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(11.11) Tradycyjne w tym szczególnym dniu bogatynianie uczcili 
pamięć bohaterów – patriotów walczących o wolną Polskę.

11 listopada jest datą symboliczną, 
to tego dnia w 1918 roku Józef 
Piłsudski objął naczelne dowództwo 
nad wojskami polskimi. Rocznicę 
tego wydarzenia obchodzimy jako 
narodowe święto, przywołując 
odzyskanie niepodległości po 123 
latach zaborów.

Bogatyńskie uroczystości rozpoczęły 
się Mszą świętą w intencji poległych 
w obronie Ojczyzny w kościele 
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. 
Następnie uczestnicy eucharystii, 
w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej 
Oddziału PGE Elektrowni Turów 
przeszli do Parku Jana Pawła II. 
Pod pomnikiem upamiętniającym 
żołnierzy w walce o niepodległość 
hołd bohaterom oddały poczty 
sztandarowe szkół, organizacji 
związkowych, kombatanckich 
oraz zakładów pracy i Hufca 
ZHP Zgorzelec im. Osadników 
Wojskowych. Następnie kwiaty 
złożyły delegacje instytucji 
publicznych, służb mundurowych, 
stowarzyszeń i kół działających na 
terenie gminy. W samo południe, 
przy akompaniamencie orkiestry, 
uczestnicy uroczystości odśpiewali 
Mazurka Dąbrowskiego w ramach 

ogólnopolskiej akcji „Niepodległa 
do Hymnu!”. W trakcie uroczystości 
po raz pierwszy nastąpiło 
podniesienie flagi państwowej 
na maszt, którego zakup został 
sfinansowany w ramach projektu 
„Pod biało-czerwoną” realizowanego 
pod honorowym patronatem 
Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego. Poczet flagowy 
wystawiony został przez jednostkę 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Porajowie.

Następnie zebranych uczestników 
uroczystości przywitał Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech 
Dobrołowicz, który odczytał list 
okolicznościowy od Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Marzeny Machałek. W swoim 
wystąpieniu burmistrz nawiązał 
do wojny, która wciąż trwa na 
Ukrainie, przypominając, że wolność 
jest wielkim przywilejem i nie 
jest dana raz na zawsze. Dlatego, 
szczególnie w takim dniu trzeba się 
cieszyć, że żyjemy w wolnym kraju. 
Przypomniał też słowa Władysława 
Andersa: „Odrzućmy wszystko co 
nas dzieli i bierzmy wszystko co nas 
łączy w pracy i w walce o wolność 

i niepodległość Polski”, podkreślając, 
że jako Polacy nieustannie 
musimy dbać o nasze interesy 
i bezpieczeństwo Ojczyzny na arenie 
międzynarodowej. Uroczystość 
pod pomnikiem zakończyła się 
odśpiewaniem Roty.

Zwieńczeniem obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości 
był patriotyczny przejazd ulicami 
Bogatyni z Off-Road Team 
Bogatynia oraz spektakl słowno-
muzyczny w wykonaniu Klubu 
Nauczycielskiego „Izis” i występ 
chóru szkolnego z Działoszyna 
zorganizowane w Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury.

W gminnych obchodach 
Narodowego Święta Niepodległości 
uczestniczyli: przedstawiciele 
organizacji związkowych 
kopalni i elektrowni „Turów”, 
służb mundurowych, organizacji 
i stowarzyszeń pozarządowych 
działających na terenie gminy 
Bogatynia, radni Rady Miejskiej, 
prezesi gminnych spółek, młodzież 
i nauczyciele bogatyńskich 
placówek oświatowych, harcerze 
z bogatyńskiej 15 Wodnej Drużyny 
Harcerskiej „Róża wiatrów” oraz 
licznie przybyli mieszkańcy miasta 
i gminy.

104 rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości
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W czwartek 10 listopada w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbył 
się Koncert patriotyczny Jana Pietrzaka z zespołem. Koncert, na 
który zapraszał Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech 
Dobrołowicz, odbył się pod patronatem honorowym Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzeny Machałek i był częścią 
Gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Naszej redakcji udało się 
porozmawiać z Janem Pietrzakiem 
- polskim satyrykiem, aktorem, 
piosenkarzem i publicystą. Twórcą 
Kabaretu Hybrydy oraz Kabaretu 
Pod Egidą. Poniżej prezentujemy 
treść wywiadu. 

Redakcja: Pana dzisiejszy 
koncert jest dla nas pierwszym 
punktem Gminnych obchodów 
Narodowego Święta 
Niepodległości. Starałem się 
jednak znaleźć informację, o Pana 
poprzedniej wizycie w Bogatyni 
i powiem szczerze, że w ostatnich 
latach nie gościł Pan na naszej 
scenie.

Jan Pietrzak: Gościłem… tyle, 
że w „przedostatnich latach”. Jeśli 
pamięć mnie nie myli byłem 
w Bogatyni w latach 70. Później 
odwiedzałem również Zgorzelec, 
grając tam koncerty w hali 
sportowej.

Redakcja: „Koncert patriotyczny”. 
Moim zdaniem tego rodzaju 
wydarzenia to dowód na to, iż 
sztuka jest ogromnym nośnikiem 
wartości patriotycznych i ludzie, 
którzy na takie wydarzenia 
przychodzą, uczestniczą w nich 
– przeżywają te emocje razem 
z artystami.

Jan Pietrzak: Sztuka jest wielkim 
nośnikiem wartości narodowych, 
wartości patriotycznych. Mój 
gatunek sztuki, czyli połączenie 
poezji i żartów bardzo często 
towarzyszyły żołnierzom 
walczącym. Jest mnóstwo piosenek 
z tamtego okresu. Było również 

wielu artystów, którzy tworzyli 
utwory, aby podnosić morale 
wojska i społeczeństwa, w tych 
trudnych czasach kiedy chodziło 
o egzystencję narodu. Tak, więc 
jest tego dużo, problem pojawia 
się natomiast w wyborze. Ja na 
ogół śpiewam swoje piosenki, 
swój repertuar, ale nawiązuję 
jednocześnie to pewnych utworów 
historycznych. 

Redakcja: Za swoją działalność 
artystyczną był Pan wielokrotnie 
nagradzany oraz odznaczany. 
Jest to bardzo przyjemne 
i mobilizujące kiedy ktoś docenia 
Pańską pracę i zaangażowanie.

Jan Pietrzak: Bardzo jestem 
tym zaszczycony, chodź pragnę 
zaznaczyć, że nie jestem szczególnie 
rozpieszczany odznaczeniami 
Państwowymi. Odebrałem z rąk 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski 
i jak do tej pory jest to jedyne 
odznaczenie Państwowe na moim 
koncie*. Czym innym są wyrazy 
wdzięczności i gratulacji od 
różnych organizacji, z którymi przez 
lata współpracowałem – jednak 
powtórzę, nie są to odznaczenia 
Państwowe. Generalnie dla mnie 
największym wyróżnieniem, 
największą nagrodą jest moja 
publiczność, są nią brawa po 
koncercie. Właśnie dla nich żyję, dla 
nich mam ochotę wstać rano z łóżka 
i tak jak w Państwa przypadku 
jechać ponad 500 km. Bardzo cenię 
swoją publiczność, której dorobiłem 
się przez 60 lat życia artystycznego. 
Jest to dla mnie największa nagroda, 

ale również największa potrzeba 
życiowa. Kontakt z publicznością 
jest dla mnie swego rodzaju 
psychicznym uzależnieniem. Jeśli 
nie gram koncertów, czegoś mi 
bardzo brakuje.

Redakcja: Prowadzi pan również 
swoją fundacje - „Towarzystwo 
Patriotyczne”. Tam zapewne 
obowiązków również bardzo 
dużo?

Jan Pietrzak: Tak. Dwa dni 
temu grałem wielki koncert 
i z kolei ja wręczałem swoje 
medale „Żeby Polska była 
Polską” wybitnym Polakom, tj. 
Andrzejowi Gwieździe, profesorowi 
Wojciechowi Roszkowskiemu, 
reżyserowi filmowemu Pawłowi 
Woldanowi, parlamentarzyście 
Arkadiuszowi Mularczykowi. To był 
dla mnie ważny dzień, byłem za to 
odpowiedzialny i bardzo zależało mi, 
aby wszystko wyszło idealnie. 

Redakcja: Bardzo dziękuję za 
rozmowę.

*wywiad przeprowadzony został 
10 listopada 2022 r. W dniu 11 
listopada 2022 r. pan Jan Pietrzak 
został odznaczony przez Prezydenta 
Andrzeja Dudę Krzyżem Wielkim 
Orderu Odrodzenia Polski za 
wybitne zasługi dla Rzeczypospolitej 
Polskiej, za osiągnięcia w twórczości 
artystycznej i kształtowanie 
patriotycznych postaw Polaków.

„Żeby Polska 
była Polską”
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na terenie miasta i gminy, form zgłaszania niebezpiecznych sytuacji 
były tematem spotkania zorganizowanego w bogatyńskim urzędzie 
przez burmistrza Wojciecha Dobrołowicza z inicjatywy sołtysów oraz 
przewodniczących rad osiedli.

W spotkaniu uczestniczyli 
Komendant Komisariatu Policji 
w Bogatyni kom. Krzysztof Janas 
oraz Kierownik Referatu Prewencji 
asp. sztabowy Daniel Kuriata. 
Zgłaszane przez uczestników 
spotkania sprawy dotyczyły 
najczęstszych naruszeń i wykroczeń 
widocznych w Bogatyni 
i sołectwach: wandalizmu, kradzieży 

mienia, chuligańskich zachowań, 
nielegalnej wycinki drzew. Skala 
podobnych incydentów jest 
w naszej gminie bardzo duża. 

W związku z powyższym, aby 
usprawnić reagowanie służb na 
te i podobne sytuacje, policjanci 
informują, że wszelkie przejawy 
łamania prawa należy zgłaszać 
bezpośrednio do dyżurnego 

Komisariatu Policji w Bogatyni 
pod nr. tel. 47 873 22 20 lub 
poprzez kontakt z dzielnicowymi. 
W sprawach nagłych należy 
dzwonić na numer alarmowy 112 
lub 997.

Swoje podejrzenia na temat drzew 
pochodzących z kradzieży lub 
nielegalnej wycinki drzew należy 
zgłaszać do strażników leśnych 
z Nadleśnictwa Pieńsk na numery 
tel.: 600 365 049 – Piotr Słota, 
Komendant Posterunku Straży 
Leśnej, 600 379 637-Damian Jęcek, 
730 012 722- Marek Witkowski. 

Burmistrz Wojciech Dobrołowicz 
zachęca również mieszkańców 
miasta i gminy Bogatynia, żeby 
zgłaszali anonimowo naruszenia 
prawa poprzez interaktywne 
narzędzie „Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa”. Im więcej będzie 
zgłoszeń danego zdarzenia, tym 
większa skuteczność działania 
policji.

Jeśli byłeś świadkiem łamania 
prawa na terenie miasta 
i gminy Bogatynia - powiadom 
odpowiednie służby!

Widzisz-reaguj!
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ZNAJDŹ SWOJEGO DZIELNICOWEGO
REJON SŁUŻBOWY NR 1 i 2 
Starszy Dzielnicowy: pełniąca 
obowiazki aspirant

Beata Gazarkiewicz
telefon służbowy: 47 87 321 11, 
797 306 331
Email: 
dzielnicowy.bogatynia2@zgorzelec.
wr.policja.gov.pl
Rejon służbowy nr2: Sieniawka – 
ulice: Bogatyńska, Kolejowa, Rolnicza, 
Bł. Ks.J. Popiełuszki Porajów – ulice: 
Górnicza, Kolejowa, Końcowa, Krzywa, 
Leśna, Mostowa, Ogrodowa, Osiedle 
Piastowskie, Podgórna, Polna, 
Poniatowskiego, Różana, Spokojna, 
Stawowa, Wąska, Wojska Polskiego, 
Wspólna Kopaczów – ulice: 
Główna, Krótka. Białopole – ulice: 
Graniczna Opolno Zdrój – ulice: 
Bogatyńska, Kasztanowa, Kościelna, 
Krakowska, Lipowa, Łąkowa, Parkowa, 
Polna, Prezydenta G. Narutowicza, 
Rybarzowicka, Zamknięta, Zacisze, 
Zdrojowa
Rejon służbowy nr 1: Działoszyn, 
Wolanów, Wyszków, Wigancice, 
Posada, Bratków, Lutogniewice, 
Krzewina
Bogatynia 3 – ulice: Dębowa, Cicha, 
Francuska, Górnicza, Górników Turowa, 
Jasna, C.K Norwida, Konrada, Kręta, 
Lipowa, Łąkowa, Łużycka, Mickiewicza, 
Mł. Energetyków, Nowa, Ogrodowa, 
Okólna, Osadnicza, Parkowa, Rolnicza, 
Słoneczna, Spacerowa, Transportowa, 
Wesoła, Wiejska, Wolności, Zielona. 
Teren KWB Turów i PGE Elektrownia 
Turów.

REJON SŁUŻBOWY NR 3 (miejski)
Dzielnicowy: sierżant sztabowy

Łukasz Ludwik
telefon służbowy: 47 87 321 13, tel. 
797 306 338
Email: 
dzielnicowy.bogatynia3@zgorzelec.
wr.policja.gov.pl 
Jednostka: Komisariat Policji 
w Bogatyni 
Adres: Bogatynia ul. Batorego 1A
Rejon służbowy: Bogatynia – ulice: 
Aleja Żytawska, Armii Krajowej, 
Białogórska, Biskupia, Dworcowa, 
Dworska, Fabryczna, Generała 
Roweckiego – Grota, Generała W. 
Andersa, Generała Emila FIeldorfa-Nila, 
Hallera, Kilińskiego, Kochanowskiego, 
Kościuszki, Krakowska, Krótka, Krzywa, 
Listopadowa, 1-go Maja, Jagiellońska, 
Nadbrzeżna, Opolowska, Partyzantów, 
Piłsudskiego, Piastowska, Plac 
Bohaterów Warszawy, Polna, Puszkina, 
Robotnicza, Rotmistrza Pileckiego, 
Siedzikówny-Inki, Skłodowskiej, 
Spółdzielcza, Strumykowa, 
Śmiała, Turowska, Włókiennicza, 
Wyspiańskiego, Zamknięta, 
Zgorzelecka.
W okresie od 01 lipca 2022 r. do 31 
grudnia 2022 r. dzielnicowy realizuje 
plan działania priorytetowego, który ma 
na celu organicznie zniszczeń mienia 
w postaci uszkadzania ławek, drabinek, 
huśtawek i innych elementów na 
terenie placu zabaw oraz zaśmiecania 
parku Preibischa.

