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Zgodnie z projektem zmian w programie „Rodzina 500+” od 
1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyzna-
wane również na pierwsze dziecko, bez względu na dochody 
rodziny. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasa-
dach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał 
bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE 
ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w Bogatyńskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny przy ul. Żołnierzy 
II Armii W.P. 14 w Bogatyni lub listownie pocztą.

Do kiedy trzeba złożyć 
wniosek, by móc uzyskać 
prawo do świadczenie 500+ 
na nowych zasadach już od 
startu programu?

Aby uzyskać prawo do świad-
czenia 500+ na nowych za-
sadach tj. od 1 lipca, rodzic 
dziecka, na które obecnie nie 

pobiera tego świadczenia, 
musi złożyć wniosek w okre-
sie od 1 lipca 2019 r. do 30 
września 2019 r. Oznacza to, 
że tylko złożenie wniosku do 
końca września 2019 r. gwa-
rantuje takiemu rodzicowi, że 
świadczenie wychowawcze 
na nowych zasadach zostanie 
wypłacone z wyrównaniem 
od lipca. Jeśli rodzic dziecka 
złoży wniosek po 30 września, 
świadczenie będzie przysłu-
giwać od miesiąca złożenia 
wniosku.

Kiedy zostaną wypłacone 
pierwsze pieniądze na 
nowych zasadach?

Wszystko zależy od miesiąca, 
w którym zostanie złożony 
wniosek. Tak przedstawiają 
się poszczególne, maksymalne 
terminy wypłat w zależności 
od miesiąca złożenia wniosku:

Bogatynia

Od 1 lipca świadczenie na każde dziecko

Zmiany w programie

Tyle długu spłaciła nasza gmina 
od 1 stycznia do 31 maja 2019 r. !!!

Rodzaj spłaconych zobowiązań Kwota 
spłaty (zł)

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej

750 000,00

Kredyty bankowe 3 043 024,20

Umowa subrogacji - wierzytelności 
przysługujące Gminnemu 
Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o.

2 797 880,71

Umowa subrogacji - restrukturyzacja 
zadłużenia na zapłatę zobowiązań 
zaliczkowych za dopłaty do taryfy 
za wodę i ścieków dla gospodarstw 
domowych

2 741 412,42

Zobowiązania wymagalne wobec 
budżetu państwa - „janosikowe” 4 312 203,13

Zobowiązania wymagalne  
- dostawy i usługi 3 358 578,44

Zobowiązania wymagalne jednostek 
budżetowych 42 055,35

Zobowiązania gminy spłacone  
od 01.01.2019 do 31.05.2019 17 045 154,25
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 y Złożenie wniosku w okresie 
lipiec - sierpień 2019 r. ozna-
cza, że świadczenie, z wy-
równaniem od lipca, zostanie 
wypłacone najpóźniej do dnia 
31 października 2019 r.

 y Złożenie wniosku we 
wrześniu 2019 r. oznacza, 
że świadczenie, z wyrów-
naniem od lipca, zostanie 
wypłacone najpóźniej do 
dnia 30 listopada 2019 r.

 y Złożenie wniosku w paź-
dzierniku 2019 r. oznacza, że 
świadczenie, z wyrównaniem 
jedynie od października, 
zostanie wypłacone najpóźniej 
do dnia 31 grudnia 2019 r.

Odwiedź
nas na facebooku

bogatynia.pl

 y Nowe stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

 y Sobótki w Markocicach

 y Międzynarodowy piknik 
rodzinny na sportowo 
w Działoszynie

 y Smart Integration

 y Młodzicy „Gromu” z me-
dalami

 y Zakończenie roku szkol-
nego

 y 10 lat Marvela w Lego

 y 1. Rajd Kotliny Turoszow-
skiej

 y Po wschód słońca na 
Śnieżkę

 y Doniosły jubileusz

 y 20 lat Powiatu Zgorzelec-
kiego

 y W 40. rocznicę pierwszej 
pielgrzymki

 y Rzeźbili w Działoszynie

 y Awans FA Bogatynia do 
Ligi Okręgowej Młodzików

 y „Patomswim” z brązowym 
medalem mistrzostw Dol-
nego Śląska

 y Złożenie wniosku w listo-
padzie 2019 r. oznacza, że 
świadczenie, z wyrównaniem 
jedynie od listopada, zostanie 
wypłacone najpóźniej do dnia 
31 stycznia 2020 r.

 y Złożenie wniosku w okresie 
od 1 grudnia 2019 r. do 31 
stycznia 2020 r. oznacza, że 
świadczenie, z wyrówna-
niem jedynie od miesiąca 
złożenia wniosku, zostanie 
wypłacone najpóźniej do 
dnia 29 lutego 2020 r.

Co z terminami dla rodziców, 
którzy mają przyznane 
świadczenie na drugie 
i kolejne dziecko, a chcą 
wnioskować o „500+” również 
na pierwsze dziecko?

