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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.

Poniedziałek
Krzysztof Musielak 14.00-15.00

Jakub Biniasz 14.15-15.15

Dorota Bojakowska 
Dominik Zawada 14.30-15.30

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

Bogatynia

„Setka” brzmi bardzo dumnie 
i pokazuje, jak na przestrze-
ni tych 10 lat zmieniało się 
nasze miasto i nasza gmina. 
Był to czas obfitujący w naj-
różniejsze wydarzenia z życia 
politycznego, społecznego czy 
kulturalnego. Czytelnicy Biu-
letynu byli świadkami działań 
4 kadencji samorządów, wielu 
zmian strukturalnych i orga-
nizacyjnych, mających wpływ 
na życie mieszkańców naszego 
miasta i naszej gminy. Z bie-
giem lat zmieniało się też na-
sze czasopismo, jego kształt, 
format, szata graficzna, jak 
też treść. Kolejne zespoły re-
dakcyjne pisały dla Państwa 
i relacjonowały epizody „bo-

gatyńskiego życia”. Z tego 
miejsca pragnę podziękować 
Wszystkim, zarówno tym, któ-
rzy w przeszłości tworzyli Biu-
letyn, jak też obecnym człon-
kom zespołu. Podziękowania 
kieruję również do Was drodzy 
czytelnicy. Bez odbiorców - 
bez Państwa - nasza praca nie 
miałaby sensu.

Obecnie Biuletyn ukazuje się 
w nakładzie 5000 egzempla-
rzy, które co miesiąc trafiają za 
pośrednictwem sklepów, insty-
tucji oraz dzięki przewodniczą-
cym Rad Sołeckich w Państwa 
ręce. To wynik pracy grupy, 
składającej się z redaktorów, 
grafików oraz wielu innych 

współpracujących z nami osób, 
instytucji i stowarzyszeń.

Upływający czas niesie ze 
sobą nieustanne zmiany. My 
też chcemy się zmieniać dla 
Państwa, dlatego też propo-
nujemy wypełnienie krótkiej 
ankiety, której wyniki pozwolą 
nam spełnić Wasze oczekiwa-
nia. Tymczasem życzę miłej 
lektury…

Red. naczelny

Drodzy czytelnicy,

dziś oddajemy w Wasze  
ręce setny numer Biuletynu 
Informacyjnego Miasta i Gminy „Bogatynia”

link do 
ankiety:
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W  środę,  6  listopada  br.  w  gmachu Ministerstwa  Edukacji 
Narodowej  w  Warszawie,  odbyła  się  uroczystość  wręczenia 
honorowych wyróżnień w postaci medalu i tytułu „Nauczyciel 
Kraju  Ojczystego”.  W  gronie  23  wyróżnionych  nauczycieli 
znalazła się nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Boga-
tyni - Aneta Dziurdź.

Wyróżnienie przyznawane jest 
przez Kapitułę Polskiego To-
warzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego. W tym roku zo-
stało wręczone przez Ministra 
Edukacji Narodowej Dariusza 
Piontkowskiego oraz Prezesa 
ZG PTTK Jerzego Kapłona.

„Dziękujemy Wam za wiele 
lat wytężonej pracy społecz-
nej (...), dziękujemy i chcemy, 
abyście mieli przeświadcze-
nie, że ta praca jest przez nas 

doceniana, czego wyrazem jest 
to wyróżnienie” - zwrócił się 
do odznaczonych Prezes ZG 
PTTK Jerzy Kapłon.

„Ja sam z PTTK wędrowałem 
(...) i wiem, że jest to doskonała 
okazja, aby poznać swój kraj” - 
powiedział podczas uroczysto-
ści Minister Edukacji Narodo-
wej Dariusz Piontkowski.

Uczestnicy gali otrzymali list 
gratulacyjny od Ministra Edu-
kacji Narodowej w uznaniu 
za szczególne zasługi w pracy 
edukacyjno-wychowawczej, 
której celem jest upowszech-
nianie turystyki i krajoznaw-
stwa wśród dzieci oraz mło-
dzieży.

Aneta Dziurdź jest nauczy-
cielką geografii i członkiem 
PTTK. Jest także opiekunem 
Szkolnego Koła Krajoznaw-
czo-Turystycznego w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Bogatyni 
oraz należy do Międzyszkolne-
go Koła Krajoznawczo-Tury-
stycznego „Tramp” Bogatynia.

Pasjonuje się krajoznawstwem 
i turystyką. Od kilkunastu lat 
systematycznie pracuje na 

rzecz dzieci i młodzieży, dzia-
łając na niwie turystyki i kra-
joznawstwa w środowisku. 
Kształtuje w młodym pokole-
niu nawyki uprawiania różnych 
form turystyki i poznawania 
kraju ojczystego. Przygotowuje 
uczestników do udziału w mar-
szach na orientację, konkursach 
krajoznawczo-turystycznych 
i geograficznych, przeznaczo-
nych dla dzieci i młodzieży. 
Jest współorganizatorką wielu 
imprez turystycznych.

Jej zaangażowanie i praca 
z dziećmi i młodzieżą dają wy-
mierne efekty w postaci sukce-
sów uczniów. Najważniejszymi 
z nich były:

I miejsce w Finale Central-
nym XLIV Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Tu-
rystyczno-Krajoznawczego 
PTTK w Rybniku;

III miejsce w Finale Central-
nym XLVII Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Tu-
rystyczno - Krajoznawczego 
PTTK w Augustowie;

III miejsce w Finale Central-
nym XLV Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Tu-
rystyczno-Krajoznawczego 
PTTK w Ustrzykach Dolnych;

III miejsce w Finale Central-
nym XLIII Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Tu-

rystyczno - Krajoznawczego 
PTTK w Supraślu;

IV miejsce w Finale Central-
nym XXXIX Ogólnopolskie-
go Młodzieżowego Turnieju 
Turystyczno- Krajoznawczego 
PTTK w Gdańsku;

IX miejsce Finale Central-
nym XLI Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Tu-
rystyczno - Krajoznawczego 
PTTK w Elblągu;

I miejsce w klasyfikacji dru-
żynowej w Pucharze Dolnego 
Śląska w Marszach na Orien-
tację 2014;

II miejsce w klasyfikacji indy-
widualnej w Pucharze Dolnego 
Śląska w Marszach na Orienta-
cję 2014;

I miejsce w II Rundzie Pucharu 
Dolnego Śląska w Marszach na 
Orientację 2019;

I miejsce w IV Rundzie Pucha-
ru Dolnego Śląska w Marszach 
na Orientację 2019;

I miejsce w VI Rundzie Pucha-
ru Dolnego Śląska w Marszach 
na Orientację 2019;

I miejsce w XLV Jeleniogór-
skim Rajdzie Młodzieży Szkol-
nej „Kowary 2019”;

Dwukrotny tytuł Laureata 
Olimpiady Geograficznej dla 
Uczniów Dolnośląskich Gim-
nazjów.

Aneta Dziurdź wyróżniona medalem i tytułem 
„Nauczyciel Kraju Ojczystego”
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24  stycznia  2018  r.  uruchomiony  został  przez  Ministerstwo 
Środowiska,  a  prowadzony  przez  marszałków  województw, 
elektroniczny Rejestr-BDO, o którym mowa w ustawie o od-
padach.

Przedsiębiorco! Złóż wniosek 
rejestrowy w urzędzie mar-
szałkowskim właściwym dla 
siedziby firmy lub miejsca za-
mieszkania i uzyskaj wpis do 
Bazy Danych Odpadowych 
BDO.

Przypominamy - obowiązek 
rejestracji należy wypełnić do 
31 grudnia 2019 roku.

Co to jest Baza danych o pro-
duktach  i  opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami 
(BDO)?

BDO jest narzędziem, które 
umożliwi skuteczną kontrolę 
rynku gospodarki odpadami, 
przyczyniając się tym samym 
do efektywniejszego wspiera-
nia organów inspekcji ochrony 
środowiska w walce z niepra-
widłowościami występującymi 
w tym sektorze. Integralną czę-
ścią BDO jest Rejestr podmio-
tów wprowadzających produk-
ty, produkty w opakowaniach 
i gospodarujących odpadami, 
który został uruchomiony 24 
stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 
2020 r. uruchomione zosta-
ną kolejne moduły systemu 
tj. moduł ewidencji i moduł 
sprawozdawczości realizowane 
przez Instytut Ochrony Środo-
wiska-Państwowy Instytut Ba-
dawczy we współpracy z Mini-
sterstwem Środowiska.