REJON SŁUŻBOWY NR 4 (miejski) 
Dzielnicowy: sierżant sztabowy 

Mateusz Dragan
Telefon służbowy: 47 87 321 14, kom. 
797 306 337 
Email: dzielnicowy.bogatynia4@
zgorzelec.wr.policja.gov.pl 
Jednostka:  Komisariat Policji 
w Bogatyni 
Adres: Bogatynia ul. Batorego 1A
Rejon służbowy: Bogatynia – ulice: 
Aleja Solidarności, Aleja Zesłańców 
Sybiru, Bema, Batorego, Chopina, 
Chrobrego, Daszyńskiego, Dzika, 
Energetyków, Jana III Sobieskiego, 
Karłowicza, Kąpielowa, Komedy 
– Trzcińskiego, Kusocińskiego, 
Ludowa, Mieszka I, Moniuszki, Okrzei, 
Oś. Orła Białego, Paderewskiego, 
Pocztowa, Prymasa Tysiąclecia Kard. S. 
Wyszyńskiego, Reymonta, Różyckiego, 
Sienkiewicza, Sportowa, Szpitalna, 
Sztygarska, Szymanowskiego, Św. Jana 
Pawła II, Traugutta, Wieniawskiego, 
Wspólna, Zwycięstwa, Kazimierza 
Wielkiego, Kazimierz Jagiellończyka, 
Zygmunta Starego, Żołnierzy II AWP, 
Żołnierzy Niezłomnych
W okresie od 01 lipca 2022 r. do 31 
grudnia 2022 r. dzielnicowy realizuje 
plan działania priorytetowego, który 
ma na celu ograniczenie kradzieży na 
terenie działek ROD „Przylesie”, „Relax”, 
„Energetyk” oraz spożywania alkoholu 
oraz aktów wandalizmu na terenie 
obiektów użyteczności publicznej na 
terenie podległej dzielnicy.

REJON SŁUŻBOWY NR 5 (miejski) 
Dzielnicowy: starszy posterunkowy

Jakub Jasiński
Telefon służbowy: tel. 47 87 321 15 , 
kom. 797 306 330 
Email: dzielnicowy.bogatynia5@
zgorzelec.wr.policja.gov.pl 
Jednostka: KPP w Bogatyni 
Adres: Bogatynia ul. Batorego 1A

Rejon służbowy: Bogatynia – ulice: 
3-go Maja, Boznańskiej, 
Chełmońskiego, Dąbrowskiego, 
Dobra, Fałata, Główna, Górna, 
Górska, Grottgera, Izerska, Jesienna, 
Karkonoska, Kolejowa, Konopnickiej, 
Kopernika, Kossaka, Letnia, Leśna, 
Malczewskiego, Matejki, Nadrzeczna, 
Pastwiskowa, Prusa, Słowackiego, 
Słowiańska, Styki, Warszawska, 
Wąska, Wiosenna, Wyczółkowskiego, 
Zamoyskiego, Zygmuntowska,

W okresie od 01 lipca 2022 r. do 31 
grudnia 2022 r. dzielnicowy realizuje 
plan działania priorytetowego, 
który ma na celu ograniczenie 
wykroczeń społecznie uciążliwych 
w postaci spożywania alkoholu, 
łamania przepisów porządkowych 
w  okolicy Zespołu Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi, sklepu „Grosik”, postoju 
taksówek a także okolicy placu zabaw 
na osiedlu między ul. Matejki a Kossaka

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego 
człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej 
społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą 
na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym 
społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji 
współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego.

Identyfikacja ta nie może przebiegać 
bez uwzględnienia oczekiwań 
społecznych. Takim narzędziem 
powinny być mapy zagrożeń 
bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń 
należy traktować jako istotny 
element procesu zarządzania 
bezpieczeństwem publicznym, 
realizowanym w partnerstwie 
międzyinstytucjonalnym 
i społecznym. Powinny one 
służyć również optymalnej 
alokacji zasobów sprzętowo-
kadrowych służb, w szczególności 

do podejmowania decyzji co 
do tworzenia komisariatów 
i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń 
bezpieczeństwa opiera się 
o informacje skatalogowane 
w trzech płaszczyznach:

 y informacje gromadzone 
w policyjnych systemach 
informatycznych,

 y informacje pozyskiwane od 
społeczeństwa w trakcie: 
bezpośrednich kontaktów 
z obywatelami, z przedstawicielami 

samorządu terytorialnego, 
organizacji pozarządowych itp.; 
w trakcie realizowanych debat 
społecznych poświęconych 
bezpieczeństwu publicznemu,

 y informacje pozyskiwane 
od obywateli (internautów) 
z wykorzystaniem platformy 
wymiany informacji.

Informacje prezentowane na 
mapach będą uwzględniały zarówno 
wybrane kategorie przestępstw 
i wykroczeń jak i zagrożenia, 
które w subiektywnym odczuciu 
mieszkańców negatywnie wpływają 
na ich poczucie bezpieczeństwa.

W przypadku pytań, wątpliwości 
związanych z obsługą Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także 
uwag do funkcjonalności mapy 
prosimy o kontakt za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres: 
kmzb@policja.gov.pl

Strona nie służy do zgłaszania 
potrzeby pilnej interwencji Policji. 
W tego typu przypadkach należy 
korzystać z numeru alarmowego 112.

Krajowa mapa zagrożeń 
bezpieczeństwa
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(4.10) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz 
i Skarbnik Gminy Monika Niklas podpisali umowę z Przedsiębiorstwem 
Robót Instalacyjnych INSBUD Sp. z o.o. na przebudowę ulicy Kossaka 
oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zygmuntowskiej.

To bardzo dobra wiadomość dla 
mieszkańców ulicy Kossaka i ulicy 
Zygmuntowskiej, którzy od dawna 
czekali na tę inwestycję. Zwycięzca 
przetargu – Przedsiębiorstwo Robót 
Instalacyjnych INSBUD Sp. z o.o., 
w ramach umowy, wykona budowę 
sieci kanalizacji deszczowej na 
odcinku od ulicy Żołnierzy II AWP 
do rzeki Miedzianki w Bogatyni oraz 
rozbudowę ulicy Kossaka w zakresie 
przebudowy ulicy z wpustami 
drogowymi i budowy sieci 
kanalizacji deszczowej, chodników, 

zatok, miejsc postojowych, 
a także oświetlenia drogowego. 
Inwestycja, której całkowita wartość 
wyniesie 8.619.871,73 zł. uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 
6.175.000,00 zł. ze środków 
Rządowego Funduszu Polski Ład – 
Fundusz Inwestycji Strategicznych.

13 października br. burmistrz 
Bogatyni oraz przedstawiciele 
wykonawcy i pracownicy 
Wydziału Inwestycji przedstawili 
mieszkańcom ul. Kossaka 
planowany harmonogram 

przebiegu prac i związane 
z nimi utrudnienia, wynikające 
z realizowanej inwestycji. 
Mieszkańcy mieli również 
możliwość obejrzenia dokumentacji 
projektowej i zapoznania się 
z poszczególnymi etapami robót. 
Przebudowa ulicy poprawi 
bezpieczeństwo komunikacyjne 
w tym regionie oraz zwiększy 
mocno ograniczoną do tej pory ilość 
miejsc parkingowych, co przez lata 
stanowiło duży problem zarówno 
dla mieszkańców, jak i klientów 
pobliskich obiektów handlowo-
usługowych. Po zrealizowaniu 
inwestycji, zgodnie z planem, 
powstanie blisko 80 nowych miejsc 
postojowych, 2 wyniesione przejścia 
dla pieszych, energooszczędne 
oświetlenie uliczne, przebudowane 
zostaną również chodniki oraz sieć 
kanalizacji deszczowej.

Przebudowa ulicy Kossaka

(10.11) W Karpaczu odbyło się 29. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum 
Kooperacji Firm. Gospodarzem wydarzenia była Karkonoska Agencja 
Rozwoju Regionalnego.

To największa giełda kooperacji 
w Polsce. Prawie 200 
przedsiębiorców wzięło udział 
w spotkaniach służących 

nawiązywaniu kontaktów. Pojawiły 
się na forum izby handlowo-
przemysłowe, przedstawiciele 
inkubatorów przedsiębiorczości oraz 

przedsiębiorcy. Podczas forum 
odbywały się również wykłady 
i panele dyskusyjne, gdzie eksperci 
z trzech krajów dzielili się swoją 
wiedzą i doświadczeniem. 
Poruszane, podczas forum, tematy 
były niezwykle istotne zarówno dla 
naszego regionu, jak i gminy 
Bogatynia, a dotyczyły min.: 
transformacji energetycznej wobec 
kryzysu energetycznego 
związanego z wojną oraz 
konieczności podnoszenia 
efektywności energetycznej, a także 
aktualnych zmian gospodarczych 
i społecznych na pograniczu. 
W debacie: „Transformacja 
Energetyczna. Samorząd - Nauka - 
Biznes” uczestniczył burmistrz 
Wojciech Dobrołowicz, który po raz 
kolejny podtrzymał swoje 
stanowisko w sprawie sprawiedliwej, 
a nie dzikiej transformacji oraz 
funkcjonownia KWB Turów do 2044.

Forum w Karpaczu
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27 października 2022 r. w Szkole Podstawowej w Działoszynie odbył 
się etap rejonowy XXVIII Regionalnego Konkursu Biologiczno – 
Ekologicznego dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.

W konkursie wzięło udział 18 
uczniów klas VII i VIII z rejonu 

Zgorzelca i Bogatyni. Do etapu 
regionalnego zakwalifikowało 

się 8 uczniów, w tym 3 uczniów 
z SP w Opolnie Zdroju, 1 uczeń 
z SP w Działoszynie i 1 uczeń z SP 
nr 4 w Bogatyni. Finaliści etapu 
rejonowego otrzymali dyplomy. 
Dla uczniów i członków komisji 
został przygotowany poczęstunek. 
Organizatorem konkursu był 
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony 
Przyrody w Jeleniej Górze, który 
reprezentowany był przez Pana 
Zdzisława Gasza. Celem konkursu 
było poznanie form ochrony 
przyrody w Polsce, poznanie 
wymagań życiowych roślin 
i zwierząt prawnie chronionych, 
kształtowanie właściwego 
stosunku do organizmów żywych 
oraz rozwijanie zainteresowań 
przyrodniczych i umiejętności 
obserwacji.

Kolejny etap konkursu 
Biologiczno – Ekologicznego

(4.10) Po wakacjach odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowego 
Zespołu Doradczego przy Burmistrzu Miasta i Gminy Bogatynia. 

Reprezentanci wszystkich gminnych 
szkół podstawowych oraz Liceum 
Ogólnokształcącego i Zespołu 
Szkół Zawodowych, powołani 
do Młodzieżowego Zespołu 
Doradczego przy Burmistrzu 
Miasta i Gminy Bogatynia na rok 
szkolny 2022/2023, uczestniczyli 
w pierwszych obradach 
z burmistrzem Wojciechem 
Dobrołowiczem. Młodzieżowy 
Zespół Doradczy tworzą w tym roku: 

 y Maja Paprocka - Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater 
w Bogatyni,

 y Nadia Kadzewicz - Szkoła 
Podstawowa nr 3 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Bogatyni,

 y Malwina Uss – Szkoła Podstawowa 
nr 4 im. Mikołaja Kopernika 
w Bogatyni,

 y Jakub Wójcik - Szkoła Podstawowa 
nr 5 im. Bolesława Chrobrego 
w Bogatyni,

 y Weronika Filochowska – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Porajowie,

 y Maja Kalinowska –Szkoła 
Podstawowa im. Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Opolnie 
Zdroju,

 y Aleksandra Boryczewska – Szkoła 
Podstawowa im. św. Jadwigi 
Śląskiej w Działoszynie,

 y Joanna Kruk – Liceum 
Ogólnokształcące im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Bogatyni,

 y Wiktoria Chróścicka – Zespół Szkół 
Zawodowych im. św. Barbary 
w Bogatyni

Spotkanie, które odbyło się w sali 
konferencyjnej bogatyńskiego 
urzędu, miało charakter głównie 
organizacyjny i zapoznawczy. Każdy 
z członków zespołu zaprezentował 
się na forum i opowiedział o swojej 
aktywności szkolnej i pozaszkolnej. 
Młodzież wybrała także spośród 
siebie przewodniczącą, którą została 
Joanna Kruk z bogatyńskiego 
liceum. W trakcie pierwszego 
spotkania rozmawiano też na 
temat planowanych inwestycji dla 
młodzieży, imprez i koncertów. 
O tym, co należy w Bogatyni 
i okolicy zmienić, czego młodzież 
oczekuje i jakie ma pomysły, 
członkowie zespołu będą rozmawiali 
z burmistrzem podczas kolejnego 
spotkania, do którego, jak 
zapowiedzieli, chcą się przygotować 
poprzez rozmowy z rówieśnikami.

Obrady Młodzieżowego 
Zespołu Doradczego
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19 listopada br. w Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku odbyło 
się uroczyste spotkanie członków Bogatyńskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków „Insulinka”, którzy świętowali siódmą rocznicę swojej 
działalności oraz Światowy Dzień Walki z Cukrzycą.

Bogatyńskie Stowarzyszenie 
Diabetyków zrzesza obecnie 
175 osób. Od 7 lat wspiera 
swoich członków poprzez 
edukację diabetologiczną, 
badania profilaktyczne i turnusy 
rehabilitacyjne. Organizuje także 
piesze rajdy i spotkania integracyjne, 

angażuje się w akcje społeczne oraz 
zachęca wszystkich do aktywności 
ruchowej i zdrowego stylu życia. 
Prezes bogatyńskiej „Insulinki” Irena 
Rusiecka zaznacza, że głównym 
celem stowarzyszenia jest poprawa 
jakości codziennego życia osób 
chorych na cukrzycę.

-Przede wszystkim edukujemy, 
organizujemy spotkania 
z dietetykiem, pielęgniarką, 
kosmetyczką. Ale też spędzamy 
razem czas na sobotnich spacerach 
czy grach towarzyskich. Wspieramy 
się wzajemnie w podstępnej 
chorobie, która dotyka coraz więcej 
osób – dodaje Irena Rusiecka.

Stowarzyszenie działa bardzo 
aktywnie. W bieżącym roku 
zorganizowało kilkanaście wydarzeń, 

w tym: pomoc rzeczową i zbiórkę na 
zakup leków wysłanych do Ukrainy, 
wsparcie dla ukraińskiej rodziny 
mieszkającej w Bogatyni, wyjazd 
sanatoryjny do Łeby, dwa turnusy 
wczasowe, rajdy piesze na powitanie 
wiosny i lata, Dzień Matki, jesienną 
biesiadę przy grillu. Wszystkim 
spotkaniom zawsze towarzyszy 
dobra atmosfera i uśmiech.

Działania „Insulinki” wspiera 
burmistrz Bogatyni Wojciech 
Dobrołowicz, który podkreśla, że 
dzięki inicjatywom podejmowanym 
przez stowarzyszenie wiele osób 
otrzymuje stałą opiekę, a co 
najważniejsze nie zostają sami 
w walce z chorobą.

Siódme urodziny 
bogatyńskiej „Insulinki”

(28.09) W świetlicy wiejskiej w Działoszynie odbyło się Święto Chleba 
zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich pod przewodnictwem 
Ireny Siemiernik.

Święto Chleba w Działoszynie 
cieszy się wielką sympatią 
mieszkańców regionu, nawiązuje 
do popularyzacji dawnych tradycji 
kulinarnych i upowszechnienia 
dorobku kultury na poziomie 
regionalnym, zaś celem imprezy 
jest utrwalanie tradycji wypieku 
pieczywa oraz pielęgnowanie 
tożsamości kulturowej mieszkańców 
wsi. W Święcie Chleba uczestniczyli: 
burmistrz Bogatyni Wojciech 
Dobrołowicz, wiceburmistrz 
Aleksandra Ratajczak, mieszkańcy 
gminy Bogatynia, zaprzyjaźnione 
piekarnie, rolnicy, organizacje 

i stowarzyszenia z ościennych 
miejscowości. W swoim wystąpieniu 
burmistrz podkreślił, że Święto 
Chleba jest nie tylko okazją do 
degustacji wypieków, ale przede 
wszystkim do okazania szacunku 
dla pracy rolników i piekarzy.- 
Patrząc, jak ksiądz proboszcz 
Ryszard Kulpa święci piękne bochny 
pamiętajmy, że aby nam go nie 
zabrakło, potrzebna jest praca 
wielu rąk. Chleb jest symbolem 
dostatku i pomyślności. Darzymy go 
szacunkiem i tego szacunku uczymy 
kolejne pokolenia –mówił burmistrz. 

