Bogatynia panu 
Wojciechowi Dobrołowiczowi, który 
nam zaufał, wierzy w rozwój naszej 
akademii, w dzieci i młodzież u nas 
trenujące oraz realizujące swoją 
pasję, jaką jest piłka nożna. Burmistrz 
kibicuje im w dalszych postępach, 
a jego pomoc oraz olbrzymie 
zaangażowanie w projekt pt. „PGE 
AP Granica Bogatynia” okazały się 
bezcenne! Serdecznie dziękujemy-
podkreśla Marek Dankowski.

PGE AP Granica Bogatynia szczyci 
się posiadaniem ośmiu kategorii 

Grupa PGE Sponsorem Tytularnym 
Akademii Piłkarskiej Granica Bogatynia!
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wiekowych, co z pewnością 
wyróżnia ją w tej materii, nie tylko 
w naszym regionie, ale i w byłym 
województwie jeleniogórskim. 
Dzieci trenują pod czujnym 
okiem wykwalifikowanych i stale 
rozwijających się oraz podnoszących 
swoje umiejętności trenerów 
z pasją. Jak zaznacza się w klubie, 
to właśnie ludzie w nim pracujący 
stanowią olbrzymi potencjał MKS 
Granica Bogatynia oraz PGE AP 
Granica Bogatynia. Dzięki ich 
olbrzymiemu zaangażowaniu 
Granica ciągle się rozwija. Warto 
nadmienić, iż w PGE AP Granicy 
Bogatynia nabór trwa przez cały 
rok. Dzieci trenują na boiskach 
trawiastych udostępnianych 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Bogatyni, na boisku sztucznym 
Liceum Ogólnokształcącego oraz 
w salach wynajmowanych przez SP3 
w Bogatyni i OSiR Bogatynia przy 
ulicy Sportowej.

Nabór obejmuje następujące 
roczniki chłopców i dziewczynek:

 y U5-2018/2019
 y U7-2016/2017
 y U9-2014/2015
 y U11-2012/2013
 y U13-2010/2011
 y U15-20008/2009
 y U17-2006/2007
 y U19-2004/2005

Serdecznie zapraszamy chętnych do 
rozpoczęcia przygody z piłką!
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„Wspólna przyszłość regionów górniczych położonych na trójstyku 
granic PL-CZ-DE. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko” to temat 
przewodni II edycji debaty poświęconej transformacji sektora węgla 
brunatnego, która 23 września odbyła się w Bogatyni. Organizatorem 
konferencji była spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
z Grupy PGE. W obydwu panelach dyskusji uczestniczył burmistrz 
Wojciech Dobrołowicz.

Transformacja energetyczna 
i związana z nią perspektywa 
odejścia od wytwarzania energii 
z paliw kopalnych zrodziła 
podczas konferencji wiele pytań 
oraz zagadnień do dyskusji na 
temat przyszłości Euroregionu 
Nysa. Trójziemie w ogromnej 
mierze związane z przemysłem 
wydobywczym, staje w obliczu 

wyzwań społeczno-gospodarczych. 
Tym bardziej, że w bliskim otoczeniu 
Turowa funkcjonuje 9 kopalni 
odkrywkowych węgla brunatnego – 
5 na terenie Czech i 4 w Niemczech.

Rok temu spotykaliśmy się 
w zupełnie innej sytuacji społeczno-
gospodarczej. Dziś widzimy 
dobitnie, że mieliśmy rację budując 
nowe moce i broniąc elektrowni  

w Turowie. Trwający kryzys 
wywołał przejściowy renesans 
węgla, który będzie musiał zastąpić 
miejsce paliwa przejściowego 
zaplanowanego wcześniej dla 
gazu. Od węgla będziemy jednak 
sukcesywnie odchodzić, ale należy 
to robić w sposób bezpieczny – dla 
ludzi, pracowników, energetyki 
i całej polskiej gospodarki. To dobry 
moment, by na nowo spojrzeć na 
perspektywy regionu w kontekście 
nieuchronnej transformacji 
energetycznej. A także by 
zacieśnić współpracę na trójstyku, 
aby w skoordynowany, dobrze 
zaplanowany sposób przygotować 
lokalne społeczności na zmiany 
w przyszłości. To również sygnał 
dla liderów UE, aby wykazali więcej 
zrozumienia dla specyfiki regionów 
górniczych funkcjonujących 
w obrębie Polski, Czech i Niemiec 
– podkreślił na początku spotkania 
Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu 
ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy 
Energetycznej.

Andrzej Legeżyński, prezes zarządu 
PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna zaznaczył, że 
tematyka konferencji nie jest 
przypadkowa, gdyż skupia się na 
trzech ważnych dla Euroregionu 
Nysa aspektach: środowiska, 
społeczeństwa i gospodarki. 
Zarówno mieszkańcy Polski, Czech 
jak i Niemiec znakomicie ze sobą 
współpracują. Obserwujemy to od 
wielu lat. Praca, zakupy, turystyka – 
to jest to, co jednoczy mieszkańców 
całego Euroregionu. Obserwujemy 
też rozwój gospodarki po stronie 
polskiej, czeskiej i niemieckiej. Dzisiaj 
dyskutowaliśmy o tym, co w ciągu 
kolejnych kilkunastu lat, w obrębie 
Euroregionu Nysa jesteśmy w stanie 
zrobić dla mieszkańców, aby ten 
region był atrakcyjny, aby utrzymać 
dobre relacje w społeczeństwie 
trójziemia, utrzymać stabilne 
zatrudnienie i dalszy rozwój 
regionu. Spółka PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna 

Debata o przyszłości regionów
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będzie nadal wspierała społeczność 
lokalną. Warto wspomnieć, że 
w ciągu ostatnich 5 lat PGE 
GiEK zainwestowała w powiecie 
zgorzeleckim ponad 3 mln zł 
na realizację działań społecznie 
odpowiedzialnych - powiedział 
Andrzej Legeżyński, prezes zarządu 
PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna.

Na temat energetyki i jej przyszłości 
wypowiedział się też Martin Puta, 
Hejtman Kraju Libereckiego, 
prezydent Euroregionu Nysa. - Ani 
polski, ani czeski, ani niemiecki rząd 
nie może kontynuować wyłączania 
źródeł energetycznych. Czeski rząd 
deklarował w 2033 roku odejście 
od węgla i to musimy zmienić. To, 
jak będzie długo kontynuowane 
wydobycie węgla w Turowie 
zależy od Polaków, od tego jak 
Polacy będą wykorzystywać 
węgiel dla energetyki mając 
na względzie bezpieczeństwo 
energetyczne kraju. Nie można 
wyłączyć źródła energetycznego, 
nie mając w zastępstwie innego 
stabilnego – powiedział Martin 
Puta, deklarując jednocześnie chęć 
współpracy z polskimi i niemieckimi 
sąsiadami - Jako województwo 
libereckie jesteśmy przygotowani 
na pracę nad przygotowaniem 
wspólnej strategii i rozwoju całego 
regionu. Mamy blisko do siebie. 
Problemy ze środowiskiem to są 
nasze wspólne problemy. Problemy 
z zatrudnieniem, z gospodarką 
są i będą naszymi wspólnymi 
problemami – podkreślił Martin Puta

Tak naprawdę o tym, co będzie 
się działo po trzech stronach, 

więc i na Dolnym Śląsku w strefie 
przygranicznej, w Czechach 
i w Niemczech będą decydowały 
wszystkie samorządy: począwszy 
od gminnych, poprzez powiatowe 
i samorząd regionalny, czyli 
samorząd wojewódzki, ale 
oczywiście i rząd. Musimy 
się solidnie przygotować do 
transformacji, myśleć o tym 
i mieć wizję, jak najlepiej 
zdywersyfikować to, co się dzieje 
w subregionie zgorzeleckim. 
Kopalnia i elektrownia Turów mają 
tu ogromną rolę do wypełnienia. 
Pracują tu wysokiej klasy fachowcy, 
chcemy w przyszłości wykorzystać 
ich potencjał w pokrewnych 
dziedzinach, aby ulokowane 
w regionie zgorzeleckim firmy 
skorzystały z ich ogromnego 
potencjału. Ważne jest, aby 
pracujący tu ludzie nie musieli 
wyjeżdżać, aby to wciąż była ich 
mała ojczyzna - mówił podczas 
debaty Cezary Przybylski, marszałek 
województwa dolnośląskiego. 