Rodzice, którzy mają obecnie 
przyznane świadczenie wy-
chowawcze na drugie i kolejne 
dzieci do 30 września 2019 r., 
składają od 1 lipca 2019 r. je-
den wspólny wniosek o usta-
lenie prawa do świadczenia na 
wszystkie dzieci. W ten sposób 
otrzymają od 1 lipca prawo do 
świadczenia na pierwsze dziec-
ko (na które obecnie nie pobie-
rają 500+), natomiast od 1 paź-
dziernika br. na pozostałe dzieci 
(na które świadczenia są już 
przyznane do 30 września 2019 
r.). Uwaga, rodzice ci muszą 
pamiętać aby złożyć wniosek 
do 30 września br., jeśli chcą 
otrzymać świadczenie wycho-
wawcze na pierwsze dziecko 
z wyrównaniem od lipca br.

Czy procedura składania 
wniosku i przyznawania 
świadczeń zostanie 
uproszczona?

Jak już wiadomo, zniesione zo-
staje kryterium dochodowe. To 
oznacza, że rodzice nie będą 
już musieli dokumentować 
swojej sytuacji dochodowej. 
Formularz wniosku zostanie 
więc znacznie uproszczony 
i skrócony. Dzięki temu łatwiej 
także będzie można składać 
wnioski drogą elektronicz-
ną. To nie koniec uproszczeń 
proceduralnych. Od 1 lipca 
2019 r. prawo do świadczenia 
wychowawczego nie będzie 
już uzależnione od ustalenia 
alimentów na dziecko od dru-
giego rodzica w przypadku 
wniosków składanych przez 
rodziców samotnie wychowu-

jących dziecko. Odpada więc 
czasochłonna weryfikacja 
wymogu ustalenia alimentów 
na dziecko. Finalnie wypłaty 
przyznanych świadczeń odby-
wać się będą szybciej, gdyż zli-
kwidowany zostanie obowią-
zek rozstrzygania o przyznaniu 
świadczenia wychowawczego 
w drodze decyzji administra-
cyjnej. Teraz wydawana będzie 
szybsza i mniej pracochłon-
na informacja o przyznaniu 
świadczenia. Właściwy or-
gan wyśle wnioskodawcy na 
wskazany we wniosku adres 
poczty elektronicznej informa-
cję potwierdzającą przyznanie 
świadczenia, zaś w przypad-
ku braku adresu e-mailowego 
osoba ta będzie mogła ode-
brać informację o przyznaniu 
świadczenia w postaci papiero-
wej. Jest to rozwiązanie, które 
doskonale funkcjonowało już 
w programie „Dobry start”, 
co także znacznie zwiększyło 
odsetek wniosków składanych 
poprzez kanały internetowe.

Czy świadczenie będzie 
wypłacane w przypadku 
śmierci jednego z rodziców?

W przypadku śmierci jednego 
z rodziców, któremu świadcze-
nie zostało wcześniej przyzna-
ne lub który zmarł przed rozpa-
trzeniem złożonego wniosku, 
wprowadzona zostaje ciągłość 
świadczenia wychowawczego. 
Oznacza to, że rodzic, który 
został z dzieckiem, nie traci 
automatycznie prawa do przy-
znanego świadczenia na dziec-

ko. Aby zachować ciągłość 
świadczenia rodzic, który zo-
stał z dzieckiem, musi złożyć 
wniosek w terminie 3 miesięcy 
od dnia śmierci drugiego ro-
dzica. Istotne jest, że powyższe 
rozwiązanie ma zastosowanie 
do spraw w których śmierć 
rodzica nastąpiła po dniu 30 
czerwca 2019 r.

Jaki termin na złożenie 
wniosku mają świeżo upie-
czeni rodzice?

Obecnie świadczenie wycho-
wawcze przysługuje, co do 
zasady, od miesiąca złożenia 
wniosku. Brak złożenia wnio-
sku w miesiącu, w którym 
dziecko się urodziło, oznacza-
ło brak prawa do świadczenia 
za ten miesiąc. Od 1 lipca ro-
dzice będą mieli aż 3 miesiące 
od urodzenia dziecka na zło-
żenie wniosku. To ważny za-
pas czasu w tak gorączkowym 
okresie, wypełnionym nowy-
mi obowiązkami. Oczywiście 
świadczenie 500+ otrzymają 
z wyrównaniem od dnia naro-
dzin dziecka. Istotne jest, że 
powyższe rozwiązanie doty-
czy dzieci urodzonych po 30 
czerwca 2019 r.

Więcej o programie „Rodzi-
na 500+” na stronie Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej

Na Państwa pytania odpowie-
dzą pracownicy Bogatyńskie-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej i Wsparcia Rodziny pod 
numerami telefonów: 75 77 
72 429 oraz 75 77 72 439.
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14 czerwca w Eurocentrum Jablonec n/N odbyła się trój-
stronna konferencja z okazji 20-lecia Przesłania Rusałki Nysy 
„Nysa - rzeka, która nas łączy”. Bogatynię reprezentowała 
grupa samorządowców, krajoznawców i przedstawicieli stowa-
rzyszeń zajmujących się turystyką oraz rekreacją.

