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Redakcja: Panie burmistrzu, 
minął pierwszy rok kadencji 
nowego samorządu, kończy 
się rok 2019, proszę podsu-
mować ten czas.

Burmistrz: Rok 2019 był dla 
mnie trudnym rokiem, nie spo-
dziewałem się, że pierwszy rok 
kadencji będzie aż tak ciężki. 
Każdy, dzień, tydzień i miesiąc 
to było nowe wyzwanie, zwią-

zane z utrzymaniem płynności  
finansowej gminy. Tutaj ukłony 
dla pani skarbnik i całego pio-
nu, który zajmuje się finansa-
mi, za dyscyplinę, poświęcenie 
i czas przepracowany nawet 
po godzinach, żeby te finanse 
usprawnić, uporządkować zo-
bowiązania, zarówno te, któ-
re na nas ciążą, jak i te, które 
gmina powinna egzekwować 

od mieszkańców i instytucji. 
Naprawiamy finanse, żebyśmy 
jako samorząd, czyli cały orga-
nizm, mogli prawidłowo funk-
cjonować. To jest ogrom pracy, 
który jeszcze się nie skończył. 
Mamy mnóstwo rzeczy upo-
rządkowanych, dotyczących 
np. gospodarki odpadami, ale 
wciąż borykamy się z uporząd-
kowaniem spraw dotyczących 

VAT-u. Jest to związane nie 
tylko z bieżącą działalnością, 
ale również z inwestycjami, 
które były prowadzone wcze-
śniej. Mam tu na myśli otwarte 
kąpielisko. Jest znaczna kwota 
podatku VAT, której nie może-
my odzyskać z powodu toczą-
cego się postępowania.

Red: Oszczędności to w mija-
jącym roku chyba najczęściej 
słyszane w urzędzie i jednost-
kach podległych słowo. 

B: To już nawet nie jest oszczę-
dzanie. To jest radykalne ogra-
niczenie wydatków. Temu 
służyło wprowadzenie zarzą-
dzenia o blokadzie środków, 

Bogatynia

Wywiad z Burmistrzem MiG 
Wojciechem Błasiakiem

Burmistrz Miastai
Gminy Bogatynia

Wojciech Błasiak

„Cicha noc, święta noc,  
pokój niesie ludziom wszem”…

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu 
spokoju, radości oraz wielu szczęśliwych chwil w gronie rodziny 

i przyjaciół. Niech ten wyjątkowy czas, kiedy gasną wszelkie spory, będzie 
przepełniony miłością i Bożym błogosławieństwem.

Nowy Rok 2020 niech przyniesie spełnienie najpiękniejszych wigilijnych 
życzeń i powodzenie we wszystkich przedsięwzięciach.
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jak też wszelkiego rodzaju po-
sunięcia dotyczące gospodaro-
wania wspólnym pieniądzem, 
który stanowi mienie gminy 
i który do nas trafia. Żeby zo-
brazować, co zrobiliśmy w ra-
mach radykalnych oszczęd-
ności, od urzędu poczynając: 
zmniejszyliśmy zatrudnienie 
i przeszacowaliśmy wynagro-
dzenia na istniejących stano-
wiskach pracy, dzięki czemu 
na płace i pochodne nie wy-
daliśmy prawie 2 mln zł. Zwe-
ryfikowaliśmy obowiązujące 
umowy, np. z kancelariami 
prawnymi. Z tego tytułu nie 
wydaliśmy kolejnych prawie 2 
mln zł. Celowo mówię, że nie 
wydaliśmy, bo tych pieniędzy 
w budżecie gminy by na to nie 
było. Zredukowaliśmy podróże 
służbowe, tu są oszczędności 
w wysokości ok 100 tys. zł. 
W przeciągu roku zostały spła-
cone 24 mln. 550 tys. zł zadłu-
żenia. Było to możliwe dzięki 
drastycznemu ograniczeniu 
wydatków majątkowych i bie-
żących w niemal wszystkich 
obszarach działalności: od ad-
ministracji publicznej, poprzez 
działalność rad osiedlowych 
i sołeckich, organizacji poza-
rządowych, zadania inwesty-
cyjne oraz wydatki wszystkich 
jednostek organizacyjnych 
gminy.

Red. Co z oszczędnościami 
w spółkach?

B: Zostały obniżone wynagro-
dzenia, zarówno rad nadzor-
czych, jak i prezesów. Wszyst-
kie zarządy są jednoosobowe. 
To przynosi ogromne oszczęd-
ności dla spółek i pozwala po-
prawić ich efektywność i funk-
cjonalność. Tu z przykrością 
musze stwierdzić, że jedna 
z naszych spółek - Gminny 
Zarząd Mienia Komunalnego 
Sp. z o.o. została postawiona 
w stan upadłości. Należy za-
znaczyć, że spółka ta zawsze 
przynosiła straty i jej funkcjo-
nowanie na rynku jest po prostu 
ekonomicznie nieuzasadnione. 
Jej kapitał zakładowy jest na 
poziomie 1 mln zł, a skumulo-
wana strata, jaką wykazała na 
koniec 2018 r. wynosiła 1 mln 
622 tys. zł. Po tym już widać, 
że zobowiązania przekraczały 
kapitał zakładowy. Należy za-
uważyć, że większość wspól-

not, którymi zarządzał GZMK 
to nie było mienie gminne, jed-
nak straty w całości musi po-
krywać właściciel spółki, czyli 
gmina i taka sytuacja jest dla 
nas niedopuszczalna. 

Red. GZMK złożyło wniosek 
do sądu o ogłoszenie upadło-
ści, co dalej?

B: Teraz czekamy na decyzję 
sądu. Nie możemy wykony-
wać żadnych czynności. Albo 
sąd stwierdzi, że można prze-
prowadzić upadłość spółki 
i przyjmie ten wniosek, albo 
postanowi, że nie ma takiej 
możliwości i ona wróci do 
nas, do właściciela, w nie-
zmienionej formie. Zasadnym 
jest, aby mieć w gminie tylko 
jeden podmiot zajmujący się 
substancją mieszkaniową. Do 
tej pory mieliśmy trzy takie 
podmioty, działające w różnej 
formie: GZMK, zakład budże-
towy i TBS. To doprowadziło 
do kuriozalnych sytuacji, zwią-
zanych z rozliczeniem wzajem-
nych należności. GZMK zgło-
sił do sądu ponad 100 różnego 
rodzaju pozwów w stosunku 
do gminy o zapłatę, z której to 
zapłaty nie wywiązywał się za-
kład budżetowy, a nie wywią-
zywał się z tego względu, że 
w budżecie gminy nie było na 
tyle pieniędzy, żeby go zasilić. 
To jest węzeł gordyjski, który 
należy przeciąć. Ten problem 
narastał latami, ale w związ-
ku z tym, że wpływy do bu-
dżetu były znacznie wyższe 
i tych pieniędzy było po prostu 
więcej, poprzedni włodarze 
decydowali się na przekazy-
wanie pieniędzy i do spółki, 
i do zakładu budżetowego, na 
uregulowanie tych należno-
ści, które z następnym rokiem 
znów pojawiały się jak grzyby 
po deszczu, ponieważ sposób 
funkcjonowania i zależności 
między tymi podmiotami się 
nie zmieniały. Systemowo nic 
się nie zmieniało. Brnięcie 
w taki układ jest kompletnie 
nie do przyjęcia. Postanowiłem 
to uporządkować, żebyśmy nie 
musieli w przyszłych latach 
mieć takiej sytuacji, że nasz 
własny podmiot skarży nas do 
sądu za należności innego na-
szego podmiotu. Z kolei TBS 
uzyskuje coraz większą stabi-
lizację finansową, mimo cią-

głych perturbacji związanych 
ze spłatą kredytów, zobowią-
zań dotyczących oleju opało-
wego, uregulowania należności 
wobec PEC-u czy też wodo-
ciągów. Widać jednak, że ta 
płynność z miesiąca na miesiąc 
się jednak poprawia, a przed-
stawiony program restruktu-
ryzacji i funkcjonowania TBS-
-u daje nadzieję na uzdrowienie 
tej gospodarki mieszkaniowej, 
oczywiście przy dużej determi-
nacji ze strony urzędu miasta 
i chęci współdziałania naszej 
Rady Miejskiej, bo część de-
cyzji będzie związana z podję-
ciem uchwał przez Radę. 

