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Spotkanie z jednostkami
pomocniczymi
Pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz spotkał się 7 października z sołtysami
i przewodniczącymi rad osiedlowych.
Spotkanie przebiegało w takiej
konwencji, by każda z grup
mogła zaprezentować swoje
sprawy osobno, a w międzyczasie, we wspólnym gronie,
wszyscy mogli przy jednym
stole porozmawiać i wymienić
się doświadczeniami.
Jak mówił Wojciech Dobrołowicz, od czasu objęcia stanowiska, niemal codziennie,
podczas wizyt gospodarskich
odwiedza poszczególne osiedla
i wioski, rozmawia z mieszkańcami, z wieloma problemami zapoznał się w terenie
i części spraw (np. brak odpowiedzi na pisma) nadano już
bieg. Podkreślił także, że jego

pierwszą decyzją było zwiększenie środków na wydatki
rad osiedlowych z 2 do 6 zł na
mieszkańca.
Podczas spotkania poruszono
wiele różnorodnych tematów,
m.in.: podrzucanie odpadów
na prywatne posesje, koszenie
rowów, nieprzycięte drzewa
zagrażające w ruchu drogowym, a nawet uniemożliwiające serwisowanie latarni, stan
dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich, utworzenie
zatok autobusowych, budowa
świetlicy w Bratkowie i funkcjonowanie pozostałych, utworzenie przejścia turystycznego
(np. kładki) w Trzcińcu, budo-

wa ścieżek rowerowych, aplikowanie o środki zewnętrzne,
czy zmiana rozkładu jazdy komunikacji miejskiej. Pełniący
funkcję burmistrza zaapelował
do zebranych o ustalenie priorytetów podległych jednostek.
Zwrócił się także do sołtysów,
by w obecnych warunkach epidemicznych ograniczyć kontakt rachmistrzów z ludźmi
i zachęcić rolników do samospisu.

Polsko-czeskie webinarium
pracodawców
21 października odbyło się zapowiadane polsko-czeskie webinarium online na temat „Rynek pracy z punktu widzenia pracodawcy. Wymiana doświadczeń w dobie pandemii.”
Europejskie
Ugrupowanie
Współpracy
Terytorialnej
NOVUM, przy wsparciu Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy (DWUP) oraz
pełniącego funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bogaty-
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nia Wojciecha Dobrołowicza,
zorganizowało polsko-czeskie
webinarium online na temat
„Rynek pracy z punktu widzenia pracodawcy. Wymiana
doświadczeń w dobie pandemii.” Spotkanie eksperckiej

grupy roboczej zajmującej
się współpracą gospodarczą,
przedstawicieli instytucji oraz
firm różnych branż, odbyło się
w formie online, w Urzędzie
Miasta i Gminy w Bogatyni.
Wojciech Dobrołowicz, będący gospodarzem spotkania,
podkreślił na wstępie, że tu, na
trójstyku, covid jest wspólnym
problemem, który ma wpływ
na ruch turystyczny, jednak
szczególnie mocno dotyka
pracowników i pracodawców.
Pełniący funkcję burmistrza
Bogatyni przedstawił czeskiej
stronie rozwiązania obowiązujące w Polsce, takie jak podział na żółte i czerwone strefy
i towarzyszące im obostrzenia, zasady kwarantanny, czy
kompetencje służb, zreferował
także wdrażane lokalnie rozwiązania dotyczące organizacji
pracy w urzędzie i jednostkach
podległych, czy nauki w przedszkolach i szkołach. Przekazał
również informację z ostatnie-
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Ze względu na szereg zgłaszanych spraw, Wojciech Dobrołowicz oraz szefowie jednostek
pomocniczych gminy ustalili, że będą spotykać się raz
w miesiącu, w poniedziałek,
by móc uporządkować zaległe i omawiać bieżące sprawy.
Na prośbę przewodniczących,
według potrzeb, na spotkania
będą także zapraszani przedstawiciele gminnych spółek.

go posiedzenia Powiatowego
Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, że obecnie Straż Graniczna nie planuje zamknięcia
polskich granic. Doświadczenia nt. działań w dobie pandemii wymienili m.in. dyrektor
DWUP, przedstawiciel Jeleniogórskiego Klubu Biznesu,
kierownictwo
bogatyńskich
spółek komunalnych zajmujących się infrastrukturą krytyczną (BWiO, GPO), pielęgniarka
naczelna/epidemiologiczna SP
ZOZ w Bogatyni, a ze strony
czeskiej przedstawiciele Skoda Auto i jej dostawcy, czy
dyrektor Izby Gospodarczej
w Libercu. Spotkanie pokazało, jak istotna dla pracodawców
jest w tym trudnym czasie wymiana informacji, dotycząca
zarówno bieżącej sytuacji epidemicznej po obydwu stronach
granicy, jak i wdrażanych procedur, czy regulacji prawnych.
Webinarium zorganizowano
w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujmy problemy”,
dofinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika
Czeska – Polska.

Bezpieczeństwo

Nowy komisariat coraz bliżej
Prace wykończeniowe na terenie nowego komisariatu są na
ostatniej prostej. Kolejnym etapem będzie jego wyposażenie.
22 października wizytowali obiekt komendanci policji i pełniący funkcję burmistrza Bogatyni.
Komendant Powiatowy Policji
w Zgorzelcu inspektor Janusz
Lipski i Komendant Komisariatu Policji w Bogatyni podkomisarz Piotr Grześków, wraz
z pełniącym funkcję Burmistrza MiG Bogatynia Wojciechem Dobrołowiczem, wizytowali nowy komisariat. To jedna
z najbardziej wyczekiwanych
w gminie inwestycji, z którą funkcjonariusze, władze
i mieszkańcy wiążą nadzieję
na poprawę bezpieczeństwa na
naszym terenie. Polepszenie
warunków pracy policjantów,

których obecna siedziba nie
spełnia podstawowych norm
dla współczesnej policji, wpłynie zarówno na jakość walki
z przestępczością, jak i pomocy osobom pokrzywdzonym
przestępstwem.
Spotkanie robocze w terenie,
oprócz obejrzenia obiektu,
było także okazją do rozmowy
nt. współpracy samorządu i policji. Pełniący funkcję Burmistrza MiG Bogatynia Wojciech
Dobrołowicz
poinformował
komendantów, że w imieniu

zamawiającego - Gminy Bogatynia, zaprosił do składania
ofert na opracowanie programu
funkcjonalno-użytkowego sys-

temu monitoringu wizyjnego.
Komendant powiatowy, przytaczając przykład Zgorzelca,
podkreślił, że będzie to niezwykle cenne narzędzie dla
funkcjonariuszy, zwłaszcza że
w nowym komisariacie będzie
się mieściło centrum oglądowe
monitoringu. Rozmawiano także o możliwościach wsparcia
finansowego różnych obszarów
działań policji i pozyskania
funkcjonariuszy do pracy na
naszym terenie, bowiem nowy
obiekt będzie przygotowany do
pracy 45 osób (42 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych), a z uwagi na wiele wakatów, wciąż poszukiwani są
chętni do pełnienia tu służby.

działką, istnieje możliwość,
że inkubator powstanie właśnie na terenie naszej gminy.
Podczas spotkania poruszono
także takie tematy, jak miękkie projekty obejmujące m.in.
szkolenia dla przedsiębiorców,
udzielanie pożyczek dla MŚP,

Rządowy Program „Pierwszy
biznes - Wsparcie w starcie”
realizowany przez państwowy
Bank Gospodarstwa Krajowego, czy organizacja konferencji
dla przedsiębiorców, którzy
ponieśli straty w wyniku pandemii.

KARR z wizytą
w Bogatyni
Prezes Zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A. Hubert Papaj przyjechał 6 października do Bogatyni, by
przybliżyć działania agencji wspierające rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i porozmawiać o możliwych
obszarach współpracy, m.in. w kontekście transformacji regionu.
Hubert Papaj w rozmowie
z Wojciechem Dobrołowiczem
przedstawił plan utworzenia na
terenie powiatu zgorzeleckiego
inkubatora przedsiębiorczości.
Propozycja ta została zgłoszona przez KARR do Zarządu
Województwa Dolnośląskiego, w naborze mającym na

celu przeprowadzenie analizy zapotrzebowania na dofinansowanie projektów w ramach planowanego Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji
(FST). Jeśli realizacja projektu dojdzie do skutku, a Bogatynia będzie dysponowała
spełniającą wymogi inwestora
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Wizyta burmistrza Zittau
Pełniący funkcję Burmistrza MiG Bogatynia Wojciech Dobrołowicz spotkał się z burmistrzem Zittau Thomasem Zenkerem.
W piątek (9.10) pełniący funkcję Burmistrza MiG Bogatynia
Wojciech Dobrołowicz gościł
w tutejszym urzędzie burmistrza Zittau Thomasa Zenkera.
Choć spotkanie miało charakter
zapoznawczy, oprócz wymiany
kontaktów, rozmawiano m.in.
o wyborach samorządowych

w Bogatyni, potencjalnych
kierunkach rozwoju regionu trójstyku i możliwościach
wspólnego pozyskiwania funduszy unijnych. Nie zabrakło
tematów trudnych, dzielących
sąsiadów z pogranicza, takich
działalność KWB Turów.

okazję rozmawiać z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim
o problemach i pomysłach na

miasto i gminę Bogatynia. Zaprosiłem również Pana Marszałka do Bogatyni - powiedział Wojciech Dobrołowicz.

przez orędownictwo papieża
Polaka św. Jana Pawła II.

mencie organów, odegrał na
skrzypcach „Ave Maria”. Aby
tradycji stało się zadość - tam
gdzie uroczystości papieskie,
tam wspomnienie o kremówkach - przy wyjściu z kościoła
każdy uczestnik mógł nabyć
papieskie ciastko, przygotowane przez naszą lokalną cukiernię Geesik.

