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Petycja przeciwko zamknięciu
Kopalni i Elektrowni Turów
Publikujemy treść petycji przeciwko zamknięciu Kopalni
i Elektrowni Turów, skierowanej przez samorządowców
naszego regionu do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli van der Leyen. Wspólny dokument nawiązuje do skargi podpisanej przez 13 tys. mieszkańców Kraju
libereckiego w sprawie zamknięcia Kopalni Turów, która została złożona w Parlamencie Europejskim i ma być
przedmiotem prac Komisji Petycji.
„Szanowna Pani Przewodnicząca, my mieszkańcy Ziemi
Bolesławieckiej, Lubańskiej
i Zgorzeleckiej, z ogromnym
niepokojem śledzimy nasilające się od jakiegoś czasu ataki
ze strony naszych czeskich sąsiadów, wspieranych głównie
przez różnego rodzaju organizacje ekologiczne z Czech,
które to działania mają doprowadzić do zamknięcia kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów.
Kompleks wydobywczo-energetyczny Turów funkcjonuje
już od początku XX wieku.
Przez długie lata dostarczał
węgiel brunatny do Elektrowni Hirschfelde, a po II Wojnie
Światowej dostarcza wydobywany węgiel do powstałej
niedaleko - Elektrowni Turów.
Przez wszystkie te lata kompleks wydobywczo-energetyczny funkcjonował bez większych
zakłóceń, reagując na wszelkie
zastrzeżenia ze strony czeskich
i niemieckich sąsiadów i dostosowując się do zmieniających
uwarunkowań
związanych

z ekologią i ochroną środowiska, w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za dobro, zdrowie i środowisko człowieka.
W chwili obecnej, kiedy kopalnia wystąpiła o kontynuację
eksploatacji w dotychczasowym obszarze górniczym na 6
lat, dodatkowo pomniejszonym
o kilkadziesiąt hektarów, spotkało się to z wielkim oporem
i krytyką części mieszkańców
przygranicznych miejscowości, w naszej ocenie podburzonych i nakłanianych przez
różnego rodzaju organizacje
ekologiczne. Skarga podpisana przez 13 tys. mieszkańców
Kraju Libereckiego w sprawie
zamknięcia kopalni Turów została złożona w Parlamencie
Europejskim i ma być przedmiotem prac Komisji Petycji.
Wyrażamy swoje głębokie
zaniepokojenie tymi wszystkimi działaniami. Kompleks
wydobywczo-energetyczny
Turów daje bezpośrednią pracę ok. 5 000 mieszkańcom
powiatów bolesławieckiego,
lubańskiego i zgorzeleckiego.
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cych na rzecz tego kompleksu
wydobywczo-energetycznego
pracuje kolejne 10 000 osób.
Ten kompleks to od lat jedyne
miejsce pracy i źródło utrzymania dla tysięcy rodzin. Jego
de facto likwidacja, do czego
dążą protestujący, oznacza całkowite załamanie rynku pracy,
a tym samym głębokie i dramatyczne w skutkach zmiany
społeczne.

Wierzymy, że w powiecie
bolesławieckim,
lubańskim
i
zgorzeleckim
powstaną
w przeciągu kilkudziesięciu lat
zakłady pracy, które dadzą pracę naszym dzieciom i wnukom
i wypełnią doskonale lukę po
zamknięciu kompleksu wydobywczo-energetyczny Turów,
nie powodując klęski ekonomicznej i długotrwałego zubożenia regionu.

Wszyscy wiemy, że tak jak po
niemieckiej stronie, tak też i tutaj za kilkadziesiąt lat zakończy pracę zarówno kopalnia,
jak i elektrownia. Już dzisiaj
mówi się o konieczności zmian
w strukturze zawodowej mieszkańców naszych powiatów i budowie nowych zakładów pracy.
Z doświadczeń m.in. terenów
dawnego DDR jest wiadomym,
że to proces długofalowy i rozłożony na lata.

Dlatego w poczuciu odpowiedzialności za byt naszych rodzin
oraz stan ekonomiczny naszych
ziem, w pełni popieramy kontynuację w najbliższych latach
eksploatacji w Kopalni Węgla
Brunatnego Turów i domagamy
się zaprzestania działań mających na celu nie tylko upadek
ekonomiczny regionu i jego
mieszkańców, ale też trwałe
skłócenie żyjących dotąd mieszkańców po obydwu stronach
granicy. Nie zgadzamy się na
jawną dyskryminację polskiego
przedsiębiorstwa w momencie,
gdy w sąsiednich krajach działają podobne i nikt nie deprecjonuje ich działalności.

Dlatego też w naszym regionie
pracuje i wydobywa węgiel
Kopalnia Węgla Brunatnego
Turów, w bliskiej odległości,
po niemieckiej stronie funkcjonuje znacznie większe Zagłębie Łużyckie, a równie blisko
po czeskiej stronie większa od
Turowa - kopalnia Most - Komorany. Tym bardziej więc zaskakujące są protesty, wyraźnie
deprecjonujące tylko polską
inwestycję, podczas gdy w pobliżu działają znacznie większe
czeskie i niemieckie kopalnie
węgla brunatnego.

Równocześnie
prosimy
o wsparcie działań mających
na celu stworzenie w najbliższych latach nowych miejsc
pracy w naszym regionie, które
mogłyby stać się alternatywą
po zamknięciu w przyszłości
kompleksu wydobywczo-energetycznego”.

Artur Bieliński
Starosta Zgorzelecki

Jan Magda
Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

Walery Czarnecki
Starosta Lubański

Mariusz Wieczorek
Burmistrz Miasta i Gminy Węgliniec

Tomasz Gabrysiak
Starosta Bolesławiecki

Robert Łężny
Burmistrz Miasta Zawidów

Wojciech Błasiak
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Robert Starzyński
Wójt Gminy Sulików

Rafał Gronicz
Burmistrz Miasta Zgorzelec

Piotr Machaj
Wójt Gminy Zgorzelec
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Poselskie zainteresowanie Turowem
9 czerwca, z inicjatywy parlamentarzystów Roberta Obaza
i Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej, w Bogatyni odbyło się
spotkanie w sprawie Kopalni i Elektrowni Turów. W rozmowach uczestniczyli m.in. wiceburmistrz Bożena Wojciechowska i przewodniczący rady miejskiej Artur Oliasz. W tym samym czasie, burmistrz Wojciech Błasiak reprezentował gminę
na spotkaniu w podległym Ministrowi Klimatu Instytucie
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.
Poseł Robert Obaz oraz dyrektor jeleniogórskiego biura
poselskiego Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej Andrzej
Dobrowolski przyjechali do
Bogatyni, by u źródła zapoznać się z sytuacją Turowa. Na
zaproszenie do rozmów odpowiedzieli
samorządowcy
z Bogatyni, Miasta Zgorzelec,
Gminy Zgorzelec i przedstawiciele związków zawodowych
z kopalni i elektrowni. W spotkaniu uczestniczyli również
Pełnomocnik ds. Koncesji
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna
Krzysztof
Masiuk oraz, ze względu na
transgraniczny charakter sprawy, prezydent Stowarzyszenia
Gmin Polskich Euroregionu