Podczas święta można było 

podziwiać i degustować bogactwo 
wypieków chlebowych. Swoje 
wyroby prezentowały lokalne 
piekarnie, wśród nich piekarnia 
Działoszyn. Miłym akcentem był 
występ zespołu „Działoszynianie”, 
który zaprezentował ludowy 
repertuar.

Święto Chleba
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W niedzielę 16 października odbyły się gminne obchody Dnia 
Papieskiego-święta ustanowionego przez Sejm RP w hołdzie 
papieżowi Janowi Pawłowi II.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
św. w Kościele pw. św. Ap. Piotra 
i Pawła, połączoną z odsłonięciem 
tablicy pamiątkowej Koła Związku 
Sybiraków w Bogatyni. Był to 
moment oczekiwany i niezwykle 
ważny dla Sybiraków i ich rodzin. Jak 
podkreślił ksiądz Dziekan Ryszard 
Trzósło, pamiętając o Golgocie 
Wschodu, oddajemy cześć tysiącom 
rodaków, którzy doświadczyli 
eksterminacji dokonanej po 17 
września 1939 r.

Następnie uczestnicy eucharystii, 
w asyście Zakładowej Orkiestry 

Dętej KWB „Turów”, przeszli do 
Parku Jana Pawła II, gdzie pod 
pomnikiem papieża Polaka kwiaty 
złożyli: Burmistrz Miasta i Gminy 
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz, 
Zastępca Burmistrza ds. 
Społecznych Aleksandra Ratajczak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Kubica, Sekretarz Gminy 
Łukasz Roszkowski oraz delegacje 
zakładów pracy. Zwieńczeniem 
uroczystości pod pomnikiem było 
odegranie przez orkiestrę „Barki”- 
ulubionej pieśni Karola Wojtyły.

Dalsza część obchodów 

Dnia Papieskiego odbyła się 
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury, 
gdzie zebrani gości wysłuchali 
emocjonalnego koncertu, którego 
tematem przewodnim było 
życie i nauka Jana Pawła II. Na 
scenie wystąpili: chór ze Szkoły 
Podstawowej w Działoszynie, 
Zofia Wojnarowicz ze szkoły 
muzycznej oraz Zespół Wokalny 
„Amazonki”. Występy wywołały 
wiele wzruszeń, a znane pieśni 
w wykonaniu „Amazonek” zachęciły 
publiczność do wspólnego 
śpiewania. Po koncercie burmistrz 
Wojciech Dobrołowicz podziękował 
wykonawcom, organizatorom 
i przybyłym gościom za udział 
w obchodach Dnia Papieskiego, 
zapraszając wszystkich na projekcję 
filmu „Karol, który został świętym” 
oraz przygotowany poczęstunek-
papieskie kremówki. 

Bogatyński Dzień Papieski
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(9.11) Tradycyjnie przed Narodowym Świętem Niepodległości 
burmistrz Wojciech Dobrołowicz oraz wiceburmistrz Aleksandra 
Ratajczak przekazali przedszkolakom jeden z najważniejszych symboli 
narodowych – flagę Polski, a 10 listopada dzieci z bogatyńskich 
przedszkoli uczestniczyły w kolejnej edycji Festiwalu Przedszkolnych 
Form Artystycznych „Mali Patrioci 2022”.

Odbierając flagi, dzieci we 
wszystkich przedszkolach 
prezentowały starannie 
przygotowane występy, recytowały 
wiersze i śpiewały piosenki 
o Polsce, jej symbolach, zwyczajach 
i tradycjach. Pokazom towarzyszyły 
przystrojone, w narodowe 
barwy, przedszkolne sale oraz 
biało-czerwone kotyliony. Był to 
przedsmak tego, co przygotowały 
na Festiwal Przedszkolnych Form 
Artystycznych „Mali Patrioci 2022”, 

który odbył się 10 listopada 
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. 
Głównym celem festiwalu jest, 
kształtowanie patriotycznych 
postaw u dzieci, przybliżenie 
im dorobku kulturowego oraz 
sylwetek wielkich Polaków, a także 
zachęcanie do posługiwania się 
piękną polszczyzną. Honorowy 
patronat nad festiwalem objął 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia 
Wojciech Dobrołowicz.

Fot. UMIG i BOK

Mali patrioci 2022
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(17.10) Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość 
wręczenia nagród Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia dla 
wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli bogatyńskich placówek 
oświatowych. 

Burmistrz Wojciech Dobrołowicz 
podziękował nauczycielom za 
wysiłek wkładany w kształcenie 
młodego pokolenia, cierpliwość 
oraz wspieranie dzieci i młodzieży 
w rozwijaniu pasji. Następnie 
wspólnie z Zastępcą Burmistrza 
ds. Społecznych Aleksandrą 
Ratajczak wręczyli nagrody za 
osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej.

Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy 
Bogatynia otrzymali:

Publiczne Przedszkole nr 3 
w Bogatyni

 y Bogumiła Lewczuk- dyrektor 
przedszkola

 y Olga Woeltz - Marszał

Publiczne Przedszkole nr 4 
w Bogatyni

 y Elżbieta Mikicińska - dyrektor 
przedszkola

Publiczne Przedszkole nr 5 
w Bogatyni

 y Monika Ziaja

Publiczne Przedszkole nr 6 
w Bogatyni

 y Ewa Gorczyca – dyrektor 
przedszkola

 y Daria Ambroziewicz

Publiczne Przedszkole nr 7 
w Bogatyni

 y Marzanna Samelska- dyrektor 
przedszkola

 y Anna Rudakowska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni

 y Marta Bodziony – dyrektor szkoły

 y Anna Janiak

 y Krystyna Krokowska

Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni

 y Beata Wiśniewska- dyrektor szkoły

 y Anna Lipko - Kadzewicz

 y Henryka Iwanicka

 y Orianna Mikuć

Szkoła Podstawowa nr 4 w Bogatyni

 y Anna Borukało

 y Hanna Włodarczyk

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bogatyni

 y Małgorzata Turkiewicz – 
Baczmańska – dyrektor szkoły

 y Agnieszka Maciorowska

 y Beata Olkiewicz

Szkoła Podstawowa w Opolnie 
Zdroju

 y Małgorzata Kostuch – Urbańska – 
dyrektor szkoły 

 y Grażyna Szałańska

Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Porajowie

 y Jolanta Medycka – dyrektor szkoły

 y Magdalena Nietrzeba

 y Aneta Mroczka

 y Anna Rawiak-Bartosiewicz - 
przedszkole

Szkoła Podstawowa w Działoszynie

 y Irena Michalik - dyrektor szkoły

 y Edyta Małkiewicz

 y Agnieszka Olech

Liceum Ogólnokształcące 
w Bogatyni

 y Anna Hantke – dyrektor szkoły

Nagrodzeni nauczyciele 
szkół i przedszkoli
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21 października 2022 r. w Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku Klub 
Nauczycielski „Izis” obchodził Jubileusz 15 -lecia działalności.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni 
goście: Burmistrz Miasta i Gminy 
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz, 
Zastępca Burmistrza ds. 
Społecznych Aleksandra Ratajczak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Kubica, Dyrektor Biblioteki 
Publicznej Bożena Mazowiecka, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 
Agnieszka Drewniacka, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Porajowie 
Jolanta Medycka, a także: Adam 
Balcer z Ośrodka Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień i Pomocy 
Rodzinie, Lucyna i Mirosław Bzowscy 
- Stowarzyszenie „Klanza”, przyjaciele 
zza miedzy Hedvika Zimmermanową 
i Petra Laksar -Modrok, Prezes 
Bogatyńskich „Amazonek” Dorota 
Bojakowska i Barbara Sinkuć  z  
„Klubu Puszystych”, Monika Sawicka 
i Monika Nawrot z Urzędu Miasta 
i Gminy w Bogatyni oraz sympatycy 
klubu.

Jubileusz to czas na podsumowania, 
wspomnienia i podziękowania. 
Oglądając prezentację można  było 
przekonać się, jak różnorodna 
jest działalność klubu. Warsztaty, 
wykłady, konkursy, wycieczki, 
imprezy okolicznościowe 
składają się na całokształt pracy 
stowarzyszenia. Do stałych zajęć 
należą warsztaty: muzyczne, 
taneczne, artystyczne, plastyczne 
i rekreacyjno-sportowe. W zakresie 

działalności edukacyjnej: 
warsztaty psychologiczne, 
komputerowe, kosmetyczne, 
kulinarne  i florystyczne W stały 
kalendarz spotkań klubowych 
wpisały się takie uroczystości 
jak: Dzień Kobiet, Wielkanocne 
Świętowanie, Dzień Klubowicza, 
Święto Niepodległości, Andrzejki, 
Wigilia oraz bale karnawałowe. 
Z wydarzeń kulturalnych-Narodowe 
Czytanie. Organizujemy wycieczki 
i wczasy. Corocznie podejmowane 
są działania na rzecz pozyskiwania 
środków finansowych na realizację 
zadań. W ostatnich latach 
pozyskano dotacje na realizację 
projektów: Barwy zapachy i smaki 
Ojczyzny, Rok Różewicza „Czytajmy 
tak jak pijemy wodę, bo czytanie 
jest wodą życia”, Europejski Dzień 
Sąsiada, Żyć barwnie z uśmiechem 
i pasją, ja się nie starzeję, ja się 
rozwijam, Międzypokoleniowe 
zabawy z językiem polskim, udział 
w Narodowym Czytaniu. Dotacje na 
realizację projektów otrzymałyśmy 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego, 
Fundacji Orlen, Fundacji BGK 
Generacja 6.0 edycja IV, Urzędu 
Miasta i Gminy Bogatynia, projekt 
Blisko Gamingowa Bogatynia.

Nasze plany klubowe możemy 
również realizować dzięki 
współpracy z Publiczną Biblioteką 

w Bogatyni, Szkołą Podstawową nr 
4, Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury, 
Bogatyńskimi „Amazonkami”. 
Jubileuszową uroczystość uświetnił 
występ przygotowany przez panie 
z klubu, program prowadziły Sylwia 
Sułkowska i Anna Borukało, które 
wcieliły się w role kronikarza Galla 
Anonima. Podróż sentymentalna 
w 15-lecie klubu, z nutą refleksji 
w tle, przeplatana humorem 
utwierdziła w przekonaniu, że idea 
klubu - Żyć barwnie z uśmiechem 
i pasją - w pełni znajduje 
odzwierciedlenie w działalności 
klubowej. W trakcie uroczystości, 
przy akompaniamencie Wandy 
Częścik i Janiny Zdunek, wystąpili 
również: Bożena Mazowiecka, 
Mirosław Drewniacki, Elżbieta 
Szoma. Jak na jubileusz przystało 
był tort, życzenia i podziękowania 
oraz udana zabawa. Klub ma zamiar 
realizować swoje pasje w przyszłości 
i doczekać kolejnych jubileuszy.

Prezes Klubu Nauczycielskiego „Izis”  
Wanda Miłopolska - Trojanowska

15 lat minęło - Jubileusz Klubu 
Nauczycielskiego „Izis” w Bogatyni
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y12 października br. jubileusz 25-lecia swojej działalności świętował 
Zespół „Jubilaci” z Bogatyni.

Zespół powstał 25 lat temu przy 
Górniczym Klubie Seniora „Jubilat”. 
Jego założycielem i opiekunem był 

Idzi Wiśniewski, następnie obowiązki 
przejęli kolejno: Stanisław Mania, 
Krystyna Mania, a od 1 października 

tego roku Artur Aleksandrowicz. 
Od początku istnienia Zespołu, 
kierownikiem muzycznym był 
Henryk Figielek, który do dziś pełni 
tę funkcję. Obecnie Zespół liczy 
szesnaście osób.

Od ćwierćwiecza „Jubilaci” 
propagują kulturę i sztukę ludową, 
koncertując nie tylko na terenie 
gminy i powiatu, ale również na 
scenach niemieckich i czeskich, 
prezentując swój program 
podczas różnych uroczystości, 
przeglądów, konkursów 
i koncertów. Zespół otrzymywał 
wiele wyróżnień i nagród m.in.: 
podczas „Międzynarodowych 
Festiwali Piosenkarzy Dojrzałych”, 
na „Przeglądach Dorobku 
Artystycznego Seniorów”, 
w przeglądzie „Lista Dolnośląskich 
Talentów”.

W trakcie jubileuszowego spotkania 
gratulacje i życzenia członkom 
Zespołu złożył Burmistrz Miasta 
i Gminy Bogatynia Wojciech 
Dobrołowicz.oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Bogatyni Eugeniusz 
Kubica.

25 lat Zespołu „Jubilaci”

(8.10) Z okazji jubileuszu 35-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Posadzie 
mieszkańcy wsi spotkali się z gospodyniami, by uczcić to wydarzenie. 

Jak można się było spodziewać, 
na gości czekały smaczne potrawy 
przygotowane przez gospodynie 
z Posady. Zespół KGW umilił też 
spotkanie swoim minikoncertem.

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Posadzie pełni niezwykle ważną 

rolę w życiu społeczności wiejskiej. 
Kultywuje tradycje polskiej wsi, 
czynnie uczestniczy w lokalnych 
przedsięwzięciach, wspiera 
działania Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
a także przekazuje swoją wiedzę 
młodszemu pokoleniu.

Z okazji jubileuszu wyrazy uznania 
i serdeczne życzenia zdrowia, 
pomyślności oraz powodzenia 
w realizacji wszystkich planów, 
członkiniom KGW w Posadzie, złożył 
burmistrz Wojciech Dobrołowicz.

35-lecie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Posadzie
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y 13 listopada br. Diamentowe 
Gody uroczyście obchodzili 
państwo Katarzyna i Stanisław 
Chorągwiccy, długoletni 
mieszkańcy gminy Bogatynia.

Jubileusz 60-lecia pożycia 
małżeńskiego to szczególna 
uroczystość dla małżonków, 
ich rodziny i przyjaciół. 60 lat 
wspólnej drogi zgodnie ze złożoną 

przysięgą małżeńską - w miłości, 
wzajemnym szacunku i uczciwości 
małżeńskiej. Na zaproszenie 
Jubilatów w uroczystości 
uczestniczył burmistrz Wojciech 
Dobrołowicz, który przekazał 
małżonkom gratulacje i życzenia 
kolejnych wspólnych lat w zdrowiu, 
pomyślności i miłości.

Diamentowe Gody

Przedstawiciele miast partnerskich, w tym władze Bogatyni, na czele 
z burmistrzem Wojciechem Dobrołowiczem, spotkali się w Hradku 
nad Nysą podczas międzynarodowego wieczoru integracyjnego 
połączonego z Dniem Seniora. 

W hradeckiej Besedzie spotkali 
się m.in. samorządowcy oraz 
członkowie różnych klubów 
i stowarzyszeń. W stylizacjach 
z lat 20’ bawili się razem 
przedstawiciele trzech pokoleń, 
z trzech partnerskich miast. Był czas 

na rozmowy i na tańce, a nawet 
na występy sceniczne, podczas 
których wspaniale zaprezentowali 
się Rozmaryn i pani Bożena 
Mazowiecka. Wydarzenie odbyło 
się w ramach wspólnego projektu 
Tradycje regionu trójstyku.

Wieczór integracyjny 
w Hradku

Bogatynia i Hradek nad Nysą 
przymierzają się do aplikowania 
o fundusze europejskie w nowej 
perspektywie finansowej i rozważają 
realizację wspólnych projektów.