Konferencja
w Bolesławcu
15 października pełniący
funkcję Burmistrza MiG
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz uczestniczył w Konferencji Sygnatariuszy Porozumienia Zachodniego Obszaru
Integracji, która odbyła się
w Bolesławcu.
To szansa dla Bogatyni. Trzeba w końcu zacząć pozyskiwać
środki unijne na inwestycje

i inicjatywy społeczne. Zapoznałem się z zarysem Strategii Zachodniego Obszaru
Integracji dla Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych oraz
podpisałem
Porozumienie
o współpracy w tym zakresie.
Sygnatariuszami Porozumienia
są włodarze 17 gmin oraz starostowie 3 powiatów. W trakcie
rozmów kuluarowych miałem

Obchody Dnia
Papieskiego
Każdego roku w Kościele Katolickim w Polsce przeżywamy
Tydzień Papieski. Obchody tego tygodnia są bezpośrednio
związane z dzienną datą wyboru Karola kard. Wojtyły na
Stolicę Piotrową. Tegoroczne, główne uroczystości w dekanacie bogatyńskim odbyły się w Parafii Św. Maksymiliana Marii
Kolbego.
W piątek 16 października wierni parafii oraz przybyli goście
rozważali Tajemnice Różańca
Św. w oparciu o list Jana Pawła
II „Rosarium Virginis Mariae”,
następnie została odprawiona
Msza Święta pod przewodnictwem proboszcza parafii
ks. Piotra Kutkiewicza, który
również wygłosił Słowo Boże.
Nad sprawnym przebiegiem
uroczystości czuwał wikariusz
parafii ks. dr Piotr Karpiński.
Oprawę muzyczną zapewniła
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Orkiestra Górnicza Kopalnii
KWB Turów. Oprawę liturgiczną przygotowali ministranci i lektorzy wraz z wiernymi.
W pełen radości nastrój dziękczynienia wprowadził nas uroczysty introit „Aprite le porte
a Cristo” (Otwórzcie drzwi
Chrystusowi) oraz śpiew „Barki” przy akompaniamencie
Orkiestry pod batutą Mariusza
Sawickiego. Był to również
czas na refleksję i modlitwę

Wśród obecnych Gości znaleźli się przedstawiciele władz
samorządowych, powiatowych
i miejskich, na czele z obecnym włodarzem miasta Wojciechem Dobrołowiczem.
Na zakończenie Mszy św. ks.
wikariusz, przy akompania-
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102 rocznica
odzyskania
niepodległości
przez Polskę

listopada

Miasto i Gmina
Bogatynia

Msza św. w intencji Ojczyzny odbędzie się o godz. 11
w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
(zgodnie z aktualnym rygorem sanitarnym)

Forsowanie
Nysy Łużyckiej wręczono odznaczenia
14 października w sali ślubów bogatyńskiego magistratu odbyła się wielokrotnie przekładana uroczystość uhonorowania
kombatantów w rocznicę 75-lecia forsowania Nysy Łużyckiej
przez II Armię Wojska Polskiego.
Aktu odznaczenia Pamiątkowym Krzyżem dokonał ppłk.
Ryszard Leparowski Prezes
Zarządu Społecznego Komi-

tetu Ochrony Miejsc Pamięci
Narodowej w Zgorzelcu wraz
z Przewodniczącym Miejsko-Gminnego Koła Związku

Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych Stanisławem Jaroszem i pełniącym
funkcję Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia Wojciechem Dobrołowiczem.
Odznaczeni zostali:
Anna Rodziwanowska, Stanisław Plosko (w imieniu odznaczonego Pamiątkowy Krzyż
odebrał członek rodziny), Józef Frankiewicz, Henryk Figielek (uhonorowany za 35-letni
udział w uroczystościach rocz-

nicowych forsowania Nysy Łużyckiej - oprawa muzyczna)
Gratulując i dziękując odznaczonym, Wojciech Dobrołowicz powtórzył za Józefem
Piłsudskim, że „Naród, który
traci pamięć przestaje być narodem”, dlatego tak ważne jest
pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy walczyli o naszą wolność. Spotkanie było
także okazją do podzielenia
się wspomnieniami z trudnych,
wojennych lat oraz serdecznych rozmów.

Pod biało-czerwoną
Głosujmy!
Jeszcze tylko do 11 listopada można oddać głos na Gminę
Bogatynia w projekcie „Pod biało-czerwoną”. Zakłada on
sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu
masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy
zdobędą odpowiednią ilość głosów. Nasza gmina musi uzyskać
ich co najmniej 500.

kraj i jego mieszkańców. Nie
tylko uhonoruje Poległych za
wolność i niepodległość naszej
Ojczyzny, ale także zachęci do
patriotycznych postaw i dumy
z bycia Polakami.

Aby wziąć udział w akcji,
należy wypełnić odpowiedni
formularz zgłoszeniowy przy
pomocy rządowego serwisu
internetowego. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu
masztu i umieszczonej na nim

Celem projektu jest także
godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej
nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
Umieszczenie flagi na maszcie
w wyjątkowym miejscu to do-

flagi, która będzie dumnie
eksponowana w centralnym
miejscu gminy, mogą oddawać
jej mieszkańcy.
„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz
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wód na to, jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce
o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.
Aby oddać głos na Gminę Bogatynia należy odwiedzić stronę www.bogatynia.pl i kliknąć
w zakładkę „Pod biało-czerwoną”.
Przyłączmy się wszyscy do akcji i pokażmy swoje zaangażowanie.
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Troska o środowisko naturalne
PGE Polska Grupa Energetyczna to największy holding energetyczny w Polsce. Ambicją Grupy
Kapitałowej PGE jest prowadzenie działalności w sposób zrównoważony, przy zachowaniu
wysokich standardów ekologicznych i zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.
Aby sprostać wyzwaniom
współczesnego świata związanym m.in. z ochroną klimatu,
Grupa podejmuje wiele działań na różnych płaszczyznach,
dążąc do tego, aby odpowiedzialnie i świadomie kształtować relacje między wzrostem
gospodarczym, a troską o środowisko naturalne. GK PGE
inicjuje liczne działania związane z badaniami i rozwojem,
analizuje wpływ działalności
na środowisko oraz realizuje
działania służące jego ochronie
i produkcji energii ze źródeł
odnawialnych.
Węgiel brunatny i środowisko naturalne
Odkrywkowa metoda eksploatacji złóż węgla brunatnego
powoduje zmiany w środowisku naturalnym, których zasięg
i rozmiar uzależniony jest zarówno od przyjętej technologii
eksploatacji, jak i wrażliwości
poszczególnych komponentów
środowiska. Aby ocenić wpływ
inwestycji górniczej na otoczenie, przeanalizować należy
zarówno stan obszaru bezpośredniego wpływu kopalni, jak
i rejonu, gdzie wystąpić mogą
wpływy pośrednie.
Ochrona wód
Eksploatacja złóż węgla brunatnego metodą odkrywkową, realizowana w kopalniach
węgla brunatnego PGE GiEK
S.A. – Bełchatów i Turów, wymaga uprzedniego odwodnienia górotworu, co ma istotny
wpływ na warunki hydrogeologiczne i skutkuje zmianami
stosunków
hydrodynamicznych. Zmiany hydrodynamiczne, związane z intensywnym
drenażem w obrębie wyrobiska, powodują powstanie leja
depresyjnego, którego zasięg
oddziaływania jest jednym
z głównych elementów monitoringu środowiska w kopalniach. Na terenach, na których
prognozuje się wpływ robót
górniczych na poziom wód
gruntowych, kopalnie wykonują sieci wodociągów, do
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których podłączani są odbiorcy indywidualni. Aktualnie
wszyscy mieszkańcy terenów
objętych oddziaływaniem leja
depresji pobierają wodę z nowoczesnych ujęć. Gospodarka
wodna kopalń węgla brunatnego związana jest zarówno z odwodnieniem wgłębnym, jak
i powierzchniowym odkrywek.
Istotnym zagadnieniem jest jakość wód pochodzących z opadów atmosferycznych i wód
resztkowych. Nie spełniają one
z reguły podstawowych wymogów klasy czystości, stąd
wymagają oczyszczenia do
co najmniej II klasy czystości
wód. Kopalnie na bieżąco prowadzą zabiegi odkwaszania
i odsiarczania wód opadowych,
mające na celu stabilizację ich
jakości, w szczególności odczynu i zawartości chlorków
oraz siarczanów na poziomie wymaganym przepisami
ochrony środowiska. Wody
z wyrobisk odprowadzane są
rurociągami poprzez pompownie na powierzchnię terenu i następnie kierowane do
sztucznych zbiorników wodnych – tzw. osadników terenowych. Podstawowym zadaniem
osadników terenowych jest
końcowe oczyszczenie wód
pochodzących z odwodnienia
powierzchniowego. Wody te
charakteryzują się dużą zmiennością i znaczną zawartością
zawiesin, często mają wysoką mętność, zmienną barwę
i wysoką utlenialność. Uzyskane efekty oczyszczenia są
pozytywne, a po oczyszczeniu
wody te mają zawsze co najmniej II klasę czystości wód.
Ich oczyszczenie w osadnikach
dokonuje się na drodze naturalnej sedymentacji zawiesin
wspomaganej filtrem roślinnym, co okazało się rozwiązaniem niezwykle korzystnym
dla środowiska przyrodniczego. Filtr roślinny, poza funkcją
oczyszczania wody, stał się bo
wiem ważnym miejscem lęgowym dla ptactwa wodno błotnego. Na terenach działania