Podczas konferencji, eksper-
ci z Polski, Czech i Niemiec 
przedstawili historyczne, tu-
rystyczne, geograficzne i eko-
logiczne aspekty związane 
z życiem w otoczeniu rzeki, 
a także kwestie dotyczące bez-
pieczeństwa. Omówiono m.in. 
przemiany źródła i górnego 
biegu Nysy Łużyckiej, zagad-
nienia dotyczące gospodar-
ki wodnej, w tym parametry 
techniczne, rozwój turystyki 
wodnej (początki, plany na 
przyszłość, infrastrukturę), 

przeanalizowano nazwę, loka-
lizację i ukształtowanie rzeki. 
Po prelekcjach przyszedł czas 
na dyskusję, jak się okazało, 
bardzo ożywioną. Najbardziej 
podkreślanym wnioskiem był 
ten dotyczący poprawy komu-
nikacji pomiędzy nadnyskimi 
miejscowościami po polskiej, 
czeskiej i niemieckiej stronie, 
gdyż jak się okazało, partnerzy 
dwóch sztandarowych projek-
tów, czyli właśnie „Nysa – rze-
ka, która nas łączy” i „Przy-
goda z Nysą”, nie wiedzieli 

nawzajem o swoich przedsię-
wzięciach. Kolejnym tematem 
było sprzątanie rzeki (głównie 
przez wolontariuszy), które na 
poszczególnych odcinkach już 
ma miejsce. Tu były podawane 
przykłady innych rzek, gdzie 
liczba wolontariuszy sięgnęła 
aż 10 000!

W niedzielę Rusałka Nysa 
przybyła na trójstyk kajakiem 
w towarzystwie libereckich 

skautów wodnych. Był to jeden 
z jej przystanków na drodze od 
źródła do samego ujścia naszej 
granicznej rzeki. Przepiękną 
nimfę radośnie powitali miesz-
kańcy Polski, Czech i Niemiec. 
Zgodnie z tradycją, odczytała 
ona list do wszystkich miesz-
kańców pogranicza z intencją, 
aby dbać o wspólną rzekę, 
ale również pielęgnować mię-
dzysąsiedzkie relacje. 

Nysa/Nisa/Neisse

Rzeka, która nas łączy

We wtorek (11 czerwca) burmistrz Wojciech Błasiak i wicebu-
rmistrz Bożena Wojciechowska gościli w tutejszym urzędzie 
starostów Heřmanic i Kunratic.

Starosta Heřmanic Vladimir 
Střibrný i starosta Kunratic 
Milan Götz, będący także od-
powiednio prezydentem i wi-
ceprezydentem Stowarzyszenia 
Gmin Mikroregionu Frýdlant-
sko, przyjechali do Bogaty-
ni, by poznać się z sąsiadami 
i porozmawiać o współpracy. 
Obaj czescy samorządowcy za-
znaczyli, że od lat, na szczeblu 
władz gmin, takiej współpracy 
nie było, czego na szczęście 
nie można powiedzieć o miesz-
kańcach.

Wśród obszarów wspólnych 
działań, jako priorytet wska-
zano zarządzanie kryzysowe, 
zwłaszcza wymianę informacji 
w zakresie wczesnego ostrze-
gania, czy współpracę ochot-
niczych straży pożarnych. 
Rozmawiano także o możli-
wościach współpracy szkół 
i przedszkoli i potencjalnym 
partnerstwie przy realizacji 
projektów unijnych. Goście 
opowiadali o problemie bez-
robocia i sposobach jego roz-
wiązania, w tym działaniach 

swoich gmin na rzecz rozwoju 
turystyki (np. dofinansowana 
ze środków zewnętrznych bu-
dowa ścieżek rowerowych). 
Podczas rozmowy nie omija-
no trudnych tematów, takich 
jak akty wandalizmu czy na-
gminne kradzieże dokonywane 
przez mieszkańców Bogatyni 
i okolic u naszych czeskich są-
siadów. Jak jednak podkreślali 
włodarze Heřmanic i Kunratic, 
Polacy są mile widzianymi 
gośćmi, bo większość z nich 
przyjeżdża turystycznie rowe-
rem, przychodzi z dziećmi na 
plac zabaw, na lokalne impre-
zy, wędruje pieszo, by z wieży 
widokowej podziwiać krajo-
brazy czy po prostu degustuje 
czeskie piwo.

Starostowie wyrazili także 
nadzieję, że toczący się na 
wyższych szczeblach spór 
o domniemany wpływ KWB 
Turów na obniżenie poziomu 
wód gruntowych po czeskiej 
stronie, nie będzie rzutował na 
dobrosąsiedzkie stosunki mię-
dzy samorządowcami, co go-
spodarz spotkania, burmistrz 
Wojciech Błasiak, od razu sta-
nowczo potwierdził.