(15.11) Burmistrz Bogatyni Wojciech 
Dobrołowicz, wiceburmistrz 
Hradka nad Nysą Pavel Farský oraz 
pracownicy merytoryczni z obydwu 
miast, spotkali się w tutejszym 
urzędzie, by omówić możliwości 
pozyskania funduszy unijnych 
na realizację transgranicznych 
projektów partnerskich. Samorządy 
planują ubiegać się o środki 
z Programu Interreg Czechy – Polska 
2021-2027, w którym pierwsze 
nabory mają ruszyć w marcu 
przyszłego roku. Miasta partnerskie 
rozpatrują składanie wniosków 
projektowych dotyczących 
współpracy w dziedzinie ochrony 
środowiska, turystyki, czy 
współpracy straży pożarnej.

Rozmawiali 
o wspólnych 
projektach
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Jarmark 
Bożonarodzeniowy 
w Zittau

Na Jarmark Bożonarodzeniowy w Zittau 
można dojechać autobusem linii 831A

zittau.eu

z Festiwalem Światła organizowanym 
przez fundacje Lebendige Stadt e.V. 
dnia 3.12. do godz. 20.

grudnia
2022

AUTOBUS 831A
    Zittau –     Bogatynia

831A

normalny
normal

2,50 EUR / 10 PLN

ulgowy
ermäßigt

1,88 EUR / 7,50 PLN

bilety miesięczne
Monatskarte 

92,50 EUR / 370 PLN

Die Buslinie 831A verbindet die Partnerstädte Zittau und Bogatynia. 
Die Busse des polnischen Busunternehmens F.H.U. Bielawa fahren 
Montag bis Freitag drei Mal und an den Wochenenden zwei Mal pro 
Richtung. In Zittau bestehen Anschlüsse an die Züge nach Dresden, 
Liberec und Görlitz sowie zur Zittauer Schmalspurbahn und Buslinien 
(z. B. TaktBus 15 und 16 ins Zittauer Gebirge).

Das Wichtigste in Kürze:
• Auf dieser Linie gilt ein eigener Tarif.
• Fahrausweise sind beim Busfahrer erhältlich.
• Bezahlung ist in Euro und Złoty möglich.
• EURO-NEISSE-Tickets werden anerkannt und verkauft.
• Auf der Linie 831A werden ZVON-Einzelfahrkarten von Zittau 

nach Sieniawka (mit Porajów), Opolno Zdrój (mit Białopole) und 
Bogatynia anerkannt.

• Tickets, die auf der Linie 831A erworben wurden, sind innerhalb von 
60 Minuten nach Verkauf auch im Stadtverkehr Zittau gültig.

Linia autobusowa 831A łączy partnerskie miasta Żytawę (Zittau) 
i Bogatynię. Autobusy polskiej fi rmy autobusowej F.H.U. Bielawa 
kursują trzy razy w każdą stronę od poniedziałku do piątku oraz dwa 
razy w weekendy. Linia skomunikowana jest w Zittau z pociągami do 
Drezna, Liberca i Görlitz, a także z żytawską koleją wąskotorową i z 
komunikacją autobusową (np. TaktBus 15 i 16 do Gór Żytawskich).

Podstawowe informacje w skrócie:
• Na tej linii obowiązuje osobna taryfa.
• Bilety są dostępne u kierowcy autobusu.
• Płatność możliwa w euro i złotówkach.
• Bilety EURO-NYSA-Ticket są honorowane i sprzedawane.
• Bilety jednorazowe ZVON z Zittau na linii 831A honorowane są do 

Sieniawki (z Porajowem), Opolna Zdroju (z Białopolem) i Bogatyni.
• Bilety zakupione na linii 831A są ważne również w komunikacji 

miejskiej Zittau w ciągu 60 minut od zakupu.

AUTOBUSLINIE 831A
    Zittau –     Bogatynia
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Zweckverband Verkehrsverbund 
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Rathenauplatz 1 I D-02625 Bautzen
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www.zvon.de
www.facebook.com/derZVON
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Preis für die Gesamtstrecke Zittau – Bogatynia

Haltestellen / przystanki

A B A B A

1 Bogatynia | ul. Żołnierzy  
II Armii Wojska Polskiego – BOK

 08:17 10:17 12:17 16:17 18:17

2 Bogatynia | ul. Żołnierzy  
II Armii Wojska Polskiego – LO

08:18 10:18 12:18 16:18 18:18

3 Bogatynia | ul. T. Kościuszki 100 08:20 10:20 12:20 16:20 18:20

4 Bogatynia | ul. Opolowska 08:21 10:21 12:21 16:21 18:21

5 Opolno Zdrój |  
ul. Bogatyńska – osiedle TBS

08:25 10:25 12:25 16:25 18:25

6 Opolno Zdrój |  
ul. Bogatyńska (przy kościele)

08:27 10:27 12:27 16:27 18:27

7 Białopole I |  
droga główna do Sieniawki

08:31 10:31 12:31 16:31 18:31

8 Białopole II |  
przy skrzyżowaniu na Kopaczów

08:33 10:33 12:33 16:33 18:33

9 Sieniawka |  
ul. Rolnicza (przy skrzy żowaniu)

08:37 10:37 12:37 16:37 18:37

10 Sieniawka |  
ul. Rolnicza (przy szpitalu)

08:39 10:39 12:39 16:39 18:39

11 Porajów |  
ul. Poniatowskiego (przy kościele)

08:42 10:42 12:42 16:42 18:42

12 Zittau | Bahnhof  > 08:52 10:52 12:52 16:52 18:52

> na / nach / do Dresden 09:03 11:03 13:03 17:03 19:03

> na / nach / do Cottbus 09:03 11:03 13:03 17:03 19:03

> na / nach / do Liberec 09:01 11:01 13:18 17:01 19:01

Bogatynia – Opolno Zdrój – Białopole – Sieniawka – Porajów – Zittau831A
Haltestellen / przystanki

A B A B A

> z / von Dresden 08:56 10:56 12:56 16:56 18:56

> z / von Cottbus 08:56 10:56 12:56 16:56 18:56

> z / von Liberec 08:56 10:56 12:41 16:59 18:56

1 Zittau | Bahnhof  >  09:08 11:08 13:08 17:08 19:08

2 Porajów |  
ul. Poniatowskiego (przy kościele)

09:18 11:18 13:18 17:18 19:18

3 Sieniawka |  
ul. Rolnicza (przy szpitalu)

09:21 11:21 13:21 17:21 19:21

4 Sieniawka |  
ul. Rolnicza (przy skrzy żowaniu)

09:23 11:23 13:23 17:23 19:23

5 Białopole II |  
przy skrzyżowaniu na Kopaczów

09:27 11:27 13:27 17:27 19:27

6 Białopole I |  
droga główna do Sieniawki

09:29 11:29 13:29 17:29 19:29

7 Opolno Zdrój |  
ul. Bogatyńska (przy kościele)

09:33 11:33 13:33 17:33 19:33

8 Opolno Zdrój |  
ul. Bogatyńska – osiedle TBS

09:35 11:35 13:35 17:35 19:35

9 Bogatynia | ul. Opolowska 09:39 11:39 13:39 17:39 19:39

10 Bogatynia | ul. T. Kościuszki 100 09:40 11:40 13:40 17:40 19:40

11 Bogatynia | ul. Żołnierzy  
II Armii Wojska Polskiego – LO

09:42 11:42 13:42 17:42 19:42

12 Bogatynia | ul. Żołnierzy  
II Armii Wojska Polskiego – BOK

09:43 11:43 13:43 17:43 19:43

Die Linie verkehrt sowohl an deutschen als auch an polnischen Feiertagen. /
Linia kursuje w święta polskie i niemieckie. 

Oznaczenia / Zeichen :

A  fährt von Montag bis Freitag / kursuje od poniedziałku do piątku
 B  fährt am Samstag und Sonntag / kursuje w sobotę i w niedzielę
 >  Haltestelle mit Anschluss an den Schienenverkehr / przystanek 

połączony z linią kolejową 

Änderungen vorbehalten / z zastrzeżeniem zmian

Dalsze informacje:weitere Informationen:

F.H.U. BIELAWA
z siedzibą Baworowo 43a
59-820 Leśna
Internet: bieleccybus.pl

Stand/stan
Juli 2022/

lipiec 2022

 Beförderer / Przewoźnik:

ZVON-INFO-Telefon
(0800) 9866 – 4636
kostenfrei aus dem dt. Festnetz
und den dt. Mobilfunknetzen
Mo bis Fr 7.00 – 18.00 Uhr
www.zvon.de

Haltestellen / przystanki

A B A B A

1 Bogatynia | ul. Żołnierzy  
II Armii Wojska Polskiego – BOK

 08:17 10:17 12:17 16:17 18:17

2 Bogatynia | ul. Żołnierzy  
II Armii Wojska Polskiego – LO

08:18 10:18 12:18 16:18 18:18

3 Bogatynia | ul. T. Kościuszki 100 08:20 10:20 12:20 16:20 18:20

4 Bogatynia | ul. Opolowska 08:21 10:21 12:21 16:21 18:21

5 Opolno Zdrój |  
ul. Bogatyńska – osiedle TBS

08:25 10:25 12:25 16:25 18:25

6 Opolno Zdrój |  
ul. Bogatyńska (przy kościele)

08:27 10:27 12:27 16:27 18:27

7 Białopole I |  
droga główna do Sieniawki

08:31 10:31 12:31 16:31 18:31

8 Białopole II |  
przy skrzyżowaniu na Kopaczów

08:33 10:33 12:33 16:33 18:33

9 Sieniawka |  
ul. Rolnicza (przy skrzy żowaniu)

08:37 10:37 12:37 16:37 18:37

10 Sieniawka |  
ul. Rolnicza (przy szpitalu)

08:39 10:39 12:39 16:39 18:39

11 Porajów |  
ul. Poniatowskiego (przy kościele)

08:42 10:42 12:42 16:42 18:42

12 Zittau | Bahnhof  > 08:52 10:52 12:52 16:52 18:52

> na / nach / do Dresden 09:03 11:03 13:03 17:03 19:03

> na / nach / do Cottbus 09:03 11:03 13:03 17:03 19:03

> na / nach / do Liberec 09:01 11:01 13:18 17:01 19:01

Bogatynia – Opolno Zdrój – Białopole – Sieniawka – Porajów – Zittau831A
Haltestellen / przystanki

A B A B A

> z / von Dresden 08:56 10:56 12:56 16:56 18:56

> z / von Cottbus 08:56 10:56 12:56 16:56 18:56

> z / von Liberec 08:56 10:56 12:41 16:59 18:56

1 Zittau | Bahnhof  >  09:08 11:08 13:08 17:08 19:08

2 Porajów |  
ul. Poniatowskiego (przy kościele)

09:18 11:18 13:18 17:18 19:18

3 Sieniawka |  
ul. Rolnicza (przy szpitalu)

09:21 11:21 13:21 17:21 19:21

4 Sieniawka |  
ul. Rolnicza (przy skrzy żowaniu)

09:23 11:23 13:23 17:23 19:23

5 Białopole II |  
przy skrzyżowaniu na Kopaczów

09:27 11:27 13:27 17:27 19:27

6 Białopole I |  
droga główna do Sieniawki

09:29 11:29 13:29 17:29 19:29

7 Opolno Zdrój |  
ul. Bogatyńska (przy kościele)

09:33 11:33 13:33 17:33 19:33

8 Opolno Zdrój |  
ul. Bogatyńska – osiedle TBS

09:35 11:35 13:35 17:35 19:35

9 Bogatynia | ul. Opolowska 09:39 11:39 13:39 17:39 19:39

10 Bogatynia | ul. T. Kościuszki 100 09:40 11:40 13:40 17:40 19:40

11 Bogatynia | ul. Żołnierzy  
II Armii Wojska Polskiego – LO

09:42 11:42 13:42 17:42 19:42

12 Bogatynia | ul. Żołnierzy  
II Armii Wojska Polskiego – BOK

09:43 11:43 13:43 17:43 19:43

Die Linie verkehrt sowohl an deutschen als auch an polnischen Feiertagen. /
Linia kursuje w święta polskie i niemieckie. 

Oznaczenia / Zeichen :

A  fährt von Montag bis Freitag / kursuje od poniedziałku do piątku
 B  fährt am Samstag und Sonntag / kursuje w sobotę i w niedzielę
 >  Haltestelle mit Anschluss an den Schienenverkehr / przystanek 

połączony z linią kolejową 

Änderungen vorbehalten / z zastrzeżeniem zmian

Dalsze informacje:weitere Informationen:

F.H.U. BIELAWA
z siedzibą Baworowo 43a
59-820 Leśna
Internet: bieleccybus.pl

Stand/stan
Juli 2022/

lipiec 2022

 Beförderer / Przewoźnik:

ZVON-INFO-Telefon
(0800) 9866 – 4636
kostenfrei aus dem dt. Festnetz
und den dt. Mobilfunknetzen
Mo bis Fr 7.00 – 18.00 Uhr
www.zvon.de

AUTOBUS 831A
    Zittau –     Bogatynia

831A

normalny
normal

2,50 EUR / 10 PLN

ulgowy
ermäßigt

1,88 EUR / 7,50 PLN

bilety miesięczne
Monatskarte 

92,50 EUR / 370 PLN

Die Buslinie 831A verbindet die Partnerstädte Zittau und Bogatynia. 
Die Busse des polnischen Busunternehmens F.H.U. Bielawa fahren 
Montag bis Freitag drei Mal und an den Wochenenden zwei Mal pro 
Richtung. In Zittau bestehen Anschlüsse an die Züge nach Dresden, 
Liberec und Görlitz sowie zur Zittauer Schmalspurbahn und Buslinien 
(z. B. TaktBus 15 und 16 ins Zittauer Gebirge).

Das Wichtigste in Kürze:
• Auf dieser Linie gilt ein eigener Tarif.
• Fahrausweise sind beim Busfahrer erhältlich.
• Bezahlung ist in Euro und Złoty möglich.
• EURO-NEISSE-Tickets werden anerkannt und verkauft.
• Auf der Linie 831A werden ZVON-Einzelfahrkarten von Zittau 

nach Sieniawka (mit Porajów), Opolno Zdrój (mit Białopole) und 
Bogatynia anerkannt.

• Tickets, die auf der Linie 831A erworben wurden, sind innerhalb von 
60 Minuten nach Verkauf auch im Stadtverkehr Zittau gültig.

Linia autobusowa 831A łączy partnerskie miasta Żytawę (Zittau) 
i Bogatynię. Autobusy polskiej fi rmy autobusowej F.H.U. Bielawa 
kursują trzy razy w każdą stronę od poniedziałku do piątku oraz dwa 
razy w weekendy. Linia skomunikowana jest w Zittau z pociągami do 
Drezna, Liberca i Görlitz, a także z żytawską koleją wąskotorową i z 
komunikacją autobusową (np. TaktBus 15 i 16 do Gór Żytawskich).

Podstawowe informacje w skrócie:
• Na tej linii obowiązuje osobna taryfa.
• Bilety są dostępne u kierowcy autobusu.
• Płatność możliwa w euro i złotówkach.
• Bilety EURO-NYSA-Ticket są honorowane i sprzedawane.
• Bilety jednorazowe ZVON z Zittau na linii 831A honorowane są do 

Sieniawki (z Porajowem), Opolna Zdroju (z Białopolem) i Bogatyni.
• Bilety zakupione na linii 831A są ważne również w komunikacji 

miejskiej Zittau w ciągu 60 minut od zakupu.