Red.  Co dalej ze szpitalem to 
jedno z najczęściej zadawa-
nych w tym roku pytań. Czy 
zapadły już jakieś decyzje?

B:. Wszyscy jesteśmy świa-
domi tego, że szpital jest nam 
bardzo potrzebny i nieodzow-
ny. Od kiedy zostałem burmi-
strzem, staram się doprowadzić 
do tego, żeby ten szpital funk-
cjonował w miarę normalnie. 
Stąd moje działania dotyczące 
powołania zespołu ds. restruk-
turyzacji czy zlecenia sporzą-
dzenia profesjonalnej oceny 
podmiotu. Stąd też moje dąże-
nie do tego, aby ten szpital zre-
strukturyzować i dostosować 
jego działania tak, aby gminę 
stać było na jego dofinanso-
wanie. Uważam, że trzeba li-
czyć na siebie. W trakcie jest 
postępowanie konkursowe na 
dyrektora SP ZOZ. Wiem, że 
wpłynęły dwa odwołania do 
komisji konkursowej z żąda-
niem unieważnienia wyników 
tego konkursu, czym będą się 
musieli zająć radcy prawni 
i Rada Miejska, ponieważ to 
do Rady są te odwołania skie-
rowane. Uważam, że to sprawa 
poważna i należy się nad nią 
pochylić, zwłaszcza że gmina 
w tym roku już dopłaciła do 
szpitala ponad 8 mln zł.

Red. Przypomnijmy, że ko-
misja konkursowa została 
powołana przez Radę i wszel-
kie zmiany dotyczące funk-
cjonowania szpitala również 
będzie głosowała Rada Miej-
ska. To nie jest kwestia decy-
zji burmistrza.

B: Tak, do mnie będzie należa-
ło podpisanie umowy z wyło-
nionym kandydatem.

Red. Drugim często poja-
wiającym się w tym roku te-
matem był basen na zalewie. 
Jesteśmy bliżej kąpieli czy 
rozbiórki obiektu?

B: Ostatnio mieliśmy na budo-
wie spotkanie komisji rewizyj-
nej i Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Zgo-
rzelcu, w sprawie ocenienia za-
kresu wykonanych robót, czyli 
ilości budynków, niecek, urzą-
dzeń infrastruktury technicz-
nej, ogrodzenia, placu zabaw, 
boisk sportowych, w celu okre-
ślenia opłaty legalizacyjnej. 
Już wiemy, że to będzie 250 tys. 
zł, bo obiekt został sklasyfiko-
wany, zgodnie z Ustawą - Pra-
wo budowlane jako kąpieliska 
otwarte. Procedura będzie taka, 
że Powiatowy Inspektor Nad-
zoru Budowlanego nakaże nam 
doprowadzenie tego obiektu do 
stanu zgodnego z obowiązują-
cymi przepisami i wniesienie 
opłaty legalizacyjnej w okre-
ślonej wysokości. Dostaniemy 
na to oczywiście jakiś termin, 
na pewno nie będą to trzy 
miesiące, a o wiele dłużej, bo 
sporządzenie dokumentacji, 
a wcześniej sporządzenie spe-
cyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, przeprowadzenie 
procedury przetargowej na  wy-
łonienie wykonawcy, który do-
kona oceny stanu technicznego 
wykonanych robót i sporządzi 
dokumentację projektu bu-
dowlanego zamiennego wraz 
ze wszystkimi uzgodnieniami, 
potrwa więcej niż trzy miesią-
ce. Podejrzewam, że otrzyma-
my na to ponad rok. Wówczas 
będziemy mogli wnieść opłatę 
legalizacyjną i poprosić PINB 
o zatwierdzenie tego projektu 
i pozwolenie na wznowienie 
robót. 

Red. Czy jest szansa, aby coś 
do tego obiektu doprojekto-
wać?

B: Za wszelka cenę  będę na-
mawiał Radę Miejską do tego, 
abyśmy najpierw wspólnie 
przeprowadzili tzw. cash flow, 
który pozwoli nam ocenić po-
tencjał tego miejsca i zapla-
nować to tak, aby ten obiekt 
chociaż się bilansował. Gmina 
nie musi na tym zarabiać, ale 
niech ten obiekt się sam utrzy-
muje. Mam sporo pomysłów, 
ale przyjdzie jeszcze czas, aby 
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o tym mówić. Na razie zależy 
mi na tym, aby gmina nie mu-
siała w nieskończoność dopła-
cać do własnych inwestycji. 

Red. Jeżeli jesteśmy przy te-
macie kąpieliska, to powiedz-
my jak wygląda sytuacja ba-
senu w Szkole Podstawowej 
nr 3?

B: Zwłoka w otwarciu czy uru-
chomieniu basenu jest podyk-
towana tylko i wyłącznie tro-
ską o ten obiekt. Nie możemy 
pozwolić na to, żeby ktoś wy-
konując nawet roboty gwaran-
cyjne, wykonywał je w sposób 
rażący i niezgodny z obowią-
zującymi przepisami i przyjętą 
technologią. 

Red. Przypomnijmy tu, że 
basen w „Trójce” był za po-
przedniej kadencji gruntow-
nie wyremontowany…

B: Tak, ale stan „wyremon-
towanego” basenu nie popra-
wił się nawet o krztynę. Przy 
takich inwestycjach, przy tak 
wysokiej kwocie za remont, 
borykamy się nadal z tym pro-
blemem. W końcu musimy 
pokazać wykonawcom, kto za 
to wszystko płaci. Jeżeli my 
mamy za to zapłacić, to ma to 
być zrobione raz a porządnie. 

Red. Czy wiadomo zatem, 
kiedy szkolny basen zostanie 
otwarty?

B: Już niedługo. Pozostało nam 
jeszcze udowodnienie swoich 
racji, jeśli chodzi o oświetle-
nie basenu, ponieważ zapisy 
gwarancyjne upoważniają nas, 
moim zdaniem, do żądania wy-
miany tego oświetlenia w pew-
nym zakresie, na co wykonaw-
ca się nie chce zgodzić i tutaj 
niestety musimy czekać na opi-
nie prawne i dojść do pewnego 
konsensusu. Każde 15, 20 tys. 
jest dla mnie ważne, powiem 
więcej… bardzo ważne. Jeżeli 
okaże się, że to gmina musi po-
nieść ten wydatek, to ja musze 
być w 100% do tego przekona-
ny.

Red. Panie burmistrzu, jeśli 
jesteśmy już przy inwestycjach 
i remontach, zdajemy sobie 
sprawę z tego, że nie było 
ich zbyt wiele, z wiadomych 
względów - zastaliście dziurę 
budżetową i stertę faktur do 
zapłaty. Coś jednak udało się 

zrobić, zwłaszcza jeśli chodzi 
o wieloletnie zaniedbania, np. 
wymagania przeciwpożaro-
we.