obu kopalń zagnieździło się
wiele gatunków ptaków -w tym
rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Powierzchnia filtrów
roślinnych to także miejsce
godów licznych płazów bezogoniastych i ogoniastych.
Ochrona ziemi
Prowadzenie eksploatacji węgla
brunatnego metodą odkrywkową powoduje wielkoobszarowe
przekształcenia powierzchni terenu, a w efekcie zmiany w środowisku naturalnym, szczególnie w aspekcie krajobrazowym.
W przypadku odkrywkowej
działalności górniczej, krajobraz ulega zmianom (sztuczne
odsłonięcia – wyrobiska eksploatacyjne, górujące nad otoczeniem zwałowiska), jednakże
teren poeksploatacyjny przywracany jest z powodzeniem
poprzedniej lub innej działalności gospodarczej.
Prace rekultywacyjne w kopalniach PGE GiEK S.A. planowane są już na etapie zdejmowania
nadkładu. Technologia zwałowania dobierana jest w taki
sposób, aby zoptymalizować
i zminimalizować prace rekultywacyjne polegające na kształtowaniu rzeźby terenu. Dzięki
rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych obu kopalń, powstały ogromne tereny leśne,
na których żyje wiele gatunków
zwierząt i roślin. Zwałowisko
zewnętrzne KWB Turów to
obecnie zwarty kompleks leśny
o powierzchni ponad 2.175 ha,
który zamieszkują sarny, dziki, lisy, piżmaki, zające, borsuki, kuny, tchórze zwyczajne,
a nawet chronione łasice, łaski
i gronostaje. Ptaki reprezentowane są przez gatunki zalatujące, lęgowe oraz zimujące. Niektóre z nich, takie jak pustułka
czy puszczyk, są zaliczane
obecnie do gatunków coraz rzadziej występujących w Polsce.
W miejscach wilgotnych spotkać można liczne płazy i gady,
a pośród nich chronione rzekotki drzewne, kumaki nizinne,
traszki górskie, ropuchy szare,
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jaszczurki żyworodne czy zaskrońce zwyczajne. Zrekultywowane, zalesione zwałowisko
zewnętrzne KWB Bełchatów
- najwyższe wzniesienie w centralnej Polsce - zamieszkują
m.in. ptaki drapieżne: jastrzębie, myszołowy, sokoły pustułki oraz wiele gatunków ssaków:
zające, lisy, jenoty, sarny, dziki
i jelenie. Teren ten stał się ponadto atrakcyjnym miejscem
dla letniej turystyki i sportów
zimowych. Wybudowany przez
Kopalnię Bełchatów Ośrodek
Sportu i Rekreacji „Góra Kamieńsk” posiada najdłuższą
i najlepiej przygotowaną w centralnej Polsce trasę narciarską
z czteroosobowym wyciągiem
krzesełkowym oraz zapleczem
szkoleniowo - gastronomicznym. Największą letnią atrakcją
jest tor saneczkowy, a amatorzy
sportów ekstremalnych mogą
korzystać z 40 kilometrów tras
rowerowych o różnym stopniu
trudności. Powstałe w procesie rekultywacji ekosystemy są
środowiskami ciągle ewoluującymi, wraz z upływem czasu
ulegającymi ciągłym zmianom i przeobrażeniom, a ich
bioróżnorodność nieustannie
się zwiększa. Wprowadzone
w trakcie prac rekultywacyjnych rośliny pionierskie poprzez swoje oddziaływanie na
otaczające je środowisko torują
drogę innym, bardziej wymagającym gatunkom. Potwierdzeniem wysokiej dbałości
kopalń wchodzących w skład
PGE GiEK S.A. o środowisko naturalne jest szereg nagród i wyróżnień. W 2008 r.
zrekultywowanie zwałowiska
zewnętrznego i utworzenie na
nim Ośrodka Sportu i Rekreacji
„Góra Kamieńsk” przedstawione zostało jako przykład dobrej
praktyki w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce”
przygotowywanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. KWB Turów w roku 2010
otrzymała I nagrodęw konkursie Polskiej Izby Ekologii w kategorii „Rekultywacja terenów
zdegradowanych”, a wcześniej
dwukrotnie - w 2004 i 2007
roku była w tej kategorii wyróżniana.
Żródło: Deklaracja środowiskowa PGE, folder pt.: “Ochrona Środowiska”

Kompostownik

– idealne rozwiązanie!
Góry liści i gałęzi, stosy ściętej trawy. Co z nimi zrobić? Założyć kompostownik. Nie tylko rozwiążemy problem roślinnych
odpadów w ogrodzie, ale zaoszczędzimy na nawozach do dokarmiania roślin.
Skoszona trawa, opadłe liście,
gałązki z przycinanych krzaków róż i porzeczek - wszystko
to stanowi znakomity, naturalny nawóz dla roślin. Wystarczy
jedynie odpowiednio „przerobić” odpady. Prawidłowo wykonany kompost ma strukturę
żyznej, czarnej ziemi, którą
mieszamy z podłożem lub podsypujemy nim rośliny.
Kompostowanie to najtańszy
i najprostszy sposób na pozbycie się odpadów biodegradowalnych, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie, a przy
okazji uzyskujemy własny materiał do użyźniania gleby. Jest
to przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu
drobnoustrojów na naturalnej
zasadzie zamkniętego obiegu
materii w środowisku.
Założenie własnego kompostownika jest bardzo dobrym
pomysłem dla właścicieli domków jednorodzinnych, zarówno rozwiązuje problem z dużą
ilością skoszonej trawy, jak też
pozwala otrzymać darmowy,
dobrej jakości kompost.
Kompostownik zakładamy od
wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Powinien
być umieszczony w półcieniu
i musi być chroniony przed
bezpośrednim
działaniem
słońca oraz wiatru. Zacienione miejsce sprzyja rozkładowi
roślin, gdyż ziemia nie wysycha zbyt szybko. Miejsce, które wybierzemy powinno być
nieco wzniesione, aby woda

opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Elementami
niezbędnymi do powstawania
kompostu są powietrze i woda.
Nie można jednak przesadzić
z nadmierną ilością powietrza,
które powinno dostawać się do
pryzmy przy regularnym jego
przewracaniu, nie wysuszając
przy tym całkowicie kompostu.
Woda w odpowiedniej ilości
sprzyja także rozkładaniu się
odpadów.
Świetnym rozwiązaniem jest
ulokowanie
kompostownika
w bezpośrednim sąsiedztwie
bzu. Krzew ten jest naturalną
barierą dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu
substancji organicznych.
Kompostownik można kupić
albo zrobić samemu
Najprostszym rozwiązaniem,
zwłaszcza w małych ogrodach,
gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych, jest
zakup gotowego kompostownika z tworzyw sztucznych.
Można go zakupić w sklepie
lub markecie ogrodniczym.
Układa się w nim zgromadzony wcześniej materiał lub dokłada na bieżąco.
Drewniany
kompostownik
o budowie ażurowej można
wykonać samodzielnie z desek
lub zaimpregnowanych belek.
Budowę zaczynamy od wkopania w ziemię czterech elementów narożnych, po czym
na przemian układamy deski
poziome. Między deskami należy pozostawić szczeliny, aby

zapewnić prawidłową wentylację, niezbędną do powstania
kompostu.
Kompostowanie w formie
pryzmy to najprostszy sposób
kompostowania. Polega ono na
układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych. Najniższą warstwę powinny stanowić połamane gałęzie, które
stworzą tzw. warstwę drenażową. Następnie na ułożonych
gałęziach należy wysypać warstwę materiału, który będzie
pochłaniał wodę wymywającą
z górnych warstw substancję
mineralne. Można zastosować do tego ziemię ogrodową,
torf, słomę lub stary kompost.
Górną warstwę stanowić będą
odpady
biodegradowalne,
przekładane ziemią ogrodową,
rozkruszoną gliną lub iłem.
Pryzmę należy regularnie podlewać wodą lub gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku
i krwawnika. Istotne jest także
przerzucanie kompostu, dzięki
czemu proces rozkładu materii
przyspiesza. Na zimę pryzmę
trzeba okryć materiałem izolacyjnym, aby umożliwić dalszy
rozkład materiału.
Kompost nadaje się do użycia
po upływie ok. trzech kwartałów. Gotowy kompost ma
pulchną, grudkowatą strukturę
i pachnie leśną ściółką. Idealnym sposobem na uzyskanie
sypkiego kompostu jest przesianie go przez sito ogrodnicze. Resztki, które się nie
rozpadły, należy składować na
nowym kompostowniku. Stosowanie kompostu nie grozi
przenawożeniem ani zatruciem
środowiska, jak to może mieć
miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika.
Dzięki stosowaniu kompostu
uboga w składniki odżywcze
i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się
jej plonami.

Co kompostujemy: odpadki kuchenne, resztki warzyw,
owoców, skorupki jaj, torebki
herbaty, skoszoną trawę, siano,
przekwitłe rośliny, zdrewniałe
części roślin np. po przycinaniu żywopłotów, jesienne liście
drzew (wyłączając liście dębu,
orzecha, olchy ze względu na
zawartość szkodliwych dla roślin substancji), trociny.
Co nie nadaje się do kompostowania: skórki owoców cytrusowych (obniżają aktywność
mikroorganizmów w glebie),
mięso, ryby (przyciągają szczury i muchy), porażone, chore
rośliny, popiół z węgla, gazety,
szkło, metal, plastik. Składniki
aktywujące proces rozkładu:
pokrzywa oraz młode chwasty,
odchody kur i gołębi.
Gminne
Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Sp. z o.o. zachęca do zakładania przydomowych
kompostowników,
ponieważ przyczynia się to do
zmniejszenia ilości odbieranych odpadów od mieszkańców, a odpady biodegradowalne to około 70% naszych
śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli
posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia.

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że od nowego roku segregacja odpadów będzie obowiązkowa!
Główne cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to upowszechnienie segregacji odpadów przez mieszkańców oraz
zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych. Ponadto, Polska jest zobowiązana do:
•

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania,

•

osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
a także innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
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Cała Polska w czerwonej strefie
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Od
soboty, 24 października cała Polska została objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Wśród zmian znalazły się: zajęcia zdalne również w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia pod opieką
rodzica lub opiekuna, a także ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych, sanatoriów oraz organizacji imprez, spotkań i zgromadzeń. Rząd uruchamia też Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – program przeznaczony do
koordynacji pomocy osobom starszym, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym.
Nowe zasady bezpieczeństwa
w całym kraju

mieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;

y objęcie nauczaniem zdalnym
klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi
MEN w rozporządzeniu);

y ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70.
roku życia – z wyłączeniem
wykonywania czynności
zawodowych, zaspokajania
niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami
życia codziennego czy też
udziału we mszy świętej lub
obrzędów religijnych.

y w godzinach 8:00-16:00
obowiązek przemieszczania
się dzieci do 16. roku życia
pod opieką rodzica lub
opiekuna;
y zawieszenie działania
sanatoriów z możliwością
dokończenia już rozpoczętych turnusów;
y zawieszenie stacjonarnej
działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy
dopuszczeniu prowadzenia
działalności w zakresie
dowozu lub na wynos;
y max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego
podczas imprez, spotkań
i zebrań w przestrzeni
publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy
to także zgromadzeń w rozu-
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Uwaga! W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla
strefy czerwonej, w tym m.
in. w zakresie wydarzeń religijnych odbywających się
w kościele, istnieje obowiązek
zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących
kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.
Zostańmy w domach i przestrzegajmy zasad
Skala rozprzestrzeniania się
koronawirusa zależy od nas
samych. Dlatego ważne jest

przestrzeganie
ustalonych
obostrzeń i reżimów sanitarnych. Wszystkim zalecamy
pozostawanie w domach, o ile
jest to możliwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do
absolutnego minimum, poza
wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi
sprawami życia codziennego.
Zalecenie DDMA+W Skuteczna walka z koronawirusem
jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad
postępowania. Rozszerzamy
zasadę DDMA na DDMA+W,
czyli:
D ystans, D ezynfekcja, M
aseczka, A plikacja STOP
COVID – ProteGO Safe,
Wietrzenie
Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste
mycie rąk i ich dezynfekcja
oraz zakrywanie ust i nosa to
podstawowe czynności, które
pozwalają ograniczyć ryzy-
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ko zakażenia koronawirusem.
Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach
oświatowych.
Walkę z zagrożeniem wspiera
też aplikacja STOP COVID –
ProteGO Safe. Jest ona w pełni
bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie
z niej korzystać, tym szybciej
i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania
się koronawirusa.
Solidarnościowy
Korpus
Wsparcia Seniorów
Zgodnie z zapowiedziami rząd
uruchamia program Solidarnościowy Korpus Wsparcia
Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania
podejmowane w tym zakresie
przez rząd, samorządy, ośrodki
pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają
niezbędną pomoc w trudnym

czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej.
Specjalna darmowa infolinia
dla seniorów – 22 505 11 11
W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona
dla seniorów (22 505 11 11).
Za jej pośrednictwem osoby
starsze będą mogły poprosić
o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu,
a które utrudnione są przez
pandemię.

kazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy
społecznej, które będą się kontaktować z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie
seniorów będą zaangażowani
wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza
Straż Pożarna, Wojska Obrony
Terytorialnej i harcerze.
Jak pomagać?
Jeśli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym,
zgłoś się! Jak to zrobić?