Nysa Piotr Roman. Krzysztof
Masiuk podziękował za zaangażowanie Starosty Zgorzeleckiego Artura Bielińskiego
i Burmistrza MiG Bogatynia
Wojciecha Błasiaka w akcję
zbierania podpisów pod petycją w obronie kopalni i elektrowni, skierowaną do Komisji Europejskiej. Inicjatywa ta
była odpowiedzią na petycję
czeską, domagającą się cofnięcia koncesji na wydobycie
węgla w Turowie. Jak podkreślono na spotkaniu, kopalnia
nie rozszerza obszaru swojego
działania, co zarzucają Czesi,
a zamierza jedynie kontynuować wydobycie na terenie
zatwierdzonym w koncesji
sprzed 25 lat. Zarzuty zawarte

w czeskiej petycji przytoczyła
wiceburmistrz Bożena Wojciechowska. W nawiązaniu do
nich poruszono temat raportu
o oddziaływaniu na środowisko, szczegółowo analizującego m.in. wpływ kopalni na
wody podziemne. Zebrani powoływali się na wyniki badań
naukowych, wskazujących na
suszę hydrologiczną jako realny powód obniżania się poziomu wód. Zastępca burmistrza
ds. polityki regionalnej podkreśliła bardzo dobre relacje
sąsiedzkie, m.in. w ramach
Związku Miast „Mały Trójkąt”, które obecnym władzom
miasta udało się odbudować po
latach zaniedbań. Artur Oliasz
poruszył także temat konieczności równego traktowania
krajów, w kontekście nieodległych, czynnych kopalni po
stronie czeskiej i niemieckiej, wydobywających rocznie wielokrotnie więcej węgla
niż Turów. Podkreślano, że
niezależnie od tego, czy przy

W Katowicach rozmawiali
o Worku Turoszowskim
Burmistrz Wojciech Błasiak
uczestniczył w roboczym
spotkaniu dotyczącym odnawialnych źródeł energii i ich
potencjalnego wpływu na
transformację regionu, które
odbyło się w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.
W Instytucie Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych w Kato-

wicach, w dniu 9 czerwca br.
odbyło się pierwsze robocze
spotkanie Przedstawicieli Komitetu Transformacji Regionu Turoszowskiego (Albert
Gryszczuk, Agnieszka Spirydowicz, Wojciech Błasiak)
z Andrzejem Węgrzynem
– dyrektorem Instytutu i Piotrem Cofałką – z-cą dyrektora.
Celem spotkania było omó-

protestach w sprawie Turowa
czeską stroną kierują motywy
ekologiczne, ekonomiczne czy
polityczne, warto rozmawiać
na każdym szczeblu, dbając
zarówno o miejsca pracy i bezpieczeństwo energetyczne, jak
i dobrosąsiedzkie relacje.
Zebrani byli zgodni, że w działania na rzecz transformacji
węglowej Worka Turoszowskiego muszą być zaangażowane władze samorządowe
i państwowe oraz fundusze zewnętrzne, a proces ten wymaga
czasu i powinien przebiegać
ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Okres pracy kopalni do
prognozowanego wyczerpania
złoża, czyli do 2044 r. jest niezbędny, by dobrze przygotować region do dekarbonizacji
i stworzyć alternatywne miejsca pracy, dlatego poseł Robert
Obaz zapowiedział złożenie
interpelacji w sprawie koncesji
docelowej dla Turowa i dalszego funkcjonowania kompleksu.

odnawialne źródła energii i ich
potencjalny wpływ na transformację regionu.

wienie możliwości inicjowania
wspólnych działań dla zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska w aspekcie
rozwoju gospodarczego i społecznego, w ujęciu lokalnym,
regionalnym oraz europejskim,
przez prowadzenie działań naukowo-badawczych i rozwojowych oraz wdrażanie ich wyników. Tematem wiodącym były

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

IETU jest instytutem badawczym nadzorowanym przez
ministra właściwego do spraw
klimatu. Badania i usługi oferowane przez IETU ukierunkowane są na wyzwania środowiskowe dotyczące terenów
uprzemysłowionych i zurbanizowanych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym,
efektywnego gospodarowania
zasobami oraz adaptacji do
zmian klimatu i łagodzenia ich
skutków.
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Okradając miasto,
okradają nas wszystkich!
Z bogatyńskich parków, skwerów, a nawet pojedynczych
klombów „znikają” kwiaty. Kradnąc rośliny będące ozdobą
miasta, złodzieje nie okradają burmistrza, urzędu czy GPO,
tylko wszystkich mieszkańców.
W ostatnich tygodniach z miejskiej przestrzeni skradziono
250 sztuk nasad, m.in. pelargonii, aksamitek i lawendy.
Sadzonki zakupiono z publicznych pieniędzy, a więc zapłaciliśmy za nie wszyscy. Niestety,
w wielu miejscach pozostały
po nich jedynie dziury w ziemi. Na ich uzupełnienie trzeba
będzie wydać kolejne pieniądze, ponieważ oszpecony park
nie będzie ani estetyczną wizytówką miasta, ani atrakcyjnym
miejscem wypoczynku dla
mieszkańców. A przy ładnej
pogodzie, bogatynianie bardzo
chętnie relaksują się wśród zieleni i cieszą oczy feerią barw
kwiatowych kompozycji.
Szkoda, że nie brakuje takich,
którzy nie szanują wspólnego
dobra, publicznych pieniędzy
czy ludzkiej pracy. Nie zależy
im także, aby wokół nas było
po prostu ładnie. Kradzieży nie
usprawiedliwia brak kamery,
czy nieświecąca latarnia. Kra-
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dzieży nic nie usprawiedliwia.
Złodziej, w zależności od wartości przedmiotu kradzieży, popełnia wykroczenie lub przestępstwo. Na podstawie art. 119
§ 1 kodeksu wykroczeń, kto
kradnie lub przywłaszcza sobie
cudzą rzecz ruchomą, jeżeli
jej wartość nie przekracza 1/4
minimalnego wynagrodzenia,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Zgodnie zaś z art. 278 § 1
kodeksu karnego, kto zabiera
w celu przywłaszczenia cudzą
rzecz ruchomą, podlega karze
pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
Zachęcamy naszych mieszkańców, aby obserwując akty
wandalizmu czy kradzieże, reagowali informowaniem policji
bądź straży miejskiej. Nie ma
zgody na okradanie naszego
miasta, bo publiczne nie oznacza niczyje, publiczne oznacza
nasze wspólne.