Z kolei Wojciech Dobrołowicz, 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, 
mówił o tym, jak ogromne 
znaczenie ma kompleks Turów dla 
mieszkańców gminy. Przypomniał 
m.in., że to z Elektrowni Turów 
pochodzi ciepło dostarczane do 
blisko 16 tys. odbiorców.

– Gdyby, zgodnie z postanowieniem 
TSUE, doszło do zamknięcia kopalni 
z dnia na dzień, mieszkańcy 
straciliby pracę i środki do życia, 
zostaliby pozbawieni dostępu do 
wody i ciepła systemowego. Dzisiaj 
skupiamy się na tym, by poprawić 
zarówno wizerunek Bogatyni, jak 

i komfort życia mieszkańców gminy. 
Chcemy stworzyć dobre miejsce 
do życia i utrzymać przyjacielskie 
relacje transgraniczne - powiedział 
Wojciech Dobrołowicz. 

Podczas spotkania omówione 
zostały również uzgodnienia 
transgraniczne w kontekście 
wzajemnych relacji. Odniesiono się 
także do badań przeprowadzonych 
przez naukowców z Akademii 
WSB z Dąbrowy Górniczej, 
Uniwersytetu Technicznego 
w Libercu oraz Uniwersytetu 
w Usti nad Łabą, dotyczących 
współpracy transgranicznej na 
Trójstyku granic. Badania wpływu 
sporu międzyrządowego wokół 
kopalni Turów na polsko-czeskie 
relacje transgraniczne przedstawili 
szczegółowo jego autorzy: prof. 
Joanna Kurowska- Pysz, prof. Hynek 
Böhm oraz prof. Łukasz Wróblewski.

Dyrektor Departamentu Zarządzania 
Wydobyciem PGE GiEK, Miranda 
Ptak, podzieliła się doświadczeniami  
z przeprowadzonych uzgodnień 
transgranicznych w procesie 
uzyskiwania koncesji na działalność 
wydobywczą kopalni Turów.

Realizując strategię 
zrównoważonego rozwoju, spółka 
PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna, odpowiada na 
potrzeby lokalnych społeczności 
i realizuje działania mające na celu 
odpowiedzialne przeprowadzenie 
transformacji energetycznej 
regionów, na terenie których 
prowadzi swoją działalność 
wydobywczo – wytwórczą.

na podst. pgegiek.pl
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9 września br. pracownicy Elektrowni Turów uroczyście obchodzili 
60-lecie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z okazji jubileuszu, 
połączonego z Dniem Energetyka, odbyła się uroczysta akademia, 
podczas której przypominano powstanie i rozwój jednego 
z najnowocześniejszych zakładów energetycznych w Polsce.

Historię przedsiębiorstwa, jego 
rozwój i plany na przyszłości 
przedstawił podczas akademii 
Oktawian Leśniewski, dyrektor 
Elektrowni Turów. W uroczystości 
uczestniczyli m.in: doradca 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Paweł Sałek, Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki Marzena Machałek, poseł 
Stanisław Żuk, senatorowie Rafał 
Ślusarz i Krzysztof Mróz, Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego 

Cezary Przybylski, Wicewojewoda 
Dolnośląski Jarosław Kresa, 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz, 
Starosta Zgorzelecki Artur 
Bieliński, samorządowcy powiatu 
zgorzeleckiego, przedstawiciele 
służb mundurowych. Grupę 
Kapitałową PGE reprezentował 
Paweł Cioch, wiceprezes zarządu ds. 
korporacyjnych PGE Polskiej Grupy 
Energetycznej i Prezes Zarządu PGE 
GiEK Andrzej Legeżyński. Obecni 

na uroczystości goście złożyli 
energetykom życzenia z okazji ich 
święta oraz tegorocznego jubileuszu 
Elektrowni Turów. W trakcie 
akademii odczytano również 
listy gratulacyjne przesłane przez 
premiera Mateusza Morawieckiego, 
marszałek Elżbietę Witek oraz 
ministra Jacka Sasina. Ważną częścią 
obchodów 60–lecia elektrowni było 
nadanie odznaczeń państwowych, 
branżowych i honorowych. 
Złotym, Srebrnym i Brązowym 
Medalem za Długoletnią Służbę 
uhonorowano 50 osób. Za zasługi 
dla energetyki przyznano medale 
siedmiu pracownikom natomiast 
jedna osoba otrzymała odznaczenie 
Zasłużony dla Elektrowni Turów. 
Honorowe odznaki Zasłużony dla 
Elektrowni Turów nadano siedmiu 
osobom. Wręczono również 
odznaki SEP oraz Zasłużony dla SIP 
Elektrowni Turów.

60 lat 
Elektrowni Turów
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Trwają w gminie prace mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym i uwzględnienie potrzeb naszych mieszkańców. 

Wymiana wiat przystankowych. 
We wrześniu dokonano wymiany 
dwóch wiat przystankowych 
w obrębie osiedla Bogatynia-
Zatonie. Inwestycja była konieczna 

przede wszystkim ze względów 
bezpieczeństwa-poprzednie wiaty 
były w złym stanie technicznym. 
W ramach zadania wykonano 
demontaż starych wiat o konstrukcji 

ceglano-drewnianej oraz placów 
betonowych, na których były 
posadowione, ułożono nowe 
place z kostki betonowej oraz 
zamontowano dwie nowe wiaty 
o konstrukcji drewnianej i kosze na 
śmieci przy każdej z wiat. Wykonano 
remont murka oporowego 
i dosypano humus wokół wiat wraz 
z wysianiem trawy. Zadanie zostało 
zrealizowane ze środków budżetu 
gminy, jego wartość wyniosła 
92.000,00 zł brutto. Planowane są 
sukcesywne wymiany kolejnych 
wiat przystankowych oraz remonty 
istniejących wiat.

Bieżące remonty dróg gminnych. 
Wydział Inwestycji w ramach 
bieżącego utrzymania dróg 
gminnych oraz chodników, oprócz 
naprawy ubytków w drogach 
asfaltowych na terenie miasta, 
przeprowadził w ostatnim okresie 
dwa remonty nawierzchni dróg 
gminnych, a kolejny jest w trakcie 
realizacji:

1. Pierwszą przeprowadzoną 
inwestycją był remont ul. 
Jesiennej w Bogatyni. Gminne 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
sp. z o.o. wykonało utwardzenie 
nawierzchni drogi kruszywem 
łamanym na łącznej długości ok. 
500 m. Koszt inwestycji wyniósł 
ok. 93.000,00 zł. 

2. Następnie wykonano remont 
nawierzchni drogi wewnętrznej 
w Działoszynie prowadzącej do 
posesji nr 60. Z uwagi na trudne 
ukształtowanie terenu na drodze 
gminnej ułożono płyty ażurowe, 
które pozwolą na komfortowe jej 
użytkowanie. Koszt wykonania 
inwestycji to 50.000,00 zł. 

