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Burmistrz Miasta i Gminy Boga-
tynia Wojciech Błasiak oraz z-ca 
Burmistrza ds. Polityki Regio-
nalnej Bożena Wojciechowska 
przyjmują w każdy poniedziałek 
od godz. 12:00 do godz. 15:00

Zapisy w sekretariacie (pokój nr 
11, piętro I, przy ul. Daszyńskiego 
1 w Bogatyni), bądź telefoniczne 
75 77 25 116 lub 75 77 25 117

Z-ca Burmistrza ds. Inwestycji 
Wojciech Sawicki przyjmuje 
w każdy poniedziałek od godz. 
13:00 do godz. 15:00

Zapisy w sekretariacie pokój nr 
1, parter budynku przy ul. 1 Maja 
29 w Bogatyni, bądź telefoniczne  
75 77 25 330.

Od objęcia przez Pana 
Urzędu Burmistrza Miasta 
i Gminy Bogatynia minęło 
pół roku, jak ocenia Pan ten 
czas?

Bardzo szybko upłynął. Wie-
le spraw planowałem w tym 
czasie załatwić, jednak nie 
wszystko udało się zrobić. Zda-
ję sobie sprawę, że w tej chwili 
będę trochę narzekał, ale ciągle 
napotykamy na trudności i po-
zostałości po działalności po-
przednich władz. Rzeczy, które 
wymagają naprawy jest bardzo 
dużo. 

W kampanii wyborczej 
zapowiadał Pan bilans 
otwarcia i szczegółową analizę 
stanu finansów Gminy. Jakie 
są jej wyniki?

Do ostatniej chwili czekałem 
z bilansem otwarcia, gdyż do 
końca marca ze wszystkich 
jednostek spływały informacje 
o stanie finansowym. Jak mo-
gli Państwo zauważyć, bilans 

ten został przedstawiony na 
bilbordzie przed urzędem mia-
sta, jak i słupach ogłoszenio-
wych. Chciałem pokazać w ten 
sposób mieszkańcom, jaka 
jest naprawdę sytuacja w całej 
gminie, a nie tylko w urzędzie, 
poszczególnych jednostkach 
budżetowych czy spółkach, 
których jesteśmy właścicielem. 
Nie można mówić o urzędzie 
w oderwaniu od reszty, ponie-
waż to Miasto i Gmina Boga-
tynia jest 100% właścicielem 
Wodociągów, GPO, TBS-u, 
GZMK oraz udziałowcem spół-
ki PEC. To wszystko rzutuje 
na naszą kondycję. Nie może 
być tak, że każdą jednostkę 
traktujemy osobno. Gmina jest 
jedna, a jej problemy wspólne. 
My jako samorząd musimy je 
rozwiązywać i nikt za nas tego 
nie zrobi. 

Proszę nam zatem opowie-
dzieć, czego przez te pół roku 
udało się już dokonać?

Udało się uporządkować urząd, 
bo od tego zacząłem. Została 
zmieniona struktura organi-
zacyjna, zredukowano liczbę 
wydziałów, przeprowadzono 
nabory na stanowiska naczelni-
ków, inspektorów. To już przy-
nosi efekty. Obserwujemy to 
w życiu codziennym. Te finan-
sowe ujrzymy po pół roku, po-
nieważ wiąże się to z różnego 
rodzaju odprawami i sprawami 
wynikającymi z kodeksu pra-
cy. Kolejną udaną rzeczą jest 
odbudowanie relacji z naszymi 
sąsiadami. Mamy bardzo dobre 
kontakty z Czechami i Niem-
cami, czego wyraz dają na 
każdym kroku Starosta Hradka 
czy Nadburmistrz Zittau. Ak-
tywnie działają grupy robocze 
w ramach Małego Trójkąta. 
Przykładem jest ostatni festyn 
na Trójstyku zorganizowany 
z okazji 15-lecia wstąpienia 
Polski i Czech do UE.

Zatrzymajmy się na chwilę 
przy współpracy transgra-
nicznej. Jaki Pan widzi 
w niej potencjał?

Przede wszystkim chciałbym 
we współpracy z naszymi cze-
skimi i niemieckimi partnerami 
rozbudować ścieżki rowerowe, 
infrastrukturę turystyczną, roz-
winąć integrację międzyszkol-
ną. Stajemy się coraz bardziej 
otwarci na tę współpracę, nie 
zapominając o problemach. 
O nich właśnie staramy się roz-
mawiać, np o ekologii.

Grupa robocza „Wspólny 
plan rozwoju” Związku 
Miast Bogatynia-Hradek-Zit-
tau odwiedziła ostatnio 

WYWIAD Z BURMISTRZEM
Wojciechem Błasiakiem

Bogatynia
Poniedziałek
Krzysztof Musielak 14.00-15.00 

Dorota Bojakowska 14.30-15.30

Dominik Zawada 
Tomasz Tracz 15.00-16.00

Jerzy Wiśniewski 
Tomasz Wiśniewski 15.00

Piotr Kawecki 
Ryszard Morawski 16.00-17.00

Wtorek
Krzysztof Peremicki 
Artur Siwak 14.00 – 14.30

Środa
Krystian Bajsarowicz 
Michał Kubica 14.00 – 15.00

Eugeniusz Kubica 15.00 – 16.00

Filip Barbachowski 15.15 – 16.15

Czwartek
Dawid Szczepanik 14.30 – 15.30

Barbara Otrociuk 
Krystyna Dudziak-Piwowarska 
15.00 – 16.00

Piątek
Artur Oliasz 11.00 – 12.00

Dyżury radnych

Przyjęcia 
interesantów
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Kopalnię i Elektrownię 
Turów. Jak Pan ocenia tę 
wizytę?