Szefowie czeskich gmin za-
praszali także nasze władze 
i mieszkańców na wydarzenia 
kulturalne i imprezy, które cy-
klicznie odbywają się tuż za 

granicą, a burmistrz Wojciech 
Błasiak zadeklarował pomoc 
w ich promocji po polskiej stro-
nie. Jednym z najciekawszych 
jest organizowany w Kunrati-
cach konkurs - święto dżemów, 
marmolad i powideł pn. Kunra-
tická JamParáda. Osoby zain-
teresowane udziałem w „prze-
tworowych zmaganiach” od 
1 kwietnia mogą przesyłać 
konkursowe próbki swoich 
wyrobów. Termin zakończenia 
rywalizacji to 15 października, 
a uroczyste zakończenie odbę-
dzie się w  pierwszą sobotę li-
stopada. Pozostając w klimacie 
kulinarnym, dużym zaintereso-
waniem cieszy się także jesien-
ny Soutěž o nejlepší bramboro-
vý salat: Obec Heřmanice czyli 
konkurs na najlepszą sałatkę 
ziemniaczaną Gminy Heřmani-
ce, w którym mogą wziąć udział 
wszyscy bez względu na wiek, 
płeć czy narodowość. Starosta 
zachęca do udziału bo nagrodą 
w konkursie jest wór smakowi-
tych, miejscowych ziemniaków.

Jak zgodnie podkreślali wszy-
scy burmistrzowie, spotkanie 
przebiegło w bardzo przyja-
znej atmosferze i jest zwiastu-
nem owocnej współpracy naj-
bliższych sąsiadów. Jak zostało 
wyraźnie powiedziane, są do 
niej potrzebne nie tyle finanse, 
co właściwi ludzie i chęć dzia-
łania.

Spotkanie  
z czeskimi sąsiadami
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Trwa realizacja projektu 
pt. „Cyfrowo kompetentni”, 
współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-
2020.

Projektem objęte zostały nastę-
pujące szkoły: Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Bogatyni, Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Bogatyni, 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bo-
gatyni, Szkoła Podstawowa 
nr 5 w Bogatyni, Szkoła Pod-
stawowa w Porajowie, Szkoła 
Podstawowa w Działoszynie.

W ramach projektu przeszko-
lonych zostało 80 nauczycie-
li z: tworzenia WebQuestów 
i wykorzystania ich  w pracy 
dydaktycznej, technologii in-
formacyjnej w codziennej pra-
cy nauczyciela, eksperymentu 
na lekcji fizyki i chemii z wy-
korzystaniem cyfrowych labo-
ratoriów.

Szkolenia te mają między in-
nymi pomóc w wykorzystaniu 

pomocy dydaktycznych, które 
zostały przewidziane do zaku-
pu w ramach projektu.

Ich pierwsza część (o war-
tości blisko 200 tys. zł) trafi-
ła właśnie do naszych szkół. 
Głównym celem projektu jest 
podniesienie kompetencji ma-
tematycznych i podstawowych 
kompetencji naukowo- tech-
nicznych w zakresie nauk ma-
tematyczno-przyrodniczych 
i kompetencji informatycznych 
uczniów szkół podstawowych 
z terenu miasta i gminy Boga-
tynia  z wykorzystaniem TIK 
(czyli technologii informacyj-
no-komunikacyjnej) i meto-
dy projektu oraz podniesienie 
kompetencji informatycznych 
nauczycieli tych szkół.

Projekt realizowany będzie do 
czerwca 2020 r.

Cyfrowo kompetentni

Wydział Ochrony Środowi-
ska UMiG we współpracy 
z Gminnym Przedsiębior-
stwem Oczyszczania zorga-
nizował konkurs dla szkół 
i przedszkoli pn. „Zbieram 
makulaturę - ratuję naturę”. 
Konkurs przeprowadzony był 
w placówkach oświatowych 
(szkoły, przedszkola) w czte-
rech kategoriach: „Eko-
przedszkole” i „Ekoszkoła” 
oraz „Ekouczniowie” i „Eko-
przedszkolaki”.

Konkurs realizowano od 1 
maja do 1 czerwca 2019 r. 
Przedmiotem konkursu była 
zbiórka makulatury, do której 
zaliczamy: gazety, czasopisma, 
książki, zeszyty, zapisane lub 
zadrukowane kartki, opakowa-
nia i kartonowe torby i pudła, 
ulotki papierowe, etc. W ra-
mach konkursu przewidziano 
nagrody finansowe: 

Kategoria – „Ekoszkoła” - 
I miejsce - 750 zł , II miejsce 
- 500 zł 

Kategoria – „Ekoprzedszkole” 
- I miejsce - 750 zł, II miejsce 
- 500 zł

Kategoria - „Ekouczniowie”- 
200 zł, „ Kategoria - Ekoprzed-

szkolaki” - 200 zł

Laureatami konkursu zostali:

- „Ekoszkoła”