Wolontariusze, organizacje pozarządowe i harcerze wspólnie
dla seniorów

Zadzwoń na infolinię.

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą prze-

Przyjdź do ośrodka pomocy
społecznej w Twojej gminie –

Wypełnij ankietę dostępną na
stronie: www.wspierajseniora.pl

ich lista znajduje się na stronie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat
Jak skorzystać ze wsparcia?
Korzystanie z infolinii, a także
udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest
bezpłatne. Senior korzystający
ze wsparcia w ramach Korpusu
pokrywa jedynie koszty ewentualnych zakupów.
Pomoc skierowana jest do
osób powyżej 70. roku życia.
W szczególnych przypadkach
wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi
w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak
osobie, która korzysta z usług
opiekuńczych, bądź specjali-

Aplikacja ProteGO Safe
- realna pomoc w dobie pandemii
Aplikacja ProteGO Safe to realna pomoc w dobie pandemii
dla nas wszystkich. Dzięki niej szybciej wrócimy do normalnego życia. Ważne, aby korzystało z niej możliwie najwięcej
osób. Zachęć znajomych do pobrania, zainstalowania i korzystania z aplikacji.
Pokonajmy razem koronawirusa!
Aplikacja ProteGO Safe pomoże nam w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych z pandemią. Informuje
o potencjalnym zagrożeniu zakażenia koronawirusem. Im
więcej wiemy o sobie, tym skuteczniej możemy się chronić.
W tej wersji aplikacja umożliwia samokontrolę swojego
stanu zdrowia. Wkrótce zostanie uzupełniona o moduł wykorzystujący technologię Bluetooth, dzięki któremu będzie
zbierała informacje o napotkanych przez nas urządzeniach
i informowała o spotkaniach
z chorymi.
Wykonuj Test Oceny Ryzyka
Test Oceny Ryzyka to prosta
ankieta stworzona przez leka-

rzy. Po uzupełnieniu testu, system sprawdza (na podstawie
wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia i Głównego
Inspektoratu Sanitarnego) do
jakiej grupy ryzyka kwalifikują
się Twoje odpowiedzi. Otrzymasz też rekomendację zachowań. Dzięki temu dowiesz się,
co robić dalej i gdzie - w razie
potrzeby - szukać pomocy.
Ważne! Wypełniaj test regularnie i zgodnie z prawdą. To dla
Twojego dobra i zdrowia.
Regularnie uzupełniaj Dziennik Zdrowia
ProteGO Safe umożliwia także prowadzenie Dziennika
Zdrowia, czyli regularnego
zapisywania informacji o tym,
jak się czujesz i w jakiej jesteś
kondycji. Dzięki temu, w razie
wystąpienia niepokojących ob-

jawów, możesz zareagować.
Dziennik Zdrowia to także
- jeśli zajdzie taka potrzeba
- narzędzie pomocne dla lekarzy. Ułatwia przekazanie
personelowi medycznemu informacji o rozwoju objawów
oraz współistniejących schorzeniach, czy przyjmowanych
lekach. Dzięki temu zyskasz
szansę na szybszą diagnozę
oraz wybór odpowiedniego
schematu leczenia.
Prowadzenie Dziennika Zdrowia jest bardzo proste i nie zajmuje wiele czasu.
Zacznij od dziś - zadbaj o siebie i swoich bliskich.
Ważne informacje o koronawirusie w jednym miejscu
W ProteGO Safe znajdziesz
wiarygodne, oficjalne i aktualne informacje na temat
aktualnej sytuacji związanej
z pandemią koronawirusa. Dowiesz się, jak zachować środki
ostrożności i jak postępować
w przypadku podejrzenia in-
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stycznych usług opiekuńczych.
Pomoc dla seniorów
Zadaniem gmin będzie prowadzenie rejestru seniorów,
którzy zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebują
wsparcia wolontariuszy.
Samorządy gminne będą mogły
skorzystać z dofinansowania
ze środków budżetu państwa
na zorganizowanie i realizację
usługi wsparcia. Środki te będą
mogły zostać przeznaczone
m.in. na zatrudnienie nowych
pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków
zadaniowych, zlecenie usługi
organizacjom pozarządowym
czy jej zakup od prywatnych
podmiotów.

fekcji u siebie lub swoich bliskich. Wszystkie publikowane
informacje to komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo
Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, opracowane na
podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania
i Kontroli Chorób (ECDC) oraz
Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO).
Aplikacja „Kwarantanna domowa”
Kwarantanna domowa - to aplikacja, która ułatwia i usprawnia
przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach
domowych. Program umożliwia potwierdzenie miejsca odbywania kwarantanny, podstawową ocenę stanu zdrowia (nie
jest to porada medyczna) oraz
modyfikację
podstawowych
danych. Ułatwia też kontakt
z pracownikiem socjalnym lub
z psychologiem.
Korzystając z aplikacji wspierasz służby oraz instytucje powołane do niesienia pomocy
w sytuacji zagrożenia epidemicznego, odciążając je od ścisłego monitorowania realizacji
kwarantanny.
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Stawiamy na fundusze
zewnętrzne
W ostatnim czasie Gmina Bogatynia złożyła szereg wniosków o dofinansowanie projektów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz tzw. fiszek zgłoszeniowych: w ramach Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji i na potrzeby przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027.
Wśród wniosków złożonych
w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych (program
wsparcia inwestycji – Tarcza dla
samorządów) znalazły się:
y II etap odbudowy Alei
Żytawskiej w Bogatyni
(140 mb). Teren inwestycji
zlokalizowany jest w centrum
miasta Bogatynia wzdłuż rzeki Miedzianki na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Dworcową do ulicy Partyzantów.
Zakres prac obejmuje roboty
drogowe wraz z sieciami,
montaż nowoczesnego oświetlenia LED, przebudowę
ściany oporowej na rzece
Miedzianka, przebudowę
szaletu miejskiego, budowę
obiektów małej architektury oraz nasadzenia zieleni.
Kwota wnioskowanych
środków: 1 455 454,87 zł.
y Budowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Bratków
wraz z altaną i placem zabaw.
Realizacja tej inwestycji
pozwoli stworzyć w Bratkowie centrum spotkań mieszkańców, ośrodek, wokół
którego będzie się skupiało
życie kulturalno-rekreacyjne
wsi. Będzie ona również
miejscem spędzania wolnego
czasu dla dzieci i młodzieży,
a także stanowić będzie element budowania świadomości regionalnej i kulturowej
– projekt zakłada bowiem
budowę obiektu w tradycyjnej konstrukcji przysłupowej.
Kwota wnioskowanych
środków: 1 164 935,24 zł.
y Rozbudowa ulicy Kossaka
w Bogatyni w zakresie
kompleksowej przebudowy
ulicy. Planuje się przebudowę
jezdni ułatwiającą przejazd
poprzez budowę zatok postojowych, przebudowę chodników wraz z przejściami dla
pieszych, w tym jednym wyniesionym, zwiększenie ilości
miejsc postojowych, montaż
oświetlenia ulicznego LED
oraz uporządkowanie infra-
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struktury odwodnienia ulicy.
Kwota wnioskowanych środków: 2 161 979,00 zł - gmina
planuje wykorzystać tę kwotę
jako dofinansowanie realizacji
zadania, lub też sfinansowanie
wkładu własnego w sytuacji,
gdy zadanie otrzyma dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych.
y Wymiana zdegradowanej kotłowni olejowej na nowoczesną kotłownię gazową (LNG)
na potrzeby budynków
mieszkalnych oraz budynku stanowiącego własność
powiatu zgorzeleckiego
w miejscowości Sieniawka.
Gminna kotłownia zasila
w ciepło budynki o łącznej
powierzchni użytkowej
10.038 m2 – inwestycją zostanie objętych ok. 400 osób.
Inwestycja pozwoli zwiększyć sprawność systemu oraz
obniżyć koszty ogrzewania
obiektów. Zostanie wyeliminowane przestarzałe i awaryjne źródło ciepła. Kwota
wnioskowanych środków: 1
200 101,77 zł.
y Modernizacja infrastruktury
oświetlenia ulicznego na
obszarze Gminy Bogatynia.
W ramach zadania planuje
się wymianę na obszarze
Gminy wszystkich opraw
oświetleniowych starszych
generacji na nowoczesne
lampy LED, wraz z wymianą
okablowania oraz częściową
wymianą linii zasilających
oświetlenie. Zaplanowano
również montaż nowoczesnego systemu sterowania
oświetleniem ulicznym.
Kwota wnioskowanych środków: 3 000 000,00 – z przeznaczeniem na sfinansowanie
wkładu własnego projektu
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020.
y Rewitalizacja zlokalizowanego
w ścisłym centrum miasta
placu po byłym dworcu PKS.