To było udane spotkanie i je-
stem z niego bardzo zadowo-
lony, ponieważ pokazaliśmy 
naszym sąsiadom technologię 
wydobycia i wytwarzania ener-
gii elektrycznej na miarę XXI 
wieku. To w pełni zautomaty-
zowane, nowoczesne, inwe-
stujące w ochronę środowiska 
zakłady.

Porozmawiajmy teraz 
o gospodarce odpadami 
w naszej gminie. Panie 
Burmistrzu, skąd ta podwyż-
ka za śmieci?

Zgodnie z przepisami pra-
wa gospodarka śmieciowa 
musi się bilansować. Przyjęte 
w 2012 r. stawki są komplet-
nie oderwane od rzeczywiście 
ponoszonych kosztów. Nie 
chciałbym tu wracać do historii 
i tłumaczyć, dlaczego tak było. 
Staram się naprawiać te błędy, 
które zastałem. Utrzymanie 
stawki na poziomie 15 zł za 
śmieci segregowane i 22 zł 
za śmieci niesegregowane to 
minimum kosztów, jakie my 
mieszkańcy musimy ponosić, 
aby zgodnie z prawem ta go-
spodarka śmieciowa się bilan-
sowała. Na sesji przytaczane 
było obwieszczenie ministra 
co do wzrostu kwot za składo-
wanie odpadów, a sięgną one 
setek złotych za tonę. Ustawa 
nie daje takiej możliwości jak 
w przypadku wody, aby gmina 
stosowała dopłaty. 

A’ propos wody. Zbliża się 
lato. Co z bogatyńskim 
kąpieliskiem? Będzie otwarte 
w tym sezonie?

Sądzę, że w tym roku nie. Przy-
kro jest jechać ulicą Pocztową 
i patrzeć na okazale prezen-
tujący się, nieczynny obiekt, 
ale konieczność przygotowa-
nia dokumentacji oraz przede 
wszystkim uzyskania pozwo-
lenia na budowę, wykonania 
inwentaryzacji i doprojektowa-
nia wielu rzeczy, wymaga cza-
su. Następnie będziemy ocze-
kiwać decyzji na użytkowanie, 
a po jej uzyskaniu będziemy 
mogli otworzyć kąpielisko dla 
mieszkańców. Naszym priory-

tetem jest to, aby obiekt służył 
mieszkańcom przez cały rok, 
a nie tylko w okresie letnim. To 
duże wyzwanie, ale poszukuje-
my już możliwości pozyskania 
na ten cel środków zewnętrz-
nych.

Kolejny trudny temat to 
dalsze funkcjonowanie 
szpitala. 

Chcemy, aby w Bogatyni był 
szpital, ale musimy pamiętać 
o tym, że utrzymywanie szpi-
tala nie jest zadaniem własnym 
gminy. Na terenie Dolnego 
Śląska są dwa takie szpitale, 
w tym jeden u nas. W związku 
z tym, że w gminie mamy ko-
palnię i elektrownię oraz utrud-
niony wyjazd z Worka Turo-
szowskiego, istnienie szpitala 
na naszym terenie uważam za 
niezbędne. Musimy się tylko 
zastanowić, w jakiej formie 
ma on funkcjonować. Z jednej 
strony powinniśmy zaspokoić 
potrzeby mieszkańców, z dru-
giej jednak zorganizować to 
w taki sposób, aby nie musieć 
rokrocznie dopłacać do tego 
dziesiątek milionów złotych. 

Uważam, że musi się znaleźć 
taka formuła, która zadowoli 
zarówno, mieszkańców, pra-
cowników szpitala oraz gminę, 
która jest jego właścicielem.

Regionalna Izba Obrachun-
kowa wystawiła nam nega-
tywną ocenę za wykonanie 
budżetu za zeszły rok. 
Problemy naszego szpitala 
były w niej również podno-
szone. Racjonalizacja 
wydatków to nie jest już 
kwestia naszego wyboru, 
tylko zaleceń instytucji 
kontrolującej.

Tak, zgadza się i dotyczy to 
również kilku naszych spółek. 
Jeżeli jednak udałoby się wy-
pracować takie rozwiązanie, 
przy którym będziemy ponosić 
niewielkie koszty utrzymania 

Z ostatniej chwili

Rada Miejska w  Bogatyni 
upoważniła burmistrza do 
prowadzenia rozmów z  Za-
rządami PGE S.A. i PGE GiEK 
S.A. w zakresie zabezpiecze-
nia opieki lekarsko-medycz-
nej dla pracowników grupy 
kapitałowej PGE, członków 
ich rodzin oraz mieszkańców 
Gminy Bogatynia, co umożli-
wiłoby utrzymanie i funkcjo-
nowanie Szpitala Gminnego 
w Bogatyni dla potrzeb spo-
łeczności lokalnej.

... Przykro jest jechać ulicą Pocztową i  patrzeć 
na okazale prezentujący się, nieczynny obiekt...

... istnienie szpitala na naszym terenie uważam 
za niezbędne...