Targowisko zmieni
lokalizację
Targowisko miejskie, popularnie zwane przez mieszkańców
„Berlinkiem”, zmieni swoją lokalizację. Stoiska, ze względu na
drugi etap odbudowy Alei Żytawskiej, zostaną przeniesione na
plac przy ul. Kościuszki 22.
1 czerwca burmistrz Wojciech
Błasiak, z-ca burmistrza ds.
inwestycji Izabela Fituch oraz
naczelnicy wydziałów me-

rytorycznych UMiG spotkali się z właścicielami stoisk
handlowych ulokowanych na
bogatyńskim targowisku. Po

zebraniu w terenie, które miało
miejsce pod koniec maja, tym
razem rozmowy toczyły się
w magistracie. Przeniesienie
„Berlinka” jest konieczne ze
względu na planowaną realizację zadania pn. Odbudowa Alei
Żytawskiej - II etap. Dzięki tej
inwestycji, część centrum miasta będąca obecnie, mówiąc delikatnie, wątpliwą wizytówką
Bogatyni, zyska zupełnie nowe
oblicze. Zostanie tam wykonana nawierzchnia z kostki ka-

miennej, staną stylowe latarnie
i ławki, pojawi się estetyczna
zieleń. Żeby wykonać zaplanowane prace, stragany zostaną przeniesione w nieodległe
miejsce po drugiej stronie rzeki, na plac przy ul. Kościuszki
22. Jak zapewnił burmistrz,
miasto pomoże handlowcom
w przeprowadzce i przygotuje
pod stoiska podłoże z tłucznia,
planowane jest także czasowe
zwolnienie z opłat targowych.

Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła

200 000 zł brutto. W najbliższych dniach przetarg zostanie
ogłoszony ponownie.

alizację inwentaryzacji oświetlenia, audyt efektywności
energetycznej oraz przygotuje
i złoży kompletny wniosek
aplikacyjny, a także wykona
kompletną dokumentację techniczną modernizacji oświetlenia w nieprzekraczalnym
terminie do 29 września 2020.
Dzięki podjętym działaniom
jest szansa na zmianę energochłonnego i nieefektywnego
oświetlenia na nowe, dużo

oszczędniejsze instalacje. Jeżeli uda się zrealizować zaplanowane cele, ulice zostaną oświetlone nowymi oprawami LED,
w części nastąpi wymiana
słupów oświetleniowych oraz
szaf sterowniczych. Oprócz
efektu podniesienia jakości
oświetlenia, działania te przyniosą wymierne oszczędności w gminnym budżecie oraz
przyczynią się do zmniejszenia
emisji CO2.

Brak chętnych do
wykonania dokumentacji
naprawczej basenu
Do upływu terminu składania
ofert, tj. do 8 czerwca 2020 r.,
do godz. 12.00, nie wpłynęła
żadna oferta na wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji
basenu. Gmina musiała unieważnić przetarg.
Gmina Bogatynia, jako zamawiający, na mocy przepisów

ustawy Prawo zamówień publicznych, z powodu braku
ofert unieważniła postępowanie pn. Wykonanie inwentaryzacji wykonanych prac oraz
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy otwartego basenu miejskiego w Bogatyni przy ulicy Kąpielowej.

Kiedy modernizacja
oświetlenia ulicznego?
18 maja br. Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni poinformował
o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Bogatynia w związku z naborem w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym.
W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono firmę
ECO ENERGY POLAND
z Cieszyna, która za łączną
kwotę 42120 zł wykona aktu-
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Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

OFERUJE SZEROKI ZAKRES USŁUG
dla odbiorców indywidualnych oraz dla przedsiębiorców
Spółka rozpoczęła swoją działalność dnia 01.06.1997 r. i nadal najważniejszym przedmiotem
jej działalności jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Naszą misją jest dążenie do jak najlepszego wykorzystania możliwości świadczenia usług o wysokim standardzie
przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska.
GPO Sp. z o. o. kontynuuje swoje plany poprzez rozwijanie
działalności, realizując najważniejsze zadania spółki, takie jak:
utrzymanie zieleni, letnie i zimowe utrzymanie dróg, wykonywanie usług związanych z remontami i naprawami dróg oraz
prowadzenie instalacji komunalnej w Bogatyni.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz znajomość branży
pozwala nam zaoferować usługi w następującym zakresie:
z odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
wytworzonych na terenie miasta i gminy Bogatynia,
z oczyszczanie ulic, placów i innych terenów,
z odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
z mycie i dezynfekcję pojemników / kontenerów na odpady,
z najem pojemników na odpady,
z sprzedaż worków wraz z usługą odbioru,
z sprzedaż naklejek na pojemniki - oznakowanie rodzaju
gromadzonych odpadów,
z usługa wynoszenia odpadów wielkogabarytowych oraz
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

Nasze usługi świadczy kadra pracowników z bogatym doświadczeniem zawodowym, wykorzystująca sprawdzone metody
pracy i najlepsze standardy obsługi klienta.
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom właścicieli samochodów osobowych, ciężarowych, a także pojazdów specjalistycznych. Gwarantujemy terminowe i rzetelne wykonanie zleconej
usługi.
W ramach naszej działalności świadczymy także usługi sprzętem technologicznym, realizując zadania przy pracach ziemnych, budowlanych, remontowo-konserwacyjnych i innych,
przy których konieczne jest wykorzystywanie ciężkiego, specjalistycznego sprzętu z możliwością jego wynajmu, a mianowicie:
z koparka ATLAS 14t,
z koparko-ładowarka VOLVO
BL 71,
z ładowarka VOLVO L45B,

z usługa odbioru odpadów poremontowych (np. armatura
ceramiczna, drzwi, zlew),

z wywrotka VOLVO o ładowności 18t,

z roboty brukarskie - układanie nawierzchni z kostki
betonowej oraz brukowej, ustawienie krawężników,
obrzeży, palisady betonowej, płyt betonowych,

z wywrotka Mercedes
o ładowności 8t,

z roboty ziemne - korytowanie, wykonanie nawierzchni
z kruszywa, wykonanie odwodnienia, regulacja studni,
z roboty hydrauliczno-sanitarne,
z wznoszenie i wyburzanie ścian,
z prace zbrojeniowe,
z prace wykończeniowe - malowanie ścian, suche tynki,
z urządzanie terenów zielonych,
z koszenie trawników w parkach, na skarpach, w rowach,
z wycinka drzew i ich pielęgnacja,
z nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów,
z przycinanie żywopłotów oraz wiele innych czynności, które
poprawiają estetykę i czystość na terenie miasta i gminy
Bogatynia.

6

Realizujemy usługi z zakresu wymiany,
naprawy opon, wyważania kół oraz innych
usług wulkanizacyjnych.
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z podnośnik Renault wys.
20 m.
Aby podnieść efektywność
spółki oraz zwiększyć zakres
świadczonych usług, spółka dokonała kilku ważnych
zakupów. Do takich należy
zakup nowego sprzętu, takiego jak: przesiewacz bębnowy,
rozdrabniacz do odpadów
(gruz, odpady zielone i inne)
oraz ładowarka z łyżką wysokiego wysypu.
Ze względu na specyfikę
sprzętu, ofertę wynajmu kierujemy do
podmiotów gospodarczych.

