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W związku z trwająca pandemią COVID-19 Szpital Gminny 
w Bogatyni pozyskał nowy sprzęt medyczny w postaci kardio-
monitorów,  pomp  infuzyjnych,  respiratorów,  termometrów 
bezdotykowych,  pulsoksymetrów,  laryngoskopów  oraz  wor-
ków typu AMBU do wentylacji zastępczej oddechowej. Dodat-
kowo jednostka wzbogaciła się o wózki do transportu pacjen-
tów, statywy do kroplówek oraz środki ochrony indywidualnej 
dla pracowników.

Wszystko to udało się pozy-
skać przy wsparciu Wojewody 
Dolnośląskiego oraz pełniące-
go funkcję Burmistrza Miasta 
i Gminy Bogatynia - Wojcie-
cha Dobrołowicza. Otrzyma-

ny sprzęt znacznie podniesie 
jakość świadczonych usług 
medycznych w zakresie dia-
gnostyki i leczenia pacjentów 
naszej placówki.

Rządowe wsparcie 
sprzętowe dla SP ZOZ 
w Bogatyni

Wicemarszałek Województwa  Dolnośląskiego Marcin  Krzy-
żanowski  i pełniący funkcję Burmistrza Miasta  i Gminy Bo-
gatynia Wojciech Dobrołowicz podpisali 11 stycznia w Boga-
tyni Deklarację współpracy w ramach koalicji samorządowej 
na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów 
złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego. W wy-
darzeniu  uczestniczyli  także  Wiceprzewodniczący  Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego Andrzej Kredkowski i p.o. Dy-
rektor SP ZOZ w Bogatyni Paweł Juszyński.

Dolnośląskie Centrum Onko-
logii we Wrocławiu wraz z SP 
ZOZ w Bogatyni, mając na 
uwadze zdrowie mieszkańców 
Gminy Bogatynia, rozpoczyna 
realizację projektu pn. „Profi-
laktyka i wczesne wykrywa-
nie nowotworów złośliwych 
dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego - badanie na 

krew utajoną w kale dla kobiet 
i mężczyzn.” Akcja ma na celu 
dotarcie do jak największej 
ilości osób kwalifikujących 
się do badań przesiewowych 
w zakresie raka jelita grubego 
i zachęcenia ich nie tylko do 
wykonania testu na obecność 
krwi utajonej w kale, ale także 
profilaktycznej kolonoskopii. 

Badanie kału na krew utajo-
ną przeznaczone jest dla osób 
w przedziale wiekowym 40-65 
lat. Osoby chcące wziąć udział 
w akcji (zadeklarowane do 
lekarzy POZ w SP ZOZ), po 

wypełnieniu ankiety uczest-
nictwa, będą mogły pobrać 
bezpłatny zestaw testowy do 
samodzielnego wykonania 
w domu. Wykonany test nale-
ży złożyć w placówce, z której 
został pobrany a po około 14 
dniach, w tej samej placówce, 
na uczestnika będzie czekał 
gotowy wynik badania. Szcze-
gółowe informacje można uzy-
skać w przychodniach SP ZOZ.

Profilaktyka i wykrywanie raka jelita  
- Bogatynia przystąpiła do projektu!

15.01 w Bogatyni odbyło się spotkanie w sprawie bieżącej sytu-
acji epidemicznej w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem 
akcji szczepień przeciw COVID-19.

Na zaproszenie pełniącego 
funkcję Burmistrza MiG Bo-
gatynia Wojciecha Dobroło-
wicza, uczestniczyli w nim: 
Wicewojewoda Dolnośląski 
Bogusław Szpytma, burmistrz 
Węglińca Mariusz Wieczorek 
oraz dyrektorzy szpitali w Bo-
gatyni, Zgorzelcu, Lubaniu 
i Bolesławcu: Paweł Juszyń-
ski, Zofia Barczyk, Krzysztof 
Konopka i Kamil Barczyk. 
Podczas konferencji prasowej, 
która odbyła się bezpośrednio 
po spotkaniu, wojewoda apelo-
wał o to by się szczepić, oczy-
wiście w swojej kolejności. Jak 
poinformował kierujący bo-