... Staram się naprawiać te błędy, które zastałem. Utrzymanie stawki 
na poziomie 15 zł za śmieci segregowane i 22 zł za śmieci niesegrego-
wane to minimum...
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szpitala, oczywiście w porów-
naniu z tymi obecnie pono-
szonymi, RIO będzie w stanie 
to zaakceptować. Nie zrobiła 
jednak tego wobec wydatków 
poniesionych w 2018 r., czym 
nie jestem w ogóle zaskoczony. 
Jest mi tylko zwyczajnie przy-
kro, że to ja mam za wykona-
nie tego budżetu odpowiadać 
jako burmistrz. „Rachunek” 
przyszedł do mnie. Powiedzmy 
sobie szczerze, że jeśli miał-
bym uzyskać absolutorium za 
to, co zrobił mój poprzednik, 
to będzie ciężko. Błędy, które 
ktoś popełnił muszę wziąć na 
swoje barki. Z tym się liczę, 
tak to już jest… Wszystko leży 
teraz w mądrości radnych i ich 
podejściu do tej sytuacji.

Część z radnych miała już 
okazję pracować w Radzie 
Miejskiej również w po-
przedniej kadencji i mają 
dostateczną wiedzę na temat 
sposobu wydawania środków 
publicznych oraz potrafią to 
ocenić.

Myślę, że tak. Jest ciągłość 
władzy, jest Rada, a radni zo-
stali wybrani w wolnych wybo-
rach. Każdy z nich dostał man-
dat od społeczeństwa. Pojawia 
się tu tylko kwestia refleksji 
nad tym, co było i co jest. Nie 
można ciągle żyć przeszłością, 
bo musimy patrzeć na kilka lat 
do przodu, a nie rozdrapywać 
rany. To, co się stało, już się nie 
odstanie i nie jesteśmy w stanie 
cofnąć historii. Nie widzę też 
powodu, abyśmy pielęgnowa-
li w sobie niechęć. Od tego 
chciałbym się stanowczo od-
ciąć.

W tej sytuacji finansowej 
i organizacyjnej gminy 
wszystkie ręce na pokład, 
powinniśmy grać zespołowo?

Oczywiście, że tak. Ja wielo-
krotnie mówiłem na spotka-
niach z radnymi, że mamy jed-
ną gminę, jedną radę miejską 
i jednego burmistrza. Nie wi-
dzę powodu, dla którego mie-
libyśmy się dzielić w jakich-
kolwiek kwestiach. Zawsze 
możemy usiąść, porozmawiać 
i ustalić wspólne stanowisko, 
które będzie korzystne dla gmi-
ny i jej mieszkańców. A przy-
najmniej dla większości, bo 
trudno jest zadowolić wszyst-

kich. Przy restrukturyzacji 
urzędu i spółek nie da się po-
godzić wszystkich interesów. 
Próbujmy jednak wybierać ta-
kie rozwiązania, które przynio-
są jak najwięcej korzyści. Nie 
na zasadzie mniejszego zła.

Planuje Pan zmiany w gmin-
nych spółkach?

Oczywiście, że planuję zmia-
ny. Będą one dotyczyć zarówno 
rad nadzorczych, jak i zarzą-
dów. O tym mówiłem na sesji 
i słowa dotrzymam. Są osoby, 
z którymi widzę możliwość 
współpracy, ale są też i takie, 
którym za współpracę podzię-
kuję. Nie po to społeczeństwo 
dokonało takich wyborów, aby 
zmiany były powierzchowne. 
Wszystkie nasze spółki mają 
problemy finansowe, choć wi-
dać, że niektóre z nich chwy-
ciły już oddech. Mimo tego, że 
ten dług na tablicy jest duży, 
ich bieżące funkcjonowanie 
nie jest zagrożone.

Co do tablic informujących 
o naszych długach, opinie są 
podzielone, ale Pan spotyka 
się z mieszkańcami podczas 
przyjęć interesantów oraz 
w innych sytuacjach i słyszy 
Pan, że to jednak było 
potrzebne. Wszyscy wiedzie-
li, że Bogatynia jest zadłużo-
na, ale chyba nikt nie sądził, 
że aż tak.

Ujmę to w ten sposób. Jeste-
śmy przyzwyczajeni do kredy-
tów domowych: 5.000, 10.000, 
może nieraz 100.000 lub 200, 
jeśli ktoś buduje dom. I to są 
kwoty dla nas wyobrażalne. 
Ale jeśli weźmiemy 100 milio-
nów, to tak naprawdę nikt nie 
wie, ile to jest. A jest to potężna 
ilość pieniędzy, za którą można 
odmienić oblicze gminy.

Gdybyśmy mieli te pienią-
dze, a w niedalekiej przy-
szłości znów będziemy je 
mieli, jak moglibyśmy je 
dobrze wydać?

Gdybym miał teraz 100 milio-
nów, które mógłbym wydać na 
inwestycje… Na pewno przy 
naszym kąpielisku mielibyśmy 
kryty basen. Byłby to obiekt, 
z którego można by było ko-
rzystać zimą, np. z lodowi-
skiem. Te pieniądze mogłyby 
posłużyć również do rozbudo-
wy infrastruktury drogowej, 

renowacji budynków przysłu-
powych, rewitalizacji centrum 
miasta, termomodernizacji 
budynków szkolnych i przed-
szkolnych, wykorzystanie fo-
towoltaiki. Mamy całe wsie 
do modernizacji, wykonania 
kanalizacji sanitarnej, deszczo-
wej, dróg, oświetlenia. Wró-
ciłbym do rozbudowy ścieżek 
rowerowych, strzelnicy. Pomy-
słów jest mnóstwo.

Niektórych rzeczy nie uda się 
zrobić bez pieniędzy, do 
innych potrzeba rozmów 
i dyplomacji. Czy dzieje się 
już coś, co pozwoli Bogatyni 
odzyskać komunikację ze 
światem? 