Obowiązek rejestracji

Obowiązkiem rejestracji 
w BDO objęte są wszystkie 
podmioty działające w zakre-
sie gospodarowania odpadami, 
nie tylko te, które wytwarzają 
odpady oraz prowadzą ewiden-
cję odpadów, ale również pro-
ducenci i importerzy opakowań 
i wprowadzający na terytorium 
kraju produkty w opakowa-
niach, takie jak opony, oleje 
smarowe, pojazdy, baterie lub 
akumulatory, sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny. W niektó-
rych przypadkach może to 
dotyczyć również jednoosobo-

wych działalności gospodar-
czych. Mogą to być np. salony 
kosmetyczne, gabinety stoma-
tologiczne, firmy budowlane, 
zakłady mechaniki samocho-
dowej, czy podmioty wytwa-
rzające odpady niebezpieczne.

Kto nie musi się rejestrować?

Nie wszyscy przedsiębiorcy 
wytwarzający odpady podle-
gają obowiązkowi wpisu do 
Rejestru-BDO. Obowiązek 
rejestracji nie dotyczy firm, 
które zlecają wykonanie usłu-
gi innemu podmiotowi, gdyż 
w wyniku zleconej usługi nie 
będą wytwórcą odpadów. Na 
przykład, jeśli w danym przed-
siębiorstwie wymieniane są 
świetlówki, a usługa jest wy-
konywana przez inną firmę 
w ramach umowy, to zgodnie 
z ustawą o odpadach wytwórcą 
odpadów powstałych w wyni-
ku świadczenia danej usługi 
będzie podmiot, który świad-
czy tę usługę (chyba że umowa 
stanowi inaczej). Dlatego war-
to zwracać uwagę na zapisy 
w umowie, dzięki którym moż-
na zastrzec, że to właśnie firma 
świadcząca usługę odpowiada 
za odpady. W takim przypadku 
firma prowadząca działalność 
biurową nie musi się rejestro-
wać w BDO, jeśli oczywiście 
nie wytwarza innych niż komu-
nalne rodzajów odpadów.

Dodatkowo  podmiotami 
zwolnionymi z obowiązku re-
jestracji są:

 y osoby fizyczne oraz jednost-
ki organizacyjne niebędące 
przedsiębiorcami, które 
wykorzystuje odpady na 
potrzeby własne,

 y podmioty władające po-
wierzchnią ziemi, na której 
są stosowane komunalne 
osady ściekowe do: uprawy 
roślin przeznaczonych do 
produkcji kompostu lub 
uprawy roślin nieprzezna-

czonych do spożycia i do 
produkcji pasz,

 y podmioty, w których pro-
wadzi się nieprofesjonalną 
działalność w zakresie zbie-
rania odpadów opakowanio-
wych i odpadów w postaci 
zużytych artykułów kon-
sumpcyjnych, takich jak np. 
leki i opakowania po nich,

 y transportujący wytworzone 
przez siebie odpady,

 y wytwórca odpadów będący 
rolnikiem gospodarującym 
na powierzchni poniżej 75 
ha.

Korzyści z BDO:

 y umożliwienie kompleksowe-
go gromadzenia i zarządza-
nia informacjami dotyczący-
mi gospodarki odpadami,

 y zwiększenie kontroli nad 
krajową gospodarką odpa-
dami i zapewnienie monito-
ringu przepływu strumieni 
odpadów,

 y optymalizacja procesu ewi-
dencji i sprawozdawczości 

z prowadzonej gospodarki 
odpadami,

 y wyeliminowanie nieuczciwej 
konkurencji przez zmniej-
szenie liczby podmiotów 
działających w szarej strefie 
w sektorze gospodarki 
odpadami.

Co  z  podmiotami,  które  nie 
dokonają wpisu do Rejestru-
-BDO?

Takie podmioty mogą liczyć 
się z poważnymi ograniczenia-
mi w funkcjonowaniu, ponie-
waż od 1 stycznia 2020 roku, 
jeżeli podmiot wytworzy odpa-
dy i nie będzie zarejestrowany, 
nie będzie mógł przekazać tych 
odpadów np. odbierającemu. 
Nie będzie miał również moż-
liwości wystawienia elektro-
nicznej karty przekazania od-
padów a papierowa karta, która 
funkcjonuje obecnie nie będzie 
już dostępna. Firma transportu-
jąca nie będzie mogła w związ-
ku z tym odebrać od podmiotu 
odpadów. Dlatego ważne jest 
aby zarejestrować się do końca 
2019 roku.

Przedsiębiorco sprawdź czy musisz się zarejestrować w Rejestrze-BDO

Bazy Danych Odpadowych
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19 Dni Przeciw Przemocy 
i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni 
przystąpiła do Kampanii „19 Dni Przeciw Przemocy i Krzyw-
dzeniu  Dzieci  i Młodzieży”.  Odbywa  się  ona  na  wszystkich 
kontynentach,  we wszystkich  krajach  świata  i  w wielu mia-
stach w Polsce,  które w dniach  od  1-19  listopada mienią  się 
pomarańczowym kolorem. 

Zdecydowaliśmy się powie-
dzieć głośno „Nie zamykaj 
oczu! Stop przemocy! Reaguj!” 
- mówi szkolny koordynator 
Kampanii, pedagog Izabella 
Antczak. Wspólnie z Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Zgorzelcu i Ogólnopol-
ską Fundacją „PO DRUGIE” 
włączyliśmy się w działania 
i zorganizowaliśmy w środo-
wisku lokalnym wydarzenia, 
które wspierają główną ideę 
Kampanii czyli budowanie 
świata bezpiecznego, spokoj-
nego, bez przemocy. W szkole 
zaplanowano i zorganizowano 
wiele działań, których głów-
nym celem jest: budowanie pra-
widłowych postaw wobec prze-
mocy, uwrażliwianie uczniów 
i wyposażanie ich w narzędzia 
niezbędne do właściwego re-
agowania na przemoc oraz szu-
kania pomocy.

Bogatyńska „Piątka” została 
wpisana do grona oficjalnych 
partnerów na stronie Fundacji 
PO DRUGIE. W pierwszym 
tygodniu listopada w szkole 
odbyły się warsztaty z pedago-
giem i psychologami szkolnymi. 
W klasach 1-3- zajęcia przepro-
wadziła psycholog Marta Ge-
bauer, w klasach 5-6- psycholog 
Fabiana Lewczuk, a w klasach 
7-8 pedagog Izabella Antczak.

Uczniowie bardzo zaangażo-
wali się w działania na rzecz 
Kampanii. Udekorowali szko-
łę, wykonali ponad 100 pla-
katów, które ozdobiły koryta-
rze, pomalowali transparenty 
potrzebne na marsz. Na lam-
pach zawisły pomarańczowe 
girlandy z sercami, na barie-
rach - kwiaty z bibuły, gazet-
ki tematyczne na tablicach. 
Ważne „zawieszki” z telefo-
nami pomocowymi uczniowie 
rozwiesili w „zakamarkach” 
szkoły. Następnie pomogli 
przygotować salę na uroczyste 
zakończenie Kampanii. Pod-
czas zajęć plastyki uczniowie 
z nauczycielem wykonywali 
piękne zakładki do książek 
z numerami pomocowymi. 
Z wychowawcami i nauczycie-
lami rozmawiali na temat prze-
mocy i agresji, wykonywali 
plakaty, kwiaty i pomarańczo-
we ozdoby do ubioru. Ogłoszo-
no konkurs plastyczny „Jestem 
przeciw przemocy i mam pra-
wo do…”, który jak się okazało 
miał ogromny odzew. W ciągu 
kilku dni spłynęło od uczniów 
51 prac. Pod okiem koordyna-
tora uczniowie przygotowali 
piękną wystawę na korytarzu 
szkolnym, która prezentowała 
prace konkursowe. Dwie pięk-
ne prace uczniów SP 5 w Bo-
gatyni – Małgorzaty Kucal 