3. Obecnie trwa remont nawierzchni 
ul. Słonecznej w Trzcińcu. 
Nawierzchnia dwustumetrowego 
odcinka drogi zostanie wykonana 
z kostki betonowej, a odtworzenie 
rowów odwadniających drogę 
zapobiegnie jej degradacji 
w przyszłości. Koszt inwestycji 
wynosi około 200.000,00 zł., a jej 
zakończenie planowane jest na 
koniec października bieżącego 
roku.

Nowe wiaty przystankowe 
i cząstkowe remonty dróg
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Burmistrz Miasta i Gminy 
Bogatynia – Wojciech 
Dobrołowicz, w wyniku 
przeprowadzonych postępowań,  
od dnia 01 września 2022 r. 
powierzył stanowisko dyrektora: 

 y Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Emilii Plater w Bogatyni - Marcie 
Bodziony, 

 y Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Kornela Makuszyńskiego 
w Bogatyni – Beacie Wiśniewskiej, 

 y Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Mikołaja Kopernika w Bogatyni - 
Agnieszce Drewniackiej,

 y Szkoły Podstawowej im. Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Opolnie 
Zdroju – Małgorzacie Kostuch-
Urbańskiej,

 y Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Porajowie – Jolancie Medyckiej,

 y Przedszkola Publicznego nr 5 
w Bogatyni – Marzenie Dragan,

 y Przedszkola Publicznego nr 6 
w Bogatyni – Ewie Gorczycy.

Nowo powołani dyrektorzy swoje 
funkcje pełnić będą do 31 sierpnia 
2027 r. Gratulujemy i życzymy 
wielu sukcesów zawodowych oraz 
satysfakcji z pracy dydaktyczno-
wychowawczej.

Awans zawodowy nauczycieli

31 sierpnia b.r. Burmistrz Miasta 
i Gminy Bogatynia - Wojciech 
Dobrołowicz, w obecności Zastępcy 
Burmistrza ds. Społecznych 
-Aleksandry Ratajczak oraz 
Naczelnika Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych - Marioli 
Danielewskiej odebrał uroczyste 
ślubowanie od nauczycieli, którzy 
po zdaniu egzaminu uzyskali 
stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego.

Akty nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela 

mianowanego z rąk Burmistrza 
odebrały:

 y Alicja Zakrzewska- nauczycielka 
Przedszkola Publicznego nr 5 
w Bogatyni, 

 y Anna Rudakowska- nauczycielka 

Przedszkola Publicznego nr 7 
w Bogatyni, 

 y Ewelina Skrabek- nauczycielka 
Przedszkola Publiczne nr 1 
w Porajowie, 

 y Olga Woeltz-Marszał- nauczycielka 
Przedszkola Publicznego nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Bogatyni.

Gratulujemy i życzymy kolejnych 
stopni awansu zawodowego oraz 
satysfakcji z wykonywanej pracy.

Nowi Dyrektorzy 
w oświacie i awanse 
zawodowe nauczycieli
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31 sierpnia br. w Szkole Podstawowej w Działoszynie odbyło się 
uroczyste otwarcie filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bogatyni.

Biblioteka została przeniesiona 
z poprzedniej lokalizacji i zyskała 
nowe, jasne pomieszczenie 
na parterze szkoły, z wolnym 
dostępem do półek. Otwarcia 
przeniesionej biblioteki dokonał 
burmistrz Wojciech Dobrołowicz 
z wiceburmistrz Aleksandrą 
Ratajczak. Dziękujemy wszystkim 
osobom zaangażowanym w tę 
inicjatywę: Sołtysowi Działoszyna 

Ryszardowi Włosowi wraz z Radą 
Sołecką, KGW Działoszyn oraz 
Klubowi Seniora w Działoszynie. 
Zapraszamy mieszkańców do 
korzystania z biblioteki.

Dobra wiadomość 
dla miłośników książek

Uczniowie gminnych szkół podstawowych odebrali z rąk burmistrza 
Wojciecha Dobrołowicza stypendia w wysokości 1500 zł za wyniki 
w nauce oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.

29 sierpnia, w Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury, odbyła się 
uroczystość wręczenia stypendiów 
za wyniki w nauce oraz 
osiągnięcia w konkursach oraz 
olimpiadach przedmiotowych 
i interdyscyplinarnych, uczniom 
uczęszczającym do szkół 
podstawowych na terenie gminy 
Bogatynia. Przemawiający do 
stypendystów burmistrz Wojciech 
Dobrołowicz zacytował chińskie 

przysłowie „Nauczyciel tylko otwiera 
drzwi, a uczeń wejść już musi 
sam”, pogratulował nagrodzonym 
i podkreślił, że osiągnięcie takich 
sukcesów wymagało od uczniów 
nie tylko zdolności, ale także chęci 
i ciężkiej, systematycznej pracy.

Podczas uroczystości wystąpili: 
Michalina Stawiarska z SP 
w Działoszynie oraz zespół wokalny 
z SP nr 3 pod kierownictwem 
Stanisława Nowaka.

Stypendium za wyniki w nauce:

Klasy IV i V 
Zofia Wojnarowicz – SP nr 3 
w Bogatyni 
Zuzanna Zielewska – SP nr 3 
w Bogatyni 
Małgorzata Warisela – SP nr 3 
w Bogatyni 
Amelia Urbańczyk – SP nr 4 
w Bogatyni

Klasy VII 
Nadia Kadzewicz – SP nr 3 
w Bogatyni 
Martyna Piątek – SP nr 4 w Bogatyni 
Maja Paprocka – SP nr 1 w Bogatyni 
Damian Król – SP w Porajowie 
Hanna Mandyk – SP nr 3 w Bogatyni 
Wiktoria Góra – SP nr 3 w Bogatyni

Klasy VIII 
Zofia Olejarz – SP nr 1 w Bogatyni 
Mikołaj Zdybel – SP nr 3 w Bogatyni 
Zofia Adamczewska – SP nr 1 
w Bogatyni 
Tomasz Pluta – SP nr 3 w Bogatyni 
Kinga Tulisz – SP nr 3 w Bogatyni 
Amelia Niklas – SP nr 3 w Bogatyni

Stypendium za osiągnięcia 
w konkursach przedmiotowych:

Zofia Adamczewska – SP nr 1 
w Bogatyni 
Tomasz Pluta – SP nr 3 w Bogatyni 
Bartosz Dzieńkowski – SP 
w Działoszynie 
Jan Kuczaj – SP nr 1 w Bogatyni

Stypendia dla 
najlepszych uczniów
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a (3.09) Po raz kolejny Bogatynia przyłączyła się do wielkiego 
narodowego święta czytelnictwa, lektury oraz literatury. Złączeni 
w pięknej patriotycznej akcji z całą Polską, wśród trzepoczących na 
wietrze naszych biało-czerwonych flag oraz romantycznych dekoracji, 
mieszkańcy Bogatyni przeczytali wspólnie całe wydanie „Ballad 
i Romansów” polskiego narodowego wieszcza – Adama Bernarda 
Mickiewicza, którego utwór „Pan Tadeusz” w 2012 roku zapoczątkował 
polskie Narodowe Czytanie, które od lat odbywa się pod Patronatem 
Honorowym Pary Prezydenckiej.