AUTOBUSLINIE 831A
    Zittau –     Bogatynia

Impressum

Herausgeber:
Zweckverband Verkehrsverbund 
Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) 
Rathenauplatz 1 I D-02625 Bautzen
info@zvon.de
www.zvon.de
www.facebook.com/derZVON

Zittau 
Touristinformation

Bogatynia

Preis für die Gesamtstrecke Zittau – Bogatynia
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autobusu komunikacji miejskiej w Bogatyni
Bogatynia – Markocice - Bogatynia LINIA „A”

Przystanki (trasa) Godziny kursu w dni robocze Godziny kursu w soboty i niedziele

Bogatynia ul. Kurzańska (cmentarz) 9:00 10:40 13:45 17:00 9:10 11:10 13:00 17:10

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (Tesco) 6:071 9:03 10:43 13:48 17:03 9:13 11:13 13:03 17:13

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego 
(teren dworca autobusowego) / 
OPOLOWSKA 1

6:121 7:21 9:07 10:47 13:52 15:18 17:07 8:15 9:16 11:16 13:06 15:21 17:17

Bogatynia ul. F. Chopina --- 7:23 9:09 10:49 13:54 15:20 17:09 8:17 9:18 11:18 13:08 15:23 17:19

Bogatynia ul. Pocztowa – KON TIKI --- 7:24 9:11 10:51 13:56 15:22 17:11 8:18 9:19 11:19 13:09 15:24 17:21

Bogatynia ul. Szpitalna --- 7:25 9:12 10:52 13:57 15:23 17:12 8:20 9:21 11:21 13:11 15:26 17:22

Bogatynia ul. L. Wyczółkowskiego --- 7:27 9:14 10:54 13:59 15:25 17:14 8:22 9:23 11:23 13:13 15:28 17:24

Bogatynia ul. J. Chełmońskiego --- 7:29 9:16 10:56 14:01 15:27 17:16 8:23 9:24 11:24 13:14 15:29 17:26

Bogatynia ul. J. Zamoyskiego 28 --- 7:30 9:17 10:57 14:02 15:28 17:17 8:24 9:25 11:25 13:15 15:30 17:27

Bogatynia ul. J. Zamoyskiego (przy 
sklepie „Kogut”) --- 7:31 9:18 10:58 14:03 15:29 17:18 8:25 9:26 11:26 13:16 15:31 17:28

Bogatynia ul. T. Kościuszki (przy 
wjeździe na ul. O. Boznańskiej) 6:14 7:33 9:20 11:00 14:05 15:31 17:20 8:27 9:28 11:28 13:18 15:33 17:30

Bogatynia ul. Główna 25 6:16 7:35 9:22 11:02 14:07 15:33 17:22 8:29 9:30 11:30 13:20 15:35 17:32

Bogatynia ul. Główna (pomiędzy nr 
posesji 62-64) 6:17 7:36 9:23 11:03 14:08 15:34 17:23 8:30 9:31 11:31 13:21 15:36 17:33

Bogatynia ul. Głowna 69 6:19 7:38 9:25 11:05 14:10 15:36 17:25 8:32 9:33 11:33 13:23 15:38 17:35

Bogatynia ul. Główna (pomiędzy nr 
posesji 62-64) 6:20 7:39 9:26 11:06 14:11 15:37 17:26 8:33 9:34 11:34 13:24 15:39 17:36

Bogatynia ul. Głowna 25 6:22 7:41 9:28 11:08 14:13 15:39 17:28 8:35 9:35 11:35 13:25 15:40 17:38

Bogatynia ul. T. Kościuszki (przy 
wjeździe na ul. O. Boznańskiej) 6:24 7:43 9:30 11:10 14:15 15:41 17:30 8:37 9:37 11:37 13:27 15:42 17:40

Bogatynia ul. J. Zamoyskiego (przy 
sklepie „Kogut”) 6:25 7:44 9:32 11:12 14:17 15:43 17:32 8:39 9:39 11:39 13:29 15:44 17:42

Bogatynia ul. J. Zamoyskiego 28 6:27 7:46 9:33 11:13 14:18 15:44 17:33 8:40 9:40 11:40 13:30 15:45 17:43

Bogatynia ul. J. Chełmońskiego 6:28 7:47 9:35 11:15 14:20 15:46 17:35 8:41 9:41 11:41 13:31 15:46 17:45

Bogatynia ul. L. Wyczółkowskiego 6:29 7:48 9:36 11:16 14:21 15:47 17:36 8:42 9:42 11:42 13:32 15:47 17:46

Bogatynia ul. Szpitalna 6:31 7:50 9:39 11:19 14:24 15:50 17:39 8:44 9:44 11:44 13:34 15:49 17:49

Bogatynia ul. Pocztowa – KON TIKI 6:32 7:51 9:41 11:21 14:26 15:52 17:41 8:45 9:45 11:45 13:35 15:50 17:51

Bogatynia ul. F. Chopina 6:34 7:53 9:43 11:23 14:28 15:54 17:43 8:46 9:46 11:46 13:36 15:51 17:53

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (teren 
dworca autobusowego) 6:36 7:55 9:46 11:25 14:30 15:56 17:45 8:49 9:49 11:49 13:38 15:53 17:55

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego 
(piekarnia) 9:50 15:59 8:52 9:54 11:54 15:58

Bogatynia ul. Kurzańska (cmentarz) 9:53 16:00 8:55 9:56 11:56 16:00
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Bogatynia - Białogórska - Bogatynia LINIA „B”

Przystanki (trasa) Godziny kursu w dni robocze Godziny kursu w soboty i niedziele

Bogatynia ul. Kurzańska (cmentarz) 9:55 13:05 16:11 10:05 12:00 16:11

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (piekarnia) 9:58 13:08 16:14 10:08 12:03 16:14

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (teren dworca 
autobusowego) 10:01 12:18 13:11 16:17 10:11 12:06 16:17

Bogatynia ul. II AWP - BOK 10:02 12:19 13:12 16:18 10:13 12:08 16:18

Bogatynia ul. II AWP - LO 10:03 12:20 13:13 16:19 10:14 12:09 16:19

Bogatynia ul. T. Kościuszki 100 10:04 12:21 13:14 16:20 10:16 12:11 16:20

Bogatynia ul. Opolowska 10:05 12:22 13:15 16:21 10:18 12:13 16:21

Bogatynia ul. Białogórska 10:06 12:23 13:16 16:22 10:19 12:14 16:22

LIDL 10:08 12:25 13:18 16:24 10:22 12:17 16:24

Bogatynia ul. F. Chopina 10:09 12:26 13:19 16:25 10:23 12:18 16:25

Bogatynia ul. L. Wyczółkowskiego 10:11 12:28 13:21 16:27 10:25 12:20 16:27

Bogatynia ul. J. Chełmońskiego 10:13 12:30 13:23 16:29 10:26 12:21 16:29

Bogatynia ul. J. Zamoyskiego 10:15 13:32 13:25 16:31 10:27 12:22 16:31

Bogatynia ul. J. Zamoyskiego (przy sklepie „Kogut”) 10:16 13:34 13:26 16:32 10:28 12:23 16:32

Bogatynia ul. II AWP - LO 10:18 12:35 13:27 16:33 10:30 12:25 16:33

Bogatynia ul. II AWP - BOK 10:19 12:36 13:28 16:34 10:31 12:26 16:34

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (teren dworca 
autobusowego) 10:20 13:37 13:29 16:35 10:32 12:27 16:35

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (piekarnia) 10:22 12:38 13:30 16:37 10:35 12:30 16:37

Bogatynia ul. Kurzańska (cmentarz) 10:25 12:40 13:34 16:40 10:40 12:35 16:40

Bogatynia – Trzciniec - Bogatynia LINIA „C”

Przystanki (trasa) Godziny kursu w dni robocze Godziny kursu w soboty i niedziele

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (teren dworca 
autobusowego) 6:37 11:25 14:30 17:45 7:34 13:44 18:00

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (piekarnia) 6:40 11:28 14:33 17:48 7:37 13:47 18:03

Bogatynia ul. Kurzańska (cmentarz) 6:41 11:29 14:34 17:49 7:38 13:48 18:04

Bogatynia ul. Środkowa 6:46 11:34 14:39 17:54 7:43 13:53 18:09

Zatonie ul. Parkowa (przy restauracji „Megawat”) 6:50 11:38 14:43 17:58 7:47 13:57 18:13

Trzciniec ul. Mł. Energetyków (przy Zespole Szkół 
Energetycznych i Ekonomicznych) 6:54 11:42 14:47 18:02 7:51 14:01 18:17

Trzciniec Górny – przy posesji nr 5 6:58 11:46 14:51 x x 14:05 18:21

Trzciniec ul. Mł. Energetyków (przy Zespole Szkół 
Energetycznych i Ekonomicznych) 7:02 11:50 14:55 x x 14:09 18:25

Zatonie ul. Parkowa (przy restauracji „Megawat”) 7:06 11:54 14:59 18:06 7:55 14:13 18:29

Bogatynia ul. Środkowa 7:10 11:58 15:03 18:10 7:59 14:17 18:33

Bogatynia ul. Kurzańska (cmentarz) 7:15 12:03 15:08 18:15 8:04 14:22 18:38

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (Tesco) 7:17 12:05 15:10 18:17 8:06 14:24 18:40

Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (teren dworca 
autobusowego) 7:19 12:07 15:12 18:19 8:08 14:26 18:42

* nie kursuje w dni świąteczne oprócz 1.11.2022 r. , który kursuje wg odrębnego rozkładu jazdy
1 - zmiana trasy kursu - dotyczy tylko godz. 06:07
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W sobotę 13 listopada na boisku w Opolnie Zdroju, w ramach 
rozgrywek 14.kol klasy A Jelenia Góra, zostały rozegrane derby gminy 
Bogatynia.

Naprzeciwko siebie stanęły dwie 
lokalne drużyny: w roli gospodarza 
LKS Jaśnica Opolno Zdrój i gości 
MKS Granica Bogatynia. Faworytem 
tego spotkania byli zawodnicy 
przyjezdni, którzy fakt ten 
potwierdzili na boisku pokonując 
miejscowych 4:1.

W pierwszej połowie zawodnicy 
Granicy ewidentnie dominowali 
na boisku, czego rezultatem były 
trzy strzelone bramki. W drugiej 
odsłonie, po dokonaniu kilku zmian 
w zespole z Bogatyni, tempo gry 
nieco spadło, chociaż goście mieli 
swoje stuprocentowe sytuacje na 

strzelenie goli, lecz świetnie tego 
dnia był dysponowany młody 
bramkarz Jaśnicy.  Ostatecznie 
byliśmy świadkami dwóch bramek 
po jednej dla każdej ze stron.

Spotkanie toczyło się w bardzo 
przyjaznej atmosferze, w duchu 
fair play i ogólnym szacunku dla 
siebie przeciwników. Na trybunach 
pojawiła się licznie zgromadzona 
publiczność z naszej gminy (i nie 
tylko). Pojedynek obejrzał także 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia 
Wojciech Dobrołowicz, który 
gorącym dopingiem wspierał oba 
lokalne zespoły. 

Derby Gminy dla MKS 
Granicy Bogatynia

W ubiegłą niedzielę doszło do 
pojedynku piłkarskiego w klasie 
A grupa II Jelenia Góra dwóch 
pretendentów do awansu do ligi 
okręgowej. Zajmująca fotel lidera 
MKS Granica Bogatynia pokonała 
u siebie drugiego w tabeli KS Piasta 
Zawidów 3:0. Warto zaznaczyć, iż 

zespół z Bogatyni budowany jest 
od jesieni 2021 roku i oparty  na 
miejscowych zawodnikach. Będąca 
faworytem tych rozgrywek drużyna 
z Zawidowa dokonała kilkunastu 
transferów przed rozpoczęciem 
rundy jesiennej.

Zawodników wyprowadzała 

eskorta dzieci z PGE AP Granicy 
Bogatynia, co stało się już tradycją 
na meczach rozgrywanych na 
stadionie przy ulicy Sportowej. 
Mecz nie miał faworyta. Spotkanie 
było toczone w szybkim tempie. 
Początek należał do gości, którzy 
mogli już w pierwszej minucie 
objąć prowadzenie, ale znakomicie 
zachował się bramkarz miejscowych 
Jarosław Czekański broniąc tzw. 
„setkę”. W kolejnych minutach 
potyczki, to Granica przejęła 
inicjatywę i strzeliła dwie bramki 
w pierwszej połowie. W drugiej 
byliśmy świadkami jeszcze jednego 
trafienia Aleksandra Litwy, który 
zanotował tego dnia hattricka. 
Wygrała drużyna lepsza tego 
dnia, nie tylko pod względem 
taktycznym, ale grająca ładną dla 
oka piłkę. MKS Granica Bogatynia 
do wiosny będzie liderem tabeli 
mając już sześć punktów przewagi 
nad drugim Piastem Zawidów. 
Na trybunach pojawiło się blisko 
czterystu kibiców.

Mecz na szczycie dla 
Granicy Bogatynia!
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tW finale prestiżowego turnieju Tarczyński Arena CUP, który odbył 
się 30 października 2022 roku we Wrocławiu, na pięknym stadionie 
Tarczyński Arena Wrocław, młodzi piłkarze PGE AP Granicy Bogatynia 
z kategorii żaków (U9) zajęli bardzo dobre drugie miejsce!

Jak powiedział prezes zarządu 
klubu MKS Granica Bogatynia 
Marek Dankowski: „Droga do 
finału nie była łatwa! „Żółto-czarni” 
musieli najpierw przebrnąć przez 
bardzo ciężkie eliminacje, które 
odbyły się 24 września br. w stolicy 
Dolnego Śląska. Awans do ścisłej 
ósemki (najlepszych drużyn 
z województwa dolnośląskiego) 
dawało tylko zdobycie pierwszego 
miejsca. Po bardzo wielu 
ciężkich i emocjonujących 
meczach nasi podopieczni PGE 
AP Granicy Bogatynia wygrali 

turniej eliminacyjny, tym samym 
meldując się w ścisłym finale, 
którego rozegranie wyznaczono 
pod koniec października na 
jednym z największych oraz 
najnowocześniejszych stadionów 
w Polsce!”. W niedzielę 30 
października, na ostatnim etapie, 
najlepsze drużyny podzielono na 
dwie grupy po cztery drużyny. 
Zajęcie pierwszego miejsca w tej 
fazie rozgrywek gwarantowało 
udział w wielkim finale na Tarczyński 
Arena Wrocław. Zawodnicy PGE AP 
Granicy Bogatynia zaprezentowali 

się znakomicie wygrywając swoją 
grupę. Na drodze do upragnionego 
zwycięstwa stanął im tylko wielki 
Śląsk Wrocław. Mimo heroicznej 
postawy młodzi bogatynianie 
musieli uznać wyższość 
znakomitego rywala i ostatecznie 
zajęli drugie, wyśmienite miejsce!

Drużynę na co dzień prowadzi 
trener Norbert Dawiec, który 
po zakończonym turnieju tak 
podsumował ten dzień: „Nasi 
podopieczni musieli uznać wyższość 
Śląska Wrocław. Uważam jednak, 
iż zagraliśmy świetne zawody 
i jestem bardzo dumny ze swoich 
zawodników. Warto wspomnieć, że 
nasz zawodnik Miłosz Szuszkiewicz 
zdobył tytuł króla strzelców, na 
który pracowała oczywiście cała 
nasza drużyna, wspierając naszego 
snajpera. Bardzo dziękuję wszystkim 
zaangażowanym w ten wyjazd, 
zawodnikom za wspaniałe emocje 
oraz burmistrzowi Wojciechowi 
Dobrołowiczowi, który wraz 
z rodzicami dzielnie dopingował 
naszych podopiecznych”. 
Zajęcie tak dobrego miejsca 
w wielkim turnieju jest jednym 
z wyjątkowych osiągnięć w historii 
Miejskiego Klubu Sportowego 
Granica Bogatynia. Wszystkim 
zaangażowanym w ten niezwykły 
dzień chcielibyśmy serdecznie 
podziękować, a naszym 
zawodnikom najbardziej! 
Życzymy Wam dalszych sukcesów 
i pielęgnowania swojej pasji, 
jaką jest piłka nożna! Spełniajcie 
marzenia!