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 
Kornela Makuszyńskiego– 
I miejsce (7620 kg)

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bo-
gatyni – II miejsce (5220 kg)

- „Ekoprzedszkole”

Przedszkole Publiczne Nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi – 
I miejsce (4480 kg)  

Przedszkole Publiczne Nr 4 – 
II miejsce (1220 kg) 

Przedszkole Publiczne Nr 7 – 
II miejsce (1220 kg) 

- „Ekouczniowie” 

Klasa 1 A ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 im. Emilii Plater 
w Bogatyni 

- „Ekoprzedszkolaki”

Grupa I „NUTKI” z Przed-
szkola Publiczne Nr 3 z Od-
działami Integracyjnymi w Bo-
gatyni

Razem zebrano ponad 30 ton 
makulatury, w tym szkoły po-
nad 22 tony, przedszkola ponad 
7 ton. Gratulujemy!

Zbieram makulaturę  
- ratuję naturę

Trwają prace porządkowe i na-
prawcze na placach zabaw 
w naszej gminie. Te najbardziej 
pilne już wykonano. Najmłod-
si mieszkańcy dostali także do 
zabawy łącznie 135 ton nowe-
go piasku.

Naprawy huśtawek (siedziska, 
belki), zjeżdżalni (ślizgi, dra-
binki) czy bujaków, spawanie 
huśtawki wagowej („ważka”) 
i bramki wejściowej to najpil-
niejsze, już wykonane prace 
na części gminnych placów 
zabaw. W następnej kolejności 

będą usuwane usterki na pozo-
stałych obiektach. We wszyst-
kich piaskownicach wymienio-
no piasek. Jedną z nich niestety 
uzupełniano ponownie z powo-
du kradzieży piasku…

Maluchy mają łącznie do 
dyspozycji 135 ton białego, 
miękkiego budulca do wszel-
kiej maści babek. Stary, zanie-
czyszczony piasek przekazano 
do utylizacji. Wznowione zo-
stały także stałe prace w zakre-
sie koszenia i sprzątania.

135 ton świeżego piasku i pilne naprawy

Place zabaw
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13 czerwca br. burmistrz Wojciech Błasiak odwiedził Natur-
schutz Tierpark Nasze Zoo Görlitz-Zgorzelec, by włączyć na-
szą gminę do projektu „Witaj Maluchu”.

W myśl inicjatywy „Witaj Ma-
luchu” każda „świeżo upieczo-
na” mama bądź tata z Bogatyni 
i okolic, odbierając w tutejszym 
Urzędzie Stanu Cywilnego akt 
urodzenia dziecka, otrzyma 
kupon na roczny bilet wstę-
pu do Zoo w Görlitz. Kupon 
ten będzie można aktywować 
w pierwszych 12 miesiącach 
życia dziecka, w kasie Zoo, 
po okazaniu skróconego aktu 
urodzenia dziecka. Będzie on 

ważny przez rok od daty akty-
wowania.

Symbolicznie, pierwszy ku-
pon przekazano pani Marcie, 
mieszkance naszej gminy, któ-
rej pociecha, w dniu przystą-
pienia Bogatyni do projektu, 
właśnie obchodziła roczek.

Dyrektor Zoo Dr. Sven Ham-
mer oprowadził burmistrza 
Wojciecha Błasiaka po całym 
ogrodzie, opowiadając historię 
jego powstania, podkreślając 

proekologiczny charakter oraz 
ofertę, która jest dedykowana 
sąsiadom z Polski, co można 
było odczuć na każdym kroku, 
gdyż wszystkie opisy na tabli-
cach informacyjnych są także 
w języku polskim. Co ważne, 
nasza mowa nie jest też obca 
pracownikom Zoo.

Zarówno dyrektor, jak też bur-
mistrz przyznali, że to wyjąt-
kowy park, w którym rodzice 
mogą znaleźć trochę spokoju 
i pozwolić sobie na chwilę wy-
tchnienia od codzienności. Ich 
pociechy mogą z kolei poznać 
pierwsze zwierzęta, a nawet, 
być może, postawić tu swo-
je pierwsze kroki. Realizując 

projekt „Witaj maluchu” Zoo 
w Görlitz pragnie przybliżyć 
mieszkańcom regionu swoje in-
tencje odnośnie ochrony przy-
rody, w tym zagrożonych wy-
ginięciem gatunków zwierząt, 
które znalazły tam swój dom.

Burmistrz Wojciech Błasiak 
dostał od gospodarzy 200 bi-
letów wstępu do Zoo, które 
można będzie zrealizować 
w terminie do 31 grudnia 
2019 r. Otrzymali je w dzień 
zakończenia roku szkolnego 
2018/2019, wraz ze świadec-
twem promocyjnym, wszyscy 
uczniowie klas pierwszych 
szkół podstawowych naszej 
gminy.

Witaj Maluchu

Pierwszy wakacyjny weekend był dla bogatynian czasem peł-
nym wrażeń. 21 i 22 czerwca odbyła się II edycja Bogatyńskie-
go Kina Letniego.