B: Bezpieczeństwo funkcjo-
nowania budynków użytecz-
ności publicznej, takich jak 
szkoły czy przedszkola, to 
dla mnie rzecz elementarna, 
więc po analizie wszystkich 
dokumentów, jakie wpłynęły 
w międzyczasie do urzędu, jak 
też informacji uzyskanych od 
kierowników jednostek, sku-
piliśmy się na tych rzeczach, 
które należało wykonać na-
tychmiast, ponieważ to one sta-
nowią o bezpieczeństwie ludzi. 
Ponadto, dokonano rozbiórki 
ruin budynków, od lat straszą-
cych swoim widokiem i szpe-
cących nasze miasto. W trakcie 
opracowania jest elektroniczna 
ewidencja gminnych dróg pu-
blicznych. Wykonano napra-
wę spękań ściany zewnętrz-
nej budynku SP 3 i dachu 
nad salką gimnastyczną w tej 
szkole. Opracowano też kil-
ka dokumentacji projektowo-
-kosztorysowych. Mimo ogra-
niczonych środków, na terenie 
miasta i gminy wykonaliśmy 
remonty cząstkowe nawierzch-
ni bitumicznych o łącznej po-
wierzchni ponad 2,5 tys. m2.  

Red. Uzdrowienie sytuacji 
w gminie wymagało wyja-
śnienia wielu spraw, a w nie-
których sytuacjach powiado-
mienia służb. Czy może Pan 
powiedzieć jakich obszarów 
dotyczyły te zawiadomienia?

B: Między innymi otwartego 
kąpieliska, OSiR-u, świetlicy 
przy ul. Skłodowskiej, moni-
toringu.

Red. Na jednej z ostatnich 
sesji Rada Miejska obniżyła 
Panu wynagrodzenie o ok. 
40%. Prosimy o komentarz 
w tej sprawie.

B: Te działania miały chyba 
mnie zniechęcić do realizacji 
celu, który sobie wyznaczyłem, 
a mianowicie postawienia tej 
gminy na nogi. Na sesji przy-
jąłem to z dużą dozą humoru 
i dystansu. Jestem przekonany, 
że to odbiło się bardziej nie-
korzystnie na prelegencie niż 
na mnie. Nie ma takiej rzeczy, 
która by mnie zniechęciła do 
pracy, bo nie po to podjąłem się 

tego zadania, żeby teraz ulegać 
jakiejkolwiek presji. Wyraźnie 
chciałbym powiedzieć, że do-
póki jestem burmistrzem tego 
miasta, nie ma szans na to, że-
bym zawrócił z obranej drogi 
i zaniechał działań, o których 
mówiłem w kampanii wybor-
czej. Staram się działać od rana 
do wieczora na rzecz gminy, bo 
takiego zadania się podjąłem. 

Red. Porozmawiajmy 
o współpracy, czy relacje 
Gminy Bogatynia z partne-
rami znacząco się poprawiły? 

B: Znacząco to jest mało po-
wiedziane. Mamy teraz, chy-
ba najlepsze jak dotąd, relacje 
z naszymi partnerami: Powia-
tem Zgorzeleckim, Gminą Zgo-
rzelec i Miastem Zgorzelec. 
Planujemy wspólne inwesty-
cje, dzielimy się informacjami 
dotyczącymi tego, co się dzieje 
w naszym województwie, pra-
cujemy w Związku Gmin Zie-
mi Zgorzeleckiej, uczestniczy-
my w posiedzeniach „Sudety 
2030”, dbamy o to, żeby ten 
nasz Worek Turoszowski był 
dostrzegalny z poziomu wo-
jewództwa. Mamy też bar-
dzo dobre relacje z sąsiadami 
z zagranicy: Zittau, Hradkiem, 
Kunraticami, Hermanicami 
czy Libereckim Krajem. Reali-
zujemy wspólne projekty. Na 
którymś ze spotkań powiedzia-
łem, że mówimy trzema języ-
kami, ale jednym głosem. Stąd 
nasze wsparcie dla Zittau aspi-
rującego do Europejskiej Sto-
licy Kultury, nasza obecność 
na różnego rodzaju uroczy-
stościach, nasi strażacy z OSP 
na wspólnych ćwiczeniach 
i manewrach w Czechach, stąd 
wspólne spotkania z przedsta-

wicielami policji, służb cel-
nych i straży granicznej. Ta 
współpraca w niedługim czasie 
zacznie przynosić wymierne 
efekty. Bardzo dobre relacje 
mamy również z Kopalnią 
i Elektrownią Turów. 

Red. Jesteśmy w okresie 
przedświątecznym, sporo 
dyskusji wzbudziło mini-
malne oświetlenie świąteczne 
miasta. Czy może się Pan do 
tego odnieść? 

B: Czy oświetlenie świąteczne 
sprawi, że te święta będziemy 
przeżywać inaczej, że nie spo-
tkamy się z bliskimi, z rodziną 
przy wigilijnym stole? Czy to 
spowoduje, że nie przełamiemy 
się opłatkiem, że nie będziemy 
czekać na pierwszą gwiazdkę, 
że nie będziemy sobie przeba-
czać i dzielić się szczęściem 
świąt Bożego Narodzenia? Nie. 
To niczego nie zmieni. Czy jak 
nie będzie śniegu na święta, to 
nie będzie świąt? Będą. Prze-
żyjmy te święta sercem, nie pa-
trząc na dekoracje, na które nas 
w tym roku po prostu nie stać. 
Część oświetlenia złożona jest 
w BWiO, część w GPO, ale 
jego naprawa, montaż, eksplo-
atacja i demontaż to są okre-
ślone, niemałe kwoty. Koszto-
wałoby to ok. 40 tys. zł, a tych 
pieniędzy po prostu nie ma. 

Red. Czyli symboliczne 
oświetlenie jest, a resz-
tę świątecznego nastrojowi 
budujmy w inny sposób.

B: Proszę Państwa, pierwsza 
gwiazdka to też jest symbol, 
dopatrzmy się w tych małych 
akcentach na terenie miasta 
tego wielkiego wydarzenia, 
które miało miejsce 2 tys. lat 
temu. Tego wszystkim życzę.



Nr 6/101 grudzień 20194 Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

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.

2 grudnia w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej nr 3 
w Bogatyni odbyło się spotkanie prezentacyjne miasta Zittau, 
jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2025 
roku.

Dr Maria Meyer – przedstawi-
cielka Biura Stolicy Kultury 
w Zittau opowiedziała przyby-
łym na to spotkanie samorzą-
dowcom, dyrektorom instytucji 
kultury i oświatowych oraz 
zainteresowanym przedstawi-
cielom stowarzyszeń o moty-
wach, jakie kierowały miastem 
w podjęciu decyzji o ubiega-
nie się o ten zaszczytny tytuł. 
Przedstawiła również drogę, 
jaką już pokonano w tym pro-

cesie, czyli zorganizowanie 
referendum dla mieszkańców, 

opracowanie oferty miasta 
w formie tzw. Bid Booka, ak-
cje wspierające ze strony miast 
partnerskich itd. Oferta pn. 
„365° życia – Zittau dla Regio-
nu Trzech Krajów”, złożona do 
jury konkursowego obejmuje 
szereg działań, przede wszyst-
kim w warstwie kulturowej, ale 
również społecznej i gospo-
darczej, mając na względzie 
rozwój całego regionu przy-
granicznego, w tym Bogatyni, 
Hradka n/N, Zgorzelca/Görlitz, 
Lubania, Löbau i wielu innych 
miast. Na spotkaniu był też 
czas na krótką dyskusję i za-
danie pytań ze strony uczest-
ników.