Sukces PGE AP Granicy 
Bogatynia!



Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni • Nr 7/124 październik/listopad 202222

s
p

o
r

t 11 listopada 2022 roku na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 
w Bogatyni odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej z okazji obchodów 
Dnia Niepodległości.

Zawody otworzyli Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech 
Dobrołowicz oraz Dyrektor OSiR 
Adam Ignatowicz. Wszyscy 
zgromadzeni wspólnie odśpiewali 
hymn. Za organizację imprezy 

odpowiadał Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Bogatyni. Do rywalizacji 
zgłosiło się siedem zespołów: 
Madmen, Chińska, Wariant, Bazalt 
Sulików, Amika Gagarina, GPO 
oraz Wybrzeże Klatki Schodowej. 

Drużyny rywalizowały w dwóch 
grupach grając „każdy z każdym”. 
Z grup po dwie najlepsze drużyny 
awansowały do półfinałów, 
a zespoły z trzecich miejsc grały 
o miejsca 5-6. Miejsce piąte zajęła 
drużyna Wybrzeże Klatki Schodowej 
pokonując GPO w stosunku 3:2. 
W pierwszym półfinale Bazalt 
Sulików po bezbramkowym meczu 
z Wariantem okazał się lepszy 
w rzutach karnych, a w drugim 
półfinale Madmen pewnie pokonał 
Chińską 5:1. Mecz o trzecie miejsce 
Wariant:Chińska to zwycięstwo 
Wariantu 3:0. Mecz finałowy 
Madmen:Bazalt to zdecydowane 
zwycięstwo drużyny Madmen 
3:0 i tym samym zwycięstwo 
w całym turnieju. Najlepsze 
zespoły otrzymały pamiątkowe 
puchary oraz dyplomy, a wszyscy 
uczestnicy na koniec turnieju zostali 
poczęstowani pizzą ufundowaną 
przez organizatora turnieju-Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bogatyni.

Turniej Halowej Piłki Nożnej 
z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości

5 listopada br. na strzelnicy sportowej przy ul. Polnej 8 w Bogatyni, 
odbył się Niepodległościowy Turniej Strzelecki.

Zawodnicy rywalizowali 
w dwóch konkurencjach: 
karabin pneumatyczny i pistolet 
pneumatyczny. Sędzią głównym 
zawodów był Zdzisław Strzykała – 
opiekun sekcji strzeleckiej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Bogatyni. 
Organizatorzy przygotowali dla 
uczestników puchary, pamiątkowe 
dyplomy i słodki poczęstunek. 
Końcowa klasyfikacja zwycięzców 
przedstawia się następująco:

Karabin pneumatyczny – Kobiety
 y Miejsce I – Katarzyna Górecka-
Chodorowska

 y Miejsce II – Justyna Chruścicka
 y Miejsce III – Anna Choja

Karabin pneumatyczny – Mężczyźni
 y Miejsce I – Krzysztof Ratuszny

 y Miejsce II – Piotr Gibas
 y Miejsce III – Dominik Gorczyca

Pistolet pneumatyczny – Kobiety
 y Miejsce I – Katarzyna Górecka-
Chodorowska

 y Miejsce II – Aleksandra Wiśniewska
 y Miejsce III – Anna Choja

Pistolet pneumatyczny – Mężczyźni
 y Miejsce I – Dominik Gorczyca
 y Miejsce II – Piotr Gibas
 y Miejsce III – Krzysztof Burbo

Karabin pneumatyczny – Młodzież 
szkolna – chłopcy +12 lat

 y Miejsce I – Wiktor Jadczak
 y Miejsce II – Krystian Wójcik
 y Miejsce III – Karol Gorczyca

Karabin pneumatyczny – Młodzież 

szkolna – dziewczęta +12 lat
 y Miejsce I – Patrycja 
Walendykiewicz

 y Miejsce II – Laura Piotrowska
 y Miejsce III – Amelia Szulenin

Podczas turnieju rozegrano 
dodatkową konkurencję – „Złoty 
Strzał”.

„Złotymi Strzelcami 2022 roku” – 
zostali:

 y Katarzyna Górecka-Chodorowska 
– karabin pneumatyczny – Kobiet

 y Dariusz Kępiński – Karabin 
pneumatyczny – Mężczyzn

 y Justyna Chruścicka – pistolet 
pneumatyczny – Kobiet

 y Dominik Gorczyca- pistolet 
pneumatyczny – Mężczyzn

W zawodach uczestniczyli m.in. 
zawodnicy z sekcji strzeleckiej MKS 
Włókniarz Mirsk.

Wszystkim zawodnikom 
gratulujemy udanych startów 
i zapraszamy na kolejne zawody 
sportowe organizowane w naszej 
gminie.

Niepodległościowy 
Turniej Strzelecki
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Niezwykłe

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Wojciech Dobrołowicz
zaprasza na spektakl

grudnia 1700
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sala widowiskowa

godz.
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w Opolnie Zdroju odbył się XVI Międzyprzedszkolny Przegląd Wierszy 
Poety Dziecięcego.

W przeglądzie uczestniczyły dzieci 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Porajowie, Przedszkola 
Publicznego nr 3 w Bogatyni, 
Przedszkola Publicznego nr 4 
w Bogatyni, Przedszkola 
Publicznego nr 5 w Bogatyni oraz 
Oddziału Przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej w Opolnie 
Zdroju. Przedszkolaki w wielkim 
zaangażowaniem recytowały 
wiersze polskich autorów Juliana 
Tuwima i Jana Brzechwy: „Żuraw 
i czapla”, „Kaczka dziwaczka”, 
„Okulary”, „Entliczek-pentliczek”. 
Konkursowe recytacje przeplatały 
się z występami dzieci z grupy 
przedszkolnej z Opolna Zdroju 
oraz zabawami przygotowanymi 
przez prowadzące przegląd 
panie: Anetę Dziubarczyk i Sylwię 
Bochno-Opanowską. Po obejrzeniu 
wszystkich występów, dzieciom oraz 
ich opiekunom nagrody i dyplomy 
wręczyły: Zastępca Burmistrza ds. 
Społecznych Aleksandra Ratajczak 
oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Opolnie Zdroju Małgorzata 
Kostuch-Urbańska. Po zakończeniu 
części oficjalnej mali artyści zostali 
zaproszeni na słodki poczęstunek 
przygotowany przez dzieci ze 
szkolnego kółka gastronomicznego.

Recytatorski przegląd 
międzyprzedszkolny

10 października ks. biskup 
Andrzej Siemieniewski-Biskup 
Legnicki odwiedził szkołę 
w Porajowie.

W imieniu szkolnej społeczności 
ks. biskupa przywitali 
przedstawiciele klas ósmych 
z dyrektor szkoły Jolantą Medycką, 
wicedyrektor Danutą Perłowską 
oraz gospodarzem gminy – 
burmistrzem Wojciechem 
Dobrołowiczem. Ks. biskup spotkał 
się z nauczycielami i uczniami klas 
1-3, którzy przygotowali krótki 
program artystyczny. Były śpiewy, 
recytacje i tańce, poprzedzone 
wystąpieniem dyrektor szkoły, 
w którym przedstawiła historię 
placówki. Po rozmowie z uczniami 
ks. biskup wpisał się do księgi 
pamiątkowej i udzielił wszystkim 
błogosławieństwa.

Wizyta Biskupa 
w szkole w Porajowie
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Z wielką radością informujemy, że nasza nauczycielka pani Wenata 
Stawicka-Czerska otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudę.

Jest to odznaczenie państwowe, 
ustanowione w 1923 r. nadawane 
osobom, które położyły zasługi 
dla państwa lub obywateli 
spełniając czyny przekraczające 
zakres ich zwykłych obowiązków, 
a przynoszące znaczną korzyść 
państwu lub obywatelom, ofiarną 
działalność publiczną, ofiarne 
niesienie pomocy oraz działalność 
charytatywną.

Pani Wenata Stawicka-Czerska 
jest nauczycielką, która od wielu 
lat jest zaangażowana na rzecz 
propagowania w środowisku 
uczniowskim idei ochrony przyrody, 
szkolnym opiekunem Ligii Ochrony 
Przyrody, która poprzez edukację, 
działalność popularyzatorską, 
wydawniczą i liczne akcje rozbudza 
wrażliwość ekologiczną.

Uzasadnienie nadania medalu

Posiadane odznaczenie 
i wyróżnienia:

 y Wyróżnienia regionalne: Srebrna 
Odznaka Honorowa „Zasłużony 
dla Województwa Dolnośląskiego” 
(2014 r.)

 y Wyróżnienia Ligi Ochrony 
Przyrody: Odznaki Honorowe: 

Srebrna (2007 r.), Złota ( 2012 r.)

 y Wyróżnienia Polskiego 
Towarzystwa Schronisk 
Młodzieżowych: Odznaki 
Honorowe: Brązowa (2004 r.), 
Srebrna (2007 r.), Złota (2013 r.).

 y W 2014 roku nominowana przez 
ZO PTSM do Srebrnego Krzyża 
Zasługi.

Pani Stawicka-Czerska związana 
jest z Ligą Ochrony Przyrody 
i Polskim Towarzystwem Schronisk 
Młodzieżowych różnymi formami 
współpracy od 2001 roku. 
Z LOP głównie poprzez udział 
w konkursach ekologicznych 
i także z działalnością wydawniczą. 
W 2004 roku była współautorką 
powołania do życia Konkursu 
Przyrodniczo-Krajoznawczego 
klas II i III Szkół Podstawowych pt. 
„Bądźmy przyjaciółmi przyrody”. Od 
początku jego istnienia w 2005 roku 
należy do głównych organizatorów, 
współautorów pytań, organizatorów 
etapów rejonowych i finałowych. 
Niektórzy jej wychowankowie 
odnosili także znaczące sukcesy. 
Od 2004 roku włączyła się czynnie 
do organizacji pozostałych dwóch 
wielkich konkursów klas IV-VI i VII-VIII.

Od 2000 roku reprezentuje PTSM 
i LOP jako juror w regionalnych 
Przeglądach Piosenki Turystycznej 
i Ekologicznej w Zgorzelcu. 
Z okazji jubileuszu dwudziestolecia 
Konkursu otrzymała „Złote 
wyróżnienie”.

Bardzo ważna jest jej pomoc 
w działalności wydawniczej obu 
jeleniogórskich organizacji PTSM 
i LOP. Jako konsultant, a szczególnie 
twórca składu komputerowego 
pracowała społecznie przy 22 
wydawnictwach poświęconych 
działalności obu organizacji, 
materiałach programowo-
organizacyjnych, bibliografiach 
zasłużonych działaczy, opisach 
schronisk młodzieżowych, a także 
opracowaniach dużego formatu 
jak np. „Zarys monograficzny 
Piechowic”.

Cieszymy się sukcesem pani Wenaty 
Stawickiej-Czerskiej i dziękujemy za 
to, że wśród wielu uczniów naszej 
szkoły rozpala zapał i pomysły 
na skuteczne działanie na rzecz 
przyrody, która jest wspólnym 
dobrem nas wszystkich.

tekst i zdjęcia: Szkoła  
Podstawowa w Porajowie

Prezydencki Krzyż 
Zasługi dla Wenaty 
Stawickiej-Czerskiej
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8 października br. odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania 
lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogatyni.

Wydarzenie rozpoczęło się 
złożeniem raportu o gotowości 
pododdziałów Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Bogatynia 
do uroczystego apelu oraz 
podniesieniem flagi państwowej 
na maszt i odegraniem hymnu 
państwowego. Następnie 
poświęcenia samochodu 
strażackiego i sprzętu pożarniczego 
dokonali: ksiądz Dziekan Ryszard 
Trzósło oraz ksiądz Krzysztof 
Zambroń – proboszcz parafii pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Porajowie. Oficjalnie klucze do 
samochodu pożarniczego, na 
ręce Prezesa OSP Bogatynia druha 
Krzysztofa Suszczyńskiego oraz 
kierowcy druha Łukasza Szałapaty, 
przekazał Burmistrz Miasta i Gminy 
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz 
w asyście Dolnośląskiego 
Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej we 
Wrocławiu, nadbrygadiera Marka 
Kamińskiego.

Jednostka OSP Bogatynia jest 
najmłodszą jednostką ochotniczej 
straży pożarnej w powiecie 
zgorzeleckim i jedyną jednostką 
ratowniczo-poszukiwawczą 
w regionie. Na zakup nowego 
samochodu rozpoznawczo-
ratowniczego otrzymała rządowe 

wsparcie w wysokości 130.000,00 
zł. Ponadto Gmina Bogatynia 
przekazała na ten cel ze swojego 
budżetu kwotę 120.000,00 zł. Udział 
w zakupie samochodu mieli także 
darczyńcy. Koszt zakupu pojazdu 
wyniósł 301.350,00 zł.

To niezwykle oczekiwane i ważne 
nie tylko dla strażaków, ale dla całej 
społeczności Bogatyni wydarzenie, 
połączone było z przekazaniem 
jednostkom OSP dodatkowego 
sprzętu zakupionego z dotacji 
WFOŚiGW, Gminy Bogatynia oraz 
Fundacji PGE. Akty przekazania 
sprzętu o łącznej wartości blisko 
90.000,00 zł. odebrały jednostki 
OSP z Bogatyni, Sieniawki, Porajowa 
i Działoszyna.

W trakcie uroczystości druh 
Krzysztof Suszczyński odebrał za 
swoją dotychczasową działalność 
Brązową Odznakę „Zasłużony dla 
Ochrony Przeciwpożarowej” nadaną 
postanowieniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

Oficjalną część uroczystości 
zakończyły wystąpienia 
zaproszonych gości, którzy 
gratulowali jednostce zakupu 
nowego samochodu oraz 
podkreślali profesjonalizm i ciągłą 
gotowość strażaków Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Bogatyni do 
niesienia pomocy potrzebującym.

Wśród osób, które wzięły udział 
w uroczystości byli także: 
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Zgorzelcu - 
mł. bryg. Artur Czułajewski, Z-ca 
Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Zgorzelcu - st. kpt. Grzegorz 
Fleszar, Naczelnik Wydziału 
Operacyjno-Szkoleniowego 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Zgorzelcu - 
kpt. Adam Poniatowski, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP - druh Waldemar 
Błauciak, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Bogatyni - Eugeniusz 
Kubica, Sekretarz Gminy - Łukasz 
Roszkowski, Skarbnik Gminy 
- Monika Niklas, Kierownik 
Gminnego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego - Paweł Hasiuk, 
Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Bogatyni 
- druh Remigiusz Gierczak, Prezes 
Zarządu Gminnej Spółdzielni 
„SCh” w Bogatyni - Ireneusz 
Kropidłowski, przedstawiciele 
organizacji związkowych zakładów 
pracy, jednostek OSP z Działoszyna, 
Porajowa, Sieniawki, Kopaczowa 
oraz przedstawiciele Wydziału 
Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy 
w Bogatyni.