W ramach prac przewiduje się
usunięcie obecnej – drastycznie zdegradowanej - nawierzchni asfaltowej i betonowej i zastąpienie jej alejkami
z nawierzchni przepuszczalnych oraz terenami zielonymi.
Planuje się również instalację
ławek oraz pergoli i trejaży
dla roślin pnących. W wyniku
działań w miejscu miejskiej
wyspy ciepła powstanie nowy
obszar zieleni miejskiej. Kwota
wnioskowanych środków: 667
452,00 zł - gmina planuje wykorzystać tę kwotę jako dofinansowanie realizacji zadania,
lub też sfinansowanie wkładu
własnego w sytuacji, gdy
zadanie otrzyma dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach
programu priorytetowego
„Adaptacja do zmian klimatu
oraz ograniczenie skutków
zagrożeń środowiska”.
y Budowa drogi rowerowej na
odcinku Bogatynia-Zatonie,
o długości ok. 3,6 km wraz
ze zjazdami, poboczami,
odwodnieniem i niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą
tak, aby wraz z istniejącymi i planowanymi trasami
w gminie Bogatynia łączyły
się w spójny system tras
rowerowych. Droga rowerowa Bogatynia-Zatonie będzie
stanowiła też drogę dojazdową dla mieszkańców gminy
do miejsc pracy (m.in. Elektrownia Turów, KWB Turów,
„Epore” sp. z o.o., PTS
„Betrans” sp. z o.o. ). Kwota
wnioskowanych środków:
2 700 000,00 zł.
y Budowa sieci ciepłowniczej
z przyłączami do budynków
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, Puszkina, Opolowskiej,
Listopadowej i Krakowskiej
w Bogatyni. W wyniku inwestycji do sieci ciepłowniczej
przyłączone zostanie ok. 60
budynków (jedno- i wielorodzinnych). Zlikwidowanych
zostanie ok. 70 lokalnych
źródeł ciepła. Kwota wnio-
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skowanych środków:
4 733 506,72 zł.
Fiszki zgłoszeniowe na potrzeby
przygotowania RPO WD (konsultacje z UMWD w zakresie
szeroko rozumianej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej):
y Poprawa efektywności
energetycznej obiektów
kulturalnych Gminy Bogatynia. Zakres projektu
obejmuje wykonanie prac
poprawiających efektywność
energetyczną w obiektach
Bogatyńskiego Ośrodka
Kultury oraz Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku.
Planowane prace obejmują
w szczególności:
– Bogatyński Ośrodek Kultury: docieplenie dachu,
montaż instalacji OZE tj.
paneli fotowoltaicznych.
– Multifunkcjonalne Centrum
Trójstyku: docieplenie przegród budowlanych, wymiana
nieefektywnego i nieekologicznego źródła ciepła (piec
węglowy) na nowoczesne,
niskoemisyjne źródło (np.
pompa ciepła, piec gazowy),
montaż paneli fotowoltaicznych, montaż systemu wspomagania ogrzewania ciepłej
wody użytkowej (kolektory
słoneczne).
Szacowana wartość całkowita projektu: 2 000 000,00 zł.
y Poprawa efektywności energetycznej obiektów sportowych Gminy Bogatynia.
y W ramach projektu planuje
się przeprowadzenie kompleksowej modernizacji
energetycznej obiektów sportowych Gminy Bogatynia
pozostających w zarządzie
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Bogatyni, tj.:
– Hala OSiR przy ul. Sportowej 8: planowane jest
ocieplenie stropu poddasza,
a także wymiana i docieplenie dachu, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja OZE (panele
fotowoltaiczne), wymiana
oświetlenia wewnętrznego
i zewnętrznego obiektu na
energooszczędne LED.
– Budynek biurowo-mieszkalny OSiR przy ul, Białogórskiej 28: planowane jest
ocieplenie budynku, wymiana obecnego źródła ciepła
(kocioł olejowy) na wysokowydajne i niskoemisyjne

(przyłącze do sieci miejskiej,
kocioł gazowy LNG) montaż
instalacji OZE (panele
fotowoltaiczne), wymiana
oświetlenia wewnętrznego
zewnętrznego obiektu na
energooszczędne LED.
– Budynki socjalne obiektów
„ORLIK 2012” w Zatoniu
i Działoszynie: planuje
się docieplenie obiektów,
montaż OZE (pompa ciepła,
panele fotowoltaiczne)
w celu zmniejszenia kosztów ogrzewania, wentylacji
i oświetlenia - wszystkie
systemy zasilane energią
elektryczną, a także wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów
na energooszczędne LED.
Szacowana wartość całkowita projektu: 5 000 000,00 zł.
y Poprawa efektywności energetycznej świetlic wiejskich
na terenie Gminy Bogatynia.
Projekt obejmuje prace poprawiające efektywność energetyczną w obiektach świetlic
wiejskich funkcjonujących
na terenie Gminy Bogatynia,
w miejscowościach Porajów,
Lutogniewice, Działoszyn,
Krzewina, Kopaczów,
Jasna Góra i Opolno Zdrój.
W ramach realizacji projektu
przewidziano następujące
prace: Świetlica wiejska
w Porajowie: docieplenie
ścian i konstrukcji budynku,
wymiana nieekologicznego
pieca opalanego węglem kamiennym na energooszczędne i ekologiczne źródło ciepła
(pompa ciepła, piec gazowy),
instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz energooszczędnego
oświetlenia LED. Świetlica
wiejska w Lutogniewicach:
docieplenie ścian i konstrukcji budynku, wymiana
nieekologicznego pieca
opalanego węglem kamiennym na energooszczędne
i ekologiczne źródło ciepła
(pompa ciepła, piec gazowy),
instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz energooszczędnego
oświetlenia LED. Świetlica
wiejska w Działoszynie oraz
Opolnie Zdrój: docieplenie
ścian i konstrukcji budynku,
instalacja ogniw fotowoltaicznych w celu obniżenia kosztów ogrzewania (w obiektach
zainstalowano ogrzewanie
elektryczne) oraz montaż
energooszczędnego oświetlenia LED. Świetlica wiejska

w Krzewinie, Kopaczowie
i Jasnej Górze: docieplenie
ścian i konstrukcji budynku,
wymiana nieekologicznego
pieca opalanego węglem
kamiennym na energooszczędne i ekologiczne
źródło ciepła (pompa ciepła,
piec gazowy), - instalacja
ogniw fotowoltaicznych oraz
energooszczędnego oświetlenia LED. Szacowana wartość
całkowita projektu:
10 000 000,00 zł.
y Kompleksowa termomodernizacja obiektów przedszkolnych na terenie Gminy
Bogatynia. Projekt zakłada
kompleksową modernizację obiektów przedszkoli
funkcjonujących na terenie
Gminy Bogatynia - Przedszkola Publicznego Nr 4, 5, 6
i 7. W ramach przedsięwzięcia planuje się: ocieplenie
elementów konstrukcyjnych
budynków (ściany, przegrody
zewnętrzne, dachy), wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej
zewnętrznej na elementy
o niskim współczynniku
przenikalności cieplnej,
modernizację elementów
sterowania ogrzewaniem
obiektów umożliwiających
bardziej racjonalne korzystanie z ciepła, zastosowanie
wspomagania systemu centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej poprzez
montaż OZE (np. pompy
ciepła, kolektory słoneczne),
montaż kolektorów słonecznych w celu wspomagania
instalacji c.w.u. oraz oświetlenia obiektów, wymianę
oświetlenia wewnętrznego
i zewnętrznego obiektów na
energooszczędne oświetlenie
LED Szacowana wartość
całkowita projektu:
9 000 000,00 zł.
y Poprawa efektywności
energetycznej w budynku
Szkoły Podstawowej nr 1
w Bogatyni. Ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu,
wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej zewnętrznej
budynku szkoły na nową
o niskim współczynniku
przenikalności cieplnej,
przebudowa (modernizacja)
systemu grzewczego, montaż
instalacji OZE (kolektorów słonecznych) w celu
wspomagania instalacji
c.w.u. - wymiana oświetlenia
wewnętrznego na energo-

oszczędne, montaż ogniw
fotowoltaicznych. Szacowana
wartość całkowita projektu:
4 000 000,00 zł.
y Poprawa efektywności
energetycznej w budynku
Szkoły Podstawowej nr 3
w Bogatyni. Ocieplenie
przegród zewnętrznych
obiektu, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej zewnętrznej budynku szkoły
na nowe o niskim współczynniku przenikalności
cieplnej (w hali basenowej
stolarka o szybach bezpiecznych i przeciwsłonecznych),
przebudowa (modernizacja)
systemu grzewczego, montaż
instalacji OZE (kolektorów
słonecznych) w celu wspomagania instalacji c.w.u.,
przebudowa systemu pięciu
istniejących instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno
- wywiewnej z zastosowaniem systemów odzysku
ciepła (rekuperacji) w pomieszczeniach: basen, hala
gimnastyczna, blok żywienia,
kręgielnia, sala dyskotekowa, wymiana oświetlenia
wewnętrznego na energooszczędne, montaż ogniw
fotowoltaicznych. Szacowana
wartość całkowita projektu:
10 797 635,00 zł.
y Poprawa efektywności
energetycznej w budynku
Szkoły Podstawowej nr 4
w Bogatyni. Ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu,
wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej zewnętrznej
budynku szkoły na nową
o niskim współczynniku
przenikalności cieplnej,
przebudowa (modernizacja)
systemu grzewczego, montaż
instalacji OZE (kolektorów słonecznych) w celu
wspomagania instalacji
c.w.u., wymiana oświetlenia
wewnętrznego na energooszczędne, montaż ogniw
fotowoltaicznych. Szacowana
wartość całkowita projektu:
8 000 000,00 zł.
Fiszki zgłoszeniowe dla projektów w ramach Funduszu na
rzecz Sprawiedliwej Transformacji (pierwszy filar Unijnego
Mechanizmu
Sprawiedliwej
Transformacji):
y Rewitalizacja historycznej
zabudowy przysłupowej
jako narzędzie pobudzenia
lokalnego sektora przedsiębiorców. Szacowana wartość
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całkowita projektu
29 980 000,00 zł
Program dotacji do OZE dla
mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu Gminy
Bogatynia.
Szacowana wartość całkowita
projektu 3 000 000,00 zł
Inkubator wytwórców regionalnych. Planowany Inkubator wytwórców regionalnych
stanowiłby podmiot wspierający nowe kierunki rozwoju
sektora przedsiębiorstw
w oparciu o historyczne,
kulturowe i geograficzne
uwarunkowania. Szacowana
wartość całkowita projektu
3 000 000,00 zł
Drugie życie hałdy – zagospodarowanie obszaru
zwałowiska zewnętrznego
Kopalni Węgla Brunatnego.
Stworzenie infrastruktury
nie tylko otworzy teren hałdy
dla aktywności sportowo-rekreacyjnej mieszkańców
gminy oraz przygranicznych
miejscowości, ale pozwoli
na organizację różnorodnych
imprez masowych, takich jak
zawody motocross i downhill,
imprezy biegowe, zawody
paralotniowe itp. Szacowana
wartość całkowita projektu
6 000 000,00 zł.
Instytut Przemysłowo-Badawczy Sprawiedliwej
Transformacji. Przedmiotem
projektu jest utworzenie Instytutu Przemysłowo-Badawczego ukierunkowanego na
wypracowanie optymalnych
modeli rozwoju lokalnego
w okresie transformacji
energetycznej. Szacowana
wartość całkowita projektu
8 000 000,00 zł.
Wieś odrodzona – pakiet
działań wspierających
przywrócenie funkcji dawnej
wsi Wigancice Żytawskie.
Gmina Bogatynia w ramach
szerokiego partnerstwa na
rzecz odbudowy wsi planuje
przeprowadzić inwestycje
infrastrukturalne niezbędne
dla ponownego zasiedlenia
tego obszaru. Zakres tych
prac obejmuje zapewnienie
wsi sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Planuje się również
wydłużenie linii komunikacji
autobusowej do Wigancic
w celu skomunikowania wsi
z Bogatynią. Szacowana
wartość całkowita projektu
10 000 000,00 zł.
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SEGREGUJ!