Na scenie parku Preibischa 
w Bogatyni odbyło się XI już 
Narodowe Czytanie z udziałem 
burmistrza – Wojciecha 
Dobrołowicza, wiceburmistrz – 
Aleksandry Ratajczak, prezesów 
spółek, pracowników urzędu, 
dyrektorów szkół, nauczycieli 
oraz uczniów. Uroczystość była 
podróżą w czasie, piękną lekcją 
historii i tradycji oraz języka jednej 
z najbardziej fenomenalnych 
epok literackich – romantyzmu. 
Czytające osoby odkrywały oraz 
przekazywały wykreowany przez 
Mickiewicza fascynujący świat pełen 
uczuciowości, emocji, fantazji na 
tle dzikiej, tajemniczej i groźnej 

przyrody. Z udekorowanej żywymi 
kwiatami sceny popłynęły również 
utwory muzyczne, między innymi 
Fryderyka Chopina tematycznie 
wkomponowujące się w ballady, 
podkreślające romantyczność 
wydarzenia. Nie zabrakło 
upominków dla osób czytających 
oraz słuchaczy, którzy mogli 
również skosztować smakołyków 
z „romantycznego stołu”. Burmistrz 
Wojciech Dobrołowicz serdecznie 
podziękował wszystkim osobom 
zaangażowanym w tegoroczne 
święto Narodowego Czytania 
przypominając, iż czas przeznaczony 
na obcowanie z literaturą nigdy nie 
jest czasem straconym.

Biblioteka Publiczna w Bogatyni 
dziękuje osobom, które przyjęły 
zaproszenie do uczestnictwa 
w patriotycznym święcie łączącym 
wszystkich Polaków w naszej 
Ojczyźnie oraz poza jej granicami.

Zaangażowane jednostki, których 
delegacje uświetniły wydarzenie:

– Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Emilii Plater w Bogatyni, Szkoła 
Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja 
Kopernika w Bogatyni, Szkoła 
Podstawowa nr 3 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Bogatyni, 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. 
Bolesława Chrobrego w Bogatyni, 
Szkoła Podstawowa im. Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Opolnie 
Zdroju, Szkoła Podstawowa im. św. 
Jadwigi Śląskiej w Działoszynie, 
Szkoła Podstawowa im. Jana III 
Sobieskiego w Porajowie, Liceum 
Ogólnokształcące im. Marii 
Curie-Skłodowskiej w Bogatyni, 
Bogatyński Ośrodek Kultury, Miejski 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Bogatyni, Bogatyńskie Wodociągi 
i Oczyszczalnia S.A.

tekst: http://bogatynia.
naszabiblioteka.com 
foto: Mirosław Drewniacki / 
Biblioteka Publiczna MiG Bogatynia

Narodowe Czytanie 
w parku Preibischa
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Za nami trzecia edycja Biegu Ulicznego „Bogatyńska Dycha”. 
W słoneczną niedzielę 4 września br. w Bogatyni zebrali się miłośnicy 
biegania, zarówno z naszej, jak i z innych gmin.

O godzinie 9:30 rywalizowały ze 
sobą dzieci w „Rodzinnym Biegu 
Krasnala” na dystansie około 500 
metrów. Na starcie zjawiła się ponad 
setka dzieci w różnym wieku. W tej 
kategorii każdy z uczestników 
był zwycięzcą i każdy otrzymał 
pamiątkowy medal. Dla wielu był 
to pierwszy start w sportowych 
zawodach. Punktualnie o godzinie 
10:00 rozpoczął się bieg dla 
dorosłych. Frekwencja dopisała, 

liczba uczestników była podobna 
do liczby startujących wcześniej 
dzieci. Do wyboru były dwa 
dystanse 5 km i 10 km oraz szereg 
kategorii wiekowych, kategoria 
Monar, kategorie dla mieszkańców 
Bogatyni, Niepełnosprawni, Nordic 
Walking…W najbardziej prestiżowej 
kategorii OPEN 10 km zwyciężył 
Grzegorz Maciorowski (34:53), 
wyprzedzając Michała Mirka (36:17) 
oraz Janusza Wojnarowicza (36:41) 

natomiast wśród kobiet najszybsza 
była Elżbieta Kowalewska (39:47) 
przed Janą Jarosovą (44:03) oraz 
Edytą Cichosz (45:47). Pełne 
wyniki, także z poszczególnych 
podkategorii, dostępne są na 
stronie firmy zajmującej się 
pomiarem czasu: https://wyniki.
datasport.pl/results3682/. 
Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii zostali uhonorowani 
pucharami, nagrodami rzeczowymi 
i wyróżnieniami, a wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
medale specjalnie zaprojektowane 
na ten bieg. Gratulujemy 
wspaniałego startu w tegorocznej 
edycji biegu z jednoczesnym 
zaproszeniem na czwartą odsłonę 
„Bogatyńskiej Dychy”, która 
odbędzie się już za rok.

Bieg Uliczny 
Bogatyńska Dycha



Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni • Nr 6/123 wrzesień 202212

B
o

g
a

ty
n

ia
 p

a
tr

io
ty

c
z

n
ie

15 sierpnia br. odbyły się w naszym mieście obchody Święta Wojska 
Polskiego. Uroczystość rozpoczęła się w kościele św. Ap. Piotra i Pawła 
Mszą św. w intencji Ojczyzny.

Mszy przewodniczył i homilię 
wygłosił ks. dziekan Ryszard Trzósło. 
Następnie uczestnicy eucharystii, 
przy akompaniamencie orkiestry 
górniczej, przeszli do Parku im. 
Jana Pawła II. Pod pomnikiem 
odbyła się część oficjalna, 
podczas której złożono wieńce, 
a głos zabrali przybyli goście: 
Senator RP Rafał Ślusarz, Starosta 
Zgorzelecki Artur Bieliński, Prezes 
Bogatyńskiego Koła Związku 
Sybiraków Zofia Kulikowska oraz 
gospodarz obchodów Burmistrz 

Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech 
Dobrołowicz. Część oficjalną 
zakończyło wspólne odśpiewanie 
Roty. Dalsza część obchodów, 
w formie rodzinnego pikniku, miała 
miejsce na stadionie OSiR przy ul. 
Sportowej. Pozostając w klimacie 
patriotycznym można było obejrzeć 
stoiska przygotowane przez Straż 
Graniczną, Policję czy strażaków 
OSP. Na biało-czerwonej scenie 
wystąpili lokalni artyści prezentując 
szeroki repertuar muzyczny – od 
pieśni patriotycznych, poprzez 

utwory ludowe, aż po piosenki 
dla dzieci. Gwoździem programu 
była grochówka wojskowa – 
przygotowana i wydawana wraz 
z burmistrzem przyciągała tłumy. 
Przede wszystkim jednak oferowano 
moc atrakcji dla dzieci. Były 
dmuchańce, malowanie twarzy, 
animacje, stoiska bogatyńskiej 
biblioteki i Bogatyńskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Wsparcia Rodziny. Niesłabnącym 
zainteresowaniem cieszyła się także 
przejażdżka konna. Najwięcej emocji 
wzbudzały bitwy na kulki z gazet 
zorganizowane przez BOK.

S I E R P N I A

Święto  
Wojska Polskiego
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(19.09) W siedzibie Koła Związku Sybiraków w Bogatyni odbyło się 
uroczyste spotkanie Sybiraków i zaproszonych gości, zorganizowane 
z okazji Światowego Dnia Sybiraka, przypadającego 17 września, 
w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.