Spotkanie zostało zorganizo-
wane przez Wydział Współ-
pracy z Zagranicą i Promocji 
UMiG w Bogatyni we współ-
pracy z Biurem ESK w Zittau.

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

Zittau prezentowało się 
w Bogatyni

Trwa wykonanie elektronicznej ewidencji dróg gminnych oraz 
obiektów inżynieryjnych w ciągach tych dróg. Nowoczesne na-
rzędzie, pozwalające m.in. ocenić stan techniczny nawierzchni, 
znaków drogowych czy poprawność organizacji ruchu, umoż-
liwi sprawne zarządzanie pasem gminnych dróg publicznych.

Zgodnie z ustawą o drogach 
publicznych, zarządcą dróg 
gminnych jest burmistrz. Jed-
nym z wielu obowiązków 
zarządcy jest prowadzenie 
ewidencji dróg oraz przepro-
wadzanie okresowych kontroli 
stanu dróg i drogowych obiek-
tów inżynierskich. W związku 
z tym, na terenie naszej gminy 
realizowane jest aktualnie waż-
ne zadanie dotyczące założenia 
elektronicznej ewidencji dróg 
gminnych oraz obiektów in-
żynieryjnych w ciągach tych 
dróg. W zakres prac zleconych 
specjalistycznej firmie wcho-
dzą m.in. fotorejestracja pasa 

drogowego, dostawa oprogra-
mowania do zarządzania siecią 
drogową, założenie książek 
dróg i obiektów mostowych 
oraz wykonanie przeglądów 

dróg i obiektów mostowych. 

Dzięki realizacji tego przedsię-
wzięcia, gmina będzie dyspo-
nowała nowoczesnym narzę-
dziem (oprogramowaniem) do 
zarządzania pasem gminnych 
dróg publicznych. Pozwoli ono 
m.in. na generowanie wszyst-
kich niezbędnych zestawień, 
raportów, dokumentów oraz 
decyzji i zezwoleń.

Elektroniczna ewidencja, czyli 
sprawne zarządzanie drogami

Z ostatniej chwili… 

Jak dowiedzieliśmy się właśnie z transmisji konferencji europej-
skiego jury konkursowego w Berlinie, dotyczącej ogłoszenia tzw. 
krótkiej listy kandydatów, Zittau nie przeszło do dalszego etapu 
konkursu. Jak podkreślił jednak burmistrz Zittau Thomas Zenker 
„Choć decyzja jury boli, jesteśmy dumni z tak wielkiego wsparcia 
naszych partnerów. Wyrażamy wdzięczność za wielki trud włożo-
ny przez wszystkich na tej drodze i uważamy, że to się opłacało”. 
Mimo braku awansu, Bogatynia gratuluje miastu partnerskiemu 
determinacji i wielu wspaniałych pomysłów.
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19 listopada 2019 r. pracownicy Wydziału Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Komunalnej UMiG oraz przedstawiciel 
Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Bogatyni wzięli 
udział w wizycie studyjnej pn. „Dobre praktyki zielonej i nie-
bieskiej infrastruktury jako odpowiedź na zmiany klimatu”.

Organizowana w Goerlitz 
wizyta studyjna jest częścią 
projektu pn. „Transgraniczna 
współpraca w zakresie lokal-
nych działań adaptacyjnych 
do zmian klimatu” i kierowa-
na jest do przedstawicieli sa-
morządów, spółdzielni miesz-
kaniowych, przedsiębiorstw 
komunalnych, organizacji, 
społeczności lokalnych gmin 
i powiatów położonych na ob-
szarze transgranicznej współ-
pracy.

W ramach szkolenia poruszo-
no praktyczne kwestie działań 
adaptacyjnych do zmian klima-
tu, które można realizować na 
poziomie lokalnym.

Wizyta zorganizowana była 
z udziałem partnerów niemiec-
kich. Poruszana tematyka to 
m.in.:

 y zielone półprzepuszczalne 
parkingi i zielone ścia-
ny, w tym gatunki drzew, 
krzewów, bylin odporne na 
zmiany klimatu,

 y miejskie ogródki działkowe 
w Ponte Park,

 y zielona i niebieska infra-
struktura na terenie osiedli 
mieszkaniowych.

Ważnym uzupełnieniem szko-
lenia była wizyta studyjna 
w Szkole Specjalnej w Goer-
litz, w której przedstawiciele 
SAPOS realizują projekt mi-
kroadaptacji klimatycznych. 
W ramach tego projektu zbu-
dowano stację meteorologicz-
ną, zieloną ścianę i ogródek 
działkowy zasilany wodami 
deszczowymi. Na uwagę za-
sługuje również fakt, że tereny 
zabetonowane wewnątrz szko-
ły, nauczyciele wraz z ucznia-

mi, zmienili w zielone miejsca 
wypoczynku dla uczniów.

W siedzibie SAPOS gemein-
nützige Gmbh w Goerlitz za-
prezentowano dobre praktyki 
działań adaptacyjnych w za-
kresie zielonej i niebieskiej in-
frastruktury na obszarach zur-
banizowanych i wiejskich oraz 
gospodarowanie zasobami wod-

nymi w aspekcie powodzi, suszy 
i podtopień. Uczestnicy szkole-
nia poznali również rozwiązania 
w zakresie sposobu zagospo-
darowania terenu zbiornika po 
wydobyciu węgla brunatnego 
Berzdorfer See, niedaleko Go-
erlitz. Miasto i Gminę Bogaty-
nia reprezentowali pracownicy 
Wydziałów Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Ko-
munalnej oraz Gminnego Przed-
siębiorstwa Oczyszczania.

Dobre praktyki zielonej i niebieskiej infrastruktury 

Odpowiedź na zmiany klimatu

W piątek 22 listopada 2019 r., w Zdrojowym Teatrze Animacji 
w Jeleniej Górze odbyła się  finałowa gala dorocznej Nagrody 
Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, którego organizatorem było 
biuro polskiego Sekretariatu ERN.  Hradek z Bogatynią zna-
leźli się w gronie laureatów tego presteżowego konkursu.

Przybyłych na galę wręcze-
nia nagród powitał Prezydent 
Jeleniej Góry Jerzy Łużniak 
w towarzystwie dyrektora Te-
atru Bogdana Nauki, a otwarcia 
uroczystości dokonali przed-
stawiciele trzech partnerskich 
krajów: Piotr Roman - Prezy-
dent strony polskiej w ERN, 
Prezydent Bolesławca, w imie-
niu strony czeskiej Jaroslav 
Zamecnik - Primator Liberca, 
oraz przewodniczący delegacji 
niemieckiej Sigfried Deinege 
- były nadburmistrz Goerlitz. 
W imieniu samorządowych 
władz Dolnego Śląska słowo 
powitalne wygłosił również dr 
Marek Obrębalski, wiceprze-
wodniczący Sejmiku Dolnoślą-
skiego.

Nagrody Euroregionu Neisse-
-Nisa-Nysa 2019 zostały wrę-
czone w trzech kategoriach:

 y I dla podmiotów partner-
skich za najlepszą współpra-
cę transgraniczną

 y II dla osobowości wyróż-
niających się największym 
osobistym zaangażowaniem 
na rzecz współpracy trans-
granicznej

 y III dla wyróżniających się 
studentów w kategorii „Mło-
dzi naukowcy”.

W gronie wyróżnionych w ka-
tegorii I znalazł się Hradek 
nad Nysą ze swoim partnerem, 
czyli Bogatynią. Nagrodę za 
wspólny projekt pn. „Uhelna - 
Rewitalizacja Alei Żytawskiej 
i zagospodarowanie terenu dla 
turystów” odebrali Wojciech 
Błasiak – burmistrz Bogaty-
ni oraz wicestarosta Hradka - 
Pavel Farsky.