Tak. Byłem już na trzech roz-
mowach, m.in. w Dolnoślą-
skiej Służbie Dróg i Kolei 
oraz Kolejach Dolnośląskich 
w sprawie przywrócenia li-
nii kolejowej ze Zgorzelca do 
Bogatyni oraz w sprawie przy-
stanku w Porajowie. Jest to 
rzecz skomplikowana, ponie-
waż wiąże nas umowa z 1962 r. 
pomiędzy Czechami a Polską 
i trudno jest w nią ingerować 
ze względów finansowych. Je-
żeli zaś chodzi o Koleje Dol-
nośląskie i przywrócenie ruchu 
pasażerskiego na linii Boga-
tynia-Zgorzelec, jest to uwa-
runkowane opłacalnością tej 
linii. Dlatego też chcielibyśmy 
wpleść w istniejącą już siatkę 
połączeń dowozy pracowni-
ków z Kopalni i Elektrowni 
Turów. Ponadto, ważnym jest 
zapewnienie odpowiedniej 
prędkości szynobusów na tej 
trasie. Gdyby to się udało, 

mielibyśmy więcej możliwo-
ści wyjazdu z Bogatyni w kie-
runku północnym. Jeśli chodzi 
o podróżowanie w kierunku 
Czech i Niemiec, prowadzimy 
rozmowy ze ZVON-em doty-
czące przedłużenia komunika-
cji autobusowej z Bogatyni do 
dworca w Zittau, korzystając 
przy tym ze wspólnego biletu 
Euro-Nysa-Ticket. Chciałbym, 
aby włączony został do tego 
też Hradek i Frydlant. Dosko-
nale wiem, że wiele osób z Bo-
gatyni dojeżdża do pracy do 
Czech i Niemiec. Jeżeli te spra-
wy dałoby się uporządkować 
w ramach nowych rozkładów 
jazdy, byłaby to wielka wygo-
da dla naszych mieszkańców. 
Gdyby szynobus zatrzymywał 
się np. w Porajowie, mogliby 
korzystać z niego pracownicy 
dojeżdżający do pobliskiego 
Hradka, Liberca, Zittau czy na-
wet Görlitz. Byłoby zapewne 
taniej i wygodniej. 

Panie Burmistrzu, czy 
chciałby Pan coś jeszcze 
dodać na koniec?

Chciałbym podkreślić, że jeste-
śmy bardzo bogatą gminą, ale 
zadłużoną i zaniedbaną. Jeżeli 
uda nam się rozwiązać naglą-
ce problemy, uporządkować 
wszystkie sprawy, będziemy 
mieć naprawdę dobre warunki 
do tego, aby się rozwijać. Wte-
dy będziemy mogli zastanowić 
się wspólnie z Radą Miejską, 
co zrobić, na co przeznaczyć 
pieniądze, aby naszym miesz-
kańcom żyło się lepiej i bar-
dziej komfortowo.

Dziękujemy za rozmowę.

... jeśli weźmiemy 100 milionów, to tak naprawdę nikt nie wie, ile to 
jest. A jest to potężna ilość pieniędzy, za którą można odmienić oblicze 
gminy...
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W dniach 11 i 12 maja 2019 r., w Krośnicach, rozegrany zo-
stał finał wojewódzki XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Turnieju  Turystyczno-Krajoznawczego,  w  którym  w  trzech 
kategoriach wiekowych, współzawodniczyły trzyosobowe dru-
żyny - zwycięzcy eliminacji powiatowych. Powiat zgorzelecki, 
we  wszystkich  kategoriach  wiekowych,  reprezentowany  był 
przez drużyny należące do Międzyszkolnego Koła Krajoznaw-
czo-Turystycznego „Tramp”.

W ramach turnieju rozegrane 
zostały konkurencje:

1. Indywidualny test wiedzy 
składający się z 50 pytań kra-
joznawczych o województwie 
dolnośląskim, podlaskim oraz 
Polsce, 10 z topografii, 10 
z bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym oraz 10 z zasad udzie-
lania pierwszej pomocy.

2. Drużynowy konkurs sama-
rytanki, w którym uczestnicy 
musieli wykazać się praktycz-
nymi umiejętnościami udziele-
nia pierwszej pomocy.

3. Turystyczne ABC, czyli 
praktyczny sprawdzian umie-
jętności przydatnych turyście. 
W tym roku była to gra miejska 
„Bajkowa Dolina Baryczy”. 

4. Turystyczny rower, w ra-
mach której trzech zawodni-
ków pokonywało kolarski tor 
przeszkód.

5. Turystyczny marsz na 
orientację, czyli konkurencja 
drużynowa, w której zawodni-
cy musieli pokonać w terenie 
trasę wyznaczoną na mapie.

6. Ocena uprawnień i odznak 
turystycznych PTTK.

O końcowej klasyfikacji decy-
dowała suma punktów zdoby-
tych w poszczególnych konku-
rencjach. 

Powiat zgorzelecki, we wszyst-
kich kategoriach wiekowych, 
reprezentowany był przez dru-
żyny należące do Międzysz-
kolnego Koła Krajoznawczo 
- Turystycznego „Tramp”, które 
po rozegraniu wszystkich kon-
kurencji, zdobyły następujące 
lokaty:

I miejsce w kategorii szkół pod-
stawowych - drużyna MKKT 
„Tramp” Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Bogatyni, w składzie: 

Marcelina Szymaniak, Hubert 
Olech, Wojciech Pająk.