Spotkanie rozpoczęło się 
odśpiewaniem hymnu Sybiraków 
i chwilą ciszy dla uczczenia pamięci 
Sybiraków i bliskich osób, których 
już nie ma wśród nas. Dziękując 
za pamięć i modlitwę, Prezes Koła 
Związku Sybiraków w Bogatyni 
Zofia Kulikowska podzieliła się 
wspomnieniami o tragicznych 
losach, które były częścią życia 
tysięcy Polaków. Wzruszenie wśród 
obecnych świadków tamtych 
wydarzeń wywołał występ 
młodzieży ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Bogatyni, podczas którego 
uczniowie odczytali wiersze 
autorów poezji sybirackiej. Uroczyste 
spotkanie Sybiraków i zaproszonych 
gości było przede wszystkim 
okazją do podziękowań, wręczenia 
kwiatów i wspomnień osób, które 
połączyła historia. Szczególne 

wyrazy szacunku dla wszystkich 
Sybiraków, na ręce przewodniczącej 
Koła złożył Burmistrz Miasta i Gminy 
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz, 
dziękując za podejmowane 
działania dla utrwalenia pamięci 
minionych wydarzeń i podkreślając, 
że w czasie trwającej teraz wojny, 
niezwykle ważne jest przekazywanie 
kolejnym pokoleniom wartości 
patriotycznych. W spotkaniu 
z Sybirakami udział wzięli 

także: Zastępca Burmistrza ds. 
Społecznych Aleksandra Ratajczak, 
Dziekan Dekanatu Bogatynia ks. 
Ryszard Trzósło, kapelan Sybiraków 
ks. Jan Żak, prezes Koła Związku 
Sybiraków w Zgorzelcu Mieczysław 
Staryków, Prezes Gminnej 
Spółdzielni Ireneusz Kropidłowski, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 
w Bogatyni Agnieszka Drewniacka, 
opiekun młodzieży, nauczyciel 
języka polskiego z SP nr 4 Sylwia 
Sułkowska.

Światowy 
Dzień Sybiraka

24 września odbył się „XX Europejski Odpust Ekumeniczny Kopaczów - 
Oldřichov”. 

Już po raz dwudziesty mieszkańcy 
trójstyku spotkali się w Kopaczowie, 
by wspólnie modlić się o pokój 
i celebrować dobrosąsiedzkie 
relacje. Tradycyjnie, odpust 
rozpoczął się prowadzonym przez 
orkiestrę KWB Turów pochodem, 
od mostu granicznego do Kościoła 
pw. św. Józefa. W miejscowej 
świątyni odbyło się nabożeństwo 
ekumeniczne koncelebrowane 

przez duchownych katolickiej, 
husyckiej oraz ewangelickiej 
wspólnoty oraz kolejna, tradycyjna 
część tej międzynarodowej 
uroczystości - dzielenie się chlebem. 
Po nabożeństwie, orkiestra odegrała 
trzy hymny narodowe i hymn 
Unii Europejskiej, a wiceburmistrz 
Bogatyni Aleksandra Ratajczak wraz 
z sekretarzem gminy Łukaszem 
Roszkowskim, burmistrz Hradka 

Josef Horinka i burmistrz Zittau 
Thomas Zenker złożyli kwiaty 
pod obeliskiem. Spod pomnika 
uczestnicy wydarzenia udali się 
do parku na wspólny piknik. 
Serwowany w plenerze poczęstunek 
i piękna, jesienna pogoda, sprzyjały 
długim rozmowom i integracji 
mieszkańców trójstyku. 

Międzynarodowo 
i ekumenicznie
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(10-11.09) W podlaskiej Suchowoli i pobliskiej wsi Okopy odbyły 
się uroczyste obchody 75. rocznicy urodzin bł. księdza Jerzego 
Popiełuszki. W Suchowoli już od kilku lat obchodzi się rocznicę 
urodzin księdza. To parafia i miejsce nauki urodzonego w Okopach 
duchownego w roku 1984 r. zamordowanego przez Służby 
Bezpieczeństwa.

Wydarzenie patronatem objął 
Prezydent RP Andrzej Duda. 
Uczestniczyli w nim: rodzina ks. 
Popiełuszki, duchowni, delegacje 
NSZZ „Solidarność” z różnych 
regionów, przedstawiciele władz 
państwowych, parlamentarzyści, 
samorządowcy, przedstawiciele IPN 
i mieszkańcy. 

Na zaproszenie burmistrza 
Suchowoli, w tegorocznych 
uroczystościach uczestniczyła 
także delegacja z Bogatyni 
na czele z burmistrzem 
Wojciechem Dobrołowiczem oraz 
przedstawiciele Stowarzyszenia 
„Zło dobrem zwyciężaj” i  NSZZ 
„Solidarność” KWB Turów. Bł. ksiądz 

Jerzy Popiełuszko na stałe wpisał 
się w historię ziemi bogatyńskiej. 
W czerwcu 1972 roku w kościele św. 
Bartłomieja w Działoszynie odprawił 
swoją uroczystą mszę prymicyjną, 
tutaj też znajdują się jego relikwie 
i tu w dowód pamięci członkowie 
„Solidarności” KWB Turów 
i Elektrowni Turów oraz mieszkańcy 
gminy Bogatynia w 2012 roku 
ufundowali duchownemu pomnik. 
Jak mówił w swoim wystąpieniu 
burmistrz Wojciech Dobrołowicz, 
bł. ksiądz Jerzy dodawał otuchy, 
prowadził, dawał nadzieję i budził 
ducha patriotyzmu. - Kiedy 
bezpodstawnie, jednoosobowo 
zadecydowano, żeby zamknąć 
kopalnię Turów i pozbawić ludzi 
środków do życia, to dzięki słowom 
bł. księdza Jerzego Popiełuszki: „Tylko 
ludzie silni nadzieją są w stanie 
przetrwać wszelkie trudności” my 
te trudności przetrwaliśmy. Dlatego 
dziś wraz z delegacją „Solidarności” 
KWB Turów i mieszkańców 
Bogatyni składamy hołd bł. księdzu 
Jerzemu Popiełuszce. – dodał 
burmistrz.  W trakcie sobotnich 
rocznicowych obchodów, 
w Okopach, naprzeciwko domu 
w którym urodził się kapelan 
Solidarności, Piotr Rubik po raz 
pierwszy zaprezentował specjalnie 
skomponowane na tę okoliczność 
Psalmy z Podlasia. Oratorium 
wykonała Orkiestra Filharmonii 
Dolnośląskiej, soliści i Wrocławski 
Chór Akademicki. Niedzielne 
uroczystości w Suchowoli 
rozpoczęło złożenie wieńców 
przed pomnikiem bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w parku miejskim, 
następnie odbyła się msza św. 
z udziałem pocztów sztandarowych 
w kościele pw. św. Piotra i Pawła.  
Podczas wydarzenia odczytano 
również listy okolicznościowe m.in.: 
od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
Premiera Mateusza Morawieckiego, 
szefa Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Jana 
Kasprzyka. Uroczystości były okazją 
do wspomnień, refleksji i rozmów 
z rodziną oraz przyjaciółmi księdza, 
którzy dbają o to, by pamięć o nim 
trwała.

Uczcili pamięć 
bł. księdza Jerzego Popiełuszki
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20 sierpnia 2022 r. w Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku 
w Markocicach odbył się „Festiwal Ludowy w Małym Trójkącie – 
kulinarne rarytasy trójstyku”.

Podczas wydarzenia 
zaprezentowano lokalne potrawy 
z Polski, Czech i Niemiec, m.in. takie 
specjały jak smalec domowy, bigos 
czy pierogi z trójstyku. Przybyli 
goście otrzymali stworzoną na tę 
okazję książeczkę z „Przepisami na 
kulinarne rarytasy trójstyku”, w której 
można poznać część tajników 
kulinarnych receptur. O oprawę 
muzyczną zadbały liczne zespoły 
ludowe, w tym „Rozmaryn”, który 

tego dnia świętował 25-lecie 
swojego istnienia. Konferansjerem 
festiwalu była Bożena Wieczorek – 
kierowniczka zespołu. Wydarzenie 
odbyło się pod honorowym 
patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy Bogatynia Wojciecha 
Dobrołowicza w ramach projektu 
„Paleta twórczości trójstyku”, 
realizowanego przez gminę 
Bogatynia we współpracy 
z Hrádkiem nad Nisou, przy 

udziale miasta Zittau jako gościa 
w projekcie.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz środków 
budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Nysa.