www.gpobogatynia.pl
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Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
Stoimy przed ważnymi zmianami w gospodarce odpadami komunalnymi. Wynika to ze zmiany ustawy, w której
odgórnie nałożono na gminę obowiązek dostosowania
przepisów. Segregacja odpadów nie będzie już kwestią
wyboru, a za lekceważenie ustawy zapłacimy wszyscy.
Wprowadzono też inne zmiany, które dotyczą wszystkich
w całej Polsce.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach z dnia 6 września
2019 r. stawia przed samorządowcami i mieszkańcami gminy nowe wyzwania. Nieznajomość nowych przepisów może
mocno odbić się na naszej kieszeni, dlatego zachęcamy do
zapoznania się z najważniejszymi założeniami zmienionej
ustawy, które będą stopniowo
wprowadzane w tym roku.
Odpowiedzialność zbiorowa.
Segregacja odpadów w zabudowie wielorodzinnej obarczona zostanie odpowiedzialnością zbiorową. Będzie to duże
wyzwanie dla przedstawicieli
zarządów osiedli, wspólnot
mieszkaniowych, a w szczególności dla samych mieszkańców. W tego typu zabudowie
pojemniki są wspólne, a wystarczy, że chociaż jeden z sąsiadów wyłamie się z obowiązku selektywnej zbiórki – wtedy
wszyscy mogą zapłacić więcej.
Przypomnieć należy, że to właśnie na zarządcy ciąży ustawowy obowiązek złożenia jednej
deklaracji dla całej wspólnoty.
Indywidualne składanie deklaracji przez poszczególnych
współwłaścicieli lub najemców
jest niedozwolone.
Wszyscy obowiązkowo segregują śmieci. Od chwili
wejścia w życie nowych przepisów wszystkich obejmie
obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, czyli w podziale

na 6 frakcji (papier, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, metale i tworzywa sztuczne, bio,
pozostałości z segregacji). Nie
będzie możliwości wyboru –
segregować i płacić mniej, czy
godzić się na wyższą opłatę za
wywóz i gospodarowanie odpadami. Ponadto gminy będą
miały obowiązek kontrolować,
czy mieszkańcy wywiązują się
z obowiązkowej selektywnej
zbiórki. Jeżeli ten obowiązek
nie będzie realizowany, gmina naliczy opłatę podwyższoną, która będzie od dwóch do
czterech razy wyższa od opłaty podstawowej (jak wskazuje
ustawa). Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali
brak prowadzenia selektywnej
zbiórki, będą zobowiązani do
złożenia nowej deklaracji. Termin na jej złożenie będzie podany w późniejszym terminie.
Wymagane poziomy odzysku.
Ustawa zmienia sposób obliczania wskaźnika odzysku i recyklingu, do osiągnięcia którego
zobowiązane są gminy. Niespełnienie tego warunku wiąże
się z możliwością nałożenia na
gminę dużych kar finansowych.
W konsekwencji przełoży się to
na wysokość opłat i trudności
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na cele związane
z ochroną środowiska.
Mniej śmieci to niższa opłata.
Nowelizacja zakazuje gminom
ryczałtowego rozliczania się
z firmami odbierającymi śmieci. Wypłata będzie możliwa

m.in. na podstawie masy odpadów, jakie zostały przekazane
do przetworzenia. W związku
z tą zmianą należy jak najszybciej zadbać o uporządkowanie
miejsc gromadzenia odpadów
– powinny być zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich,
najlepiej dodatkowo monitorowane. Pozwoli to uniknąć mieszania odpadów wytworzonych
przez mieszkańców osiedla/
wspólnoty z innymi odpadami,
a także na weryfikację poprawności selektywnej zbiórki prowadzonej przez mieszkańców.
Terminy składania deklaracji. Właściciel nieruchomości
pierwszą deklarację jest obowiązany złożyć w terminie 14
dni od zamieszkania na danej
nieruchomości
pierwszego
mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów
komunalnych. W przypadku
zmiany danych (np. zgony, urodzenia, przeprowadzka, zmiana
właściciela nieruchomości itp.)
właściciel nieruchomości składa nową deklarację, w terminie
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana. Ponadto ustawodawca wprowadza odpowiedzialność karną za niezłożenie
deklaracji.
Ustawodawca wprowadza również inne regulacje w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w gminie, m.in.:
- usuwa regionalne instalacje
przetwarzania odpadów komunalnych i podział na regiony, w ramach których w myśl
starych przepisów odbywa się
zagospodarowanie odpadów,
- rozszerza listę odpadów oraz
uściśla zasady ich zbierania
przez Punkty Selektywnej
Zbiórki Odpadów,
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- przewiduje ulgi za kompostowanie bioodpadów w domkach
jednorodzinnych,
- wprowadza nowe obowiązki
na wspólnoty mieszkaniowe
i zarządy osiedli. Na właścicielach nieruchomości (zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy
z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) spoczywa
obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych, utrzymanie ich w odpowiednim
stanie oraz utrzymanie w odpowiednim stanie miejsc gromadzenia odpadów.
Wymienione
najważniejsze
zmiany, wprowadzone znowelizowaną ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz przeprowadzony kilka miesięcy temu audyt funkcjonującego na terenie miasta
i gminy Bogatynia systemu
gospodarki odpadami, zmusza do podjęcia radykalnych
i znaczących zmian. Adaptacja
do nowych przepisów będzie
wymagać wspólnego wysiłku,
zarówno ze strony mieszkańców, jak i władz gminy. Przed
nami miesiące wytężonej pracy w zakresie wprowadzania
nowych rozwiązań, w sposób
jak najbardziej przemyślany i efektywny. Sama zmiana
przepisów niestety nie wystarczy. Oprócz tego muszą
się przede wszystkim zmienić
nasze nawyki. Obowiązkowa
segregacja odpadów wymaga
systematyczności, ale prowadząc ją rzetelnie oszczędzimy
podwójnie – nie narazimy się
na kary i przyczynimy się do
ochrony środowiska, które jest
naszym wspólnym dobrem.
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Jak segregować odpady
Jak segregować odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami? Jak pozbyć się starych mebli czy lodówki? Kto odpowiada za utrzymanie czystości wokół wiat śmietnikowych? Co to
jest PSZOK i jakie odpady przyjmuje? Na te i inne pytania
znajdziemy odpowiedzi w poniższym tekście.
Na terenie miasta i gminy Bogatynia obowiązuje Uchwała
Nr LXVII/551/2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na

terenie gminy Bogatynia.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegóło-

wego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów, Rada Miejska
w Bogatyni podjęła uchwałę
dotyczącą Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Bogatynia,
oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbie-

rania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów. Zgodnie z przyjętymi
zasadami, selektywne zbieranie odpadów komunalnych
odbywa się „u źródła” (sprzed
posesji oraz wiat śmietnikowych) i dotyczy następujących
frakcji:

SZKŁO KOLOROWE
(pojemniki lub worki w kolorze zielonym)

SZKŁO BEZBARWNE
(pojemniki lub worki w kolorze białym)

WRZUCAMY:
• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki
po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
• szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

NIE WRZUCAMY:
•
•
•
•
•
•

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
szkła okularowego
szkła żaroodpornego
zniczy z zawartością wosku
żarówek i świetlówek
reflektorów

• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych
• luster
• szyb okiennych i zbrojonych
• monitorów i lamp telewizyjnych
• termometrów i strzykawek

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
•
•
•
•
•

papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło
odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, opakowania wielomateriałowe,
przeterminowane leki
chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużyte baterie i akumulatory
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory, urządzenia
elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym)
• odpady wielkogabarytowe (np. meble)
• odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia
• zużyte opony, odzież, tekstylia, wielkogabarytowe z metalu (grzejniki, felgi, wanny żeliwne)
Zachęcamy mieszkańców do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni (czynne od poniedziałku do czwartku, od 7.00 do 15.00, w piątek od 9.00 do
15.00, w każdą ostatnią sobotę miesiąca od 7.00 do 15.00).