Opiekun: pani Aneta Dziurdź 

II miejsce w kategorii szkół 
gimnazjalnych - drużyna 
MKKT „Tramp” Publiczne 
Gimnazjum nr 1 w Bogatyni, 
w składzie: Agata Dżaman, 
Anna Kuchta, Michał Urbański. 
Opiekun: pani Katarzyna Kraw-
czenko

II miejsce w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych - drużyna 
MKKT „Tramp” Bogatynia/
Zgorzelec, w składzie: Zuzanna 
Brzuchalska, Zuzanna Czer-
niawska, Bartosz Zasadzki. 
Opiekunowie: pani Katarzy-
na Krawczenko i pani Aneta 
Dziurdź 

V miejsce w kategorii szkół 
gimnazjalnych - drużyna dru-
żyna MKKT „Tramp” Publicz-
ne Gimnazjum nr 2 w Bogaty-
ni, w składzie: Klaudia Bober, 
Aleksandra Czarniecka, Wikto-
ria Pocztańska. Opiekun: pani 

Aneta Dziurdź

Nasi reprezentanci wyróżnili 
się również w klasyfikacji in-
dywidualnej. Tytuł najlepszego 
na Dolnym Śląsku krajoznawcy 
zdobyli: Marcelina Szymaniak 
(szkoły podstawowe) i Bartosz 
Zasadzki (szkoły ponadgim-
nazjalne). Bartkowi przyznano 
również wyjątkowe wyróżnie-
nie - „zawodnika fair play”. 
Doceniono go za postawę re-
prezentowaną podczas turnieju 
- bezinteresowność, chęć po-
mocy innym uczestnikom oraz 
wysoką kulturę osobistą.

Drużyna ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 reprezentować będzie 
województwo dolnośląskie na 
finale ogólnopolskim, który od-
będzie się w dniach 31 maja - 2 
czerwca 2019 roku, w Augusto-
wie (województwo podlaskie). 
Trzymajcie mocno kciuki!

Relacja z konkursu - Katarzyna 
Krawczenko i Aneta Dziurdź.

Awans do finału
ogólnopolskiego turnieju PTTK

W dniach 10-12 maja 2019r., w Ostrowcu Świętokrzyskim od-
była się XXV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach 
Halowych. Powiat zgorzelecki i gminę Bogatynia reprezento-
wało dwoje zawodników z Klubu Sportowego Grom w Bogaty-
ni: Michał Ostrowski i Emilia Kaszycka. 

W pierwszym dniu zawo-
dów sportowcy rywalizowa-
li w dwuboju technicznym 
i walce sportowej (kyorugi). 
W dwuboju technicznym Mi-
chał w swojej kategorii upla-
sował się na 7 punktowanym 
miejscu, natomiast w walkach 
Emilia w kategorii -29 kg ko-
biet zajęła 5 miejsce. Drugiego 
dnia zawodów Michał rywali-
zował w walce sportowej ky-
orugi. Pierwszą walkę wygrał 
przed końcem regulaminowego 

czasu z wynikiem 21: 0. Dru-
ga walka budziła bardzo wiele 
emocji zarówno dla zawodnika 
i jego trenera. Aby dostać się 
do strefy medalowej należało 
pokonać przeciwnika, z którym 
Michał przegrał niewielką róż-
nicą punktów jedną z walk pod-
czas ostatniej eliminacji do tej-
że olimpiady. Po wyrównanym 
pojedynku ostatecznie wynik 
końcowy 19:7 na korzyść za-
wodnika KS Grom. Brąz już 
mieliśmy, ale trzeba było się 

koncentrować na walce półfina-
łowej. Walka półfinałowa była 
bardzo wyrównanym pojedyn-
kiem, tym razem na korzyść 
przeciwnika 45:44.

Przygoda Michała z Taekwon-

do zaczęła się w Przedszkolu 
Publicznym nr 5 w Bogaty-
ni. Obecnie nadal trenuje pod 
okiem trenera Pawła Darła-
ka na hali sportowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Bogatyni. 
Gratulacje!!!

Michał Ostrowski brązowym medalistą! 
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Pogranicze polsko-czesko-niemieckie  to najlepsze miejsce do 
świętowania  15.  rocznicy  wstąpienia  Polski  i  Czech  do  Unii 
Europejskiej. Z  tej okazji, we wtorek 30 kwietnia, w  teatrze 
Gerharta Hauptmanna w Zittau odbyły się oficjalne obchody 
tego wydarzenia.

O wspólnych 15 latach i pla-
nach na przyszłość rozmawiali 
przedstawiciele władz różnego 
szczebla. Przy mównicy poja-
wił się między innymi wice-
minister Adam Hamryszczak, 
który mówił o bardzo dobrych 
relacjach pomiędzy sąsiadami, 
umożliwiających realizację 
wielu wspólnych projektów. 

 „Razem na trójstyku” to panel 
dyskusyjny, podczas którego 
zabrali głos samorządowcy 
z Zittau, Hradka oraz Bogatyni 

– Stoimy razem na scenie - 
partnerzy z Polski, Czech oraz 
Niemiec. Wydaje mi się, że ta 

współpraca idzie w znakomi-
tym kierunku i te ostatnie 15 lat 
nie zostało zmarnowane. Języ-
kiem urzędowym Unii Europej-
skiej jest język angielski. My 
jednak jesteśmy takim feno-
menem, że mówimy w trzech 
językach, ale jednym głosem. 
Jest wiele rzeczy do zrobienia 
i drodzy Państwo to nie jest 
tak, że pomiędzy nami nie ma 
różnic. Różnice są, tylko my 
jesteśmy w stanie i potrafimy 
usiąść i o problemach rozma-
wiać i wypracowywać wspól-
ne kierunki. Kierunki, które są 
wartością dodaną dla całego 

regionu – mówił ze sceny Bur-
mistrz Wojciech Błasiak.