Festiwal Ludowy 
w Małym Trójkącie

Koniec sierpnia i początek września to czas podsumowania sezonu na 
ogrodach działkowych. Rodzinne  Ogrody Działkowe w Bogatyni od 
wielu lat pełnią ważną rolę społeczną. Są nie tylko zielonymi płucami 
miasta, ale także jego ozdobą. 

Pod patronatem burmistrza 
Bogatyni odbyły się spotkania 
działkowców ROD „Jarzębinka”, 
„Sasanka”, „Relax”, „Marzenie”, 
„Przylesie” i „Energetyk”. Dzień 
Działkowca był okazją do prezentacji 
plonów oraz złożenia podziękowań 
dla osób, które w sposób szczególny 
zajęły się swoimi ogrodami. 
Uczestniczący w spotkaniach 
burmistrz Wojciech Dobrołowicz 

gratulował działkowcom pięknych 
ogrodów i życzył wszystkim dalszej 
pasji w pielęgnowaniu działek, by 
wyglądały wyjątkowo i zachowały 
niepowtarzalny charakter.

Święto działkowców
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(17.09) W Bratkowie odbyła się kolejna edycja festynu „Dzień 
ziemniaka”. Ziemniaczane rarytasy serwowane przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z roku na rok zyskują coraz więcej amatorów kulinarnych 
doznań. 

Festyn odbył się tradycyjnie na placu 
u sołtysa. Tematem przewodnim 
był oczywiście ziemniak. Amatorów 
placków, kotletów ziemniaczanych, 
pyz, kartoflanki i kiszki ziemniaczanej 
nie brakowało. Dużym 
powodzeniem cieszyły się również 
domowe ciasta i pajdy chleba ze 
smalcem. Zabawie towarzyszyły 
występy artystyczne, konkursy 
i atrakcje dla dzieci. W trakcie 

festynu rozstrzygnięty został 
konkurs na najciekawsze dzieło 
wykonane z ziemniaka. Nagrody 
pomysłowym artystom wręczył 
burmistrz Wojciech Dobrołowicz. 
Święto ziemniaka, zorganizowane 
przez Radę Sołecką i Koło Gospodyń 
Wiejskich, od tego roku wpisane jest 
do „Kalendarza Imprez Kulinarnych 
Dolnego Śląska”.

W sobotę (17.09) odbyły się dożynki wiejskie w Sołectwie Działoszyn. 

Święto plonów rozpoczęło się Mszą 
św. w kościele pw. św. Bartłomieja. 
Następnie korowód dożynkowy 
przeszedł do świetlicy wiejskiej. 
Tam, w gronie mieszkańców 
Działoszyna, burmistrz Wojciech 
Dobrołowicz i sołtys Ryszard Włos 
podziękowali rolnikom za zebrane 
plony. Zgodnie z tradycją burmistrz 
odebrał, z rąk starosty i starościny 
dożynek, bochen chleba upieczony 
z tegorocznego ziarna, który 
rozdzielił pomiędzy wszystkich 
gości przybyłych na święto plonów. 
Spotkanie rolników uświetnił 

występ zespołu „Działoszynianie”. 
Organizatorem dożynek była Rada 
Sołecka i Klub Seniora z Działoszyna.

Dożynki w Działoszynie

Dzień ziemniaka
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(29.08) W Działoszynie po raz kolejny odbył się Jarmark św. 
Bartłomieja-wydarzenie, które każdego roku przyciąga coraz więcej 
osób, chętnych poczuć klimat jarmarcznej zabawy.

Święto patrona parafii i wsi 
rozpoczęło się Mszą świętą 
odpustową. Następnie mieszkańcy, 
goście i przyjaciele Działoszyna 
spotkali się na ludowym jarmarku. 
Program imprezy był bardzo 
bogaty i zapewniał szereg atrakcji 
dla dzieci oraz dorosłych: występy 

zespołów ludowych i lokalnych 
artystów, wystawy malarskie, 
kolekcjonerskie, rękodzielnicze oraz, 
po raz pierwszy, wystawę mandali. 
Ponadto warsztaty tłoczenia olejów 
oraz warsztaty Grupy Legnica, 
podczas których można było 
podpatrzeć jak wypiekać chleb i bić 

monety. Uczestnicy jarmarku brali 
również udział w konkursach na 
najsmaczniejsze jesienne przetwory, 
ciasta drożdżowe oraz najładniejsze 
przebranie dzieci i dorosłych. Jedną 
z głównych atrakcji wydarzenia była 
loteria fantowa, w której czekały 
atrakcyjne nagrody. Do zabawy 
dla najmłodszych uczestników 
przygotowano historyczny plac 
zabaw. Dużym powodzeniem, 
jak zawsze, cieszyły się kramy ze 
swojskim jadłem. Organizatorem 
jarmarku było „Stowarzyszenie 
Królewska Dolina Górnołużycki 
Działoszyn”. Wydarzenie honorowym 
patronatem objął Burmistrz Miasta 
i Gminy Wojciech Dobrołowicz. 

Jarmark św. Bartłomieja 
w Działoszynie
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(30.08) Dzięki współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, 
Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny, 
a także darczyńców, pierwszoklasiści objęci opieką przez ośrodek oraz 
ukraińskie dzieci uczęszczające do szkół podstawowych na terenie 
gminy Bogatynia, otrzymały plecaki wyposażone w niezbędne szkolne 
akcesoria.

„Energetyczne tornistry” od 
PGE GiEK S.A., przekazane przez 
dyrektora Elektrowni Turów 
Oktawiana Leśniewskiego, trafiły 
do objętych wsparciem ośrodka 
pierwszaków. To akcja z długimi 
tradycjami, która powróciła po 
covidowej przerwie, sprawiając 
obdarowanym maluchom wiele 
radości.

Natomiast, w ramach programu 
„Sąsiedzka Pomoc”, sieć Netto 
wraz z fundacją Salling wsparły 
minimum 100 inicjatyw na 
rzecz ukraińskich dzieci i ich 
opiekunów, w zakresie zdrowia, 
edukacji i integracji społecznej. 
Gmina Bogatynia z Bogatyńskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
i Wsparcia Rodziny przystąpili 
do programu pomocowego, 
co zaowocowało zakupem 75 
plecaków z wyposażeniem dla 
ukraińskich dzieci uczęszczających 
do gminnych szkół. Burmistrz 
Wojciech Dobrołowicz wręczył 
uczniom szkolne wyprawki i podjął 
ich słodkim poczęstunkiem.

Plecaki na dobry start

Pięćdziesięcioro pięcioro dzieci z terenu miasta i gminy Bogatynia 
wyjechało do Mrzeżyna na kolonie letnie zorganizowane przez 
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny. To już 
kolejny wyjazd dzieci w ramach programu profilaktyki uzależnień. 

Gmina Bogatynia oraz Bogatyński 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
i Wsparcia Rodziny podejmują 
różnorodne działania, aby 
uatrakcyjnić wypoczynek dzieci 
i młodzieży w czasie wakacji 
letnich. W tym roku zorganizowano 
tygodniowy pobyt dzieci 
w ośrodku kolonijnym „Bryza” 
w Mrzeżynie, gdzie dla kolonistów 
zaplanowano mnóstwo atrakcji. 
Pobyt dzieci zrealizowano 
w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 
Miasta i Gminy Bogatynia na rok 
2022.  Miłym akcentem, podczas 
odprawy kolonii, była obecność 
burmistrza Wojciecha Dobrołowicza 
i dyrektor BOPSiWR Ewy Dudy, 
którzy przekazali dzieciom kolorowe 
gadżety promocyjne. Wyjazd 
dzieci został sfinansowany ze 
środków pochodzących z opłaty za 
zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych.