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Odpady wielkogabarytowe są odbierane „u źródła”, spod posesji, raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem, który znajduje się na stronie www.gpobogatynia.pl
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Bogatynia odbywa się również w miejscach ogólnodostępnych. Lokalizacja pojemników tzw. dzwonów dostępna jest na stronie www.bogatynia.pl
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ODPADY
ZMIESZANE

PAPIER

pojemniki lub worki w kolorze niebieskim

WRZUCAMY:

pojemniki lub worki w kolorze czarnym

• opakowania z papieru,
karton, tekturę
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe

NIE WRZUCAMY:
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
• papieru lakierowanego i powleczonego folią
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
• tapet
• pieluch jednorazowych i podpasek
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru
i naczyń jednorazowych
• ubrań

ODPADY
BIODEGRADOWALNE

(pojemniki lub worki w kolorze brązowym):

WRZUCAMY:
• odpady kuchenne: resztki
jedzenia, warzywne i owocowe w tym obierki itp.
• odpady zielone: gałęzie drzew i krzewów, skoszoną
trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew

NIE WRZUCAMY:
•
•
•
•
•
•
•
•

kości zwierząt
odchodów zwierząt
popiołu węgla kamiennego
leków
drewna impregnowanego
płyt wiórowych i MDF
ziemi i kamieni
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

WRZUCAMY:
• wszystko to, czego nie
można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych,

NIE WRZUCAMY:
•
•
•
•
•
•

przeterminowanych leków i chemikaliów
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
zużytych baterii i akumulatorów
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
odpadów budowlanych i rozbiórkowych
opon

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

pojemniki lub worki w kolorze żółtym

WRZUCAMY:
• odkręcone i zgniecione
plastikowe butelki po napojach
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach
akcji dobroczynnych
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach
do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście
zębów) itp.
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
• aluminiowe puszki po napojach i sokach
• puszki po konserwach
• folię aluminiową
• metale kolorowe
• kapsle, zakrętki od słoików
• zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie
są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

NIE WRZUCAMY:
• butelek i pojemników z ich zawartością
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
• opakowań po olejach silnikowych
• części samochodowych
• zużytych baterii i akumulatorów
• puszek i pojemników po farbach i lakierach
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
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Rozkład jazdy
autobusu miejskiego
Od 8 czerwca 2020 r. obowiązuje nowy rozkład jazdy
Uprzejmie informujemy, że
z dniem 8 czerwca 2020 roku,
w ograniczonym zakresie i tylko w dni robocze, przywrócone
zostają przewozy lokalne. Pamiętajmy o zachowaniu rygoru
sanitarnego.
Autobus kursuje według nowego rozkładu jazdy. Ważne!
Przewóz w Bogatyni, do Zatonia i Trzcińca:
y opłata za przejazd wynosi –
1,00 zł,
y pasażerowie, którzy ukończyli 75 rok życia upoważnieni są do 50% zniżki,
y pasażerowie posiadający
orzeczenie o niepełnosprawności są zwolnieni z opłat za
przejazdy,
y dzieci do zakończenia roku
kalendarzowego, w którym
ukończyły 7 rok życia,
zwolnione są z opłat za przejazdy.
Przewóz do Wolanowa (przez
Działoszyn i Wyszków):
y opłata za przejazd zgodnie
z obowiązującym cennikiem
dostępnym w autobusie.
Przewoźnik zobowiązany jest
do stosowania wszystkich ulg
ustawowych za przejazd.

10
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Bogatynia – Zatonie – Trzciniec – Wyszków – Wolanów – Bogatynia
Przystanki (trasa)

Bogatynia – „Lidl”
Bogatynia ul. II AWP - BOK
Bogatynia ul. II AWP - LO
Bogatynia ul. T. Kościuszki (przy wjeździe na
ul. O. Boznańskiej)
Bogatynia ul. Główna 25
Bogatynia ul. Główna (pomiędzy nr posesji
62-64)
Bogatynia ul. Głowna 69
Bogatynia ul. Główna (pomiędzy nr posesji
62-64)
Bogatynia ul. Główna 25
Bogatynia ul. T. Kościuszki (przy wjeździe na
ul. O. Boznańskiej
Bogatynia ul. II AWP - LO
Bogatynia ul. II AWP - BOK
Bogatynia - PKS
Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (piekarnia)
Bogatynia - Cmentarz
Bogatynia ul. Środkowa
Zatonie - Megawat
Trzciniec ul. Mł. Energetyków
Trzciniec Górny – przy posesji nr 5
Trzciniec ul. Mł. Energetyków
Działoszyn przy restauracji „Popularna”
Wyszków sklep
Wolanów
Wyszków sklep
Działoszyn przy restauracji „Popularna”
Trzciniec ul. Mł. Energetyków
Zatonie - Megawat
Bogatynia ul. Środkowa
Bogatynia - Cmentarz
Bogatynia ul. I. Daszyńskiego (Tesco)
Bogatynia – „Lidl”

Godziny kursu

6:37
6:38
6:39

8:26
8:27
8:28

13:26
13:27
13:28

17:45
17:46
17:47

6:41

8:30

13:30

17:49

6:43

8:32

13:32

18:01

6:44

8:33

13:33

18:02

6:45

8:34

13:34

18:03

6:46

8:35

13:35

18:04

6:48

8:37

13:38

18:06

6:50

8:39

13:40

18:08

6: 52
6:53
6:54
6:57
6:59
7:06
7:10
7:14
7:18
7:22
x
x
x
x
x
7:22
7:26
7:30
7:35
7:37
7:40

8:41
8:42
8:43
8:46
8:48
8:55
8:59
9:13
9:17
9:21
9:30
9:34
9:37
9:40
9:44
9:53
9:57
10:01
10:06
10:08
10:11

13:42
13:43
13:44
13:46
13:48
13:55
13:59
14:13
14:17
14:21
14:30
14:34
14:37
14:40
14:44
14:53
14:57
15:01
15:06
15:08
15:11

18:10
18:11
18:12
18:15
18:17
18:24
18:28
18:32
18:36
18:40
x
x
x
x
x
18:40
18:44
18:48
18:53
18:55
18:58
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Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni oferuje

PROFESIONALNY

REMONT
Z GWARANCJĄ

Teraz także dla klientów indywidualnych
i wspólnot mieszkaniowych
tel. 75 77 32 206
Kontakt mailowy: sekretariat@mzgkbogatynia.pl
Dyrektor MZGK w Bogatyni
Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
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Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
28 czerwca 2020 roku
W niedzielę 28 czerwca 2020 r. odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze czynne będą w godzinach 7.00 - 21.00. Zaświadczenie o prawie do głosowania można pobrać z Urzędu Miasta i Gminy ul. Daszyńskiego 13 pokój
nr 4 do dnia 26 czerwca 2020 r., do piątku do godziny 13.00 (jeśli mamy zamiar głosować poza terenem gminy Bogatynia).
W załączeniu prezentujemy granice i numery obwodów głosowania oraz siedziby lokali wyborczych.