i Oskara Dulemby przesłano 
do PCPR- u na konkurs: „Masz 
moc by nieść pomoc”. Teraz 
wszyscy oczekują na werdykt 
i trzymają kciuki za powo-
dzenie. W dniu 14.11.2019 r. 
pracownice Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Wsparcia Rodzi-
ny w Bogatyni – Bogumiła 
Ludwik, Katarzyna Czop-Za-
można, Iwona Wcisło-Ociep-
ka, Marlena Rybińska, Renata 
Podgórska i aspirant Komisa-
riatu Policji w Bogatyni - Beata 
Gazarkiewicz, wspólnie prze-
prowadziły we wszystkich kla-
sach bardzo ciekawe zajęcia 
z profesjonalnie przygotowaną 
prezentacją multimedialną na 
temat procedury Niebieskiej 
Karty. Uczniowie byli bardzo 
zainteresowani i aktywni pod-
czas zajęć. Otrzymali dawkę 
rzetelnych informacji, gdzie, 
do kogo i w jaki sposób mogą 
pomóc sobie i innym, gdy 
są świadkami przemocy, ale 
również jaka grozi odpowie-
dzialność i konsekwencje za 
stosowanie przemocy. Każdy 
uczeń otrzymał przygotowany 
przez prowadzących zajęcia, 
specjalnie na tę okazję, przy-
gotowane wklejki na zeszyty 
z numerami pomocowymi oraz 
kolorowe zakładki do książek. 
Dzień 19.11.2019 r. był ostat-
nim dniem Kampanii w szko-
le! To ogłoszony wcześniej 
„Pomarańczowy challenge 
w SP 5 w Bogatyni”. Wszyscy 
uczniowie i grono nauczyciel-
skie, ubrani na pomarańczowo, 
przystrojeni wcześniej przygo-

towanymi gadżetami, od rana 
przygotowywali się do pappe-
ningu „Otwórz oczy. Reaguj”. 
Marsz wyruszył o godz. 10.00 
spod szkoły ulicami Trzciń-
ca. Pięknie przystrojeni „po-
marańczowi” uczniowie szli 
z własnymi plakatami, transpa-
rentami, balonami, piszczałka-
mi i skandowali głośno „Stop 
przemocy!!!”. Wzbudzili zain-
teresowanie mieszkańców, któ-
rzy licznie wychodzili przed 
domy. W marszu uczestniczyli 
także rodzice uczniów. O godz. 
11.00 na sali gimnastycznej 
odbyło się uroczyste zakończe-
nie Kampanii „19 dni…”, na 
które zaproszeni zostali goście 
i współorganizatorzy naszej 
akcji. Dyrektor Szkoły Małgo-
rzata Turkiewicz-Baczmańska 
przekazała podziękowania za 
wkład i współpracę podczas tej 
akcji Ewie Dudzie – Dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Wsparcia Rodziny, Januszo-
wi Michalskiemu – Naczelni-
kowi Wydziału Infrastruktury 
Społecznej i Gospodarczej, Je-
rzemu Kuźbie – zastępcy Ko-
mendanta Komisariatu Policji 
w Bogatyni, a także wszystkim 
innym współorganizatorom 
Kampanii. Następnie dyrek-
tor szkoły wraz ze szkolnym 
koordynatorem Kampanii, 
w obecności zaproszonych 
gości, wręczyła uczniom na-
grody za prace w konkursie 
plastycznym „Jestem przeciw 
przemocy i mam prawo do…”. 
To była dla wszystkich bardzo 
pracowity i udany czas.
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Jest nam miło poinformować, że Gmina Bogatynia przystąpi-
ła  do  programu  „Gmina  Przyjazna  Pszczołom”,  deklarując 
tym  samym podjęcie  konkretnych  działań  na  rzecz  ochrony 
pszczół.

Kapituła programu, po prze-
analizowaniu tegorocznej ini-
cjatywy „Gmina Przyjazna 
Pszczołom”, realizowanej 
w ramach programu „Z Kujaw-
skim pomagamy pszczołom”, 
poinformowała, że w 2019 roku 
aż 269 gmin z całej Polski pod-
pisało Manifest. Tytuł „Gminy 
Przyjaznej Pszczołom” otrzy-
mało w tym roku o 27% więcej 
gmin niż w ubiegłym. Na ich 
terenach zasadzono blisko 450 
tys. roślin przyjaznych pszczo-
łom oraz 104 848 krzewów, 28 
124 drzew i wysiano 22 776 
542 m2 łąk kwietnych.

Celem tej jakże ważnej inicja-
tywy jest inspirowanie lokal-
nych społeczności do podejmo-
wania długofalowych działań 

na rzecz poprawy warunków 
życia pszczół w Polsce poprzez 
sadzenie kwiatów bogatych 
w nektar i pyłek.

Gmina Bogatynia zadeklaro-
wała, iż na jej terenie będzie 
zasadzonych ponad 1000 roślin 
zielonych, ponad 300 krzewów 
i ponad 100 drzew przyjaznych 
pszczołom.

Kapituła wyraziła również na-
dzieję, że społeczne i przyrod-
nicze efekty zrealizowanych 
wspólnie działań staną się 
inspiracją dla pozostałych sa-
morządów i w kolejnych latach 
liczba polskich gmin, które 
zaangażują się w działania na 
rzecz kluczowych dla środo-
wiska i naszego życia owadów 
będzie systematycznie rosła.

Gmina Przyjazna 
PszczołomMiędzynarodowa  grupa  dzieci  i młodzieży  gościła w dniach 

28-30.10.2019 roku w Ośrodku INTERFERIE w Świeradowie 
Zdroju. To  już  kolejne  spotkanie  organizowane  przy współ-
pracy partnerów z Zittau, Dolni Podluzi, Porajowa i Bogatyni 
w ramach projektu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzie-
ży w Euroregionie Nysa pn. Dzieci w Trójstyku.

Jak co roku dzieci z małego 
trójkąta wspólnie spędziły 
czas na nauce i zabawie pod-
czas jesiennego spotkania. 
Głównym celem tego projektu 
jest integracja młodych ludzi, 
poznawanie kraju swojego 
sąsiada, nauka tolerancji, ob-
serwowania i przeżywania 
życia w przyrodzie i naturze. 
Podczas spotkania realizowa-
no program edukacji przy-
rodniczej i ekologicznej, jak 
również zorganizowano wiele 
atrakcji i zabaw integracyjnych 
oraz umożliwiających pozna-
nie i uczenie się poprzez inte-
grację i komunikację.

Spotkanie dzieci w trójstyku 
z udziałem trzeciego, czeskie-
go partnera, to kolejne działa-
nie w ramach trójnarodowej 
grupy roboczej, realizującej 
roczny program współpracy 
dzieci i młodzieży, koordyno-
wany przez Wydział Współ-
pracy Zagranicznej i Promocji 
Gminy Bogatynia. Projekt ten 
realizowany był w obszarze 
pozaszkolnej współpracy, 
w ramach wsparcia finanso-
wego udzielonego przez Pol-
sko-Niemiecką Współpracę 
Młodzieży, za pośrednictwem 
Euroregionu Nysa.

Dzieci w Trójstyku

„Jadłodzielnia” to inicjatywa dla każdego, kto lubi się dzielić 
i kogo denerwuje wyrzucanie  zdatnej do  spożycia  żywności. 
Przypominamy, że możliwość dzielenia się posiłkiem i artyku-
łami spożywczymi istnieje również w Bogatyni.

Pomysł z publicznie dostęp-
nymi pomieszczeniami i lo-
dówkami, w których ludzie 
dzielą się jedzeniem narodził 
się w Niemczech. Został prze-
niesiony do Polski i działa już 
w wielu polskich miejsco-
wościach. Pierwsze miejsce 
w Bogatyni, gdzie można po-
dzielić się posiłkiem, działa 
już od 15 listopada 2017 r. na 
terenie Gminnej Spółdzielni 
„SCH” przy ul. Kościuszki 26.

Z lodówki w „Jadłodzielni” 
można się poczęstować lub też 
włożyć do niej jedzenie, któ-

rym chcemy się podzielić, albo 
którego zakupiliśmy za dużo. 
Produkty te muszą mieścić się 
jednak w terminie przydatno-
ści do spożycia. O jakość żyw-
ności w punkcie będą dbać ko-
ordynatorzy, którzy sprawdzą 

przydatność produktów i będą 
utrzymywać czystość w lodów-
ce i na półkach. 

Gorąco zachęcamy do skorzy-
stania z możliwości, jakie daje 
nam bogatyńska „Jadłodziel-
nia”.

Bogatyńska „Jadłodzielnia” działa!
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Uchwała antysmogowa dla województwa dolnośląskiego obo-
wiązuje  już  od  2  lat.  Niestety  jednak,  nie  wszyscy  wiemy, 
w jaki sposób prawidłowo ogrzewać swoje mieszkanie tak, aby 
nie szkodzić środowisku, a przede wszystkim zdrowiu. 