Letni wypoczynek 
nad morzem
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Po wakacyjnej przerwie, 11 września 2022 r., odbyły się marsze na 
orientację „W Dolinie Bobru”, zaliczane do Pucharu Dolnego Śląska 
w MnO na rok 2022.

Celem imprezy było:

 y upowszechnianie turystycznych 
marszów na orientację,

 y rozegranie V rundy Pucharu 
Dolnego Śląska w Marszach na 
Orientację.

We wszystkich kategoriach 
uczestnicy startowali w dwóch 
etapach dziennych, a o końcowej 
klasyfikacji decydowała jak 
najmniejsza suma punktów karnych 
zdobytych podczas dwóch etapów.

Sędziowano zgodnie 
z zasadami punktacji ZG PTTK 
i postanowieniami Regulaminu 
Pucharu Dolnego Śląska w MnO.

Naszą gminę reprezentowały 
drużyny: ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Bogatyni – opiekunowie: 
Aneta Strojanowska i Teresa 
Czerniawska, ze szkoły Podstawowej 
nr 4 w Bogatynia – opiekunowie: 
Katarzyna Krawczenko i Katarzyna 
Staszak-Smolarek, ze Szkoły 
Podstawowej w Opolnie Zdroju 
– opiekun Marek Łabędź oraz 
drużyna juniorów ze szkół 
ponadpodstawowych. Trasy 
obejmowały teren lasów w okolicy 
miejscowości Czaple.

W niedzielny poranek pogoda nie 
rozpieszczała zawodników, jednak 
nikt nie marudził i po otrzymaniu 
mapy oraz karty startowej 
wszyscy ruszyli w teren. Dżdżysta 
aura sprawiła, że po ukończeniu 

zawodów przydała się druga 
para butów i suche ubranie na 
przebranie.

Z radością informujemy, że po 
pierwsze każdy ukończył marsze 
i bezpiecznie dotarł do mety, a po 
drugie zajęliśmy w nich wysokie 
lokaty.

Oto miejsca, które zdobyliśmy:

w kategorii TD (dzieci, ur. 2009 
i później):

1 miejsce – drużyna z SP3 
w składzie: Zuzanna Zielewska, Maja 
Siemaszko i Marcela Dziadosz,

2 miejsce – drużyna z SP4 
w składzie: Oktawia Myślińska, 
Kacper Stojek i Karol Tęcza,

3 miejsce – drużyna z SP Opolno 
w składzie: Paulina Gralak i Julia 
Zdziebło,

4 miejsce – drużyna z SP4 
w składzie: Franciszek Pierzchalski, 
Oliwia Milian i Szymon Pawlisz,

6 miejsce – drużyna z SP Opolno 
w składzie: Jakub Stojek, Anna 
Skwarczyńska i Jakub Pszczoliński,

7 miejsce – drużyna z SP4 
w składzie: Oliwia Kuca, Anna 
Ogonowska i Lena Marciniak,

8 miejsce – drużyna z SP4 
w składzie: Filip Chudy i Piotr 
Marszał,

9 miejsce – drużyna z SP4 
w składzie: Igor Grześków i Mateusz 

Seńczuk,

10 miejsce – drużyna z SP3 
w składzie: Lena Hurlak i Iga 
Bartków,

11 miejsce – drużyna z SP 3 
w składzie: Nadia Kadzewicz i Julia 
Tryc,

13 miejsce – drużyna z SP3 
w składzie: Karol Dragan, Karol 
Gowin i Aleksander Olech.

w kategorii TM (młodzież, ur. 2006-
2008):

3 miejsce – drużyna z ZSP Zgorzelec 
/ SP Opolno w składzie: Karol 
Siemaszko Szymon Legeżyński;

4 miejsce – drużyna z SP3 
w składzie: Jakub Dragan i Kacper 
Wolkiewicz;

5 miejsce – drużyna z SP4 
w składzie: Hubert Opanowski i Maja 
Kalinowska;

6 miejsce – drużyna z SP4 
w składzie: Krystian Walkowiak 
i Adam Wójcikiewicz;

7 miejsce – Krystian Niechwiej z SP 
Opolno;

8 miejsce – drużyna z SP3 
w składzie: Zofia Mrygoń i Tristan 
Temporale;

9 miejsce – drużyna z SP3 
w składzie: Wiktoria Góra 
i Magdalena Walkowiak.

w kategorii TJ (juniorzy, ur. 2002-
2005):

licealiści: Marcelina Szymaniak 
i Wojciech Pająk zwyciężyli, a Hubert 
Olech był drugi.

Serdecznie wszystkim gratulujemy 
i dziękujemy za wspólnie spędzony 
czas. Zapraszamy do udziału 
w kolejnej imprezie na orientację, 
która odbędzie się już niedługo, 
24 września 2022 r., w okolicach 
Zgorzelca.

Relacja: Marek Łabędź i Aneta 
Strojanowska

Marsze na orientację
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(17.09) VIII Rajd Śladami Przeszłości, zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Sekcja Turystyki Rekreacyjnej „Bog-Tur”, Radę 
Osiedlową nr 7 i Ośrodek Sportu i Rekreacji pod Patronatem Burmistra 
Miasta i Gminy Wojciecha Dobrołowicza, przeszedł już do historii.

Pomimo niesprzyjającej pogody, 
uczestnicy rajdu nie zawiedli. 
Blisko dwieście osób zmierzyło 
się z ciężkimi warunkami 
atmosferycznymi. Deszcz i wiatr 
nie przeszkodził im w pokonaniu 
trudnej trasy. Start i meta rajdu 
były zlokalizowane na stadionie 
OSiR przy ul. Białogórskiej. Trasa 
piesza liczyła 15 km, natomiast 
trasa rowerowa 45 km. Każdy 
z uczestników otrzymał pamiątkowy 
znaczek oraz kartę startową, którą 
należało podbić w punktach 
kontrolnych. Drużyny pobrały 
worki, by po drodze zbierać śmieci. 
Pierwszy punkt kontrolny był 
w Multifunkcjonalnym Centrum 
Trójstyku w Markocicach. Po 
przybiciu pieczątek piechurzy 
ruszyli w dalszą drogę. Kolejny 
punkt to Jasna Góra – pomnik 
I wojny światowej – tam można 
było zostawić napełnione śmieciami 
worki. W międzyczasie warunki na 
trasie znacznie się poprawiły, deszcz 
przestał padać, ale było bardzo 

ślisko. Każda drużyna była oceniana 
za przygotowanie do rajdu oraz 
za ilość zebranych śmieci. Z kolei 
trasa rowerowa biegła najpierw do 
Hradka, skąd rowerzyści przejechali 
do Zittau. Malownicza sceneria 
pozwoliła podziwiać im Góry 
Żytawskie. Na mecie każdy uczestnik 
otrzymał dyplom ukończenia rajdu 
oraz ciepły posiłek. Drużyny brały 
udział w konkursach: turystycznym, 
ekologicznym, krajoznawczo-
historycznym oraz strzeleckim. 
Konkurs strzelecki rozegrano 
w dwóch kategoriach: kobiety 
i mężczyźni o Puchar Dyrektora 
OSiR. Najlepsi zostali uhonorowani 
nagrodami, dyplomami oraz 
medalami. 
W klasyfikacji generalnej rajdu 
zwycięskie drużyny otrzymały 
puchary ufundowane przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Bogatynia, dyplomy oraz cenne 
nagrody.