Nr
obw.

1
2
3

4
5
6
7

8

9

10

11

12

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum

Sołectwa: Białopole, Kopaczów

Świetlica wiejska w Kopaczowie, ul. Główna 20,
59-921 Kopaczów
Sołectwo Sieniawka
Świetlica wiejska w Sieniawce, ul. Rolnicza 29B, 59921 Sieniawka
Sołectwo Porajów
Świetlica wiejska w Porajowie, ul. Poniatowskiego 5,
59-921 Porajów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Sołectwa: Jasna Góra, Opolno-Zdrój
Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża
w Opolnie-Zdroju, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 7a, 59-922 Opolno-Zdrój
Sołectwa: Działoszyn, Posada, Wyszków-Wolanów
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie, Działoszyn 33, 59-915 Działoszyn
Sołectwa: Bratków, Krzewina, Lutogniewice
Świetlica wiejska w Krzewinie, Krzewina 18,
59-916 Krzewina
Bogatynia ulice: Adama Mickiewicza, Cicha, Cypriana Kamila Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni,
Norwida, Dębowa, Francuska, Konrada od nr 1 do nr 8, Kręta, ul. Ogrodowa 2, 59-916 Bogatynia
Młodych Energetyków nr 1, Ogrodowa, Parkowa, Spacerowa,
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców nieŚrodkowa, Wesoła, Wiejska
pełnosprawnych
Bogatynia ulice: Górnicza, Jasna, Konrada od nr 9 do nr 18,
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Bolesława Chrobrego
Lipowa, Łąkowa, Łużycka, Młodych Energetyków od nr 4 do nr w Bogatyni, ul. Młodych Energetyków 24,
46, Nowa, Okólna, Osadnicza, Rolnicza, Słoneczna, Wolności, 59-916 Bogatynia
Zielona
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Bogatynia ulice: Dworska, Generała Józefa Hallera, Ignacego
Sala sportowa, ul. Polna 8,
Daszyńskiego od nr 16 do nr 30 parzyste, od nr 37 do
59-920 Bogatynia
nr 55 nieparzyste, Jagiellońska, Jana Kilińskiego, Jana
Kochanowskiego, Kurzańska, Nadbrzeżna, Najświętszej Maryi
Panny, Piastowska, Polna, Spółdzielcza, Strumykowa, Śmiała,
Turowska, Zgorzelecka
Bogatynia ulice: Aleja Żytawska, Armii Krajowej, Biskupia,
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A.,
Bolesława Chrobrego, Danuty Siedzikówny-Inki, Dzika,
ul. Ignacego Daszyńskiego 29,
Generała Józefa Bema, Generała Władysława Andersa,
59-920 Bogatynia
Henryka Sienkiewicza, Ignacego Daszyńskiego od nr 1
do nr 33 nieparzyste i od nr 2 do nr 14 parzyste, Jana III
Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Kazimierza Jagiellończyka,
Kąpielowa, Ludowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Mieszka
I, Stefana Batorego, Wspólna, Zamknięta, Zwycięstwa,
Zygmunta Starego
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni,
Bogatynia ulice: 1 Maja, Białogórska, Krzywa, Marii
Plac Bohaterów Warszawy 1,
Skłodowskiej-Curie od nr 13 do nr 15 nieparzyste i od nr 31
59-920 Bogatynia
do nr 50, Plac Bohaterów Warszawy, Tadeusza Kościuszki
od nr 1 do nr 5B nieparzyste i od nr 2 do nr 18 parzyste,
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców nieWłókiennicza
pełnosprawnych
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12

13

14

15

16

Bogatynia ulice: Aleksandra Puszkina, Dobra, Generała
Emila Fieldorfa-Nila, Generała Stefana Grota-Roweckiego,
Krakowska, Krótka, Listopadowa, Marii Skłodowskiej-Curie
od nr 1 do nr 11 nieparzyste, od nr 2 do nr 30 parzyste,
Opolowska, Piaskowa, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Skalna,
Spokojna, Sybiraków, Stanisława Wyspiańskiego, Tadeusza
Kościuszki: parzyste od nr 20 do nr 24 i od nr 72 do nr 100A,
nieparzyste od nr 35 do nr 41
Bogatynia ulice: Generała Henryka Dąbrowskiego, Główna,
Górna, Górska, Izerska, Jesienna, Karkonoska, Karpacka,
Kolejowa, Leśna, Letnia, Mikołaja Kopernika, Nadrzeczna,
Tadeusza Kościuszki od nr 47 do nr 69 nieparzyste i od nr 104
do nr 136 parzyste, Sudecka, Szczęśliwa, Wąska, Wiosenna
Bogatynia ulice: Bolesława Prusa, Dworcowa, Fabryczna,
Jana Matejki od nr 1 do nr 12, Juliusza Słowackiego, Marii
Konopnickiej, Olgi Boznańskiej, Partyzantów, Pastwiskowa,
Robotnicza, Tadeusza Kościuszki od nr 7 do nr 33 nieparzyste
i od nr 28 do nr 68 parzyste, Zygmuntowska, Żołnierzy II AWP
Bogatynia ulice: Fryderyka Chopina od nr 14 do nr 24,
Janusza Kusocińskiego, Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Romualda Traugutta, Sportowa, Stanisława
Moniuszki, Stefana Okrzei, Św. Jana Pawła II, Władysława
Stanisława Reymonta, Żołnierzy Niezłomnych
Bogatynia ulice: Energetyków, Fryderyka Chopina od nr 30 do
nr 58 parzyste, Pocztowa, Szpitalna, Sztygarska

17

Bogatynia ulice: Fryderyka Chopina od nr 1 do nr 13, Osiedle
Orła Białego

18

Bogatynia ulice: 3 Maja, Henryka Wieniawskiego, Ignacego
Paderewskiego, Jana Matejki od nr 13 do nr 60, Karola
Szymanowskiego, Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego, Leona
Wyczółkowskiego od nr 2 do nr 12 parzyste, Ludomira
Różyckiego, Mieczysława Karłowicza
Bogatynia ulice: Leona Wyczółkowskiego: nieparzyste od nr
1 do nr 59, parzyste od nr 14 do nr 20 i od nr 32 do nr 50D,
Zesłańców Sybiru

19

20
21

Bogatynia ulice: Leona Wyczółkowskiego od nr 22 do nr 26
parzyste, Wojciecha Kossaka od nr 2 do nr 42 parzyste i od nr
7 do nr 51 nieparzyste
Bogatynia ulice: Jana Styki, Jana Zamoyskiego od nr 1 do
nr 27 nieparzyste i od nr 2 do nr 26 parzyste, Słowiańska,
Warszawska, Wojciecha Kossaka od nr 44 do nr 54 parzyste

22

Bogatynia ulice: Artura Grottgera, Jacka Malczewskiego,
Jana Zamoyskiego od nr 26B do nr 30D parzyste, Józefa
Chełmońskiego, Juliana Fałata