Nagroda Euroregionu Nysa dla 
Hradka n/N i Bogatyni
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B A R B Ó R K A  2 0 1 9
Uroczysta akademia z okazji Dnia Górnika

Uroczysty obiad rodzin górniczych

Niech żyje nam górniczy stan!

1 grudnia w Domu Weselnym 
w Bogatyni odbył się uroczy-
sty obiad rodzin górniczych, 
poprzedzony mszą świętą 
w Kościele pw. Niepokalane-
go Poczęcia NMP w Bogatyni. 
W spotkaniu wzięło udział po-
nad 130 osób. 

30 listopada w Kopalni Węgla Brunatnego Turów odbyła się uro-
czysta Akademia Barbórkowa, w której uczestniczył Prezydent 
RP Andrzej Duda. Miasto i Gminę Bogatynia reprezentował bur-
mistrz Wojciech Błasiak. 
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Podczas tegorocznej Bar-
bórki swoje święto obchodził 
także Zespół Szkół Zawodo-
wych w Bogatyni czyli popu-
larny „Górnik”.

W trakcie szkolnej uroczy-
stości, która odbyła się w Bo-
gatyńskim Ośrodku Kultury, 
naprawdę wiele się działo. 
Na wstępie nie zabrakło pod-
sumowania mijającego roku. 
Jak poinformowała dyrektor 
placówki Katarzyna Koman, 
obfitował on w realizację pro-
jektów wzbogacających szkołę 
w sprzęt, a uczniów w wie-
dzę i umiejętności, zdoby-
wane m.in. podczas kursów 
oraz krajowych i zagranicz-
nych wyjazdów. Co ważne, 
uczniowie „Górnika” są także 

zaangażowani w wiele akcji 
społecznych, własnych i ogól-
nopolskich, takich jak WOŚP, 
zbiórki żywności czy Szlachet-
na Paczka.

Życzenia szkolnej społeczności 
złożyli m.in. Starosta Zgorze-

lecki Artur Bieliński, wicebur-
mistrz Bożena Wojciechowska 
i zarząd cechu rzemiosł w oso-
bach Franciszka Wurszta i Sta-
nisława Arsana.

Uczniowie zaprezentowali 
bogaty program artystyczny. 

Publiczność mogła podziwiać 
występy akordeonistów, woka-
listek, formacji tanecznej czy 
szkolnego zespołu muzyczne-
go. Jak co roku, gwoździem 
programu był spektakl w wy-
konaniu nauczycielskiej grupy 
teatralnej. Tym razem, salwy 
śmiechu na widowni wywołała 
inscenizacja „Czerwonego kap-
turka”, z wicedyrektorem Pio-
trem Ernestem w roli tytułowej.

Świętował „Górnik”

W ramach bogatyńskich działań, związanych z Gminnym Pro-
gramem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Biblioteka Publiczna oraz Grupa BG Flesh włączyła się 
w kampanię, opracowując ulotki, bilbordy, plakaty oraz wysta-
wę, której wernisaż odbędzie się 17 stycznia 2020 roku o godzi-
nie 17:00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Bogatyni.

Gmina Bogatynia przyłączyła 
się do Ogólnopolskiej Kampanii 
Edukacyjnej „Ciąża bez alko-
holu”. Tak mały gest „dziękuję, 
nie piję, jestem w ciąży” może 
mieć wpyw na całe życie...

„Ciąża bez alkoholu” - pod 
takim hasłem Państwowa 
Agencja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych (PAR-

PA) prowadzi od 2007 roku 
działania edukacyjne związane 
z upowszechnianiem wiedzy 
na temat szkód w rozwoju pło-
du, wynikających z picia al-
koholu przez matkę w czasie 
ciąży.

Kampania „Ciąża bez alkoho-
lu” prowadzona na zlecenie 
Państwowej Agencji Rozwią-

zywania Problemów Alkoholo-
wych (PARPA) w ramach Na-
rodowego Programu Zdrowia 
obrała sobie następujące cele:
 y rozpowszechnienie wiedzy 
oraz edukacja dotycząca 
szkodliwego wpływu alko-
holu na prawidłowy rozwój 
dziecka w życiu płodowym;

 y zwiększenie wiedzy na 
temat szkód wynikających 
z picia alkoholu przez kobie-
ty w czasie ciąży;

 y zwiększenie wiedzy na 
temat zachowań prozdrowot-
nych w czasie ciąży;

 y wzrost świadomości spo-
łecznej, a w szczególności 
kobiet w wieku rozrodczym, 
na temat warunków prawi-
dłowego rozwoju płodu;

 y zwiększenie liczby kobiet, 
które deklarują zachowanie 
abstynencji w czasie ciąży;

 y zwiększenie liczby osób, 
które gotowe są do podejmo-
wania interwencji w sy-
tuacji, gdy widzą kobietę 
w ciąży pijącą alkohol;

 y zbudowanie społeczności 
osób, którym zależy na 
problemie;

 y ukazanie problemu dzieci 
z FASD.

Serdecznie zapraszamy do 
śledzenia wszystkich dzia-
łań, w ramach tego projektu, 
przeprowadzanych w naszej 
gminie.

Wernisaż wystawy 
„Ciąża bez alkoholu”
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KOLOROWANKA
ŚWIĄTECZNA
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DLA ZAPEWNIENIA NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW DIAGNOSTYCZNYCH I LECZNICZYCH
W DZIECIĘCEJ MEDYCYNIE ZABIEGOWEJ

 12 stycznia br. podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym mieście i gminie 
kwestowało  będzie 70 odpowiedzialnych pełnych wigoru i zaangażowania wolontariuszy o wielkich, 
gorących pełnych miłości sercach. Będą zbierać datki po to, by zapewnić w Polsce najwyższe, światowe 
standardy diagnostyki i leczenia dla dzieci wymagających najróżniejszych zabiegów. Poznamy ich po 
szerokim uśmiechu, identy�katorach na szyi, puszkach i serduszkach w dłoni!

11 STYCZNIA  2020 r.

FITNESS ŚWIAT „AGA” 
od 12.00 - zaprasza na specjalny, energetyczny program zajęć – dostępny na stronie  internetowej i facebooku 

12 STYCZNIA  2020 r.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w BOGATYNI i GRUPA MOTOCYKLOWA BOGATYNIA
od 12.00 - zaprasza na szczególne spotkanie z psami ratownikami, niecodzienną prezentację     
 samochodów, sprzętu ratowniczego... oraz moc niespodzianek i atrakcji dla wszystkich małych
 i dużych

STOWARZYSZENIE 4x4 OFF-ROAD TEAM Bogatynia 
od 13.00 - zaprasza na przejażdżki pojazdami terenowymi, słodkie bułeczki z cynamonem, pierniczki…,  
 grzane wino, coś ciepłego i pysznego , gorącą herbatę, oraz całe mnóstwo wrażeń i pozytywnych  
 emocji 