Dziękujemy sponsorom: 
Gminie Bogatynia, Gminnemu 

Przedsiębiorstwu Oczyszczania, 
Radzie Osiedlowej nr 7, Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji. Dziękujemy 
również Markowi Łabędziowi za 
wzorowe prowadzenie imprezy, 
Franciszkowi Romaniakowi za 
wykonanie prac graficznych 
(afiszów, przypinek, kart startowych 
i regulaminu) oraz wszystkim 
organizatorom i sędziom ze 
stowarzyszenia „Bog-Tur”.

relacja: Barbara Otrociuk 
zdjęcia: Marzena Drozdowska /UMiG

VIII Rajd 
Śladami Przeszłości
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(3.09) Po raz kolejny mieszkańcy gminy Bogatynia mogli wybrać się 
w wyjątkową podróż wehikułem czasu do Opolna Zdroju. Suknie 
z parasolkami, fraki i elegancja zawładnęły niegdyś uzdrowiskową 
miejscowością. Mieszkańcy Opolna Zdroju ponownie przełożyli kartki 
kalendarza o 100 lat wstecz.

„Wehikułem czasu do Opolna 
Zdroju” to cykliczne wydarzenie 
plenerowe realizowane w formule 
historycznej, ukazującej jak 100 
lat temu wyglądało życie na tym 
terenie. Według organizatorów, 
impreza zyskuje coraz większe 
uznanie wśród mieszkańców 
trójstyku i turystów z Dolnego 
Śląska. Tegoroczna edycja festynu 
rozpoczęła się od otwarcia 
pięknego muralu pn. „U Źródeł 
Zdroju” autorstwa Radosława 
Barka, znanego artysty i twórcy 
najpiękniejszych murali w Polsce. 
Wehikuł czasu zafundowali również 
artyści z teatru „Wagabunda”, 
a wszystko za sprawą ich ,,Starej 
Zagrody” i gospodarstwa, 
które pojawiły się w parku 
Caroli. Historyczne przyrządy, 
które w formie ciekawostki 

aktywnie angażowały wszystkich 
odwiedzających, niejednokrotnie 
bawiły obecnych do łez. Atrakcją 
tego dnia byli artyści „Gwardii Gryfa”, 
półfinaliści programu ,,Mam talent”, 
którzy swoim występem przenieśli 
przybyłych gości do krainy baśni. 
W tym roku również nie zawiódł 
Łukasz Krawiec swoim pokazem 
ognia oraz energii krążącej między 
performerem i publiką. Po raz 
kolejny na wielkie uznanie zasłużyła 
też „Grupa Retro” ze Szklarskiej 
Poręby, która swoimi strojami 
uświetniła wydarzenie. Jak na święto 
przystało, był też czas na zabawę 
i tańce, dzięki występom naszych 
lokalnych artystów: Joanny Bałkoty, 
Alicji Zakrzewskiej, bogatyńskich 
„Amazonek”, zespołu akordeonistów 
,,Bracia Michałki” oraz Orkiestry 
Reprezentacyjnej Elektrowni Turów. 

Nad oprawą sceniczną czuwał Piotr 
Słowiński. W tym dniu, w Opolne 
Zdroju, zarówno mieszkańcy 
jak i letnicy przybyli do kurortu 
byli pięknie odziani. Na miejscu 
funkcjonowało obwoźne studio 
fotograficzne, w którym członkowie 
grupy „BG Flash” wykonywali zdjęcia 
na tle muralu. Kolejnymi atrakcjami 
były: punkt medyczny z epoki, 
prowadzony przez Bogatyńskie 
Stowarzyszenie Pielęgniarek ,,Złoty 
Czepek”, klimatyczna kawiarnia, 
restauracja ,,Przy Łaźniach Caroli”, 
stragany handlowe i Sklep 
Kolonialny, które doskonale 
oddawały klimat kurotu.

Organizatorami „Wehikułu czasu do 
Opolna Zdroju” byli: Stowarzyszenie 
„Na Trójstyku”, Stowarzyszenie 
„Dom Kołodzieja” oraz sołtys 
Anna Wilczyńska.  Jego realizacja 
była możliwa dzięki wsparciu 
sprzętowemu i taktycznemu  wielu 
osób i instytucji. Wydarzenie wsparła 
finansowo Gmina Bogatynia oraz 
Fundacja PGE. 

Dziękujemy mieszkańcom 
i sympatykom Opolna Zdroju za 
pomoc w przygotowaniu festynu. 
Zapraszamy za rok.

Na podstawie informacji Stowarzyszenia „Na 
Trójstyku”. Fot. Stowarzyszenie „Na Trójstyku”.

Wehikułem czasu 
do Opolna Zdroju
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(3-4.09) Za nami pyszne i energetyczne pożegnanie wakacji 
w Bogatyni. Zorganizowana, w ramach „Bogatyńskiego Smacznego 
Weekendu”, dyskoteka okazała się strzałem w 10!

Przez dwa dni mieszkańcy miasta 
i gminy Bogatynia mieli możliwość 
uczestniczenia w wydarzeniu 

zorganizowanym na zakończenie 
wakacji. Przygotowane w tych 
dniach atrakcje oraz ładna pogoda 

zachęcały do odwiedzania stadionu 
przy ul. Sportowej. 

Główną atrakcją imprezy była 
sobotnia dyskoteka i wielka bitwa 
DJ-ów! O uznanie jury i publiczności 
walczyło pięciu DJ-ów. Ostatecznie 
rywalizację wygrał DJ RASZ. Kolejne 
dwa miejsca zajęli DJ BART-Q 
i DJ TEKU. Jury oceniało dobór 
repertuaru, technikę miksowania, 
emisję głosu, mowę ciała oraz 
ożywienie publiczności. Najlepsi, 
poza gromkimi brawami, otrzymali 
nagrody pieniężne, które wręczył 
burmistrz Wojciech Dobrołowicz.

Muzyczne 
pożegnanie wakacji
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Zapraszamy do zabawy! Na 
przedstawionym zdjęciu 
dokonaliśmy małego 
fotomontażu. Zadaniem naszych 
czytelników jest odnalezienie tej 
zmiany.

Ze względu na duże 
zainteresowanie poprzednimi 
fotozagadkami zwiększamy 
ilość nagród. Od tego numeru 
na autorów pierwszych trzech 
prawidłowych odpowiedzi czeka 
zestaw gadżetów promocyjnych 
Miasta i Gminy Bogatynia oraz 
2-osobowy karnet do kina „Kadr”. 
W konkursie nie mogą brać udziału 
pracownicy Organizatora, także 
członkowie ich najbliższej rodziny. 
Odpowiedzi prosimy wysyłać na 
adres e-mail: konkurs@bogatynia.pl

Coś tu  
nie gra!

Produkcja: Polska
czas: 95 min.

gatunek: dokumentalny

21-25.10.2022
godz. 18.00

Produkcja: USA
czas: 90 min.

gatunek: animacja/komedia/
przygodowy

21-25.10.2022
godz. 16.00

W dniach pomiędzy 25 a 27 
sierpnia w Słubicach pod 
patronatem Ministerstwa Sportu 
i Turystyki odbywały się 25. 
Jubileuszowe Ogólnopolskie 
Igrzyska LZS. 

W zawodach wystartowała również 
mieszkanka Bogatyni, Barbara 
Bachniak, która reprezentowała 
województwo dolnośląskie.

Bogatyńska sportsmenka 
zdobyła bardzo wysokie II 
miejsce w konkurencji wyciskania 
odważnika 10 kg z wynikiem 32 
powtórzeń. Kolejna edycja zawodów 
odbędzie się na przełomie sierpnia 
i września 2023 roku w Białymstoku.  
Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

Sukces 
bogatynianki