23

Szpital Gminny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Bogatyni

24

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zakład dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych im. dr M. Marzyńskiego w Sieniawce

Zespół Szkół Zawodowych im. Św. Barbary w Bogatyni,
ul. Tadeusza Kościuszki 33, 59-920 Bogatynia
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku w Bogatyni,
ul. Nadrzeczna 18, 59-920 Bogatynia
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia
Rodziny, ul. Żołnierzy II AWP 14, 59-920 Bogatynia
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Hala Sportowa w Bogatyni,
ul. Sportowa 8, 59-920 Bogatynia

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Bogatyni,
ul. Fryderyka Chopina 13,
59-920 Bogatynia
Bogatyński Ośrodek Kultury,
ul. Żołnierzy II AWP 1, 59-920 Bogatynia
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni,
ul. Fryderyka Chopina 15,
59-920 Bogatynia
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bogatyni, ul. Leona Wyczółkowskiego 15,
59-920 Bogatynia
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Przedszkole Publiczne Nr 6 w Bogatyni, ul. Leona Wyczółkowskiego 32, 59-920 Bogatynia
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
w Bogatyni, ul. Leona Wyczółkowskiego 42a,
59-920 Bogatynia
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
w Bogatyni, ul. Leona Wyczółkowskiego 42a,
59-920 Bogatynia
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Szpital Gminny Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, ul. Szpitalna 16,
59-920 Bogatynia
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zakład
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr M. Marzyńskiego w Sieniawce, ul. Rolnicza 25, 59-921 Sieniawka
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Cyfrowo kompetentne nagrody
Od lutego 2019 roku 6 bogatyńskich szkół bierze udział w projekcie ,,Cyfrowo kompetentni” współfinansowanym przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt „Cyfrowo kompetentni” uzyskał dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w wysokości 977 072,26 zł. Ogólna wartość projektu wynosi
1 028 497,12 zł.
W ramach projektu szkoły
doposażone zostały w sprzęt
komputerowy, pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych, fizycznych i chemicznych. Z zakresu stosowania
TIK przeszkoleni zostali nauczyciele prowadzący zajęcia
w ramach projektu.

Podstawowej nr 4 w Bogatyni, Szkoły Podstawowej nr 5
w Bogatyni, Szkoły Podstawowej w Porajowie i Szkoły
Podstawowej w Działoszynie
biorą udział w kołach zainteresowań i zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych. Realizacja 3 630 godzin zajęć ma się

ku końcowi – ostatnie zajęcia
odbędą się 19 czerwca 2020 r.
Ze względu na obecnie panującą sytuację od kwietnia zajęcia
odbywają się online z wykorzystaniem aplikacji Zoom lub
Teams.
Zgodnie z założeniami projektu uczniowie kół zainteresowań wzięli lub wezmą udział
w podsumowaniach, które – ze
względu na zagrożenie epidemiczne, zalecenia MEN i GIS
- wyglądają inaczej niż zostały
zaplanowane. Uczniowie szkół
biorących udział w projekcie,
nie mogli spotkać się na podsumowaniach, dlatego odby-

Od września 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
w Bogatyni, Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni, Szkoły

ły się lub odbędą one online
w formule zbliżonej do planowanej. Dla uczniów, którzy
regularnie i z zaangażowaniem
brali udział w całorocznych
spotkaniach w ramach kół zainteresowań oraz uczestniczyli
w podsumowaniach, zakupione zostały nagrody. Uczniowie
otrzymają gry logiczne, gry
plenerowe, akcesoria komputerowe. Na aktywnych uczniów
czekać będzie też słodki prezent – Toffifee. 10 czerwca
nagrody zostały przekazane do
szkół uczestniczących w projekcie. Ze względu na stan
epidemiczny nie doszły do
skutku zaplanowane i zarezerwowane wyjazdy edukacyjne,
w których mieli wziąć udział
nie tylko uczestnicy kół zainteresowań, ale także zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
Gmina Bogatynia wystąpiła
do Instytucji Pośredniczącej
z wnioskiem o wydłużenie
czasu realizacji projektu. Wierzymy, że wycieczki te uda się
zrealizować w nowym roku
szkolnym.

Projekt „Zdalna Szkoła +”
To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, do którego przystąpiliśmy
i uzyskaliśmy 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego, umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom
wykluczonym cyfrowo.
W marcu w ramach grantu
„Zdalna Szkoła” pozyskaliśmy
blisko 80 tys. zł na zakup 37
laptopów, które trafiły do szkół
i zostały przekazane najbardziej potrzebującym uczniom.
28 maja do szkół trafił sprzęt
zakupiony w ramach grantu
„Zdalna Szkoła +” - to 45 nowych laptopów za blisko 105
tysięcy złotych.
Zgodnie z założeniami tego
konkursu pomoc skierowana będzie głównie do rodzin
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ubogich z minimum trojgiem
dzieci, a decyzje o wyborze
konkretnych rodzin podejmują
dyrektorzy szkół.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu, następujące szkoły
otrzymały:
y Szkoła Podstawowa nr 1
- 7 laptopów,

y Szkoła Podstawowa nr 5
- 4 laptopy,

y Liceum Ogólnokształcące 2 laptopy.

y Szkoła Podstawowa w Działoszynie - 4 laptopy,

Zakup sfinansowany w ramach
realizacji projektu pn. „Zdalna
Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 20142020.

y Szkoła Podstawowa nr 3
- 12 laptopów,

y Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju - 3 laptopy,

y Szkoła Podstawowa nr 4
- 7 laptopów,

y Szkoła Podstawowa w Porajowie - 6 laptopów,
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Bogatyńskie Amazonki w dobie koronawirusa
W okresie koronawirusa Bogatyńskie Amazonki, jak większość stowarzyszeń, zawiesiły swoje zadania statutowe,   jednakże nie zrezygnowały zupełnie ze swojej działalności, włączając się aktywnie w pomoc lokalnemu społeczeństwu.
Stowarzyszenie w dalszym ciągu realizowało akcję „Rozlicz
Pit za darmo”, polegającą na
pomocy mieszkańcom w przygotowaniu i wysyłce zeznania podatkowego. Pomoc ta
obwarowana była tym razem
wieloma środkami ostrożności
i często odbywała się drogą
elektroniczną oraz w domach
członkiń. W sumie akcja w tym
roku trwała od lutego do końca
maja i objęła ok. 700 osób naszej gminy.
Amazonki, jak również osoby
spoza stowarzyszenia, zorganizowały akcję szycia maseczek. Łącznie paniom udało się
uszyć ok. 2200 maseczek, które trafiły do szpitali w Bogatyni, Zgorzelcu oraz w Sieniawce i kliniki onkologicznej we
Wrocławiu. Maseczki otrzymały za pośrednictwem Straży
Miejskiej również osoby bezdomne oraz te odwiedzające
bogatyńską „Jadłodzielnię”.
Maseczki zostały przekazane również do przedszkoli

i żłobków, szkół oraz Fundacji
„Maja”. Znaczną część maseczek otrzymali darczyńcy 1%,
którzy w okresie koronawirusa korzystali z pomocy przy
rozliczaniu przez Amazonki
podatku dochodowego. Wiele
osób wsparło szycie maseczek
środkami finansowymi, które
przeznaczone zostały na zakup
materiałów niezbędnych do
szycia.
Wszystkim osobom, które
przekazały środki finansowe na
zakup maseczek należą się serdeczne słowa podziękowania.
Wykaz tych osób i instytucji
znajduje się na stronie Stowarzyszenia: www.stowarzyszenie@amazonki.bogatynia.pl
Zespół Wokalny „Amazonki” wziął też udział w internetowym, otwartym konkursie piosenki lat 60-70,
organizowanym przez Bogatyński Ośrodek Kultury. Grupa
pod przewodnictwem Bożeny
Mazowieckiej i Artura Wieczorka przygotowała piosen-