Aby palić czysto, oszczęd-
nie i wygodnie przypomina-
my najważniejsze założenia 
uchwały antysmogowej oraz 
przewidziane kary za niedosto-
sowanie się do obowiązujących 
przepisów.

Na obszarze gminy Bogaty-
nia obowiązuje Uchwała nr 
XLI/1407/17 Sejmiku Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
z dnia 30 listopada 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa dol-
nośląskiego, z wyłączeniem 
Gminy Wrocław i uzdrowisk, 
ograniczeń i zakazów w za-
kresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie 
paliw (Dz. Urz. Województwa 
Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 
5155). Uchwały antysmogowe 
stanowią akty prawa miejsco-
wego tj. ogólnie obowiązują-
ce na danym terenie przepisy 
prawne, które w swej rozcią-
głości dotyczą zarówno osób 
fizycznych, jak i prawnych eks-
ploatujących instalacje grzew-
cze o mocy poniżej 1 MW.

Zgodnie z tą uchwałą, czas 
eksploatacji kotłów, pieców 
i kominków oddanych do użyt-
kowania przed 1 lipca 2018 r. 
będzie uzależniony od klasy 
danej instalacji:

 y pozaklasowe kotły, piece 
i kominki (tzw. kopciuchy 
nie spełniające żadnych 
norm) mogą być użytkowa-
ne do 1 lipca 2024 r.,

 y kotły, piece i kominki speł-
niające standardy emisyjne 
odpowiadające klasie 3 lub 
4 można eksploatować do 1 
lipca 2028 r.,

 y kotły klasy 5 oraz spełniają-
ce normy ekoprojektu moż-
na użytkować bezterminowo.

Uchwała antysmogowa na te-
renie województwa dolnoślą-
skiego od dnia 1 lipca 2018 r. 
wprowadziła:

I.  ZAKAZ  stosowania  w  in-
stalacjach,  w  których  nastę-
puje spalanie paliw:

1) mułów i flotokoncentratów 
węglowych oraz mieszanek 
produkowanych z ich wyko-
rzystaniem,

2) węgla brunatnego oraz pa-
liw stałych produkowanych 
z wykorzystaniem tego węgla,

3) węgla kamiennego w posta-
ci sypkiej o uziarnieniu poniżej 
3 mm,

4) biomasy stałej o wilgotności 
w stanie roboczym powyżej 
20%.

II.  Obowiązek  spełnienia 
wymogów  normy  „EKO-
PROJEKT” w nowych insta-
lacjach  na  paliwa  stałe  np. 
w  odniesieniu do  emisji  czą-
stek stałych (PM):

1) z miejscowych ogrzewaczy 
pomieszczeń na paliwo stałe 
z zamkniętą komorą spalania 
wykorzystujących:

 y paliwo stałe inne niż pelet - 
do 40 mg/m3,

 y pelet - do 20 mg/m3,

2) z miejscowych ogrzewaczy 
pomieszczeń na paliwo stałe 
z otwartą komorą spalania - do 
50 mg/m3.

Poniżej przedstawiamy odpo-
wiedzi na kilka ważnych pytań 
w kwestii spalania:

Jak można  skontrolować  ja-
kość węgla?

Osoba stosująca paliwo stałe 
do ogrzewania lub przygoto-
wywania posiłków i ciepłej 
wody będzie zobowiązana do 
posiadania certyfikatu jakości 
stosowanego paliwa, które po-
winna otrzymać od sprzedaw-
cy paliwa.

Dlaczego  nie  wolno  palić 
śmieci?

Spalanie odpadów jest praw-
nie zakazane. Podczas spala-
nia śmieci, głównie tworzyw 
sztucznych, do powietrza wy-
dostają się ekstremalnie nie-
bezpieczne substancje takie 

jak dioksyny i furany, wielo-
pierścieniowe węglowodory 
aromatyczne (WWA), pył za-
wierający metale ciężkie (tj. 
chrom, nikiel, ołów, kadm, 
rtęć i wiele innych), dwutle-
nek siarki, tlenki azotu, czy 
chlorowodór i fluorowodór. 
Wiele z tych zanieczyszczeń 
trafia też do gleby i wody, 
przedostając się następnie 
wraz z żywnością do organi-
zmu.

Dioksyny i furany są tysiące 
razy bardziej trujące niż cy-
janek, a ich połowiczny roz-
pad w glebie trwa ok. 160 lat. 
Przedostając się do organizmu 
odkładają się w tkance tłusz-
czowej (również w mleku, czy 
mięsie) i migrują w łańcuchu 
pokarmowym powodując m.in. 
nowotwory, obniżenie od-
porności, osłabienie wzrostu, 
zdolności rozrodczych, zabu-
rzenia neurologiczne i hormo-
nalne.

Metale ciężkie mogą wywo-
ływać zaburzenia w funkcjo-
nowaniu organizmu. Ołów 
upośledza wątrobę, wywołuje 
anemię. Kadm uszkadza ner-
ki, powoduje osteoporozę, jest 
rakotwórczy. Rtęć uszkadza 
układ nerwowy, powoduje 
choroby serca. Szacuje się, że 
zanieczyszczenia powietrza 
powodują rocznie ok. 3000 
zgonów w naszym wojewódz-
twie.

Uchwała
antysmogowa 
ma już 2 lata
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Jak rozróżnić wilgotne drew-
no od suchego?

Mieszkańcy, którzy spala-
ją drewno powinni zwrócić 
przede wszystkim uwagę na 
okres jego suszenia. Sezono-
wanie drewna przez okres 2 lat 
daje możliwość uzyskania pa-
rametrów wilgotności drewna 
„w stanie roboczym” (gotowe-
go do spalenia), które spełnią 
wymagania uchwały - czyli 
poniżej 20%. Do sprawdzenia 
wilgotności drewna można sto-
sować urządzenia elektronicz-
ne tzw. wilgotnościomierze do 
drewna. Ceny takich urządzeń 
rozpoczynają się od około 50 
zł. Mieszkańcy, którzy spa-
lają drewno powinni zwrócić 
przede wszystkim uwagę na 
okres jego suszenia.

Dlaczego spalanie wilgotnego 
drewna jest szkodliwe?

Mokre drewno jest mniej ka-
loryczne - spala się go na-
wet dwukrotnie więcej, gdyż 
część energii pochłaniane jest 
na odparowanie wody, przez 
co temperatura spalania jest 
niższa. W wyniku tego część 
gazów nie ulega całkowitemu 
spaleniu - wytwarza się sadza, 
która w połączeniu z wilgocią 
osadza się na ścianach komina 
i może prowadzić do obniże-
nia sprawności kominka/kotła, 
a także zapchania, korozji, czy 
samozapłonu komina. Rów-
nocześnie, spalanie wilgotnej 
biomasy (drewna) prowadzi 
do emisji szkodliwych dla 
zdrowia substancji - przede 
wszystkim silnie rakotwórcze-
go benzo-α-pirenu (obecnego 
m.in. w dymie papierosowym), 
a także pyłów, zwłaszcza tych 
najmniejszych - a zatem naj-
bardziej szkodliwych (PM<1). 
Dlatego drewno, wbrew po-

wszechnej opinii, nie jest 
paliwem „czystym” („ekolo-
gicznym”). W odniesieniu do 
emisji zanieczyszczeń (pyłów 
PM2,5, benzo-α-pirenu), drew-
no bywa porównywalne ze 
średniej jakości węglem - wie-
le jednak zależy od pieca czy 
kominka i sposobu spalania.

Jakie są możliwe sankcje nie-
stosowania  zapisów  uchwały 
antysmogowej?

Zadania kontrolne w zakre-
sie przestrzegania przepisów 
wprowadzonych uchwałą an-
tysmogową będą prowadzić 
w szczególności:

 y straże gminne (na podstawie 
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o stra-
żach gminnych);

 y wójt, burmistrz i prezydent 
miasta oraz upoważnie-
ni pracownicy urzędów 
miejskich i gminnych lub 
funkcjonariusze straży 
gminnych (na podstawie art. 
379 ustawy - Prawo ochrony 
środowiska);

 y policja (w oparciu o art. 1 
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 
kwietnia 1990 r. o Policji;

 y inspektorzy nadzoru budow-
lanego (na podstawie art. 81 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. - Prawo budow-
lane);

 y wojewódzki inspek-
tor ochrony środowiska 
(w oparciu o art. 2 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 
1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska).