BOGATYŃSKI OŚRODEK KULTURY
   9.00 - 20.00 - wolontariusze kwestują w naszym mieście i gminie
   9.00 - 20.00 - BIG SKARBONKA przed Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury      
14.30 -19.00 - KIERMASZ ROZMAITOŚCI „PCHLI TARG” przygotowany przez Przedszkole Publiczne nr 3
  z Oddziałami Integracyjnymi, Pracownię Integracyjną „BEZ BARIER” BOK, Przedszkole   
  Publiczne nr 6,  Bogatyńskie Stowarzyszenie „AMAZONKI”, Stowarzyszenie Koła Gospodyń  
  „AMARYLIS” 
15.00 - 16.00 -  PROGRAM ARTYSTYCZNY w wykonaniu dzieci i młodzieży z naszego miasta i gminy    
16.00 - 20.00 -  NIEPOWTARZALNA LICYTACJA wartościowych przedmiotów, rewelacyjnych gadżetów,  
  nietuzinkowych karnetów… i ZŁOTEGO SERDUSZKA 
ok. 20.00 -  ŚWIATEŁKO DO NIEBA

 Wiemy, że macie Państwo wspaniałe, wrażliwe, pełne miłości serca. Wierzymy w Państwa hojność,
 w to, że zagracie razem z nami i najpiękniejszą orkiestrą świata. Orkiestrą miłości, wrażliwości, życzliwości, 
która uczy radości pomagania, pomnaża dobroć, a przede wszystkim niesie zdrowie i życie.
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6 grudnia 2019 r., w Kinie 
„Kadr” 3D odbył się specjal-
ny mikołajkowy seans „Kra-
iny Lodu 2”. Przed seansem 
można było spotkać przesym-
patycznego bohatera filmu - 
bałwanka Olafa! Po projekcji 
bajki wszystkie dzieci otrzy-
mały słodki upominek i wraz 
z rodzicami udały się do sali 
tanecznej, gdzie uczestniczyły 

w mikołajkowych warsztatach. 
Instruktorzy BOK-u przygoto-
wali dla najmłodszych szereg 
atrakcji, m.in. słodką fontannę 
czekoladową, balonowe kre-
acje, malowanie twarzy, warsz-
taty plastyczno-techniczne oraz 
fotokącik z Mikołajem, bałwan-
kiem Olafem, Reniferem oraz 
Śnieżynkami. Serdeczne po-
dziękowania kierujemy w stro-

nę młodzieży z grupy teatralnej 
BOK oraz Animatorki Gabarki, 
którzy ubogacili tegoroczną 
zabawę i wywołali mnóstwo 
uśmiechów na dziecięcych twa-
rzach. Dziękujemy za liczny 
udział (gościliśmy 299 osób). 
Zapraszamy za rok! Impreza 
została zorganizowana przez 
Bogatyński Ośrodek Kultury.

Kino KADR 3D

Mikołajki w Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury

DLA ZAPEWNIENIA NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW DIAGNOSTYCZNYCH I LECZNICZYCH
W DZIECIĘCEJ MEDYCYNIE ZABIEGOWEJ

 12 stycznia br. podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym mieście i gminie 
kwestowało  będzie 70 odpowiedzialnych pełnych wigoru i zaangażowania wolontariuszy o wielkich, 
gorących pełnych miłości sercach. Będą zbierać datki po to, by zapewnić w Polsce najwyższe, światowe 
standardy diagnostyki i leczenia dla dzieci wymagających najróżniejszych zabiegów. Poznamy ich po 
szerokim uśmiechu, identy�katorach na szyi, puszkach i serduszkach w dłoni!

11 STYCZNIA  2020 r.

FITNESS ŚWIAT „AGA” 
od 12.00 - zaprasza na specjalny, energetyczny program zajęć – dostępny na stronie  internetowej i facebooku 

12 STYCZNIA  2020 r.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w BOGATYNI i GRUPA MOTOCYKLOWA BOGATYNIA
od 12.00 - zaprasza na szczególne spotkanie z psami ratownikami, niecodzienną prezentację     
 samochodów, sprzętu ratowniczego... oraz moc niespodzianek i atrakcji dla wszystkich małych
 i dużych

STOWARZYSZENIE 4x4 OFF-ROAD TEAM Bogatynia 
od 13.00 - zaprasza na przejażdżki pojazdami terenowymi, słodkie bułeczki z cynamonem, pierniczki…,  
 grzane wino, coś ciepłego i pysznego , gorącą herbatę, oraz całe mnóstwo wrażeń i pozytywnych  
 emocji 

BOGATYŃSKI OŚRODEK KULTURY
   9.00 - 20.00 - wolontariusze kwestują w naszym mieście i gminie
   9.00 - 20.00 - BIG SKARBONKA przed Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury      
14.30 -19.00 - KIERMASZ ROZMAITOŚCI „PCHLI TARG” przygotowany przez Przedszkole Publiczne nr 3
  z Oddziałami Integracyjnymi, Pracownię Integracyjną „BEZ BARIER” BOK, Przedszkole   
  Publiczne nr 6,  Bogatyńskie Stowarzyszenie „AMAZONKI”, Stowarzyszenie Koła Gospodyń  
  „AMARYLIS” 
15.00 - 16.00 -  PROGRAM ARTYSTYCZNY w wykonaniu dzieci i młodzieży z naszego miasta i gminy    
16.00 - 20.00 -  NIEPOWTARZALNA LICYTACJA wartościowych przedmiotów, rewelacyjnych gadżetów,  
  nietuzinkowych karnetów… i ZŁOTEGO SERDUSZKA 
ok. 20.00 -  ŚWIATEŁKO DO NIEBA

 Wiemy, że macie Państwo wspaniałe, wrażliwe, pełne miłości serca. Wierzymy w Państwa hojność,
 w to, że zagracie razem z nami i najpiękniejszą orkiestrą świata. Orkiestrą miłości, wrażliwości, życzliwości, 
która uczy radości pomagania, pomnaża dobroć, a przede wszystkim niesie zdrowie i życie.
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Również 7 grudnia w hali spor-
towej w Szkole Podstawowej nr 
3 w Bogatyni odbyły się Miko-
łajki dla Osób Niepełnospraw-
nych – piknik integracyjny, 
zorganizowany przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bogatyni. 

We wspólnym świętowaniu 
uczestniczyło ponad 70 osób 
niepełnosprawnych z: DPS „Ję-
drek” w Opolnie Zdroju, Po-
wiatowego Ośrodka Wsparcia 
w Opolnie Zdroju, Pracowni 
Integracyjnej „Bez Barier” Bo-
gatyńskiego Ośrodka Kultury, 

TPD Koło Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej, 
Szkoły Podstawowej w Porajo-
wie, Szkoły Podstawowej nr 3 
w Bogatyni oraz Przedszkola 
Publicznego nr 3 z Oddziała-
mi Integracyjnymi. Po oficjal-
nym otwarciu imprezy przez 
Dyrektora Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Bogatyni Adama 
Ignatowicza, wszyscy zebrani 
obejrzeli specjalnie przygoto-
wane na tę okazję pokazy pił-
ki nożnej, karate, taekwondo 
oraz grupy kolarskiej. Następ-
nie goście zostali zaproszeni 

przez prowadzących imprezę 
Marcina Woronieckiego i Ani-
matorkę Gabarkę do wspólnej 
zabawy. Nagle w drzwiach po-
jawił się długo wyczekiwany 
gość. To oczywiście Święty 
Mikołaj, który zajął specjalnie 
przygotowane miejsce i z po-
mocą pani Mikołajowej obda-
rował wszystkich uczestników 
prezentami. Kiedy paczki od-
ciągnęły uwagę naszych gości, 
pojawił się kolejny - OLAF 
z Krainy Lodu. Po wykonaniu 
pamiątkowych zdjęć uczestni-
cy otrzymali okolicznościowe 
dyplomy. W międzyczasie, pod 
okiem pani Emilii Kurzątkow-
skiej, można było wykonać rę-
kodzieło.