Przekazanie nowego 
samochodu dla OSP w Bogatyni
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18 października w Domu Weselnym Sekcja Emerytów i Rencistów 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bogatyni zorganizowała 
spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Święta Seniorów.

Na zaproszenie Przewodniczącej 
Sekcji Emerytów i Rencistów 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 

w Bogatyni pani Zofii Werżanowskiej 
w spotkaniu uczestniczyli 
również burmistrz Wojciech 

Dobrołowicz i wiceburmistrz 
Aleksandra Ratajczak. Bogatyńska 
Sekcja działa już od 35 lat, łącząc 
środowisko nauczycieli, podejmując 
wiele społecznych inicjatyw, 
współpracując ze szkołami 
oraz bogatyńskimi i czeskimi 
stowarzyszeniami. Każde spotkanie 
członków Sekcji jest nie tylko okazją 
do wspominania historii, ale przede 
wszystkim do planowania kolejnych 
projektów. 

Spotkanie z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej

8 października br. w kręgielni przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Bogatyni odbył się Turniej Kręgli Rad Osiedli o Puchar Burmistrza.

Po emocjonującej dogrywce 
wygrała Rada Osiedla nr 8 z Trzcińca, 
II miejsce zdobyła Rada Osiedla 7, 
a na III miejscu uplasowała się Rada 
Osiedla nr 2. Najlepszym graczem 

w kręgle został Sławomir Kałka. 
Puchary i dyplomy uczestnikom 
turnieju wręczyli Burmistrz Miasta 
i Gminy Bogatynia Wojciech 
Dobrołowicz oraz Zastępca 

Burmistrza ds. Społecznych  
Aleksandra Ratajczak. Wszystkim 
zawodnikom, a w szczególności 
zwycięzcom, gorąco gratulujemy! 
Serdecznie dziękujemy za dobrą 
zabawę, moc emocji i dużo śmiechu.

Turniej Kręgli o Puchar Burmistrza



Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni • Nr 7/124 październik/listopad 202228

z
 ż

y
c

i
a

 g
m

i
n

y Prezydent Andrzej Duda podpisał w dniu 11 sierpnia 2022 r. ustawę 
o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których 
głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. 
Oto najważniejsze informacje dotyczące tego dodatku. Podajemy 
też warunki oraz terminy, w jakich trzeba się zmieścić, aby skorzystać 
z pomocy.

Dodatek węglowy – czym jest?

Dodatek węglowy to nic innego jak 
bezzwrotne wsparcie finansowe 
dla gospodarstw domowych, aby 
wspomóc je podczas nadchodzącej 
zimy w zakupie opału. Według 
wstępnych założeń rządu wsparcie 
miało polegać na ustaleniu 
gwarantowanej ceny za tonę węgla. 
W sytuacji, kiedy okazało się to 
niewykonalne, zdecydowano się 
na jednorazowe dopłaty w postaci 
dodatku węglowego.

Dodatek węglowy – kto może 
skorzystać?

Dodatek węglowy przysługuje 
gospodarstwom domowym, których 
głównym źródłem ogrzewania jest 
kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na 
paliwo stałe – zasilane węglem 
kamiennym, brykietem lub peletem, 
zawierającymi co najmniej 85 proc. 
węgla kamiennego.

W przypadku gdy wniosek 
o wypłatę dodatku węglowego 
dla gospodarstwa domowego 
wieloosobowego złożyła więcej 
niż jedna osoba, dodatek ten 
przyznawany jest wnioskodawcy, 
który złożył taki wniosek jako 

pierwszy.

Dodatek węglowy – ile wynosi?

Zgodnie z ustawą wysokość 
dodatku węglowego została 
ustalona na kwotę 3 tysięcy 
złotych. Dodatek węglowy będzie 
przyznawany bez kryterium 
dochodowego, co więcej 
wsparcie przysługuje również 
gospodarstwom, które zakupiły 
węgiel, jak i tym, które dopiero to 
zrobią.

Wniosek o dodatek węglowy – 
jakie informacje zawiera?

Zgodnie z opublikowanym 
projektem rozporządzenia, 
wniosek o wypłatę dodatku 
węglowego zawiera dane 
dotyczące wnioskodawcy, w tym 
dane konieczne do jednoznacznej 
identyfikacji. Oznacza to podanie 
danych osobowych postaci imienia 
i nazwiska, adresu numeru PESEL 
oraz dokumentu potwierdzającego 
tożsamość

We wniosku trzeba będzie 
też wskazać numer rachunku 
bankowego, na który ma zostać 
przekazana kwota dodatku. 
Dodatkowo we wniosku trzeba 
będzie zawrzeć informację o źródle 
ogrzewania.

Wniosek o dodatek węglowy 

będzie do pobrania w Bogatyńskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
i Wsparcia Rodziny oraz na stronie 
Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Wsparcia Rodziny 
nie później niż po ogłoszeniu 
rozporządzenia Ministra Klimatu 
i Środowiska w sprawie wzoru 
wniosku o wypłatę dodatku 
węglowego.

Co ważne, informacje 
przedstawione we wniosku 
o wypłatę dodatku węglowego 
składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń.

Do kiedy można składać wnioski 
o dodatek węglowy?

Niezwykle ważny jest fakt, że 
wniosek o złożenie dodatku 
węglowego jest ograniczony 
czasowo. Zgodnie z uchwalonymi 
przepisami, aby otrzymać pieniądze, 
trzeba złożyć wniosek nie później, 
niż 30 listopada 2022 roku. Wnioski 
o wypłatę dodatku węglowego 
złożone po dniu 30 listopada 2022 r. 
pozostawia się bez rozpoznania.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek 
węglowy?

Wniosek o wypłatę dodatku 
węglowego składa się Bogatyńskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
i Wsparcia Rodziny w Bogatyni 
mieszczącym się przy ul. Żołnierzy 
II Armii W.P. 14 w pokoju nr 14 
I piętro. Wnioski o wypłatę dodatku 
węglowego są weryfikowane 
w zakresie zgłoszenia lub wpisania 
głównego źródła ogrzewania 
w centralnej ewidencji emisyjności 
budynków.

Dodatek węglowy – warunki 
otrzymania wsparcia

Dodatek będzie zwolniony od 
podatku i od możliwości zajęcia 
np. przez komornika. W zasadzie 
jedynym warunkiem otrzymania 
dodatku, jeśli złożyliśmy go 
w odpowiednim czasie, jest 
dokonanie wpisu lub zgłoszenie 
źródła ogrzewania do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków.

Więcej informacji na stronie 
internetowej: https://bogatynia.
naszops.pl/

Dodatek węglowy
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aDzikie wysypiska to nielegalne miejsca składowania odpadów. Odpady 

porzucone w takich miejscach powodują często skażenie gleby i wody, 
są siedliskiem wielu bakterii chorobotwórczych, a także groźnych 
grzybów, ponadto zapewniają idealne warunki dla rozwoju much, 
komarów i szczurów, a zalegające tam odpady są nierzadko źródłem 
nieprzyjemnych zapachów.

Pojemniki do segregacji typu 
„dzwon” umieszczone w miejscach 
publicznych na terenie miasta 
i gminy Bogatynia w ciągu jednej 
nocy potrafią zamienić się w dzikie 
wysypiska. W pobliże pojemników 
na szkło, papier i plastik mieszkańcy 
podrzucają śmieci, które powinny 
trafić do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych lub zostać 
oddane w ramach zbiórki „u źródła”. 
Mieszkańcy podrzucając śmieci do 
dzwonów wychodzą z założenia, 
że „przecież gmina i tak posprząta”. 
Niestety, nic nie dają tłumaczenia, 
że gniazda do segregacji to nie 
śmietniska. Co gorsza, gniazda do 
segregacji są zaśmiecane nawet 
wtedy, gdy pojemniki wcale nie 
są przepełnione. Aż dziw, co 
można znaleźć przy dzwonach: nie 
tylko zwykłe odpady komunalne, 
ale też np. stare meble, gruz, 
opony, a nawet zużyte pampersy 
i części samochodowe. Pomimo 
wielu możliwości legalnego 
pozbywania się odpadów w ramach 
opłaty wnoszonej do gminy 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w mieście wciąż 
powstają dzikie wysypiska. 
Przyroda nie wytwarza śmieci, 
jedynie człowiek. Śmieci otaczają 
nas wszędzie. Są wyrzucane z aut 

lub celowo wywożone do lasów, 
wyrzucane na pobocza dróg, gdzie 
szpecą otoczenie a także są źródłem 
skażeń środowiska. Proceder 
nieustannie powstających nowych 
wysypisk śmieci stanowi poważny 
problem w naszym mieście. Niestety, 
zmaganie się z dzikimi wysypiskami 
śmieci jest jak walka z wiatrakami, 
która pochłania znaczne środki 
finansowe z budżetu naszej gminy. 
Za każdy wywóz śmieci z tych 
wysypisk musimy zapłacić firmie. 
Przecież nikt za darmo po to nie 
przyjedzie i nie zutylizuje. To są duże 
koszty dla gminy, czyli tak naprawdę 
dla mieszkańców. Naprawdę nie 
ma potrzeby wywożenia odpadów 
do lasu lub pod dzwony, kiedy 
spokojnie można wystawić je 
po prostu przed dom lub oddać 
do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych.

Z ulic naszego miasta znikają 
systematycznie pojemniki do 
segregacji typu dzwon. W ostatnim 
czasie z powodu notorycznie 
tworzących się „dzikich wysypisk” 
zostały usunięte gniazda z ul. M.C. 
Skłodowskiej, ul. Głównej (wjazd na 
ul. Wiosenną) oraz ul. Ogrodowej. 
Najczęściej robimy to na wniosek 
okolicznych mieszkańców, którzy 

nie mogą już znieść okropnego 
widoku i smrodu. W efekcie uczciwi, 
świadomi ekologicznie ludzie 
zostają pozbawieni możliwości 
skorzystania z dzwonów. 
Utrzymanie czystości powinno 
być naszym wspólną troską. 
Informujemy, że: w przypadku, kiedy 
w obrębie „gniazd” notorycznie 
będą powstawały tzw. „dzikie 
wysypiska” lub pojemniki te nie 
będą użytkowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem, koniecznym będzie 
podjęcie decyzji o ich usunięciu. 
Przypominamy! W przypadku 
ujawnienia „zaśmiecającego”, osoba 
ta zostanie ukarana. Zgodnie 
z art. 145 kodeksu wykroczeń, 
„kto zanieczyszcza lub zaśmieca 
miejsca dostępne dla publiczności, 
a w szczególności drogę, ulicę, plac, 
ogród, trawnik lub zieleniec, podlega 
karze grzywny do 500 złotych 
albo karze nagany”, natomiast 
zgodnie z treścią art. 154 par. 2 
Kodeksu wykroczeń, „kto wyrzuca na 
nienależący do niego grunt polny 
kamienie, śmieci, padlinę lub inne 
nieczystości podlega karze grzywny 
do 1000 zł lub karze nagany.

Dzikie wysypiska 
„koszmarną wizytówką” naszego miasta
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We wtorek, 15 listopada 2022 r. w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbył 
się XV Festiwal Piosenki Dziecięcej „Jesienny Liść”.

W Festiwalu wzięło udział 142 
młodych artystów z przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych oraz 
szkół podstawowych klas I-III 
z terenu Miasta i Gminy Bogatynia. 
Festiwal uroczyście otworzyła 
dyrektor BOK Pani Anita Szakiel-
Sosnowska. Obejrzeliśmy w sumie 
13 oryginalnych i kolorowych 
muzycznych występów scenicznych. 
Jak co roku dzieci zaśpiewały 
piosenki tematycznie związane 
z piękną porą roku jaką niewątpliwie 
jest jesień. Występy artystyczne nie 
podlegały ocenie jury, ponieważ 
„Jesienny Liść” ma charakter 
przeglądu. Każdy z uczestników 
festiwalu i opiekunów otrzymał 
okolicznościowy dyplom oraz słodki 
upominek, natomiast instytucje – 

dyplom z podziękowaniem. Paczki 
z upominkami były odbierane 
przez opiekunki grup na scenie, 
zaraz po wykonaniu piosenki. Na 
koniec głos zabrał Burmistrz Miasta 
i Gminy Bogatynia Pan Wojciech 
Dobrołowicz, który serdecznie 
podziękował dzieciom za kolorowe 
i energiczne występy a paniom 
nauczycielkom za wspaniałe 
przygotowanie podopiecznych do 
Festiwalu. Po gromkich brawach  
nagradzających wszystkich 
wykonawców Burmistrz zaprosił 
na kolejną, XVI edycję „Jesiennego 
Liścia” która odbędzie się już za rok 
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury.

Organizatorem Festiwalu był 
Bogatyński Ośrodek Kultury oraz 
Urząd Miasta i Gminy Bogatynia.

Jesienny Liść
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Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych „Śpiewający Seniorzy”.

XVII raz w Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury w zmaganiach 
konkursowych wzięły udział 
osoby, dla których śpiew to pasja 
wypełniająca wolne chwile, 
pozwalająca na wspólne spotkania 
i czynne uczestnictwo w życiu 
społeczności lokalnej. Uczestnicy 
propagując amatorską działalność 
artystyczną prezentowali oryginalne 
wykonania utworów o tematyce 
ludowej, folkowej i popularnej. 
Tradycyjnie podczas Festiwalu 
przeprowadzony został konkurs 
„Zgaduj, zgadula” dla publiczności, 
którego laureaci otrzymali upominki. 
Festiwal muzycznie otworzył 
występ Big Band-u Elektrowni Turów 
pod batutą Ryszarda Drużbiaka, 
a następnie oficjalnie burmistrz 
Bogatyni Wojciech Dobrołowicz. 
Imprezę ze sceny poprowadził 
niezawodny Konferansjer Marcin 
„Woron” Woroniecki. W XVII 
Międzynarodowym Festiwalu 
Piosenkarzy Dojrzałych „Śpiewający 
Seniorzy” wzięło udział ponad 100 
wykonawców, zaś łącznie w sali 
widowiskowej gościliśmy około 
160 widzów. Prezentacje sceniczne 
oceniało jury w składzie: Katarzyna 
Siedlak – wokalistka współpracująca 
z wieloma zespołami m.in. z Big-

Bandem Elektrowni Turów, 
Jerzy Bzowski – wieloletni 
kapelmistrz Zakładowej Orkiestry 
Dętej Oddziału Kopalni Węgla 
Brunatnego Turów w Bogatyni, 
Halina Konopczyńska – wieloletni 
pedagog szkół muzycznych, Anita 
Szakiel-Sosnowska – dyrektor 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury. 
W czasie obrad jury wystąpił zespół 
wokalny „Amazonki” z Bogatyni 
pod kierownictwem Radosława 
Hempela, który po programie 
zespołu zaprezentował publiczności 
pieśni z akompaniamentem 
gitary. Czekając na werdykt 
jury Festiwalowi wykonawcy 
spontanicznie porwali publiczność 
do tańca i śpiewu na proscenium 
naszej sali. Kiedy przyszedł czas na 
ogłoszenie wyników każdy otrzymał 
słodki upominek oraz dyplom za 
udział, a laureaci Festiwalu dyplomy 
oraz puchary.

Laureaci XVII Międzynarodowego 
Festiwalu Piosenkarzy Dojrzałych 
„Śpiewający Seniorzy”.

Kategoria soliści:
 y 1 miejsce – Bożena Mazowiecka 
z Bogatyni,

 y 2 miejsce – Krystyna Kuraś 
z Leśnej,

 y 3 miejsce – Dariusz Rdzanek 
z Działoszyna, Wyróżnienie – 
Barbara Thiel z Großschönau.