gatyńskim SP ZOZ-em Paweł 
Juszyński, miejscowa placów-
ka jest przygotowana do reali-
zacji programu szczepień. Przy 
ul. Fabrycznej działa punkt 
szczepień, od pn do pt można 
się rejestrować, a bieżące in-
formacje uzyskać telefonicznie 
lub znaleźć na stronie inter-
netowej szpitala, w zakładce 
„Info Covid”. Szefowie placó-
wek medycznych podkreślali, 
że spotkanie w Bogatyni było 
cenną inicjatywą, dzięki której 
mogli skorzystać ze wsparcia 
wojewody, wymienić informa-
cje i doświadczenia oraz skoor-
dynować działania.

W Bogatyni o walce 
z pandemią
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7  stycznia  pełniący  funkcję Burmistrza MiG Bogatynia Do-
brołowicz spotkał się z Oktawianem Leśniewskim, który z po-
czątkiem nowego roku objął stanowisko Dyrektora Oddziału 
Elektrownia Turów.

Oktawian Leśniewski, który od 
maja 2018 roku do końca 2020 
roku był Dyrektorem Tech-
nicznym Oddziału Elektrow-
nia Turów, z dniem 1 stycznia 
2021 r. objął stanowisko Dy-
rektora Oddziału Elektrownia 
Turów. Wojciech Dobrołowicz 

udał się do elektrowni by zło-
żyć gratulacje nowemu szefowi 
przedsiębiorstwa i porozma-
wiać o współpracy, tak waż-
nej dla obydwu stron. Wśród 
poruszanych tematów znalazły 
się zarówno drobne sprawy 
bieżące, takie jak prace po-

rządkowe wykonywane przez 
elektrownię na wniosek miej-
scowej rady osiedla, ważne dla 
gminy zadanie jakim jest ucie-
płownienie Trzcińca, czy będą-
ca w finalnej fazie realizacji, 

sztandarowa inwestycja PGE 
Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna - budowa nowego 
bloku energetycznego o mocy 
496 MW w Elektrowni Turów.

Spotkanie z dyrektorem 
Elektrowni Turów

Pełniący funkcję Burmistrza MiG Bogatynia Wojciech Dobro-
łowicz odwiedził gminne jednostki OSP.

5 stycznia br. Wojciech Do-
brołowicz złożył gospodarskie 
wizyty w poszczególnych jed-
nostkach Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z terenu gminy 
Bogatynia, by porozmawiać 
zarówno o działaniach, jak 
i o potrzebach każdej z nich. 
Druhowie-ochotnicy wskazy-
wali m.in. na konieczność za-
kupu nowego umundurowania, 

sprzętu (np. węże), pozyskania 
nowego pojazdu bojowego, czy 
kompleksowych przeglądów 
posiadanych aut pożarniczych. 
Praktycznie każda z jedno-
stek zgłosiła mniejsze bądź 
większe potrzeby remontowe 
w remizach (głównie naprawy 
dachów) i na placach, powta-
rzającymi się tematami były 
także konieczność wymiany 

ogrzewania i oświetlenia. Peł-
niący funkcję Burmistrza MiG 
Bogatynia Wojciech Dobroło-
wicz podkreślił, jak ważną rolę 
dla bezpieczeństwa mieszkań-
ców, ich mienia a także środo-

wiska pełnią strażacy z OSP. 
Diagnoza ich potrzeb jest nie-
zbędna by móc sukcesywnie 
rozwiązywać problemy z jaki-
mi borykają się w codziennej 
służbie.

Gospodarskie 
wizyty w OSP

Pełniący funkcję Burmistrza MiG Bogatynia Wojciech Dobro-
łowicz, działając w porozumieniu z SP ZOZ w Bogatyni i Re-
gionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wał-
brzychu,  zadeklarował  organizacyjną  pomoc  ozdrowieńcom 
po COVID chcącym oddać osocze. Dawcy, po dopełnieniu wy-
maganych procedur  i  zebraniu grupy, będą gminnym trans-
portem zawożeni do Wałbrzycha.