Stadion przy Sportowej wypeł-
niał się od godzin popołudnio-
wych zarówno młodszymi, jak 
i starszymi mieszkańcami na-
szego miasta.

Zorganizowano pokazy Straży 
Pożarnej. Dzieci mogły wziąć 
udział w pirackiej przygodzie 
z Animatorką Gabarką oraz 
w zabawach zorganizowanych 
przez Klanzę. Nie zabrakło 
również konkursów z nagroda-

mi i rozmaitych smakołyków. 
Wystąpili młodzi lokalni arty-
ści, zachwycając swym talen-
tem licznie zgromadzone au-
dytorium. Głównym punktem 
każdego wieczoru były oczy-
wiście plenerowe projekcje fil-
mów, najpierw dla młodszych, 
a później dla starszych kino-
manów. Warto podkreślić, że ta 
udana impreza miała za zada-
nie promować zdrowy, rodzin-

ny sposób spędzania wolnego 
czasu - bez używek. W okoli-
cach płyty boiska, w punkcie 
informacyjnym, dyżurowała 
specjalistka psychoterapii uza-
leżnień Anna Borysiewicz, 
która udzielała podstawowych 
informacji odnośnie wpływu 
na zdrowie człowieka środków 
psychoaktywnych oraz nowych 
substancji uzależniających. 

Bogatyńskie Kino Letnie zor-
ganizowane przez Martę Rych-
tarczyk, Kamila Biegarczyka 
i Magdalenę Maciaszek-Żela-
zo zostało wsparte przez wie-
lu wolontariuszy i sponsorów 
oraz dofinansowane z Gmin-
nego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Miasta 
i Gminy Bogatynia na 2019 r.

Bogatyńskie Kino Letnie
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W środę, 5 czerwca 2019 r., 
w sali widowiskowej Boga-
tyńskiego Ośrodka Kultury 
odbył się Otwarty Konkurs 
Piosenki Polskiej lat 80’ i 90’ 
„Głosowanie”.

Konkurs został zorganizowany 
z okazji 30. Rocznicy Obrad 
Okrągłego Stołu oraz pierw-
szych częściowo wolnych wy-
borów w powojennej Polsce  
(1989 r.). Tematem przewod-
nim była muzyka polska lat 
80. i 90. W konkursie wystą-
pili artyści z Miasta i Gminy 
Bogatynia, którzy pokazali 
swoje talenty wokalne od jak 
najlepszej strony, wykonując 
znane i lubiane polskie piosen-
ki minionych dekad. W czasie 
obrad Jury odbyła się część 
artystyczna, w której wystąpiły 
zespoły „Yamayka”, „Amazon-

ki” oraz duet „Nick & Iggy” 
Igor i Nikodem Remian. Jury 
konkursu w składzie: Joanna 
Kosiorek (przewodnicząca), 
Grażyna Glodek, Sylwester 
Piechurski, Artur Wieczorek 
i Jerzy Bzowski, po wnikliwej 
analizie wszystkich wykonań, 
postanowili przyznać następu-
jące miejsca: w kategorii soli-
ści do lat 18 I miejsce – Sara 
Dymarska, II miejsce – Amelia 
Sobala, III miejsce – Nikola 
Stefaniak. W kategorii soliści 
18+: I miejsce – Alicja Za-
krzewska, II miejsce – Joan-
na Bałkota, III miejsce – Ewa 
Stefaniak, oraz wyróżnienie 
– Remigiusz Miaskiewicz. 
W kategorii zespoły: I miejsce 
– Chór ze Szkoły Podstawowej 
w Działoszynie, II miejsce – 
Zespół „Jubilaci”, III miejsce 

– Zespół „Głosy znad Nysy”. 
Laureaci Konkursu odbiera-
li nagrody z rąk Burmistrza 
Wojciecha Błasiaka, Wicebu-
rmistrz Bożeny Wojciechow-
skiej, Dyrektor BOK Bożeny 
Mazowieckiej oraz przewod-
niczącej Jury Joanny Kosiorek. 
Serdeczne podziękowania kie-
rujemy do wszystkich wyko-
nawców, którzy zaprezentowali 
się na scenie oraz zgromadzo-
nych na sali widowiskowej 
miłośników muzyki, którzy 
dopingowali i mocno oklaski-

wali występujących artystów. 
Już teraz zapraszamy na kolej-
ne Konkursy Piosenki Polskiej, 
które odbędą się w niedalekiej 
przyszłości w Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury. Imprezę po-
prowadził niezawodny Marcin 
„WORON” Woroniecki. 

Patronat Honorowy: Burmistrz 
Miasta i Gminy Bogatynia

Organizator: Bogatyński Ośro-
dek Kultury

Patronat Medialny: ArtRadio 
Bogatynia

Otwarty Konkurs Piosenki Polskiej lat 80’ i 90’ 

„GŁOSOWANIE”

W piątek 24 maja 2019 r., w Bogatyńskim Ośrodku Kultury 

odbył się koncert zespołu wokalnego „GooseBumps”.