W tak specjalnym dniu organi-
zator zapewnił dla wszystkich 
słodki poczęstunek w postaci 
ciast i innych pyszności. Nad 
bezpieczeństwem czuwała ob-
sługa medyczna.

Dziękujemy za przybycie 
oraz za możliwość spędzenia 
z Wami dnia w tak miłej at-
mosferze!

Wielkie podziękowania rów-
nież dla: 4MAX Academy, Ta-
ekwondo „Grom” Bogatynia, 
Karate Age-Kan Bogatynia, 
Sekcji Bog-Tur, Marcina Wo-
ronieckiego, Animatorki Ga-
barki i jej ekipy.

W sobotnie popołudnie, 7 grudnia, w Multifunkcjonalnym 
Centrum Trójstyku dzieci spotkały Świętego Mikołaja. Zabawa 
mikołajkowa zorganizowana przez Radę Osiedla nr 5 odbyła 
się w baśniowej scenerii, która zaskoczyła i dzieci, i rodziców.

Wspólne zabawy z Mikołajka-
mi i Elfami pozwoliły dzieciom 
oderwać się od codzienności 
i wejść w klimat świątecznego 
oczekiwania. Przygotowano 
słodki poczęstunek i napoje 
dla dzieci oraz kawę i herbatę 
dla rodziców. Każde dziecko 

otrzymało czapkę mikołajko-
wą, więc cała sala wypełniła 
się małymi Mikołajkami, które 
z radością powitały tego praw-
dziwego - Świętego Mikołaja.

Wspólna zabawa i tańce za-
kończyły się wskazaniem tro-
nu gościowi z dalekiej Laponii. 

Wywołane przez Mikołajkę 
dzieci podchodziły do Święte-
go Mikołaja, który rozmawiał 
z maluchami i obdarowywał je 
wspaniałymi paczkami. Rodzi-
ce uwiecznili swoje pociechy 
na fotografiach, a dzieci prze-
żywały spotkanie z najważniej-
szym gościem.

Wydarzenie zorganizowane 
przez Radę Osiedlową nr 5 od-
było się dzięki zaangażowaniu 
wielu osób, które bezintere-
sownie zaoferowały nieoce-
nioną pomoc. Ogromne po-

dziękowania kierowane są do 
Małgorzaty, Bożeny, Marka, 
Roberta, Mirosława, Krzyszto-
fa, a także pięknych Mikołajek 
– Martynki, Gabrysi, Wiktorii 
i Aleksandry. Wielki ukłon 
za najpiękniejszą choinkę 
w gminie należy się leśniczym 
z Lasów Państwowych. Słowa 
wdzięczności kierujemy rów-
nież do członków RO nr 5 za 
wkład pracy przy organizacji 
imprezy oraz złapanie klimatu 
zabawy w przepięknych prze-
braniach.

Mikołajki w RO nr 5

Mikołajki na sportowo dla osób niepełnosprawnych

Piknik integracyjny
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Malinowo i Festiwalowo w tonacji pięknych kolęd i pastorałek 
8-go grudnia dotarliśmy do finału IX Festiwalu Kobiet i Ro-
dziny, który odbył się w Bogatyńskim Ośrodku Kultury.

Pierwszy przystanek prowa-
dzący do finału miał miejsce 
14 listopada - „Kobiecy świat 
zapachów i kolorów” otwierał 
nasze zmysły na więcej i wię-
cej…

Z każdym warsztatem, spotka-
niem autorskim dusza i cia-
ło wiedziały o sobie więcej. 
Wędrówka ku sobie trwała 
w najlepsze. Rodziły się nowe 
pytania, pomysły i wewnętrzne 

minispory…, kto ma rację, czy 
faktycznie tak jest? Tak zamy-
śleni zawędrowaliśmy m.in. na 
warsztaty Konrada Mężyńskie-
go „Jak dbać o swoje zdrowie 
psychiczne i fizyczne” i stała 
się jasność w myśleniu. Od 
tego warsztatu, przez kilka ko-
lejnych spotkań, robiąc kilka 
kolejnych kroków, dotarliśmy 
do spotkania z radcą prawnym, 
Bernadettą Baszak, by rozwiać 
wątpliwości do końca. Pełni 
wiedzy, energii i w malino-
wych nastrojach, podczas fina-
łu festiwalu, wzięliśmy udział 
w Kiermaszu Bożonarodzenio-
wym, gdzie mogliśmy zakupić 
piękne i wyjątkowe świąteczne 
ozdoby i specjały. Następnie 
odbył się finałowy koncert, 
gdzie chóralnie razem z „Ama-
zonkami” i „Yamayką” wy-
śpiewaliśmy kolędy i pastorał-
ki. Na koniec gratulowaliśmy 
zwycięzcom festiwalowego 
losowania atrakcyjnych nagród 
ufundowanych przez naszych 
partnerów: Malinowy Dwór 
Hotel Medical&SPA i Merlin 
Salon Fryzjersko – Kosmetycz-
ny.

Tak dla przypomnienia… Or-
ganizatorami IX Festiwalu 

Kobiet i Rodziny byli: Gminna 
Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Bo-
gatyni oraz Biblioteka Publicz-
na Miasta i Gminy w Bogatyni. 
Partnerami Festiwalu byli: Bo-
gatyński Ośrodek Kultury, 
Bogatyńskie Stowarzyszenie 
„Amazonki”, Stowarzyszenie 
„Razem dla Bogatyni”, Szko-
ła Podstawowa nr 1, Szkoła 
Podstawowa nr 3, Przedszkole 
Publiczne nr 5, TPD Koło Po-
mocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Bogaty-
ni. Partnerami wspierającymi 
(fundatorzy nagród): Malino-
wy Dwór Hotel Medical&SPA, 
Merlin Salon Fryzjersko – Ko-
smetyczny. Patronat honoro-
wy pełnił: Burmistrz Miasta 
i Gminy Bogatynia Wojciech 
Błasiak. Partnerzy Medial-
ni: ArtRadio Bogatynia, TV 
Bogatynia, Bogatynia.info.pl, 
Biuletyn Informacyjny Miasta 
i Gminy „Bogatynia”, Portal 
„Góry Izerskie”. Koordynato-
rem całości był Adam Balcer.

Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich, którzy przyczynili 
się do powstania IX Festiwa-
lu Kobiet, Rodziny oraz osób, 
które razem z nami dzielnie 
kroczyły od warsztatu do 
warsztatu! Do zobaczenia za 
rok!

Zdjęcia: Krzysztof Kasprzyk

W tonacji festiwalowej…

28 listopada w restauracji „Hoker” odbyło się spotkanie człon-
ków Bogatyńskiego Stowarzyszenia Diabetyków „Insulinka” 
z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą oraz 
IV rocznicy powstania stowarzyszenia. Urząd Miasta i Gminy 
w Bogatyni reprezentowali: burmistrz Wojciech Błasiak oraz 
zastępca burmistrza Bożena Wojciechowska.

Tegoroczne hasło obchodów 
to „Cukrzyca - chroń swoją ro-
dzinę”. Związane jest to z tym, 
że cukrzyca nazywana jest epi-
demią XXI wieku, a w Polsce 
choruje na nią ponad 3 mln 
ludzi. Co piąty Polak nigdy nie 
przeprowadził badań w tym 
kierunku.

Stowarzyszenie „Insulinka” 
zrzesza ponad 200 osób. Są to 
osoby chore oraz wspierające, 
bo łatwiej walczyć z chorobą 

mając wsparcie osób bliskich. 
Spotkanie uświetnił występ 
„insulinkowego” chóru, któ-
remu akompaniował Henryk 
Figielek. Na gali wręczono 
wyróżnienia. I tak za prowa-
dzenie grupy piechurów w sto-
warzyszeniu otrzymała je Jani-
na Barnaś. Hanna Żmijewska 
Pupin otrzymała wyróżnienie 
za prowadzenie chóru, a Kazi-
mierz Pupin za pracę na rzecz 
stowarzyszenia.