Podczas uroczystości w teatrze 
zebrani mogli oglądać szereg 
prezentacji dotyczących efek-
tów wspólnych projektów w ra-
mach INTEREG-u oraz zamie-
nić kilka zdań podczas mniej 
oficjalnych, kuluarowych roz-
mów. Dla gości przygotowany 
został także program artystycz-
ny. Na scenie teatru w Zittau 
zaprezentował się m.in. Zespół 
Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”.

W drugim dniu obchodów 
przyszedł czas na wspólne 
świętowanie. Mieszkańcy po-
granicza zostali zaproszeni na 
Trójstyk, gdzie przygotowana 
była dla nich moc atrakcji. Po 
trzech stronach granicy mo-
gliśmy znaleźć stoiska wysta-

wiennicze i gastronomiczne. 
Przybyli mogli wrócić wspo-
mnieniami do roku 2004, kiedy 
Polska i Czechy wstępowały 
do Unii Europejskiej. Jedno ze 
stanowisk ze zdjęciami i do-
kumentami z tamtego okresu 
przygotował bowiem radny 
Zbigniew Szatkowski – ówcze-
sny Zastępca Burmistrza ds. 
Polityki Regionalnej. 

Na scenie odbywały się koncer-
ty artystów zarówno z Polski, 
Czech oraz Niemiec. Wszyscy 
zebrani bawili się w znakomi-
tej atmosferze do późnych go-
dzin wieczornych. 

Organizatorem festynu na 
Trójstyku był INTERREG, 
przy wsparciu Związku Miast 
Bogatynia – Hradek nad Nysą 
– Zittau.

15 lat w Unii Europejskiej

18 i 19 maja 2019 r. w Legnicy 
odbyły się Mistrzostwa Dol-
nego Śląska Juniorów w Sza-
chach Szybkich. Duży sukces 
odniosła Aleksandra Czarniec-
ka - uczennica Publicznego 
Gimnazjum nr 2 w Bogatyni. 
Ola zajęła I miejsce w grupie 
dziewcząt do lat 16, zdobywa-
jąc złoty medal oraz tytuł Mi-
strzyni Dolnego Śląska. Ser-
decznie gratulujemy!

Złoto 
w szachach 
dla Oli

17 maja 2019 r. w Oratorium 
Marianum Uniwersytetu Wro-
cławskiego odbył się Finał 
Dolnośląski XV Konkursu dla 
Dzieci i Młodzieży “Uczę się 
bezpiecznie żyć”. Zmagania 
o tytuł Mistrza Województwa 
Dolnośląskiego w Edukacji dla 
Bezpieczeństwa Ekologiczne-
go oraz o Puchar Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej ho-
norowym patronatem objęła 
małżonka Prezydenta RP.

Mamy zaszczyt poinformować 
o wielkim sukcesie uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Św. 
Jadwigi Śląskiej w Działoszy-
nie w tym prestiżowym kon-
kursie.

I miejsce na Dolnym Śląsku 
i tytuł Mistrza (w kategorii klas 
1-3 szkół podstawowych) zdo-
był zespół w składzie: Micha-
lina Stawiarska, Maja Szcze-
śniak i Błażej Wójcik.

W kategorii uczniów klas 4-6 
drużyna, która również zakwa-
lifikowała się do finału, zdo-
była bardzo dobre VI miejsce. 
Skład zespołu: Aleksandra 
Materak, Amelia Sobala, Klau-
dia Tymczyna.

Uczniów SP w Działoszynie 
przygotowała do konkursu 
pani Agnieszka Olech, peda-
gog szkolny.

Nagrody specjalne Prezyden-
ta RP wręczyli zwycięzcom 
Wojewoda Dolnośląski Paweł 
Hreniak, Marszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego Ce-
zary Przybylski oraz Prezy-
dent Euroregionu Nysa Piotr 
Roman. Mistrzowie otrzymali 
okazały puchar, statuetkę Pre-
zydenta RP, medale, dyplomy, 
rowery, hulajnogi i gadżety 
sportowe. Szkoła otrzymała 
tablicę interaktywną. Starsze 
uczennice za udział w finale 

konkursu otrzymały dyplomy, 
plecaki turystyczne oraz piłki 
i bidony. Nagrody godne mi-
strzów i finalistów!

Serdeczne podziękowania dla 
dzieci, nauczycieli, rodziców, 
sędziów, pomocy logistycznej 
oraz dla wszystkich, którzy 
przyczynili się nie tylko do 
tego finału, lecz także do całej 
tegorocznej edycji konkursu 
złożyła w formie listu Małżon-
ka Prezydenta RP Pani Agata 
Kornhauser-Duda.

Uczę się bezpiecznie żyć
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Serdecznie  zapraszamy  do 
udziału  w  konkursie  pla-
stycznym  na  plakat  „30  lat 
Wolności  1989-2019”.  Roz-
strzygnięcie  odbędzie  się 
podczas Otwartego Konkur-
su  Piosenki  Polskiej  „Gło-
sowanie”  w  dniu  5  czerwca 
2019  roku  w  Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury.

Konkurs plastyczny na plakat 
skierowany jest do mieszkań-
ców Miasta i Gminy Bogaty-
nia i zostanie rozstrzygnięty 
w trzech kategoriach: ucznio-
wie szkół podstawowych klas 
4-8 oraz gimnazjum, ucznio-

wie szkół średnich oraz osoby 
dorosłe. Wydarzenie zorgani-
zowane jest z okazji 30 roczni-
cy obrad Okrągłego Stołu oraz 
pierwszych wolnych wyborów 
w powojennej Polsce w 1989 
roku. Wszystkie niezbędne 
informacje dla osób chcących 
wziąć udział w konkursie znaj-
dują się na stronie www.bok.
art.pl. 