Jak każdego roku, ludzie kul-
tury w maju obchodzą swoje 
święto – Dzień Działacza Kul-
tury. Z tej okazji Bogatyński 
Ośrodek Kultury zaprosił 7 
energetycznych, bardzo zdol-
nych i muzykalnych facetów, 
którzy przez ponad godzinę 
promieniowali ze sceny ener-
gią, szczęściem i niesamowitą 
harmonią. Usłyszeliśmy znane 
światowe hity, takie jak: „Up-
town Funk” Marka Ronsona 
i Bruno Marsa, „Love Your-
self” Justina Biebera. W re-
pertuarze znalazły się polskie 
hity, np. „Jak Nie My To Kto” 

Mroza i Tomsona. Zgromadzo-
na na sali widowiskowej pu-
bliczność bawiła się świetnie 
tańcząc, klaszcząc i śpiewając 
razem z chłopakami z „Goose-
Bumps”. Po koncercie można 
było zdobyć autografy, pyty 
zespołu oraz zrobić wspólne 
zdjęcia. Dziękujemy wszyst-
kim za wspaniałą zabawę i za-
praszamy za rok na kolejny 
Dzień Działacza Kultury.

Organizator: Bogatyński Ośro-
dek Kultury

Patronat Medialny: ArtRadio 
Bogatynia. 

W czwartek, 6 czerwca 2019 
r., na deskach sceny Bogatyń-
skiego Ośrodka Kultury od-
była się premiera spektaklu 
Beaty Rozborskiej „Piaskow-
nica” na podstawie tekstu 
Michała Walczaka.

W rolach głównych wystąpili 
Paulina Brałkowska i Paweł 
Kadzewicz z grupy teatralnej 
„Neoscenic Katapulta”, działa-

jącej przy Bogatyńskim Ośrod-
ku Kultury. Reżyseria: Beata 
Rozborska. Opracowanie mu-
zyczne: Krzysztof Wermiń-
ski. Światło: Marek Trzciński 
i Szymon Mazowiecki. Zapra-
szamy na kolejne projekty gru-
py teatralnej do Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury!

Organizator: Bogatyński Ośro-
dek Kultury.

Spektakl teatralny w BOK 

„Piaskownica”

Dzień Działacza Kultury 2019 

Koncert „GooseBumps”
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W sobotę 1 czerwca 2019 na 
stadionie przy ul. Sportowej 8 
w Bogatyni odbyły się zawo-
dy jeździeckie. Była to pierw-
sza tego typu impreza w na-
szym mieście. Mieszkańcy 
mogli podziwiać zawodników 
na koniach podczas skoków 
przez przeszkody. Jeźdźcy 
rywalizowali w konkursach 
towarzyskim i regionalnym.

W klasie mini LL - 70 cm do-
kładności kolejne miejsca 1-6 
zajęli: Julia Nowak na koniu 
Alibaba, Aleksandra Zwierz 
na koniu Alvis, Julia Nowak na 
koniu Alibaba, Amelia Łuc na 

koniu Goldi Lock, Szymon Na-
chotko na koniu Foudre WM, 
Julia Adamska na koniu Casa-
blanka, miejsce 7 Szymon Na-
chotko na koniu Sideral WM 
i miejsce 8 Kacper Gierszak na 
koniu Juan Loo.

W klasie mini LL - 50 cm do-
kładności miejsca 1-8 zajeli: 
Laura Leboh na koniu Celia, 
Aleksandra Zwierz na koniu 
Alvis, Julia Nowak na koniu 
Alibaba, Karolina Oleksiewicz 
na koniu Celia, Kacper Gier-
szak na koniu Juan Loo, Bruno 
Haniszewski na koniu Gwiaz-
deczka, Maja Szymanowska na 

koniu Gwiazdeczka, Dorian Or-
łowski na koniu Gwiazdeczka.

W konkursie regionalnym kla-
sy L - 100 cm egzaminacyjny 1 
miejsce zajęła Wiktoria Robak 
na koniu Gajowy a w konkur-
sie klasy N - 120 cm zwykły 
zwyciężył Szymon Nachotko 
na koniu Unic WM.

W konkursie klasy L - 100 cm 
specjalny zwyciężyła Wikto-
ria Robak na koniu Gajowy, 2 
miejsce Dominika Warmus na 
koniu Hanibal WM, 3 miejsce 
Agata Miłowska na koniu Mxi-
mus, 4 miejsce Dominika War-
mus na koniu Cervelle WM.

W konkursie klasy LL - 90 cm 
dokładności zwyciężyła Ame-
lia Łuc na koniu Goldi Lock, 2 
miejsce Agata Miłowska na ko-

niu Mximus, 3-4 miejsce Szy-
mon Nachotko na koniu Foudre 
WM, Szymon Nachotko na ko-
niu Sideral WM.

Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii zostali nagrodzeniu 
pucharami oraz nagrodami 
rzeczowymi i finansowymi 
ufundowanymi przez OSiR 
w Bogatyni. Nagrody wręczał 
Burmistrz Miasta i Gminy Bo-
gatynia Wojciech Błasiak.

Przy okazji zawodów, w ra-
mach organizowanego w tym 
samym czasie Dnia Dziecka, 
była możliwość przejażdżki 
na kucyku, z której skorzysta-
ło bardzo wiele dzieci. Może 
w przyszłości, niektóre z nich 
będą startować w podobnych 
zawodach jeździeckich.

W sobotę 1 czerwca na stadionie przy ul. Sportowej 8 w Boga-
tyni odbył się Gminny Dzień Dziecka, którego organizatorem 
był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni. Do dyspozycji 
dzieci (nieodpłatnie) było wesołe miasteczko, które przyje-
chało specjalnie na tę okazje. Animatorka Gabara zapewni-
ła wiele dodatkowych atrakcji takich jak bańki, gry i zabawy 
zręcznościowe. 

Całą imprezę poprowadził 
Marcin Woroniecki, który co 
pół godziny organizował kon-
kursy z nagrodami, ufundo-
wanymi przez Radnego Rady 

Miejskiej Piotra Kaweckiego. 
Jak na dzień dziecka przy-
stało, nie mogło zabraknąć 
malowania twarzy, na spe-
cjalne życzenie naszych gości 

Bogatyński Ośrodek Kultury 
wykonywał malowidła na ich 
buźkach. Serdecznie dzięku-
jemy za pomoc w organizacji 
Radzie Osiedlowej nr 1, która 
ufundowała 1000 pączków, 
Radnym Arturowi Siwakowi, 

Eugeniuszowi Kubicy, Da-
widowi Szczepanikowi oraz 
Apo Kahraman z Diyar kebab 
bar Bogatynia i pracownikom 
Przedsiębiorstwa Robót Dro-
gowych w Lubaniu za ufundo-
wanie słodkości dla dzieci. 

Gminny 
Dzień Dziecka

Zawody jeździeckie
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Produkcja: Japonia, USA 
gatunek: akcja, familijny

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

28.06 - 2.07.2019   

Czas: 104 min.

godz. 16.00   

dubbing, 2D   

Produkcja: USA 
gatunek: akcja, sci-fi

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

28.06.2019, 20.00 (napisy, 3D)   

Czas: 120 min.

29.06.2019, 20.00 (napisy, 3D)   
30.06.2019, 20.00 (dubbing, 3D)   
1.07.2019, 20.00 (dubbing, 3D)   
2.07.2019, 20.00 (napisy, 2D)   

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, 
ul. Ignacego Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia

Redaguje zespół w składzie: Mirosław Drewniacki - redaktor naczelny,  
Marcin Woroniecki, Monika Sawicka, Grzegorz Urban, Piotr Grenda.

tel. 75 77 25 270, e-mail: redakcja@bogatynia.pl

Coś tu nie gra!
Zapraszamy do zabawy! Na przedstawionym zdjęciu dokonaliśmy 
małego fotomontażu. Zadaniem naszych czytelników jest odna-
lezienie tej zmiany. Podpowiadamy tylko, że modyfikacje w tym 
cyklu nie będą dotyczyć bilboardów, plakatów czy ogłoszeń wi-
docznych na zdjęciach. Na autora pierwszej prawidłowej odpo-
wiedzi czekają 2 bilety do kina „Kadr”. W Konkursie nie mogą 
brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich naj-
bliższej rodziny. Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres mailowy: 
konkurs@bogatynia.pl 

2019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019

W czwartek 13 czerwca 2019 r. 
na stadionie sportowym w Bo-
gatyni przy ul. Białogórskiej, 
160 przedszkolaków z 8 przed-
szkoli z terenu miasta i gmi-
ny Bogatynia wzięło udział 
w XII Olimpiadzie Sportowej 
Przedszkolaków. Organiza-
torem zawodów był Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bogatyni. 
Najmłodsi sportowcy naszej 
gminy w wieku od 4 do 7 lat 
wystartowali w 3 konkuren-
cjach lekkoatletycznych: bieg 
na 40 metrów, rzut piłeczką, 
skok w dal. W przerwach mię-

dzy konkurencjami dzieci ba-
wiły się przy stanowisku zor-
ganizowanym przez Football 
Academy. Miejsca uzyskane 
przez każde przedszkole miały 
wymiar jedynie symboliczny, 
bowiem wszyscy zawodnicy 
byli zwycięzcami olimpiady. 
Każdy przedszkolak otrzymał 
złoty medal, dyplom i nagrodę 
w postaci pamiątkowego ku-
beczka, a przedszkola wspania-
łe nagrody rzeczowe. Więcej 
informacji oraz obszerną ga-
lerię zdjęć znajdą Państwo na 
stronie www.osirbogatynia.pl. 

Olimpiada Sportowa 
Przedszkolaków