Aksamitne powitanie
w Porajowie
Od 23 maja “Porajów wita”
kwitnąco wszystkich odwiedzających to miejsce gości.
A wszystko za sprawą zorganizowanej przez mieszkankę
Justynę Gierczak oraz Sołtysa
Porajowa Mateusza Smosarskiego, społecznej akcji upiększenia centralnego punktu
miejscowości i stworzenia tam
“aksamitnego”, bo wykonanego z ponad 300 sadzonek popularnych aksamitek, klombu.

niona stała się rzecz jasna
praca rąk ludzkich. I tak, jak

kę pochodzącą z płyty, która
ukaże się prawdopodobnie już
na jesieni tego roku. Spośród
zgłoszonych wykonawców zespół zajął w konkursie trzecie
miejsce.

lowania podjęła się Anastasia
Zaremba – która jest obecnie
mieszkanką Bogatyni. Wśród
wolontariuszy PGE są członkinie Stowarzyszenia „Amazonki”, a także ich małżonkowie.

Trudny czas pandemii okazał
się na tyle łaskawy, że można
było dokończyć malowanie
muru na patio Szkoły Podstawowej nr 3, który jest ostatnim
działaniem na rzecz szkoły
w ramach projektu pracowników – wolontariuszy PGE pt.
„Bycie eko – warunkiem przetrwania ludzkości”. Trudu ma-

Opisane tu działania Amazonek są dowodem na to, że panie w każdej sytuacji potrafią
zrobić coś dobrego na rzecz
lokalnego społeczeństwa. Nie
straszny im stan pandemii.
Skoro pokonały raka są w stanie wykrzesać z siebie wiele,
aby pokonać też inne przeciwności losu.

Nasze Amazonki są godnym naśladowania przykładem zaangażowania się w sprawy naszych mieszkańców. Wiele inicjatyw społecznych wykazują też inne formalne
lub mniej formalne grupy, a także osoby indywidualne, pomagające bogatyńskim
instytucjom, lokalnym społecznościom czy indywidualnym mieszkańcom miasta
i gminy. To cieszy nas wszystkich, dlatego chętnie zaprezentujemy te działania na
łamach naszego pisma. Zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją.
czytamy na profilu FB Sołectwa Porajów: przez 4 godziny
kilkanaście osób rozgrabiało,
wałowało, układało i sadziło.
I jak się () okazało w Porajowie
(mają) niejedną “Maję w ogrodzie”, a miejscowi mężczyźni,
prócz siły, posiadają również

zmysł estetyczny. My, jako
redakcja “Biuletynu” serdecznie gratulujemy wspaniałego
pomysłu oraz zaangażowania
mieszkańców i już dziś zapraszamy wszystkich do Porajowa, aby podziwiać efekty ich
ciężkiej pracy.

W prace przygotowawczo-polowe włączyło się wielu mieszkańców wioski, którzy ufundowali sadzonki, przywieźli
ziemię, zakupili trawnik z rolki
i użyczyli ciężkiego sprzętu
w postaci ładowarki. Nieoce-
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Gmina Bogatynia sięga po kolejne
środki z funduszy zewnętrznych
Kolejne dwa projekty na łączną kwotę 33 704,46 euro, złożone
przez bogatyński samorząd, zatwierdził podczas obiegowych
obrad w dniach 4-11 czerwca 2020 roku Komitet Sterujący Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022.
Przygotowane przez Wydział Współpracy z Zagranicą
i Promocji UMiG w Bogatyni
projekty zostały pozytywnie
zaopiniowane przez Komitet
Sterujący i będą mogły być
realizowane w najbliższym
czasie. Chodzi tu o projekt
“W drodze przez kulturę trójstyku” o wartości 13 255,71
euro oraz “Jarmarki Bożonarodzeniowe Trójstyku” na
kwotę łączną 20 448,75 euro.
Partnerem Gminy Bogatynia
w obu przypadkach jest Miasto
Zittau.
W ramach projektu “W drodze
przez kulturę trójstyku” zaplanowano organizację w ciągu
roku cyklicznych imprez kulturalnych w Gminie Bogatynia,
w tym m.in. Jarmark Św. Bartłomieja, Odpust Ekumeniczny
Kopaczów - Oldřichov, Mię-

dzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych „Śpiewający
Seniorzy”, a także przyszłoroczną “Kolędę 2021” i Festyn
“Na Wspólnej Drodze”. Nie
zabraknie również wydarzeń
skierowanych do osób niepełnosprawnych, tj. Warsztatów
artystycznych „Ponad Podziałami” czy “Przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych”.
Drugi projekt przewiduje
organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego w Bogatyni
w dniach 4-5 grudnia br. na
Alei Żytawskiej.

Działania kontrolne GPO
Informujemy, iż w ostatnim czasie pracownicy GPO Sp z. o.o.
rozpoczęli naklejanie na pojemniki, w których stwierdzono
nieprawidłową segregację odpadów, naklejek o treści: „Uwaga: zła segregacja. Odpady zostaną odebrane jako zmieszane
w następnym terminie odbioru odpadów”.
Naklejka ta jest konsekwencją
działań kontrolnych prowadzonych przez GPO Sp. z o.o.
i ma na celu faktyczną poprawę
segregacji odpadów w Gminie
Bogatynia. Informacja z przeprowadzonej kontroli zostanie
przekazana do Urzędu Miasta
i Gminy Bogatynia.

poprawę sposobu odbioru poszczególnych frakcji w kierunku zapewnienia skuteczniejszej
segregacji odpadów.

Produkcja: Francja, Hiszpania, Luksemburg
gatunek: dramat
czas: 90 min.

PREMIERA!

26-30.06.2020
godz. 17.00
dubbing, 2D

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

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

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

Wydawca: Urząd Miasta Gminy Bogatyni, ul. Ignacego Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
Redaguje zespół składzie: Mirosław Drewniacki - redaktor naczelny, Marcin Woroniecki, Monika Sawicka, Grzegorz Urban, Piotr Grenda.
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czas: 91 min.

PREMIERA!

26-30.06.2020
godz. 19.00
napisy, 2D

Jednocześnie bardzo prosimy
mieszkańców o baczniejsze
zwrócenie uwagi na kwestię
segregacji odpadów w gospodarstwach domowych. GPO
Sp. z o.o. rozpoczęło wdrażanie procedur, mających na celu

16

Produkcja: Niemcy
gatunek: familijny
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