Patronat honorowy: Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia

Organizator: Bogatyński Ośro-
dek Kultury

Patronat medialny: ArtRadio 
Bogatynia

Serdecznie  zapraszamy  na 
koncert  zespołu  Goose-
Bumps, który odbędzie się 24 
maja 2019 r., o godzinie 18.00, 
w sali widowiskowej Bogatyń-
skiego Ośrodka Kultury.

GooseBumps to siedmiu ener-
getycznych i bardzo zdolnych 
facetów. To niewątpliwie nie-
tuzinkowe postacie, które na 
scenie stanowią bardzo zgraną 
grupę. Muzyka, którą tworzą to 

przekrój repertuaru Pop, Elec-
tronic, Hip-Hop oraz R&B, 
a ich jedynymi instrumentami 
są ich własne, niesamowite 
głosy! Zespół zadebiutował 
na rynku muzycznym w paź-
dzierniku 2015 roku przedsta-
wiając własną wersję utworu 
Sama Smitha „Writings On 
The Wall”, która promowała 
kolejną odsłonę filmu z serii 
James Bond. Wersja zespołu 
otrzymała mnóstwo bardzo po-
zytywnych komentarzy, także 
za granicą. W 2016 roku Go-
oseBumps wzięło udział w 11 
edycji programu „Must Be The 
Music”, zbierając fantastyczne 
recenzje i wyróżnienia, między 
innymi Radia RMF FM, Inte-
rii, Super Expresu czy One-
tu. Koncert w Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury organizowa-
ny jest z okazji Dnia Działacza 
Kultury 2019.

Organizator: Bogatyński Ośro-
dek Kultury

Patronat medialny: ArtRadio 
Bogatynia

Bogatyński Ośrodek Kultury 
ma  zaszczyt  zaprosić  Pań-
stwa do udziału w Otwartym 
Konkursie  Piosenki  Pol-
skiej  „Głosowanie”,  który 
odbędzie  się  5  czerwca  2019 
r.  o  godz.  15.00,  w  sali  wi-
dowiskowej  Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury.

Konkurs jest organizowany 
z okazji 30 rocznicy obrad 
Okrągłego Stołu oraz pierw-
szych wolnych wyborów 
w powojennej Polsce. Tema-

tem przewodnim jest muzyka 
polska lat 80. i 90. Serdecznie 
zapraszamy do udziału w kon-
kursie. Karty zgłoszeniowe, 
regulamin oraz wszystkie nie-
zbędne informacje dostępne są 
na stronie www.bok.art.pl. Li-
czymy na Twój głos!

Patronat honorowy: Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia.

Organizator: Bogatyński Ośro-
dek Kultury. 

Patronat medialny: ArtRadio 
Bogatynia.

Otwarty Konkurs Piosenki Polskiej 

GŁOSOWANIE

Dzień Działacza Kultury 2019

Koncert GooseBumps

30 LAT WOLNOŚCI

Wydział  Ochrony  Środowi-
ska  UMiG  we  współpracy 
z  Gminnym  Przedsiębior-
stwem  Oczyszczania  orga-
nizuje  konkurs  dla  szkół 
i  przedszkoli  pn.  „Zbieram 
makulaturę  -  ratuję  natu-
rę”. Do konkursu przystąpiły 
placówki oświatowe  z  terenu 
miasta i gminy. Zbiórka trwa 
do 1 czerwca.

Jeśli chcecie Państwo wesprzeć 
dzieci w konkursowych zma-
ganiach i posiadacie niepo-
trzebną makulaturę, możecie 
ją dostarczyć do jednej z wy-
mienionych poniżej placówek, 
dzwoniąc wcześniej pod poda-
ne numery telefonów:
 y Przedszkole Publiczne nr 3 
z Oddziałami Integracyjny-
mi w Bogatyni  
- 75 77 33 524

 y Oddział Przedszkolny przy 
Szkole Podstawowej w Opo-
lnie Zdroju - 75 77 38 329

 y Przedszkole Publiczne nr 4 - 
75 77 32 577

 y Przedszkole Publiczne nr 7 - 
telefon: 75 77 84 262

 y Przedszkole Publiczne nr 5 - 
telefon: 75 77 32 084

 y S.P. w Opolnie Zdroju  
- 75 77 38 329

 y S.P. w Porajowie  
- 75 77 38 223

 y S.P. nr 1 w Bogatyni  
- 75 77 32 481

 y S.P. nr 3 w Bogatyni  
- 75 77 33 253

 y S.P. nr 4 w Bogatyni  
- 75 77 32 444

 y S.P. nr 5 w Bogatyni  
- 75 77 84 303

 y S.P. w Działoszynie  
- 75 77 18 226

Dokonano kolejnych odbiorów 
i ogółem na dzień 20 maja ze-
brano ponad 5 ton makulatury.

Do makulatury zaliczamy: 
gazety, czasopisma, książki, 
zeszyty, zapisane lub zadru-
kowane kartki, opakowania 
papierowe i kartonowe, torby 
i pudła, ulotki papierowe, etc.