Dodatkowo należy wskazać, że 
zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 
lit. c ustawy Prawo budowlane 
obiekty budowlane powinny 
być w czasie ich użytkowania 
poddawane przez właściciela 
lub zarządcę kontroli okreso-
wej, co najmniej raz w roku, 
polegającej na sprawdzeniu 
stanu technicznego przewodów 
kominowych.

Osoba  naruszająca  przepisy 
uchwały  może  być  ukara-
na mandatem  do  500  zł  lub 
grzywną  do  5  000  zł.  Uda-
remnianie  lub  utrudnianie 
przeprowadzenia  kontroli 
w  zakresie  ochrony  środo-
wiska  jest  przestępstwem 
zagrożonym karą aresztu na 
podstawie art. 225 k.k.

Użytkownicy kotłów, pieców 
i kominków zobowiązani są do 
przedstawienia kontrolującym 
dokumentów potwierdzają-
cych, że stosowane urządzenie 
grzewcze spełnia wymagania 
uchwały. Takim potwierdze-
niem może być instrukcja 
użytkowania, dokumentacja 
techniczna, sprawozdanie z ba-
dań lub inny dokument.

Jakość stosowanych paliw rów-
nież powinna być potwierdzo-
na dokumentami np. fakturą 
zakupu paliwa.

Pamiętaj!  To  czym  palisz, 
ma  wpływ  na  zdrowie  NAS 
WSZYSTKICH!

Odwiedź
nas na facebooku

 y Sławomir Zamożny 
„Chałupy Łużyckie - In 
Live”

 y Wystawa historyczna: 
Powstanie Biblii

 y IX Festiwal Kobiet i Ro-
dziny

 y Planszomania

 y Spotkanie autorskie 
z Barbarą Thiel

 y Sesje rady miejskiej - 
głosowania i wideo

 y Harmonogram odbioru 
odpadów wielkogabary-
towych

 y Dzień Klubowicza IZIS

 y W tym tygodniu w kinie

4 grudnia
• Warsztaty układania mozaiki 

„Mozaikowe Gwiazdy”
5 grudnia 
• Przemoc w rodzinne a działa-

nia prawne. Spotkania z Rad-
cą prawnym dla mieszkańców 
Miasta i Gminy Bogatynia nt. 
prawnych aspektów i możli-
wości pomocy, jakich może 
oczekiwać osoba doświadcza-
jąca przemocy w rodzinie

• Kiermasz Bożonarodzeniowy
• Konkurs wypieków świątecz-

nych
• Warsztat doboru odpowied-

niej bielizny „Brafitteria - 
Świat Dopasowanego Stani-
ka” z możliwością przymiarki 
i zakupu

• Rodzinne warsztaty cera-
miczne „Mozaikowe Anioły”

• Koncert kolęd i pastorałek
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11
listopada

1918 - 2019

Narodowe 
Święto 
Niepodległości

Złożeniem wiązanek kwiatów pod 
pomnikiem w parku im. JP II, 
uroczystą Mszą za Ojczyznę 
w kościele pw. św. apostołów Piotra 
i Pawła oraz programem 
artystycznym i wspólnym śpiewaniem 
pieśni patriotycznych 
w BOK-u uczczono w Bogatyni sto 
pierwszą rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości.
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Krwiodawcy z Klubu HDK 
przy Elektrowni Turów spotka-
li się 16 listopada w Multifunk-
cyjnym Centrum Trójstyku na 
uroczystym balu z okazji jubi-
leuszu 45-lecia klubu.

Są takie chwile w działalności 
organizacji, kiedy należy wyra-
zić podziękowanie za bezcenny 
dar życia, jakim jest krew. Ju-
bileusz stanowił szczególną 
okazję do wyrażenia uznania 
nie tylko słowami, ale także za 
pomocą symboli.

Po oddaniu co najmniej 18 li-
trów krwi przez mężczyzn i 15 
litrów przez kobiety, odznaką 
„Zasłużony Honorowy Daw-
ca Krwi” odznaczeni zostali: 
Karolina Giernacka, Radosław 
Legeżyński, Marcin Gorczyca 
oraz Sławomir Bartczak

Po oddaniu co najmniej 12 li-
trów krwi przez mężczyzn i 10 
litrów przez kobiety, odznaką 
„Zasłużony Honorowy Daw-
ca Krwi odznaczeni zostali: 
Aleksandra Śloderbach, Grze-
gorz Struzik, Krystian Górka, 
Robert Rogala, Mariusz Lebie-
dziński i Marek Małkiewicz.

Po oddaniu co najmniej 6 li-
trów krwi przez mężczyzn i 5 
litrów przez kobiety, odznaką 
„Zasłużony Honorowy Daw-
ca Krwi” odznaczeni zostali: 
Aleksandra Cygan, Magdalena 
Maciaszek-Żelazo, Piotr My-
tych, Jarosław Chojka, Marcin 

Padula, Mariusz Danielewicz, 
Norbert Wieczorek, Adam 
Ignatowicz, Radomir Tomczak 
oraz Marcin Gołąb.

Na wniosek zarządu klu-
bu, w uznaniu za wieloletnie 
wsparcie jego działalności i za 
wieloletnią aktywną działal-
ność na rzecz rozwoju Ruchu 
Honorowego Krwiodawstwa 
w Polsce, Medalem 60-lecia 
Honorowego Krwiodawstwa 
w Polsce zostali wyróżnieni:

 y PGE Górnictwo i Energia 
Konwencjonalna S.A. Od-
dział Elektrownia TURÓW – 
medal odebrał Pan Ryszard 
Kupczyk – Główny inżynier 
do spraw utrzymania ruchu 

 y Urząd Miasta i Gminy 
w Bogatyni – medal odebrał 
burmistrz Wojciech Błasiak,

 y ”ELTUR-SERWIS” sp. 
z o.o. - medal odebrał 
Tomasz Broda – wiceprezes 
zarządu,

 y Organizacja Międzyzakła-
dowa NSZZ „Solidarność” 
przy Elektrowni Turów 
– medal odebrał przewodni-
czący Marek Stecyk,

 y Punkt Krwiodawstwa 
RCKiK Wałbrzych, Oddział 
Terenowy w Bogatyni - 
medal odebrała Bogumiła 
Misztela.

Na wniosek zarządu klubu, za 
wieloletnią aktywną działal-

ność na rzecz rozwoju Ruchu 
Honorowego Krwiodawstwa 
w Polsce, Medalem 60-lecia 
Honorowego Krwiodawstwa 
w Polsce zostali wyróżnieni 
następujący członkowie: Tade-
usz Żylewicz, Tadeusz Chry-
czyk, Grzegorz Flaga, Andrzej 
Szostak, Tomasz Wolkiewicz, 
Jan Łopuch.

Przybyli wysłuchali wystąpie-
nia prezesa Jarosława Żelazo 
na temat historii i bieżącej 
działalności klubu, a zaprosze-
ni goście wyrazili podzięko-
wania dla swoich członków za 
ten bezcenny dar życia, jakim 
jest krew i za bezinteresowną 
działalność na rzecz ludzi po-
trzebujących.

Wsparcia i pomocy w organi-
zacji tego jubileuszu udzieliły 

następujące firmy i instytucje:

 y PGE Górnictwo i Energe-
tyka Konwencjonalna S.A. 
Oddział Elektrownia Turów,

 y Urząd Miasta i Gminy 
w Bogatyni,

 y Organizacja Międzyzakła-
dowa NSZZ „Solidarność” 
przy Elektrowni Turów,

 y Bogatyński Ośrodek Kul-
tury,

 y Mega Serwis sp. z o.o.

Serdecznie zachęcamy wszyst-
kich mieszkańców miasta 
i gminy do włączenia się w tę 
szlachetną i bardzo ważną dla 
całego społeczeństwa inicjaty-
wę, jaką jest oddawanie krwi. 
To tylko tyle i aż tyle, ile może-
my dać drugiemu człowiekowi.

45-lecie Klubu 
HDK przy 
Elektrowni Turów
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8 listopada 2019 r. w Galerii stopART Bogatyńskiego Ośrodka 
Kultury odbył się wernisaż wystawy, znanego już bogatyńskiej 
publiczności, Sławomira Zamożnego pn. „Chałupy Łużyckie 
– In Live”.

Wiele razy mieliśmy przyjem-
ność wystawiać dzieła Sła-
womira Zamożnego, ostatnio 
podczas „Przeglądu Twórczo-
ści Plastycznej” 12 kwietnia 
2019 roku, gdzie prezentowane 
były dzieła lokalnych twórców. 