Światowy Dzień Walki 
z Cukrzycą
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24.01.2020 r. godz. 19.00
SALA WIDOWISKOWA BOK
Bilety w cenie 60 zł dostępne na www.biletyna.pl.

Od 13 grudnia bilety dostępne również w kasie BOK (dolny hol) 

2 grudnia odbył się spektakl teatralny „Szalone Nożyczki”. To 
komedia Paula Pörtnera w reżyserii Jakuba Ehrlicha. Sztuka 
cieszy się powodzeniem w najlepszych teatrach komediowych 
świata już od ponad 50-ciu lat!

Energiczny i przebojowy fry-
zjer prowadzi salon w lokalu 
wynajętym od Pani Izabeli. 
Kiedy artysta fryzur zajmuje 

się plejadą barwnych charak-
terów, dochodzi do skandalu 
- właścicielka lokalu nie żyje! 
Od tej pory wszystko zależy 
od pary detektywów oraz czuj-
ności i przenikliwości... pu-
bliczności, która bierze czynny 
udział w ustaleniu mordercy! 
Finał sztuki za każdym ra-
zem jest inny! Dziękujemy za 
wspólną zabawę! Wystąpili: 
Maciej Wilewski, Przemysław 
Cypryański, Alan Andersz, 
Dominika Gwit, Urszula Dęb-
ska oraz Joanna Kupińska.

Organizator: Avangarda Event 
&Marketing

Teatr w BOK

„Szalone Nożyczki”

6 stycznia 2020 roku, godzina 16.30
kościół pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 42
wstęp wolny

Parafia  pw. św. Apostołów Piotra i Pawła i Bogatyński  Ośrodek Kultury
zapraszają na

Podczas którego usłyszą Państwo najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki
w wykonaniu Chóru Parafii pw. św. apostołów Piotra i Pawła

oraz zespołów wokalnych „Yamayka” i „Amazonki”.

Zaproszenie do zgłaszania zaplanowanych 
wydarzeń do „Gminnego kalendarza imprez 
otwartych”

Szanowni Państwo,

kończy się rok 2019, który był 
pełen ciekawych imprez kul-
turalnych, sportowo-rekre-
acyjnych, turystycznych oraz 
wszystkich innych, które pro-
mowały nasze miasto i gminę. Planując nowy 2020 rok oraz 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, 
chcielibyśmy stworzyć „Gminny kalendarz imprez otwar-
tych” i zamieścić go na oficjalnej stronie UMiG - bogatynia.pl

W związku z tym zapraszamy wszystkich organizatorów, tj. 
instytucje, stowarzyszenia, rady osiedlowe i sołeckie oraz 
wszystkie inne podmioty do współpracy z nami w tym waż-
nym zadaniu.

Naszą intencją jest stworzenie przejrzystego kalendarza pla-
nowanych wydarzeń otwartych, umożliwiającego wszystkim 
mieszkańcom łatwe dotarcie do informacji na temat orga-
nizowanych na terenie gminy imprez o charakterze ogól-
nodostępnym. Kalendarz pozwoli również na promowanie 
ciekawych inicjatyw oraz zwiększy zasięg ich potencjalnych 
odbiorców.

Prosimy zatem organizatorów imprez (festiwali, konkursów, 
uroczystości, imprez tematycznych, warsztatów, koncertów 
i itp.) o nadsyłanie informacji drogą elektroniczną na adres 
mailowy wspolpraca@bogatynia.pl.

Ankietę do wypełnienia znajdą Państwo 
na stronie www.bogatynia.pl
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Produkcja: USA 
gatunek: przygodowy, sci-fi 

czas: 155 min. 

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

3.01.2020, 17.00 (NAP,2D), 19.30 (NAP,3D) 
4.01.2020, 17.00 (NAP,2D), 19.30 (NAP,3D) 
5.01.2020, 17.00 (DUB,2D), 19.30 (DUB,3D) 
6.01.2020, 17.00 (DUB,2D), 19.30 (DUB,3D) 
7.01.2020, 17.00 (NAP,3D), 19.30 (NAP,2D) 

10.01.2020, 19.30 (NAP,3D) 
11.01.2020, 19.30 (NAP,3D) 
13.01.2020, 19.30 (NAP,2D) 
14.01.2020, 19.30 (DUB,2D) 

Produkcja: Chiny, Indie,
 
gatunek: animacja 

czas: 92 min. 

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

10-11 i 13-14.01.2020 
godz. 17.00 
dubbing, 2D 

Japonia, Kanada, USA, UK, Korea Południowa
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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 

Akademia Piłkarska GRANICA Bogatynia zdobyła Brązową 
Gwiazdkę w ogólnopolskim Programie Certyfikacji Szkółek 
Piłkarskich Polskiego Związku Piłki Nożnej.

W całej Polsce do programu 
przystąpiło prawie 1200 szkółek 
piłkarskich. Po przejściu proce-
dury weryfikacyjnej Certyfikat 
otrzymały ostatecznie tylko 694 
szkółki. Sukces jest tym więk-
szy, że w całym województwie 
dolnośląskim certyfikat otrzy-
mało tylko 28 szkółek, a w po-
wiecie zgorzeleckim jedynie 
dwie - obie z Bogatyni: APG 
Bogatynia i FA Bogatynia.

Przyznanie certyfikatu PZPN 
jest równoznaczne ze spełnie-
niem szeregu kryteriów, a dla 
rodziców i dzieci gwarancją 

odpowiedniej jakości szko-
lenia. Szkółki piłkarskie wy-
różnione w ten sposób przez 
Polski Związek Piłki Nożnej 
należą do elitarnego grona, bę-
dącego dla dzieci najlepszym 
miejscem do rozwijania piłkar-
skich umiejętności.

Dziękujemy trenerom, rodzi-
com, zawodnikom i wszystkim 
zaangażowanym w pracę na 
rzecz uzyskania certyfikatu.

Zapraszamy wszystkich chęt-
nych na treningi. Wszelkie 
informacje dostępne są na na-
szym profilu FB.

„APG Bogatynia” 
w elitarnym gronie

Apel Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Główne-
go Lekarza Weterynarii do 
hodowców trzody chlewnej. 

ASF, czyli afrykański pomór 
świń - nie jest groźny dla ludzi, 
ale jest bardzo szkodliwy dla 
gospodarki i niebezpieczny dla 
Waszych gospodarstw. Główną 
przyczyną rozprzestrzeniania 
się wirusa są zarażone dziki.

Niestety przyczyną bywa też 
człowiek i dlatego przypomi-
namy o podstawowych zasa-
dach postępowania. Prosimy 
o bezwzględne przestrzeganie 
zasad bioasekuracji:
 y nie kupujcie świń z niewia-

domego źródła pochodzenia,
 y utrzymujcie świnie w spo-
sób wykluczający kontakt 
z dzikami,

 y stosujcie tylko pasze zabez-
pieczone przed dostępem 
zwierząt wolno żyjących,

 y wyłóżcie maty nasączone 
środkiem dezynfekcyjnym 
przed wjazdami i wyjazdami 
z gospodarstw oraz przed 
wejściami do pomieszczeń, 
w których utrzymywane są 
świnie.

Przypominamy też, że za brak 
stosowania zasad bioasekuracji 
będą nakładane kary admini-
stracyjne.

Apel ministra