Zbieram makulaturę 
- ratuję naturę

1989-2019
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DZIEŃDZIEŃ

ZAWODY
JEŹDZIECKIE
BOGATYNIA

darmowe
DMUCHAŃCE

1 czerwca
ul. Sportowa 8

od godz. 11

od godz. 11 do 14

Malowanie twarzy
Motocykliści
Gry i zabawy z animatorami
Pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej
Przejazdy na koniach

DZIECKA

WESOŁE MIASTECZKO od 31 maja do 2 czerwca 2019

DZIECKA

W  Starostwie  Powiatowym  w  Görlitz  odbyło  się  spotkanie 
w ramach projektu Trans-Borders. Organizatorem był ZVON 
czyli Związek przewoźników z Górnych Łużyc i Dolnego Ślą-
ska, a tematem przewodnim pomysł przedłużenia linii Boga-
tynia-Sieniawka do Zittau, a w przyszłości z Bogatyni do Fry-
dlantu, a nawet Świeradowa Zdroju.

W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele ZVON-u, Sta-
rostw Powiatowych w Görlitz 
i Zgorzelcu, Urzędu Miasta 
i Gminy w Bogatyni oraz fir-
my Bieleccy. Wszystkie strony 
wyraziły chęć wspierania tej 

inicjatywy. Omówiono prawne 
warunki ramowe, możliwości 
współfinansowania w/w po-
łączenia oraz wprowadzenia 
jednolitej taryfy. Jeżeli dalsze 
rozmowy będą przebiegały 
pomyślnie, już końcem grud-

nia będziemy mogli pojechać 
z biletem Euro-Nysa-Ticket 
w dłoni z Bogatyni na dworzec 
kolejowy w Zittau, a stamtąd 
do pobliskiego Liberca czy 

Drezna. Władzom Bogatyni 
bardzo zależy na tym, aby od-
budowywać stare oraz budo-
wać nowe połączenia komuni-
kacyjne w Trójziemi. 

Podróż przez trzy kraje

Wokół Trójstyku 

Odwiedź
nas na facebooku

bogatynia.pl

 y Wystawa prac Dawida 
Raplisa

 y Audycja o Festiwalu 
Młodych

 y Bogatyńskie Kino Letnie

 y Frýdlantské Valdštejnské 
Slavnosti

 y Spektakl teatralny „Pia-
skownica”

 y Warsztaty Rzeźbiarskie 
w Działoszynie

 y Hallo!Ahoj!Cześć! 
15YEARS okiem kamery

 y Najlepsi matematycy 
powiatu

 y Kiermasz „Książka za 
Złotówkę”

 y Pierwszy Festiwal Mło-
dych

 y Powiatowa Olimpiada 
Biblijna

 y Polska Majówka 
w Bautzen

 y Z Koluszek do Bogatyni

 y XIV Festiwal Piosenki 
Religijnej

 y Posiedzenie Obwodowych 
Komisji Wyborczych
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Trasa duża - zaawanso-
wana
Dnia 30 czerwca 2019 r. od-
będzie się pierwsza edycja 
maratonu pieszego o długości 
około 55 km. Jednym z głów-
nych założeń jest przejście 
przez trzy kraje. Trasa jest 
zaplanowana z myślą o do-
świadczonych turystach dłu-
godystansowych. Start i meta 
w Bogatyni na starym dworcu 
PKS. Limit 200 uczestników. 
Zapisy do 31 maja w serwisie  
www.elektronicznezapisy.pl

Trasa mała - rodzinna
W tym samym czasie zapra-
szamy na małą trasę. Start 
także z byłego dworca PKS od 

godziny 10 do 11. Trasa będzie 
prowadzia szlakiem turystycz-
nym „Śladami przeszłości” 
przez geopark w Jasnej Górze, 
z finałem w Opolnie-Zdroju. 
Na trasie zaplanowany jest 
poczęstunek oraz quiz i quest 
z nagrodami. Na mecie odbę-
dzie się festyn z dodatkowy-
mi atrakcjami, którymi będą 
między innymi ścianka wspi-
naczkowa, pokaz ratownictwa, 
zwiedzanie miejscowości i jej 
zabytków, ognisko z kiełbaska-
mi. Zakończenie zaplanowano 
na godz. 18. Organizatorzy za-
pewniają 2 kursy autobusowe 
do Bogatyni. Zapisy na starcie, 
wpisowe 10 zł.

Udział w obu rajdach pozwo-
li na zdobycie punktów OTP 
i GOT. Więcej informacji na 
facebook-u /rajd.kotliny.turo-
szowskiej

Produkcja: Rosja, USA 
gatunek: animacja, familijny

Ceny biletów: 20,00 z³ normalny, 15,00 z³ 
ulgowy, 5,00 z³ okulary do seansów 3D.

31.05 - 4.06.2019   
godz. 16.00   
dubbing, 2D   

Produkcja: USA 
gatunek: horror

Ceny biletów: 20,00 z³ normalny, 15,00 z³ 
ulgowy, 5,00 z³ okulary do seansów 3D.

31.05 - 4.06.2019   
godz. 20.00   
napisy, 2D   
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Rajd Kotliny Turoszowskiej

Coś tu nie gra!
Zapraszamy do zabawy! Na przedstawionym zdjęciu dokonaliśmy 
małego fotomontażu. Zadaniem naszych czytelników jest odnale-
zienie tej zmiany. Podpowiadamy tylko, że modyfikacje w tym cy-
klu nie będą dotyczyć bilboardów, plakatów czy ogłoszeń widocz-
nych na zdjęciach. Na autora pierwszej prawidłowej odpowiedzi 
czekają 2 bilety do kina „Kadr”. Odpowiedzi prosimy wysyłać na 
adres mailowy: konkurs@bogatynia.pl