Tym razem mogliśmy obej-
rzeć obrazy olejne domów łu-
życkich oraz dzieła wykonane 
w technologii „fusingu” (glass 
fusing) czyli obróbki cieplnej 
szkła dekoracyjnego.

We wtorek, 26 listopada 2019 r. w Bogatyńskim Ośrodku Kul-
tury odbyła się XIII edycja Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Je-
sienny Liść”.

W Festiwalu wzięło udział 173 
młodych artystów z przedszko-
li, oddziałów przedszkolnych 
oraz szkół podstawowych, 
z klas I-III z terenu Miasta 
i Gminy Bogatynia. Jak co roku 
dzieci zaśpiewały piosenki te-
matycznie związane z koloro-
wą polską jesienią. Występy 
artystyczne nie podlegały oce-

nie jury, ponieważ „Jesienny 
Liść” ma charakter przeglądu. 
Każdy z uczestników festiwalu 
i opiekunów otrzymał okolicz-
nościowy dyplom oraz słodki 
upominek, natomiast każda in-
stytucja dyplom z podziękowa-
niem. Do zobaczenia kolejny 
raz już za rok!

Serdecznie zapraszamy oso-
by indywidualne, instytucje, 
organizacje oraz stowarzysze-
nia do udziału w Kiermaszu 
Bożonarodzeniowym, który 
odbędzie się w Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury 8 grudnia 
2019 r. w godz. 10.00 - 17.00. 
Tegoroczny Kiermasz będzie 
połączony z Finałem Festiwalu 
Kobiet i Rodziny podczas któ-

rego odbywać się będą różne-
go rodzaju warsztaty dla dzie-
ci i dorosłych oraz konkursy. 
Zwieńczeniem festiwalu bę-
dzie Koncert Kolęd i Pastora-
łek na sali widowiskowej. Wię-
cej informacji o kiermaszu na 
stronie www.bokbogatynia.pl, 
a o Festiwalu Kobiet i Rodziny 
na stronie www.bogatynia.na-
szabiblioteka.com.

Festiwal w BOK

XIII Jesienny Liść

Galeria stopART

„Chałupy Łużyckie 
– In Live”
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Bogatyński Ośrodek Kultury zorganizował, jak co roku, Mię-
dzynarodowy Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych. 
19 listopada odbyła się już XIII edycja tego wydarzenia.

W Przeglądzie wzięły udział 
osoby niepełnosprawne 
z domów opieki, ośrodków 
pomocy społecznej, szkół 
z oddziałami integracyjny-
mi i pracowni artystycznych 
z Polski oraz Czech. Na scenie 
zobaczyliśmy przedstawienia 
teatralne, prezentacje wokalne 
solistów i zespołów oraz re-
cytacje wierszy. Uroczystego 
otwarcia imprezy dokonała 
Burmistrz ds. Polityki Regio-
nalnej Bożena Wojciechowska. 
Gościnnie wystąpił Młodzieżo-
wy Zespół Taneczny ze Studia 
Tańca Katarzyny Soleckiej. 
Po wszystkich 17 występach 
scenicznych zgromadzeni go-
ście udali się do sali tanecznej 
na poczęstunek, a następnie 
obejrzeli wystawę twórczości 

plastycznej i rękodzieła arty-
stycznego, przygotowaną przez 
osoby niepełnosprawne. Prace 
można podziwiać na górnym 
holu Bogatyńskiego Ośrodka 
Kultury do 9 grudnia. Każdy 
z uczestników otrzymał medal 
oraz dyplom, natomiast pla-
cówki wartościowe upomin-
ki. Serdecznie dziękujemy za 
wspaniałe, wzruszające i pełne 
empatii chwile. Za rok również 
zapraszamy.

Organizator: Bogatyński Ośro-
dek Kultury

Współorganizator: Miasto 
i Gmina Bogatynia

Sponsor: PGE GiEK S.A.

Fundator upominków: Mariola 
i Andrzej Paszniccy: Bukie-
ciarnia „Róża”.

Bogatyński Ośrodek Kultury

XIII Międzynarodowy Przegląd 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych
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„Dziś ortografia do ekologii należy” to tytuł XI Bogatyńskiego 
Dyktanda dla Dorosłych. Konkurs odbył  się w Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury, uczestniczyło 27 osób. Tekst dyktanda przy-
gotowała Wanda Miłopolska-Trojanowska.

Motywem przewodnim była 
ochrona przyrody. Nad po-
prawnym przebiegiem kon-
kursu czuwała komisja w skła-
dzie: Marta Brożyna, Dorota 
Bogdanowicz, Anna Brożek, 
Iwona Dąbrowska, Małgorzata 
Hacia, Anna Hantke, Grażyna 
Kołodziejczuk, Marta Pędrak, 
Ewa Tęcza, przewodnicząca 
Sylwia Sułkowska.

Bogatyńskim Mistrzem Oro-
grafii i Puchar otrzymał 
Krzysztof Bieńkowski.

Bogatyńskim I Wicemistrzem 
Ortografii i Puchar otrzymał 
Jarosław Jurkowski.

Bogatyńskim II Wicemistrzem 
Ortografii i Puchar otrzymała 
Iwona Józefowicz.

Wyróżnienia otrzymali: Do-
rota Bojakowska, Barbara 
Glanowska, Elżbieta Drewal, 
Małgorzata Sawicka, Katarzy-
na Mandyk, Anna Kazimierska 
oraz Remigiusz Miaskiewicz.

Laureaci i wyróżnieni otrzy-
mali dyplomy i nagrody książ-
kowe, upominki ekologiczne 
z logo GPO oraz karty podarun-
kowe. Ponadto wśród uczest-
ników konkursu rozlosowano 
nagrody ufundowane przez 
sponsorów. A nagrody ufun-
dowali: Gminne Przedsiębior-

XI Bogatyński Konkurs Ortograficzny

stwo Oczyszczania, Gminny 
Zarząd Mienia Komunalnego, 
Niezależny Partner Bizneso-
wy FM WORLD POLSKA. 
Sponsorzy indywidualni: Do-
rota Bojakowska przewodni-
cząca Rady Miejskiej, Tomasz 
Tracz radny Rady Miejskiej, 
Wiktoria Rataj radna Powiatu 
Zgorzeleckiego, Adam Balcer 
radny Powiatu Zgorzeleckiego, 
Katarzyna Bartkowiak prezes 
GZMK, Joanna Zalewska-Sa-
wicka, Anetta Kempska pre-
zes Klubu Puszystych, Iwona 
Hałas - firma Mary Kay, Strefa 
Piękna, Restauracja „Hoker”, 
Buczkowscy Pasieka Lutognie-
wice, Salon Merlin, Klub Na-
uczycielski „Izis”.

W programie artystycznym wy-
stąpiły Bogatyńskie Amazonki 
oraz zespół taneczny i wokalno-
-instrumentalny z klubu „Izis”.

Prezes Klubu Nauczyciel-
skiego „Izis” podziękowała 
współorganizatorom: Boga-
tyńskiemu Ośrodkowi Kultury, 
Bibliotece Publicznej, Urzę-
dowi Miasta i Gminy, komisji 
konkursowej, sponsorom, Bo-
gatyńskim Amazonkom i ko-
leżankom z klubu za pomoc 
w zorganizowaniu intelektu-
alnej imprezy. Była to udana 
impreza. Złożyła gratulacje 
wszystkim odważnym, którzy 
zmierzyli się z zawiłościami 
polskiej ortografii.
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C y f r o w o  k o m p e t e n t n i

W środę 20 listopada, w ramach tego samego projektu, Urząd 
Miasta i Gminy w Bogatyni odwiedzili wyjątkowi goście. Była 
to grupa uczniów kl.  IV  i V ze Szkoły Podstawowej w Dzia-
łoszynie, która wzięła udział w warsztatach dziennikarskich, 
zorganizowanych  przez  Wydział  Współpracy  z  Zagranicą 
i Promocji. 