NIE PAL ŚMIECI!
W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym Urząd
Miasta i Gminy w Bogatyni przypomina o BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE PALENIA ŚMIECI na terenie nieruchomości oraz w domowych paleniskach. Spalanie odpadów w piecach oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne.
Jakie są skutki spalania odpadów:
Kiedy rozpoczyna się sezon
grzewczy, pojawia się problem spalania śmieci w domowych piecach. W niektórych
rejonach miasta z kominów
domów mieszkalnych ulatuje
w powietrze trujący dym, powodujący pieczenie oczu czy
drapanie w gardle (szczególnie
w bezwietrzną pogodę).
Podczas spalania odpadów
emitowane są do powietrza
szkodliwe substancje, takie jak:
y pyły zawieszone, które odkładają się w płucach,
y tlenek węgla - trujący dla
ludzi i zwierząt,
y tlenek azotu - powodujący
podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc,
y benzo-a-piren - mogący
powodować raka, - dym
zawiera także dwutlenek
siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze
związki zwane dioksynami
i furanami.

Szkodliwość tych substancji
dla zdrowia jest szczególnie
duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów
domostw lub małych lokalnych
kotłowni, co uniemożliwia
wyniesienie zanieczyszczeń na
duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem z kolei jest lokalny wzrost
ilości substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym. Spalanie odpadów
w piecu przyczynia się również
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do niszczenia przewodów kominowych poprzez odkładanie
się tzw. mokrej sadzy, co może
stać się przyczyną pożaru budynku.
Pamiętajmy, że paląc w domowym piecu odpadami,
szkodzimy przede wszystkim
sobie, najbliższej rodzinie
i sąsiadom.
Czego nie wolno palić:
Prawo jasno określa, czego nie
wolno spalać w domowych piecach, kotłowniach i na wolnym
powietrzu. Są to plastikowe pojemniki i butelki po napojach,
plastikowe torby i inne przedmioty z tworzyw sztucznych,
zużyte opony i inne odpady
z gumy, elementy drewniane
pokryte lakierem, sztuczna
skóra, opakowania po rozpuszczalnikach czy środkach
ochrony roślin, opakowania po
farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów, papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.
Co grozi za spalanie odpadów:
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art.
155 i 191 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach,
który mówi: ten kto termicznie przekształca odpady poza
spalarnią lub współspalarnią
odpadów podlega karze aresztu
albo grzywny.
Ponadto w sytuacji, gdy dochodzi do złamania przepisów
przeciwpożarowych i spowodowania uciążliwości w wyniku palenia odpadów można
ukarać właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny, gdyż jest
on zobowiązany powstrzymywać się od działań, które by
zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad

przeciętną miarę, wynikającą
ze społeczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomości
i stosunków miejscowych.
Ważne telefony:
Jeżeli są Państwo świadkami
spalania odpadów, mogą Państwo zgłosić ten fakt pod jeden
z poniższych numerów:
y Straż Miejska w Bogatyni –
75 77 32 408;
y Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Bogatyni – 75 77 25
380 do 387;

W mieście i gminie prowadzona jest selektywna zbiórka
odpadów komunalnych u źródła oraz w miejscach ogólnie
dostępnych. Każdy ma możliwość selektywnej zbiórki odpadów. Segreguj zamiast wrzucić do pieca.
Plastiki umieszczaj w żółtym
pojemniku przy domu lub
w pojemnika typu „dzown”
dostepnych na terenie miasta
i gminy – NIE W PIECU
Opony oddaj do PSZOKu
przy ul. Zgorzeleckiej – NIE
UMIESZCZAJ W PIECU

y Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska – 71327-30-00 (tylko w przypadkach spalania odpadów
przez podmioty prowadzące
działalność gospodarczą).
Zgłoszenia należy dokonać
niezwłocznie po zaobserwowaniu palenia śmieci, podając
dokładną lokalizację zdarzenia
Pamiętaj! Domowy piec nie
jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci!
Chcesz pozbyć się odpadów
zrób to zgodnie z przepisami.
Jednym z podstawowych działań zapobiegających narastaniu
skażenia środowiska jest recykling odpadów komunalnych
(czyli selektywna zbiórka).
Dlatego prosimy:
Drogi mieszkańcu nie pal
śmieci - segreguj!
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Szafy, ławy, biurka tzw. wielkogabaryty oddaj do PSZOKu przy ul. Zgorzeleckiej lub
zgłoś do Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp.
z o.o. przy ul. Kilińskiego 17
i wystaw zgodnie z harmonogramem przed swoją nieruchomość – NIE SPALAJ W PIECU
Mieszkańcu! Jeśli nie wiesz,
gdzie wyrzucić dany odpad,
sprawdź – nie wrzucjaj do
pieca – nie truj siebie i innych
Informacji dotyczących prawidłowej segregacji można zasięgnąć w Wydziale Ochrony
Środowisk i Gospodarki Komunalnej pod nr. tel. 75 77 25
380-387, w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp.
z o.o. pod nr. tel. 75 77 32 oraz
na stronie internetowej www.
bogatynia.pl w zakładce ochrona środowiska.

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska
kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub
domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.
W okresie jesienno-zimowym,
w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania
pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad,
albo niewłaściwej eksploatacji
urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym
samym okresie odnotowywany
jest także wzrost liczby zatruć
tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku,
ani zapachu.
Kampania jest skierowana do
społeczeństwa, m.in. do dzieci
i młodzieży oraz do seniorów.
Edukacja najmłodszych jest
wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że
najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji,
informacji i promocji.
Celem głównym kampanii jest
zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla
w mieszkaniach oraz domach
jednorodzinnych.
Celami
szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat:
zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku
węgla, zapewnienia właściwej
ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii
korzyści, jakie niesie za sobą
zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku
węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne
jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków
obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych
oraz sprawdzenie instalacji
wentylacyjnej.
Główne przekazy tegorocznej
kampanii
Każdego

roku

w

naszych

mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy
pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji
tlenku węgla. Nasz dom jest
miejscem, w którym każdy
z nas czuje się najbezpieczniej.
Pomimo tego, to właśnie tam
ginie największa liczba osób,
a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
Tlenek węgla to bardzo trujący
gaz. Nie jest on wyczuwalny
przez ludzkie zmysły. Tlenku
węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów
i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są
urządzenia grzewcze opalane
drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
Co roku, a tym bardziej przed
rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy
i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie
instalacji wentylacyjnej.
Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek
dymu i tlenku węgla.
Państwowa Straż Pożarna
przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku
węgla (m.in. wymianę baterii).
Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie
w nich baterii.
Państwowa Straż Pożarna
zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje
przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.
Skąd się bierze czad i dlaczego
jest tak niebezpieczny?
Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów
palnych. Ma silne własności

toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi
się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia
wynika z faktu, że tlenek węgla jest:
y bezwonny,
y bezbarwny,
y pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do
organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach),
powodując przy długotrwałym
narażeniu śmierć.
Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć
w budynkach mieszkalnych
jest niesprawność przewodów
kominowych: wentylacyjnych
i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:
y nieszczelności,
y braku konserwacji, w tym
czyszczenia,
y wad konstrukcyjnych,
y niedostosowania istniejącego
systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien
i drzwi na nowe.
PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z 7.06 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719),
w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa
stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych
i spalinowych:
y cztery razy w roku w domach opalanych paliwem
stałym (np. węglem, drewnem),
y dwa razy w roku w domach
opalanych paliwem ciekłym
i gazowym,
y co najmniej raz w miesiącu,
jeżeli przepisy miejscowe
nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego
żywienia i usług gastrono-
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micznych.
y co najmniej raz w roku
usuwamy zanieczyszczenia
z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz.1624) zobowiązuje
właścicieli i zarządców bloków
mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku
stanu technicznego instalacji
gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
RADZIMY!
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
1. Systematycznie czyść,
sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne
przewodów kominowych.
2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie
z instrukcją producenta.
3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj
kratek wentylacyjnych.
5. W przypadku wymiany
okien na nowe, sprawdź
poprawność działania
wentylacji, nowe okna są
najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku
do wcześniej stosowanych
w budynku i mogą pogarszać wentylację.
Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy,
duszność, senność, osłabienie,
przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem,
że ulegamy zatruciu tlenkiem
węgla.
W takiej sytuacji natychmiast
przewietrz
pomieszczenie,
w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.
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Rozkład jazdy

Uzyskaj wsparcie finansowe w walce o

„Czyste Powietrze”

Bogatynia –
Jasna Góra - Bogatynia
Przystanki (trasa)

Godziny odjazdu
w dni robocze

Bogatynia ul. II AWP - BOK

6:25

15:30

Bogatynia ul. II AWP - LO

6:26

15:31

Bogatynia ul. T. Kościuszki 100

6:29

15:34

Bogatynia ul. Opolowska

6:31

15:36

Jasna Góra ul. Górska

6:37

15:42

Jasna Góra ul. Górska

6:40

15:45

Bogatynia ul. Opolowska

6:46

15:51

Bogatynia ul. T. Kościuszki 100

6:48

15:53

Bogatynia ul. II AWP - LO

6:51

15:56

Bogatynia ul. II AWP - BOK

6:52

15:57

Jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku
jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą
wieczystą, złóż e-wniosek na termomodernizację źródeł ciepła.
Zakres wsparcia w rządowym
programie „Czyste Powietrze”,
realizowanym przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej obejmuje
dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł
ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła speł-

niające najwyższe normy oraz
przeprowadzenia niezbędnych
prac termomodernizacyjnych
budynku.
Dotacja może wynosić nawet
do 37 000 zł.
Więcej informacji na stronie
www.czystepowietrze.gov.pl.

Dyżury aptek w Bogatyni
od 19 października 2020 r.
do 3 stycznia 2021 r.