Kategoria duety:
 y 1 miejsce – Dorota i Bogusław 
Barszczewscy z Jeleniej Góry.

Kategoria zespoły: 
 y 1 miejsce – Kapela Folkowo-
Ludowa „Smolniczanie” ze 
Smolnika, 

 y 2 miejsce – Zespół „Agat” z Jeleniej 
Góry,

 y 3 miejsce – Stowarzyszenie 
Klub Seniora „Radostowianie” 
z Radostowa,

 y Wyróżnienie – Zespół Wokalno-
Instrumentalny „Jubilaci” 
z Bogatyni,

 y Wyróżnienie – Zespół Ludowy 
„Cisowianki” z Henrykowa 
Lubańskiego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
laureatom oraz uczestnikom XVII 
Międzynarodowego Festiwalu 
Piosenkarzy Dojrzałych „Śpiewający 
Seniorzy”. Zapraszamy za rok na 
kolejne muzyczne emocje do 
Bogatyńskiego Ośrodka Kultury!

Organizator: Bogatyński Ośrodek 
Kultury. Patronat Honorowy: 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia. 
Sponsor: PGE GiEK S.A Relacja i foto: 
BOK

Seniorzy śpiewali 
po raz siedemnasty
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y Jak co roku w październiku starsi mieszkańcy miasta i gminy Bogatynia 
spotykali się podczas obchodów Dnia Seniora. 

Spotkania miały różny rozmiar 
i charakter. Niektóre kameralne, 
inne na ponad 100 osób, ale 
wszystkie przygotowane z myślą 
o bogatyńskich seniorach. Były 
toasty, wspólne biesiadowanie, 

tańce i ciekawe rozmowy. 
Seniorzy świętowali wspólnie 
z zaprzyjaźnionymi zespołami 
i stowarzyszeniami. Życzenia 
zdrowia, pomyślności, pogody 
ducha i radosnych dni w jesieni 

życia składali seniorom burmistrz 
Wojciech Dobrołowicz, 
wiceburmistrz Aleksandra Ratajczak 
oraz zapraszani na spotkania goście. 
Po raz kolejny bogatyńscy seniorzy 
pokazali, że potrafią się integrować, 
tworząc wspaniałą atmosferę 
i niezapomniane wspomnienia.

Dni seniorek i seniorów
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Stowarzyszenie Sekcja Turystyki Rekreacyjnej „Bog-Tur” już po raz 13 
(a 1 w nowej podległości organizacyjnej), uroczyście zakończył sezon 
rowerowy.

Prezes sekcji, przedstawił 
sprawozdanie z działalności za 2022 
rok. Następnie naczelniczki UMiG 
Monika Nawrot i Monika Sawicka, 
wręczyły zasłużonym członkom 
puchary:

 y 9 pucharów dla rowerzystów, 
którzy pojechali do 9 okolicznych 
kąpielisk w Polsce, Czechach 
i Niemczech,

 y 2 puchary dla zdobywców Korony 
Gór Polskich tj. 28 najwyższych 
szczytów w pasmach górskich 
(od kilku lat ponad 20 naszych 

członków, wchodzą na góry 
w Koronie) oraz

 y 3 puchary dla tych, którzy weszli na 
najwyższy szczyt w Polsce-Rysy.

Następnie najaktywniejszym 
członkom „Bog-Tur”, zostały wręczone 
drobne upominki ufundowane 
przez burmistrza Wojciecha 
Dobrołowicza. Po części oficjalnej 
DJ Tomek poprowadził zabawę 
taneczną, przerywaną konkursami 
sprawnościowo-wokalnymi, która 
trwała do „białego rana”.

relacja: Sławek Kałka, zdjęcia: Adam 
Staniszewski i Roman Krukowski

Zakończenie sezonu „Bog-Tur”

Stowarzyszenie Sekcja Turystyki Rekreacyjnej „Bog-Tur”, już po raz 
11 kończy sezon rowerowy, wycieczką do pomnika bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Działoszynie.

Wyjazd w sobotę 15 października 
o godzinie 9:30, ponad 25 osobowej 
grupy, miłośników jazdy na 
rowerze. Wcześniej, o godzinie 
08:00, dziewięcioosobowa 
grupa piechurów wyruszyła do 
Działoszyna. Honorowy starter, 
Zdzisław Strzykała, trzykrotnymi 
wystrzałami z pistoletu dał znać 
do wyjazdu. Następnie jedziemy 

do Działoszyna, gdzie czeka na nas 
ks. proboszcz Ryszard Kulpa, który 
zaprosił całą ekipę do kościoła 
na krótką modlitwę w rocznicę 
zamordowania bł. ks. Jerzego. Po 
modlitwie, przedstawiciele: „Bog-Tur”, 
Związku Zawodowego „Solidarność 
80” z przewodniczącym Piotrem 
Kubisiem (tradycyjnie pojechał na 
rowerze) oraz burmistrz Wojciech 

Dobrołowicz z wiceburmistrz 
Aleksandrą Ratajczak złożyli kwiaty, 
wieńce i znicze pod pomnikiem. 
Ksiądz proboszcz otrzymał od nas 
okolicznościowe wlepki i przypinki, 
sponsorowane przez związki 
zawodowe działające w kopalni 
i elektrowni „Turów”. Burmistrz 
Wojciech Dobrołowicz, który już 
po raz 3 jechał z nami na rowerze, 
zaprosił wszystkich uczestników do 
lokalu „Kuźnia” gdzie właścicielka 
Krystyna Proch poczęstowała 
nas gorącą zupą i napojami oraz 
pysznymi ciastami, które rozgrzały 
nasze ciała, jako iż było chłodno 
i padał kapuśniaczek.

Składamy serdeczne podziękowania: 
NSZZ „Solidarność” KWB 
„Turów” i Elektrowni „Turów”, ZZ 
Pracowników Elektrowni „Turów”, 
NSZZ „Solidarność 80” KWB „Turów”, 
ZZ Pracowników Ruchu Ciągłego 
Elektrowni „Turów” za wsparcie 
finansowe, Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Bogatynia Wojciechowi 
Dobrołowiczowi za ufundowanie 
posiłku w „Kuźni” oraz Krystynie 
Proch za przygotowanie pysznego 
poczęstunku.

relacja: Sławomir Kałka 
zdjęcia: Marzena Drozdowska, Adam 

Staniszewski i Roman Krukowski

Rajd do pomnika  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki
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a 11 października 2022 r. odbył się XXIV Złaz Czwartoklasistów 
„Bogatynia 2022”. Głównym organizatorem wydarzenia był Urząd 
Miasta i Gminy w Bogatyni, a współorganizatorami: OSiR w Bogatyni, 
SP w Opolnie Zdroju i bogatyńskie podstawówki: SP1, SP3 i SP4. 
W imprezie udział wzięli uczniowie wszystkich klas czwartych szkół 
podstawowych naszej gminy – z Działoszyna, Porajowa, Opolna Zdroju 
i Bogatyni.

11 października odbył się XXIV 
Złaz Czwartoklasistów „Bogatynia 
2022”. Głównym organizatorem 
wydarzenia był Urząd Miasta i Gminy 
w Bogatyni a współorganizatorami: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Bogatyni, SP w Opolnie Zdroju 
i bogatyńskie podstawówki: SP1, 
SP3 i SP4. W imprezie udział wzięli 
uczniowie klas czwartych ze szkół 
podstawowych z Działoszyna, 
Porajowa, Opolna Zdroju i Bogatyni.

Start Złazu znajdował się na terenie 
miasteczka ruchu drogowego Szkoły 
Podstawowej nr 3. W otwarciu 
imprezy uczestniczył Burmistrz 
MiG Bogatynia Pan Wojciech 
Dobrołowicz, Przewodniczący 
Rady MiG Bogatynia Pan Eugeniusz 
Kubica, Naczelnik Wydziału Rozwoju, 
Turystyki i Promocji Pani Monika 
Nawrot oraz dyrekcja szkoły – panie: 
Beata Wiśniewska, Ewa Michalak 
i Beata Kurt. Komandorem Rajdu był 

pan Marek Łabędź.

Rajd połączony był ze 
współzawodnictwem rajdowym, 
czyli konkursami na starcie i na trasie 
Złazu, które były punktowane do 
klasyfikacji generalnej. Na początku, 
wytypowane przez opiekunów 
trzyosobowe drużyny, zmierzyły się 
z testami wiedzy w następujących 
konkurencjach:

1. Konkurs wiedzy krajoznawczej 
z elementami wiedzy historycznej 
„Bogatynia i okolice”

2. Konkurs przyrodniczy

Następnie 11 drużyn wyruszyło 
w stronę Markocic, dalej do Jasnej 
Góry, aby na koniec dotrzeć do 
mety rajdu, która znajdowała się 
na stadionie sportowym przy 
ul. Białogórskiej.

Po drodze, w lesie, rozegrana 
została kolejna konkurencja, czyli 
turystyczny marsz na orientację, 

za przeprowadzenie którego 
odpowiedzialny był pan Janusz 
Błażków. Pogoda do wędrówek 
była idealna, a jesienne krajobrazy 
cieszyły oczy młodych turystów 
i ich opiekunów. Łącznie zawodnicy 
pokonali ponad 10 km.

Na mecie czekał na rajdowiczów 
ciepły posiłek i napoje. Gdy 
wszystkie drużyny dotarły 
na stadion, rozpoczęło się 

XXIV Złaz Czwartoklasistów 
„Bogatynia 2022” za nami
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oficjalne zakończenie XXIV Złazu 
Czwartoklasistów. Wszyscy 
uczestnicy za poszczególne 
konkursy otrzymali dyplomy oraz 
nagrody, które wręczył Dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Bogatyni Adam Ignatowicz. 
Uczestnicy Złazu nie startujący 
w konkursach otrzymali nagrody, 
upominki i materiały promujące 
Naszą Gminę przekazane przez 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni.

W tegorocznej edycji Złazu 
w zmaganiach rajdowych najlepiej 
poradziły sobie drużyny:

w konkursie wiedzy krajoznawczej 
z elementami wiedzy historycznej 
„Bogatynia i okolice”:

 y I miejsce – drużyna z kl. 4a 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Bogatyni w składzie: Jakub 
Jadczuk, Daniel Marszał, Tymon 
Senetra;

 y II miejsce – drużyna z kl. 4c 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Bogatyni w składzie: Maja Góra, 
Karol Gowin i Michał Niemiec;

 y III miejsce – drużyna z kl. 4b 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Bogatyni w składzie: Jakub 
Czebreszuk, Maciej Gębuś i Michał 
Justyński;

w konkursie przyrodniczym:

 y I miejsce – drużyna z kl. 4a 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Bogatyni w składzie: Michał 
Jadczuk, Filip Legeżyński i Michał 
Szot;

 y II miejsce – drużyna z kl. 4c 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Bogatyni w składzie: Zofia 
Kuczko, Hanna Pruszkiewicz i Karol 
Kameduła;

 y III miejsce – drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Porajowie 
w składzie: Maja Nietrzeba, 
Wiktoria Kurantowicz i Nataniel 
Chałupka;

w drużynowym marszu na 
orientację:

 y I miejsce – kl. 4c ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Bogatyni 
i czwartoklasiści ze Szkoły 
Podstawowej w Porajowie (0 
punktów karnych!);

 y II miejsce – drużyna 
czwartoklasistów ze Szkoły 
Podstawowej w Opolnie Zdroju;

 y III miejsce – drużyna 
czwartoklasistów ze Szkoły 
Podstawowej w Działoszynie.

Po zsumowaniu punktów 
z poszczególnych konkurencji 
klasyfikacja generalna ułożyła się 
następująco:

 y I miejsce – drużyna z kl. 4c 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Bogatyni;

 y II miejsce – drużyna z kl. 4a 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Bogatyni;

 y III miejsce – drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Porajowie;

 y IV miejsce – drużyna ze Szkoły 

Podstawowej w Opolnie Zdroju;

 y V miejsce – drużyna z kl. 4b 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Bogatyni;

Impreza odbyła się dzięki 
zaangażowaniu uczniów ze 
starszych klas. W przeprowadzeniu 
konkursów wiedzy oraz wręczaniu 
nagród, pod opieką pani Anety 
Strojanowskiej, pomagały 
ósmoklasistki z „Trójki”. W rolę 
młodych przewodników, pod 
opieką pani Katarzyny Krawczenko, 
wcieliła się młodzież z „Czwórki”. 
Łącznie liczba uczestników: dzieci 
i organizatorów przekroczyła 230 
osób.

Warto wspomnieć, że Złaz jest 
imprezą turystyki kwalifikowanej 
organizowaną od 25 lat.Cieszy się 
on dużą popularnością wśród szkół 
– startują w niej wszystkie szkoły 
z naszej gminy. W przyszłym roku 
odbędzie się jubileuszowa edycja 
rajdu.

XXIV Złaz Czwartoklasistów 
sponsorowali: Urząd Miasta i Gminy 
w Bogatyni, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Bogatyni: gospodarz 
mety Złazu, fundator znaczków 
i medali pamiątkowych oraz Piotr 
Kawecki.

Złaz przygotował i przeprowadził 
zespół głównych organizatorów: 
Marek Łabędź (SP Opolno 
Zdrój) – Komandor Złazu 
(koordynator, konkurs przyrodniczy: 
rozpoznawanie chronionych roślin 
i zwierząt z kolorowych obrazów), 
Janusz Błażków (SP Nr 1 w Bogatyni) 
– Zastępca Komandora Złazu 
(Impreza na Orientację, konkurs 
wiedzy krajoznawczej z elementami 
wiedzy historycznej „Bogatynia 
i okolice”), Katarzyna Krawczenko 
(SP Nr 4 w Bogatyni) – Zastępca 
Komandora Złazu (trasa piesza, 
przygotowanie młodzieży do roli 
przewodników na trasie rajdu), 
Aneta Strojanowska (SP Nr 3 
w Bogatyni) – Zastępca Komandora 
Złazu (przygotowanie startu Złazu, 
przygotowanie i przeprowadzenie 
konkursu przyrodniczego).

relacja: Aneta Strojanowska i Marek Łabędź
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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!

Na przełomie września 
i października 2022 r. 
w Dieppe we Francji odbyły 
się Mistrzostwa Świata 
w ArmWrestlingu. W zawodach 
z wielkimi sukcesami startował 
również mieszkaniec gminy 
Bogatynia, pan Tadeusz Okorski, 
który przywiózł ze sobą dwa 
medale – srebrny oraz brązowy! 

ArmWrestling, czyli siłowanie na 
rękę, to dyscyplina, która wielkimi 
krokami wkracza w kalendarze 
zawodów przygotowywane przez 
różne organizacje zajmujące się 
sportami siłowymi. W gminie 
Bogatynia tego typu zmagania 
odbywały się już dwukrotnie. Na 
naszym terenie pan Tadeusz Okorski 
jest prekursorem tej dyscypliny 
i zaraża swoją pasją kolejne grupy 
sportowców. 

Na MŚ we Francji w konkurencji 
na lewą rękę zajął fantastyczne 
drugie miejsce, zdobywając 
tytuł wicemistrza świata, w finale 
przegrywając z reprezentantem 
USA. W konkurencji na rękę 
prawą pan Tadeusz zdobył brąz, 
w decydującym starciu pokonując 
zawodnika z Włoch.

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Srebro i brąz 
na MŚ

Produkcja: Polska
 gatunek: komedia romantyczna 

czas: 112 min. 

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

9-13.12.2022 
 18.00 (2D,PL) 

Produkcja: Polska
 gatunek: komedia kryminalna 

czas: 100 min. 

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

2-4.12.2022 
 18.00 (2D,PL) 


