Historia Turnieju Szachowego o Puchar Dyrektora/Prezesa Elektrowni Turów.
Daty pierwszego Turnieju rozegranego w ramach dorocznych obchodów Dnia Energetyka nie pamiętają
nawet najstarsi „górale”uups! szachiści. Jedno jest pewne, że pierwsze turnieje rozgrywane były jeszcze w
latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Rozgrywano je z inicjatywy Pracowników elektrowni, którzy w
ramach spotkań po pracy realizowali swoje zainteresowania. Sprawdzanie umiejętności gry w szachy było
swoistą rywalizacją amatorów. Długie jesienne wieczory amatorzy szachowych rozgrywek spędzali w
słynnym zakładowym klubie „Kon-Tiki”.

W miarę rozpowszechniania się sportów amatorskich powstawały Sekcje dyscyplin sportowych w Miejskim Klubie
Sportowym „GRANICA BOGATYNIA”. Turnieje były organizowane przy współpracy tej właśnie Sekcji szachowej.
Organizatorem turniejów był Leon Smoch pracownik Wydziału Automatyki – dziś już na emeryturze. W tamtych latach
grę w turniejach zdominowali pracownicy. W 1993 roku Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Elektrowni
Turów objął patronat nad turniejem i przejął oficjalnie jego organizację. Ustalono program turnieju, zasady udziału i
powołano na stałe sędziego.

Lata 90-te to masowe zainteresowanie grą w szachy przez dzieci i młodzież. Z czasem wyrosło nowe pokolenie młodych
szachistów zainspirowane grą starszych, a niejednokrotnie rodziców. Były turnieje, w których najmłodszy zawodnik miał 5
lat. Czasem w turnieju grały trzy pokolenia rodziny – ojciec, syn i wnuk. Z czasem starsi zawodnicy stanowili już tylko
20% uczestników turnieju. W 1999 roku w szkole podstawowej nr 3 w Bogatyni powołany został do życia Uczniowski Klub
Sportowy pn. „UKS ELTUR SP – 3″. Od tego czasu wokół niego skupia się dotychczasowa grupa miłośników gry w szachy.
Sędziego turnieju Leona Smocha zastąpił Waldemar Gałażewski. Opiekun tego klubu a jednocześnie nauczyciel, i
pasjonat gry w szachy. Przybył do Bogatyni z odległych Suwałk i zaszczepił tym pięknym sportem jeszcze więcej dzieci i
młodzieży.

Poziom gry w szachy w Bogatyni rośnie, czego dowodem jest udział zawodników klubu w turniejach regionalnych,
wojewódzkich i ogólnopolskich, a zdarzyło się również, że zawodniczka klubu grała w mistrzostwach Europy juniorów.
Kasia Ogonowska, Dominika Starczewska i Tomek Gałażewski to liderzy zwycięstw w turnieju. Niektórzy wielokrotnie.
Wzrasta również z tego powodu zainteresowanie turniejem „energetycznym” jak potocznie mówią zawodnicy. Do gry
zasiada niejednokrotnie po 40 par. Turniej zbiera pozytywne opinie i to nie tylko z powodu nagród, ale i doskonałej
organizacji. Obecnie turniej szachowy o Puchar Dyrektora PGE G i EK S.A. jest organizowany przy współpracy z
Uczniowskim Klubem.