Nazwa i adres apteki
Apteka „Mniszek”
ul. Kossaka 51, Bogatynia

19.10.2020 r. - 25.10.2020 r.

Apteka „Astra”
ul. Daszyńskiego 13 B, Bogatynia

26.10.2020 r.- 01.11.2020 r.

Apteka „Rodzinna”
ul. Fabryczna 2, Bogatynia

02.11.2020 r. - 08.11.2020 r.

Apteka „Mniszek”
ul. Kossaka 51, Bogatynia

09.11.2020 r. - 15.11.2020 r.

Apteka „Dbam o Zdrowie” (Tesco)
ul. Daszyńskiego 43 a, Bogatynia

16.11.2020 r. - 22.11.2020 r.

Apteka „Astra”
ul. Daszyńskiego 13 B, Bogatynia

23.11.2020 r. - 29.11.2020 r.

Apteka „Rodzinna”
ul. Fabryczna 2, Bogatynia

30.11.2020 r. - 06.12.2020 r.

Apteka „Mniszek”
ul. Kossaka 51, Bogatynia

07.12.2020 r. - 13.12.2020 r.

Apteka „Dbam o Zdrowie” (Tesco)
ul. Daszyńskiego 43 a, Bogatynia

14.12.2020 r. - 20.12.2020 r.

Apteka „Astra”
ul. Daszyńskiego 13 B, Bogatynia

21.12.2020 r. - 23.12.2020 r.

Apteka „Mniszek”
ul. Kossaka 51, Bogatynia

24.12.2020 r. - 27.12.2020 r.

Apteka „Rodzinna”
ul. Fabryczna 2, Bogatynia

28.12.2020 r. - 03.01.2021 r.

Apteki pełnią dyżury w następujących godzinach:
pn - pt. 8.00 - 22.00
sobota 18.00 - 22.00
niedziela 18.00 - 22.00.

14

Termin dyżuru
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W następujące dni świąteczne apteki pełnią dyżury od
godz. 8.00 do godz. 22.00:
01.11.2020 r.; 11.11.2020 r.;
24.12.2020 r.; 25.12.2020 r.;
26.12.2020 r.; 01.01.2021 r.

Infolinia wsparcia
dla kobiet
Fundacja Edukacji Społecznej informuje, że uruchomiona została nowa, bezpłatna infolinia wsparcia dla kobiet prowadzona przez ww. Fundację. Infolinia przeznaczona jest dla kobiet
pełnoletnich, które znajdują się w trudnym życiowo momencie
i potrzebują rozmowy ze specjalistą dla znalezienia korzystnych
rozwiązań w obszarze osobistym, rodzinnym i zawodowym.
Terapeuci Fundacji pełnią
dyżury w poniedziałki w godzinach 17:00-21:00 oraz
w czwartki w godzinach 10:0014:00 pod bezpłatnym numerem telefonu 800 909 444.

wychowawczych, problemów
w życiu zawodowym, nieradzenia sobie z trudnymi emocjami, traumą, uzależnienia,
doświadczenia przemocy psychicznej i fizycznej.

Konsultanci na infolinii oferują wsparcie i pomoc informacyjną m.in. w sytuacjach:
przeżywania silnego stresu,
obniżonego nastroju, depresji, kłopotów w związku i relacjach z ludźmi, trudności

Specjaliści kierują się zasadą
poufności zasłyszanych treści
oraz anonimowości dzwoniącego. Ponadto dbają o poszanowanie każdej osoby, która
zwraca się po pomoc, bez jej
oceniania i wartościowania postaw czy zachowań.
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więcej informacji o projekcie
pod na stronie: https://infowire.
pl/generic/release/568531

Monitoring
- ważny krok do przodu
Do 30 października można było składać oferty na opracowanie
Programu funkcjonalno-użytkowego systemu monitoringu wizyjnego miasta Bogatynia.
Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) systemu monitoringu wizyjnego
miasta Bogatynia - jako czynnika prewencji przestępczości
oraz narzędzia umożliwiającego podejmowanie skutecznych
działań Straży Miejskiej i Policji wobec obserwowanych negatywnych zjawisk, a w szczególności aktów przemocy,
wandalizmu, dewastacji i niszczenia mienia, kradzieży, wybryków chuligańskich oraz zaboru mienia. Celem programu
funkcjonalno-użytkowego jest
ustalenie planowanych kosztów prac projektowych oraz zakupu, montażu i uruchomienia
systemu monitoringu miasta
(CMM) wraz z wyposażeniem
centrum dozoru wizyjnego
z siedzibą w budynku PEC
S.A. przy ul. Daszyńskiego
29 (docelowa siedziba Straży
Miejskiej) oraz zdalnego stanowiska operatorskiego (CO centrum oglądowe) w nowym
budynku Komisariatu Policji
przy ul. Stefana Batorego, dla
trzech wariantów transmisji
danych, tj.:

1. Bezprzewodowy system radiowy typu „punkt-punkt”.
2. Kablowy (światłowód)
z rozpoznaniem i wykorzystaniem istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej (ORANGE) .
3. Mieszany (kablowy, radiowy i GSM (Global System
for Mobile Communications).
Założenia taktyczne dla monitoringu:
1. Właścicielem procesu monitoringu miejskiego będzie
Urząd Miasta i Gminy
w Bogatyni, który powierza funkcję nadzoru nad
funkcjonowaniem centrum
monitoringu miejskiego
(CMM) Komendantowi
Straży Miejskiej w Bogatyni.
2. Monitoringiem należy objąć
drogi wlotowe oraz kluczowe strefy na terenie miasta,
z zastosowaniem nowoczesnych kamer cyfrowych
o wysokiej jakości sygnału.
3. Zadaniem CMM będzie
prowadzenie obserwa-

cji wyznaczonych stref
w trybie ciągłym, analiza
zdarzeń, a także przetwarzanie materiału dla celów
rozpoznania, identyfikacji,
korelacji zdarzeń i wykorzystania tej wiedzy w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i predykcji sytuacji
niepożądanych.
4. Systemy techniczne stosowane przez CMM powinny
umożliwiać zabezpieczenie
materiału wideo do celów
dowodowych. Nagrania
i dowody z CMM powinny
być dostępne do eksportu
na nośniki zewnętrzne wyłącznie dla uprawnionych
osób, zarówno formalnie
jak i technicznie w systemie
zarządzania video (VMS).
5. Nagrania video z kamer
powinny podlegać przechowywaniu w bieżącym
systemie przez okres
co najmniej 1 miesiąca,
a w systemie archiwum
przez okres co najmniej
pół roku, z zastrzeżeniem
postanowień prawnych,
które w przyszłości mogą
regulować parametry czasu
przetwarzania danych.
6. Infrastruktura systemu
ma zapewniać możliwość
przesyłania strumieni video
w sposób ciągły (w dzień
i w nocy), na żywo, z zapewnieniem wysokiego
poziomu zabezpieczenia
monitorowanego sygnału

i stabilnej pracy w przypadku opadów atmosferycznych.
7. W ramach monitoringu
należy przewidzieć wdrożenie monitoringu pojazdów
na drogach wlotowych do
miasta wraz z identyfikacją
numerów tablic rejestracyjnych.
Monitoring pojazdów na
drogach wlotowych ma na
celu rejestracje pojazdów
wjeżdżających i wyjeżdżających z miasta, gromadzenie tablic w bazie z możliwością ich przeszukania
w dowolnym momencie,
np. w razie zgłoszenia
kradzieży, włączenie tablicy
na tzw. czarną listę, która
„zauważy” szukany pojazd
i zgłosi alarm w momencie
przejazdu przez monitorowaną lokalizację, a wygenerowany w ten sposób
alarm może być obsłużony
przez operatora CMM przez
skierowanie w stosowne
miejsce służb.
8. System powinien mieć
swobodną możliwość rozbudowy do co najmniej 60
kamer.

Złożono wniosek
na modernizację
oświetlenia
W Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego został złożony wniosek
o dofinansowanie projektu
„Modernizacja oświetlenia
ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” w ramach RPO WD 2014-2020.

części województwa dolnośląskiego” to projekt partnerski,
realizowany na mocy umowy
zawartej 31.08 br. przez Gminę
Miejską Bolesławiec (partner
wiodący), GM Zgorzelec, GiM
Lwówek Śląski, GM Duszniki-Zdrój, GM Lubań, MiG Bogatynia i GM Zawidów.

Jak już informowaliśmy, „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej

Wartość całkowita projektu
wynosi ok. 37 milionów zł.,
wartość wnioskowanego dofi-

nansowania to niemal 27 mln.
Jeśli wniosek sześciu miast zostanie pozytywnie rozpatrzony,
to na bogatyński samorząd,
przy ogólnej wartości zadania
9 511 120,54 zł, przypadnie
kwota 6 328 134,66 dofinansowania ze środków unijnych.
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Zadanie ma na celu m.in.:
zmniejszenie emisji CO2,
poprawę jakości oświetlenia
oraz uzyskanie wymiernych
oszczędności
finansowych
z uwagi na o wiele mniejszą
energochłonność
nowoczesnych opraw LED.
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Spotkanie z okazji Dnia
Edukacji Narodowej
12 października w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbyło się
spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Podczas uroczystości nauczyciele, którzy zdali egzamin
na stopień nauczyciela mianowanego złożyli ślubowanie
i otrzymali akty mianowania.
Następnie pełniący funkcję
burmistrza Wojciech Dobrołowicz wręczył nagrody nauczycielom wyróżniającym się

w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz złożył życzenia
sukcesów w pracy zawodowej
i pomyślności w życiu osobistym wszystkim pracownikom
edukacji. Spotkanie zakończyło się koncertem w wykonaniu
uczniów Szkoły Muzycznej
w Bogatyni.

Inauguracja roku przedszkolnego w PP nr 5
21 października społeczność Przedszkola Publicznego nr
5 w Bogatyni uroczyście inaugurowała rok przedszkolny
2020/2021.
Mimo obostrzeń w jakich
funkcjonuje placówka, udało
się dokonać uroczystego pasowania. Rodzicie mogli tak podniosłe chwile podziwiać drogą
„online”.