Młodzi dziennikarze rozpo-
częli od wizyty u burmistrza 
Wojciecha Błasiaka, z któ-
rym przeprowadzili bardzo 
ciekawy wywiad. Ukaże się 
on w kolejnym wydaniu ga-
zetki szkolnej. Adepci sztuki 
dziennikarskiej pytali naszego 
włodarza między innymi o to, 
czym zajmuje się burmistrz, 
jakie są jego zainteresowania 
czy o to, w jaki sposób spędza 
czas wolny. Uczestnicy warsz-
tatów mieli również okazję 
sprawdzić się przed kamerą 

jako prawdziwi prezenterzy 
oraz wzięli udział w kole-
gium redakcyjnym Biuletynu 
Informacyjnego „Bogatynia”, 
gdzie poza zdobyciem wiedzy 
merytorycznej dowiedzieli się 
również, jak powstaje gazeta 
z technicznego punktu widze-
nia. Dziennikarze zobaczyli, 
jak wygląda łamanie i skład. 
Efekty pracy reporterskiej 
młodych prezenterów można 
zobaczyć na oficjalnej stronie 
urzędu www.bogatynia.pl.

Od września 2019 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Bogatyni, Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni, Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Bogatyni, Szkoły Podstawowej nr 5 w Bogaty-
ni, Szkoły Podstawowej w Porajowie oraz Szkoły Podstawowej 
w Działoszynie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, realizo-
wanych w ramach projektu ,,Cyfrowo kompetentni”.

W ramach tego projektu 
uczniowie uczestniczą w za-
jęciach wyrównawczych 
z matematyki, kołach mate-
matycznych, przyrodniczych, 
fizycznych, dziennikarskich, 
plastycznych i zajęciach infor-
matycznych z elementami ro-
botyki. Przed przystąpieniem 
do projektu wszystkie szkoły 
doposażone zostały w pomo-
ce dydaktyczne oraz sprzęt 
TIK do prowadzenia zajęć 
o wartości ponad 400 000 zł. 
Od początku trwania projektu 
„Cyfrowo kompetentni” towa-
rzyszymy jego uczestnikom, 

zarówno z kamerą, jak również 
aparatem fotograficznym. Tym 
razem zagościliśmy w Szkole 
Podstawowej nr 1 na zajęciach 
z informatyki z elementami 
robotyki, które prowadzi Ma-
rek Fularz. Warto zaznaczyć, 
że wszyscy uczniowie, którzy 
chcą zgłębiać tajniki progra-
mowania mają do dyspozycji 
przenośne komputery, klocki 
Lego WeDo i Lego Mindstorms 
do programowania (zakupione 
w ramach wcześniej realizo-
wanego projektu ,,Praktyczny 
TIK”) oraz drukarkę 3D. Jak 
mówi prowadzący. „Sprzęt, 

który otrzymaliśmy w ramach 
projektu umożliwia przepro-
wadzenie bardzo ciekawych 
zajęć, które naprawdę podoba-
ją się jego uczestnikom. Warto 
zaznaczyć choćby edukacyjną 
wersję bardzo popularnej gry 
Minecraft. Dzięki wsparciu 
rodziców zakupiliśmy licencje, 
dzięki którym tworzymy we-
wnętrzny świat, bez połączenia 
z serwerami do gry rozrywko-
wej i tam wykonujemy okre-
ślone zadania związane z pro-
gramowaniem”.

Należy przypomnieć, że na 
zakończenie zajęć prowadzo-
nych w projekcie jego uczest-
nicy wezmą udział w turnie-
jach, grach i olimpiadach oraz 
wyjazdach edukacyjnych. 
W zależności od ich rodzaju 
uczniowie wyjadą do Wrocła-
wia (Hydropolis, warsztaty fi-
zyczne lub chemiczne na Uni-
wersytecie Wrocławskim, Zoo, 
Teatr Muzyczny CAPITOL), 
do Wałbrzycha, gdzie zwiedzą 
Explora Park i Zamek Książ.

Zajęcia z robotyki

Warsztaty 
dziennikarskie

Projekt „Cyfrowo kompetentni” dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet X. Działanie 10.2, Poddzia-
łanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
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Kolejny udany 
występ Gromu

5  tysięcy  złotych  wygrali  dla  swojej  wsi  mieszkańcy  Jasnej 
Góry, którzy zostali triumfatorami VIII edycji konkursu Na-
sza wieś - mamy się czym pochwalić. Na podium znalazły się 
również sołectwa Stojanów i Bielawa Dolna.

W VIII edycji konkursu udział 
wzięło osiem sołectw z trzech 
gmin powiatu zgorzeleckiego: 
Bratków, Działoszyn, Jasna 
Góra z Gminy Bogatynia; Bie-
lawa Dolna i Stojanów z Gmi-
ny Pieńsk oraz Mała Wieś 
Górna, Miedziana i Mikułowa 
z Gminy Sulików.

Komisja konkursowa oceniała 
dbałość o estetykę wsi, zaanga-
żowanie społeczności lokalnej 
w działania na rzecz wsi, za-
chowanie i rozwój tożsamości 
wsi (historia, kultura, tradycje, 
kształtowanie indywidualne-
go wizerunku wsi), ofertę wsi 
(kiermasze, jarmarki, dożyn-
ki, odpusty, majówki, zabawy 
itp.), umiejętność zaprezen-
towania dorobku wsi podczas 
wizytacji komisji konkursowej 
i jakość przedłożonych mate-
riałów.

Na podium VIII edycji kon-
kursu znalazły się następujące 
sołectwa:
 y I Miejsce - Jasna Góra  
- 5000 zł

 y II Miejsce - Stojanów  
- 3000 zł

 y III Miejsce - Bielawa Dolna 
- 2000 zł

Wyróżnienia otrzymały sołec-
twa: Miedziana, Działoszyn, 
Mikułowa, Mała Wieś Górna, 
Bratków.

Starostwo Powiatowe w Zgo-
rzelcu - organizator konkur-
su, podziękował sołectwom 
za ogromne zaangażowanie 
i wspaniałe prezentacje. Nasza 
redakcja szczególnie gratuluje 
mieszkańcom zwycięskiej Ja-
snej Góry wspaniałych osią-
gnięć oraz dobrej współpracy 
na rzecz całego sołectwa. Je-
steśmy z Was dumni!

Konkurs „Nasza 
wieś - mamy się czym 
pochwalić”  
- znamy zwycięzców!

Teren przy urzędzie miasta przypominał ostatnio sklep ogrod-
niczy. Wszystko to za sprawą zorganizowanej przez Wydział 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, akcji zaopa-
trzenia gminnych szkół i przedszkoli w sadzonki drzew i krze-
wów.  Dzięki  pracy  uczniów  i  ich  opiekunów,  rośliny  przed 
zimą zadomowiły się już na terenie jednostek.

Pomysł sadzenia drzew i krze-
wów na terenach pozostających 
w trwałym zarządzie jednostek 
oświatowych spotkał się z du-
żym zainteresowaniem. Jak 
podkreśliła koordynująca akcję 
z ramienia urzędu Magdalena 
Biniasz, rośliny posadzone wo-
kół naszych placówek oświa-
towych, nie tylko upiększą 

otoczenie, ale także dadzą cień 
na placu zabaw czy ochronią 
przed kurzem. Oczywiście, 
do nasadzeń wybrano gatun-
ki bezpieczne dla dzieci – bez 
kolców czy trujących owoców. 
Zakupione drzewa to w więk-
szości jarzębiny i derenie. Dla 
przykładu, jarzębina pełni waż-
ną rolę biocenotyczną i ekolo-

giczną. Jej dekoracyjne owoce 
mają nie tylko estetyczne wa-
lory, jesienią i zimą są uzupeł-
nieniem diety ptaków. Wokół 
szkół i przedszkoli pojawiły się 
także migdałki, trzmieliny czy 
bukszpany. Młodzi ogrodnicy, 
uczestniczący w akcji sadze-
nia roślin, będą je także pielę-
gnować. W ten sposób nauczą 
się odpowiedzialności za ota-

czającą nas przyrodę i dołożą 
swoją cegiełkę do łagodzenia 
skutków zmian klimatycznych. 
Jesienne sadzenie już za nami, 
ale to nie koniec akcji a jedy-
nie jej pierwszy etap. Wiosną, 
podczas drugiego etapu, dzieci 
będą …sadzić las! Oczywiście 
w ścisłej współpracy z Lasami 
Państwowymi. 

Miasto kupiło rośliny, dzieci zasadziły  
je wokół szkół i przedszkoli

Sadzimy drzewa, 
sadzimy lasy

Zawody ”Praga Nextgen Nextlevel 23.11.2019” to kolejna im-
preza sportowa, w której udział wzięli sportowcy Klubu Spor-
towego Grom Bogatynia.  Po  raz  kolejny  podopieczni  Pawła 
i Kornelii Darłak nie zawiedli, staczając emocjonujące walki, 
dzięki którym sześciokrotnie stawali na zasłużonym podium.