Wszystkie grupy w swoich
salach dumnie zaprezentowały różnorodne programy artystyczne, umiejętności wokalne,
recytatorskie oraz taneczne.
Po każdej prezentacji zastępca

dyrektora przedszkola Monika
Ziaja dokonała uroczystego pasowania na przedszkolaka oraz
na starszaka.
Na pamiątkę tej podniosłej
chwili każdy przedszkolak
otrzymał kolorowy dyplom
oraz słodki poczęstunek ufun-
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dowany przez Radę Rodziców.
Dyrektor przedszkola Marzenna Konwent składa podziękowania Radzie Rodziców za
zaangażowanie oraz kadrze
przedszkola za przygotowanie
dzieci do uroczystości.
text i foto PP nr 5

Tradycyjne Święto
Chleba w Działoszynie
2 października w Działoszynie odbyło się tradycyjne Święto
Chleba, którego organizatorem od lat jest Koło Gospodyń
Wiejskich pod przewodnictwem Ireny Siemiernik. Spotkanie
poprzedziła msza św., odprawiona przez ks. kanonika Ryszarda Kulpę w intencji piekarzy.
Obchody tego święta uświadamiają nam trud pracy rolnika
oraz dosłowną i symboliczną wartość chleba, będącego
podstawą naszego życia. Obchodzone na początku października święto przybliża nam
również bogatą tradycję piekarnictwa, dlatego też w świetlicy wiejskiej przy OSP swoje
wyroby zaprezentowały lokalne piekarnie. Na pięknie udekorowanym stole zarumieniły
się bochenki chleba oraz pachnące chałki, bułki i rogale, które można było nie tylko podzi-

wiać, ale również skosztować.

tarli do kościoła. Grupa piesza
przeszła wzdłuż granicy, przez
las i koło zapory dotarła również do celu. Piechurzy przeszli w sumie ponad 18 km.

rzego Popiełuszki. Następnie
wszyscy udali się pod jego pomnik, aby złożyć kwiaty.

Połączone grupy wraz z pełniącym funkcję Burmistrza
MiG Bogatynia Wojciechem
Dobrołowiczem oraz ks. kan.
Ryszardem Kulpą odmówiły
modlitwę ku czci bł. ks. Je-

Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Sekcja Turystyki Rekreacyjnej
BOG-TUR oraz związki zawodowe Elektrowni i Kopalni
Turów.

Swoje wypieki przygotowały
i zaprezentowały: piekarnia J.J.
Karkowski ze Zgorzelca, piekarnia Walczakowie z Jędrzychowic, piekarnia G. Orawiec
z Bolesławca oraz miejscowa
piekarnia z Działoszyna (GS
Samopomoc Chłopska w Bogatyni).
Święto Chleba w Działoszynie
urozmaicił występ rodzimego
zespołu
„Działoszynianie”,
który wykonał kilka tradycyjnych, ludowych pieśni.

IX rajd rowerowo pieszy do pomnika bł.
ks. Jerzego Popiełuszki
W sobotni poranek, 17 października, spod Urzędu Miasta
i Gminy w Bogatyni wystartował rajd IX rowerowo-pieszy
rajd do pomnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Działoszynie.
To właśnie tam, w kościele pw. św. Bartłomieja, ks. Popiełuszko odprawił przed laty jedną ze swoich mszy prymicyjnych.
Rajd został zaplanowany na 17
października, czyli w przeddzień męczeńskiej śmierci ks.
Jerzego. Grupa miłośników
jazdy na rowerze wyruszyła
spod UMiG, natomiast grupa
piesza spod LO. Licząca łącznie (tam i z powrotem) ok 45
km trasa rowerowa przebiegała
przez Markocice, Heřmanice

i Kunratice aż do Višňovej,
skąd część grupy pojechała na
skróty „zieloną granicą”, przez
nieistniejącą wioskę Wigancice i dalej przez Wyszków do
Działoszyna. Pozostali udali
się serpentyną do Andělki,
tu szutrową ścieżką rowerową
wjechali do Polski i przejeżdżając przez Lutogniewice do-
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Organizatorami
byli:

wydarzenia

Sławomir Kałka
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Międzynarodowa
konferencja
profilaktyczna
26 września w Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku w Bogatyni odbyła się konferencja profilaktyczna pn. „Prawidłowy
styl odżywiania rodzin Trójstyku”, zorganizowana przez miejscowy Klub Puszystych we współpracy z niemiecką organizacją kobiet dfb Regionalverband Sachsen Ost e. V. Frauen –und
Familienzentrum Zittau.
Najważniejszym punktem programu konferencji były wykłady lekarki, specjalistki medycyny rodzinnej, dietetyka,
pani Doroty Helim-Sobkowiak
nt. zbilansowanej diety oraz
właściwego zaopatrzenia organizmu w energię. Następnie
uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym.
Wydarzenie uświetnił program
artystyczny w wykonaniu Klu-

bu Puszystych z okazji Jubileuszu 20-lecia powstania stowarzyszenia.
Projekt „Zdrowo międzynarodowo w rodzinie trójstyku”
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz
ze środków budżetu państwa
w ramach Funduszu Małych
Projektów Interreg Polska Saksonia 2014-2022

Wernisaż wystawy
Twórczości Osób
Niepełnosprawnych
Z powodu COVID-19 ograniczamy realizację „XIV Międzynarodowego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych”
do wystawy prac. Prezentacje sceniczne nie odbędą się.
Wernisaż wystawy odbędzie
się 5 listopada o godz. 16.00
w Galerii StopArt Bogatyńskiego Ośrodka Kultury. Niestety w jego oficjalnym i uroczystym otwarciu będą mogły
uczestniczyć tylko osoby zaproszone. Wystawa prac wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prezentowana
będzie od 6 listopada do końca
grudnia w Galerii StopArt Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,

18
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w godzinach pracy instytucji.
Zapraszamy zatem wszystkich
do obejrzenia rękodzieła artystycznego, prac plastycznych,
ceramicznych, fotografii oraz
innych, różnorodnych form
twórczości artystycznej. Wstęp
wolny.
Ponadto informujemy również,
że w Bogatyńskim Ośrodku
Kultury obowiązują zasady
bezpieczeństwa, które wpro-

wadzone zostały w związku
z panującą sytuacją epidemiologiczną w celu skutecznego
zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i choroby
COVID-19, którą powoduje.
Wszystkie osoby wchodzące
do Bogatyńskiego Ośrodka
Kultury są zobowiązane do:
y założenia maseczki (zakrycia ust i nosa)
y dezynfekcji dłoni lub założenia rękawiczek ochronnych
(zapewniamy płyny dezynfekcyjne, mydło)
y zachowywania dystansu
społecznego wynoszącego
min. 2m.
y przestrzegania ograniczeń
w zakresie maksymalnej
liczby osób mogących
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jednocześnie przebywać
w Galerii StopArt, która
wynosi 10 osób.
Organizator: Bogatyński Ośrodek Kultury
Współorganizator: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Sponsor: PGE GiEK S.A.

Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych

Śpiewający Seniorzy
poje.

fot. Krzysztof Kasprzyk

fot. Krzysztof Kasprzyk

Projekt „W drodze przez kulturę trójstyku” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków
budżetu państwa w ramach
Funduszu Małych Projektów
Interreg Polska – Saksonia
2014 - 2022. Dotyczy on partnerskiej współpracy Gminy
Bogatynia z niemieckim miastem Zittau oraz udziałem czeskiego miasta Hrádka nad Nisou jako gościa

fot. Krzysztof Kasprzyk

Wykonawcy propagując amatorską działalność artystyczną
zaprezentowali
słuchaczom
polskie oraz zagraniczne utwory ludowe, folkowe oraz popularno-rozrywkowe. Spotkanie
było okazją do zaprezentowania talentów i twórczości
wokalnej, która nawiązuje do
historii oraz kultury poszczególnych regionów i jest ważnym elementem integracji oraz
współpracy transgranicznej.
Wszystkim uczestnikom zapewniono ciepły posiłek i na-

fot. Krzysztof Kasprzyk

W czwartek 8 października 2020 r., w ramach polsko – niemieckiego projektu „W drodze przez kulturę trójstyku”,
w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbył się Międzynarodowy
Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych „Śpiewający Seniorzy”.

W drodze przez kulturę trójstyku
Auf dem Kulturweg im Dreiländereck

Międzynarodowy Dzień
Seniora w Markocicach

17 października w Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku
odbył się Międzynarodowy Dzień Seniora, zorganizowany
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Markocicach.
Seniorom z Polski i Niemiec
życzenia z okazji ich święta
złożył pełniący funkcję Burmistrza MiG Bogatynia Wojciech
Dobrołowicz.
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Imprezę uświetnił występ zespołu ludowego „Rozmaryn”,
który zaprezentował program
artystyczny.
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„Złoty czepek”
w czasie pandemii
Pandemia Covid-19 na dłuższy czas wygasiła życie społeczne,
jak również możliwość grupowych spotkań wielu stowarzyszeń, działających na terenie miasta i gminy Bogatynia.
Z tego powodu na parę miesięcy przygasła np. aktywność
stowarzyszenia “Złoty czepek”. Jednak Nasze koleżanki
pielęgniarki sprawdzają się
i dzielnie pracują w szpitalu
i przychodniach, stosując się do
wszystkich obostrzeń i zasad
wynikających z zagrożenia Covid-19 - powiedziała redakcji
Biuletynu Anetta Niedźwiedź,
prezes stowarzyszenia. To, co
możemy zrobić dla naszych
wspaniałych pielęgniarek, to
wspierać je każdego dnia w ich
ciężkiej pracy, choćby dobrym
słowem.

Produkcja: Francja, Wielka Brytania
gatunek: dramat, przygodowy czas: 99 min.

MOBILNY URZĘDNIK

20-24.11.2020
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.

Jeśli jesteś osobą w podeszłym wieku,
schorowaną lub z niepełnosprawnością,
mającą problem z dotarciem do urzędu
w celu załatwienia ważnej sprawy

TA USŁUGA JEST DLA CIEBIE!
Skontaktuj się z urzędem w wybrany sposób i poinformuj
o potrzebie skorzystania z usługi MOBILNY URZĘDNIK

telefonicznie: 75 77 25 113
wysyłając e-mail: mobilny@bogatynia.pl
poprzez osobisty kontakt opiekuna

Jeśli daną sprawę można
załatwić u Ciebie w domu,
to przyjedziemy i pomożemy!

URZĄD BLIŻEJ

MIESZKAŃCA
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni

ul. I.Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
tel. +48 75 77 25 100, fax. +48 75 77 25 109
email: umig@bogatynia.p

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Ignacego Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
Redaguje zespół w składzie: Mirosław Drewniacki - redaktor naczelny, Marcin Woroniecki, Monika Sawicka, Grzegorz Urban, Piotr Grenda.
Kontakt: tel. 75 77 25 270, e-mail: redakcja@bogatynia.pl Data zamknięcia numeru: 28 października 2020
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czas: 91 min.

13-17.11.2020
godz. 17.00
dubbing, 2D

w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni
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Produkcja: Szwecja
gatunek: familijny
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