Ze złotymi krążkami wrócili: 
Oliwia Malcow, Kamil Sa-
melski, Michał Ostrowski oraz 
Olivier Twardziszewski. Sre-
bro zdobyła Emilia Kaszycka, 
a brąz wywalczył Łukasz Mi-
kuć. Ogromną walecznością 
wykazali się również najmłod-
si zawodnicy, dla których był 
to pierwszy start w tej rangi 
zawodach. Wiktor Ksykiewicz, 
Mateusz Strózik, Dawid Balcer 

i Hubert Piekarski uplasowali 
się tuż za podium zdobywając 
piąte miejsca. Ponadto Kamil 
Samelski został uznany przez 
organizatora za najlepszego 
zawodnika walczącego w kate-
gorii junior. Udany występ jest 
efektem wieloletniej  pracy, za-
równo trenerskiej, jak i zawod-
niczej. Jak widać żmudna pra-
ca po latach medalami odpłaca.
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Rozmawiamy z Adą Achcińską, bogatynianką, która w listo-
padzie zadebiutowała w seniorskiej Reprezentacji Polski Ko-
biet. Młoda zawodniczka swoją postawą udowadnia, że ciężką 
pracą można osiągać wyznaczone cele i spełniać marzenia.

Ada – rozmowa musi zacząć 
się od ogromnych gratulacji. 
Jako  nastolatka  zadebiu-
towałaś  w  pierwszej  repre-
zentacji  Polski.  Powiedz,  co 
czułaś  wchodząc  na  boisko 
w  eliminacyjnym  meczu 
z Hiszpanią?

Dziękuje bardzo! To było dla 
mnie spełnienie marzeń, uczu-
cie nie do opisania, ogromny 
stres, ale również wielkie prze-
życie. Tego momentu nie zapo-
mnę do końca życia.

Czy  z  racji  tego,  że masz  za 
sobą  grę  w  młodszych  gru-
pach  kadry  Polski,  nawet 
jako jej kapitan, podczas se-
niorskiego  debiutu  stres  był 
mniejszy?

Nie! Stres był o wiele więk-
szy, ale w momencie wejścia 
na boisko schodzi on ze mnie 
całkowicie.

Zapewne  po meczu  spłynęlo 
sporo  gratulacji.  Powiedz, 
czy dużo  ich było  z Twojego 
rodzinnego miasta – z Boga-

tyni? Z tego co mi wiadomo, 
nasze  lokalne  środowisko 
piłkarskie  bacznie  oglądało 
w tym dniu TVP Sport. 

Tak, dosyć sporo, co było dla 
mnie naprawdę bardzo miłe, 
zważywszy na to, że nie miesz-
kam już w Bogatyni ponad 4 
lata.

W kadrze Polski są nazwiska, 
które w kobiecej piłce nożnej 
mają naprawdę uznaną mar-
kę. Mam na myśli choćby Ewę 
Pajor, czy Kasię Kiedrzynek. 
Myślę,  że  niejednokrotnie 
oglądałaś  ich  spotkania  np. 
w  Lidze  Mistrzyń,  a  teraz 
była  okazja,  żeby  zagrać  ra-
zem  na  boisku.  Powiedz  jak 
one przyjęły Cię w kadrze?

Dostałam duże wsparcie od 
dziewczyn, za co bardzo dzię-
kuje. Pomogły mi się zaakli-
matyzować, wspierały i dawały 
dużo wskazówek. Są dla mnie 
wzorem i możliwość  spędze-
nia z nimi tygodnia i bycia 
w tej drużynie w meczu elimi-

nacyjnym to wielkie przeżycie 
i zaszczyt.

Nasuwa się pytanie: „Co da-
lej”? Aktualnie grasz w TME 
GROT SMS Łódź. Sądzę jed-
nak, że Twoje ambicje sięga-
ją  nieco  dalej.  Wymarzony 
Klub?  A  może  już  kroi  się 
jakiś transfer i mogłabyś coś 
zdradzić?

Podchodzę do tego spokojnie. 
Wiem ze przede mną mnóstwo 

pracy, żeby być i grać jak za-
wodniczki z seniorskiej repre-
zentacji. Skupiam się i chce 
dać z siebie jak najwięcej dru-
żynie, w której teraz występu-
ję. W jakim klubie będę grała, 
pokaże przyszłość.

Wyjechałaś  z  Bogatyni 
w  młodym  wieku.  Musiałaś 
szybko  się  usamodzielnić 
i  walczyć  o  swoje  marzenia. 
Z  perspektywy  czasu,  chyba 
nie żałujesz takiej decyzji?

Początki były naprawdę trud-
ne, rozłąka z najbliższymi, do-
mem. W pewnym momencie 
byłam w stanie zrezygnować 
z piłki, aby wrócić do domu. 
Jednak miałam przy sobie ro-

dzinę i przyjaciół, którzy wybi-
li mi tę myśl z głowy i byli przy 
mnie nawet w tych trudnych 
momentach.

Co  byś  powiedziała  zawod-
niczkom,  które  marzą  o  po-
dobnej  karierze?  Jest  na  to 
jakaś recepta?

Na wszystko patrzę z poko-
rą, każdy jest inny, każdy ma 
inne podejście. Jeżeli chodzi 
o mnie, to jedną z najważniej-
szych zasad jest ta, aby nie spo-
cząć na laurach. U mnie wyjazd 
na seniorską reprezentacje nic 
nie zmienił, jedynie dodał moc-
niejszego „kopa” do pracy, naj-
ważniejsze jest to, aby się nie 
zmieniać, być skromnym, słu-
żyć pomocą i zawsze być sobą.

Z Bogatyni do Kadry Polski!



Nr 5/100 listopad 201916 Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Produkcja: Polska 
gatunek: komedia romantyczna 

czas: 103 min. 

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

13-17.12.2019 
godz. 17.00 

2D,PL 

Produkcja: USA 
gatunek: horror 

czas: 151 min. 

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

13-17.12.2019 
godz. 19.00 
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 25 283, e-mail: redakcja@bogatynia.pl 
data zamknięcia numeru: 26 listopada 2019 roku

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 

Pomóż
kotom
przetrwać

„Ratując jednego kota nie ocalisz całego świata, ale ocalisz 
cały świat dla tego kota”. Takim hasłem wzywają nas wszyst-
kich do pomocy inicjatorzy gminnej akcji oraz twórcy strony 
na portalu facebook „Pomóż kotom przetrwać”.

Jak dowiedzieliśmy się od 
Tomasza Krzosa – jednego 
ze współinicjatorów tej akcji, 
polega ona na niesieniu pomo-
cy kotom wolno żyjącym na 
terenie Miasta i Gminy Boga-
tynia. Dzięki ludziom dobrej 
woli bezdomne koty dostają 
ocieplone domki, są dokarmia-
ne i w miarę możliwości le-
czone oraz sterylizowane. Jak 
piszą na stronie organizatorzy 
akcji „Staramy się znaleźć dla 
kotów nowe, kochające domy. 
Promujemy adopcję oraz domy 
tymczasowe. Wspieramy oso-
by, poszukujące swojego zagi-
nionego kota lub takie, które 
znalazły bezdomnego malu-
cha. Jednym słowem robimy 
to, co nakazuje art. 1 ustawy 
o ochronie zwierząt, który 
mówi, że Zwierzę, jako istota 
żyjąca, zdolna do odczuwa-
nia cierpienia, nie jest rzeczą. 

Człowiek jest mu winien po-
szanowanie, ochronę i opiekę.”

Grupa działa na zasadzie wo-
lontariatu,  swoje inicjatywy fi-
nansuje dzięki organizowanym 
zbiórkom i darczyńcom do-
starczającym im karmę. Przy 
zadaniach celowych, takich jak 
budowa domków, zwraca się 
o wsparcie finansowe do odpo-
wiednich urzędów. Resztę wy-
datków pokrywa z własnych 
środków.

„Jeśli ktokolwiek chciałby nam 
pomóc serdecznie zaprasza-
my do kontaktu, tel. +48 880 
032 387” – piszą na stronie  
organizatorzy. Jako redakcja 
przyłączamy się do tego apelu 
i zachęcamy do włączenia się 
i udzielenia nawet najmniej-
szego wsparcia. Polecamy też 
śledzić stronę www.facebook.
com/pomoc.kotom.bogatynia/