Aby oddać osocze w pierw-
szej kolejności należy skon-
taktować się telefonicznie lub 
mailowo z UMiG w Bogatyni. 
Sprawę koordynuje p. Sylwia 
Jackowska: tel. 75 77 25 213, 
mail: sylwia.jackowska@bo-
gatynia.pl

Następnie, lista potencjalnych 
dawców zostanie przekaza-
na do Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Wałbrzychu i jego 
pracownicy będą się kontakto-
wać z poszczególnymi osoba-
mi celem zebrania wywiadu 

i kwalifikacji do oddania oso-
cza. Jeżeli wywiad i kwalifi-
kacja przebiegną pomyślnie, 
chętni dawcy proszeni będą 
o kontakt z pracownią serologii 
SP ZOZ w Bogatyni pod nr tel. 
75 77 39 123. Pracownik tutej-
szej serologii będzie prowadził 
ostateczną listę dawców, którzy 

zostaną zawiezieni do Wał-
brzycha.

Zachęcamy by osoby z terenu 
naszej gminy, które pokona-
ły COVID, podzieliły się tym 
bezcennym darem jakim jest 
ich osocze. Wspierajmy się 
wzajemnie!

Dawcy osocza 
będą dowożeni do 
Wałbrzycha
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11 stycznia wykonywane były testy przesiewowe na obecność 
SARS-Cov-2  dla  nauczycieli  klas  I-III  oraz  pracowników 
administracji  i  obsługi  szkół  podstawowych  z  terenu miasta 
i gminy Bogatynia. Badania były dobrowolne i bezpłatne.

Za pośrednictwem Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu i Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-E-
pidemiologicznej w Zgorzelcu 
zebrano informacje o zapotrze-
bowaniu na testy.

PSSE tworzyła listy imien-
ne i zbierała oświadczenia od 
każdego zainteresowanego ba-
daniem o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobo-
wych oraz na badanie.

Testowanie przeprowadzili 
pracownicy Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Bolesławcu, na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 
3 w Bogatyni.

Z ostatnich danych wynika, 
że do udziału w testach w ca-
łym kraju zgłosiło się ok. 165 
tys. osób. W Bogatyni zamiar 
przystąpienia do testowania za-
deklarowało 165 osób.

Testy na SARS-Cov-2 
w bogatyńskiej oświacie

Decyzją rządu od 18 stycznia do szkół wrócili uczniowie klas 
I-III  szkół  podstawowych.  Jak  czytamy  na  ministerialnych 
stronach powrót jest możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. 
Dlatego też Główny Inspektor Sanitarny i Ministerstwo Zdro-
wia przygotowało wytyczne dla szkół.

Opracowane zasady mają na 
celu przede wszystkim zwięk-
szenie bezpieczeństwa. Wy-
tyczne te, w dużej mierze opie-
rają się na zapisach znanych 
już np. z września 2020 r. Znaj-

dują się w nich rekomendacje 
dotyczące zasad organizacji 
zajęć, higieny, czyszczenia 
i dezynfekcji pomieszczeń oraz 
powierzchni, organizowania 
gastronomii czy postępowania 

w przypadku podejrzenia za-
każenia u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się 

z wytycznymi, które dostępne 
są na stronach rządowych oraz 
na bogatynia.pl w zakładce bo-
gatynia / edukacja.

Dzieci z klas I-III 
wróciły do szkoły

Gmina Bogatynia wykorzystała dotację na zakup sprzętu lub 
oprogramowania do kształcenia zdalnego.

Gmina Bogatynia, na podsta-
wie zapisów rozporządzenia 
Ministra Edukacji i Nauki 
w sprawie szczególnych roz-
wiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, otrzymała 
dotację w wysokości 100 000 
zł na jednorazowe dofinan-

sowanie zakupu sprzętu lub 
oprogramowania, przydatnych 
nauczycielom zatrudnionym 
w jednostkach oświaty w pro-
wadzeniu zajęć realizowa-
nych z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odle-
głość lub innego sposobu reali-
zacji tych zajęć.

Z przysługującego dofinan-
sowania w naszej gminie, po 

złożeniu wniosków, skorzysta-
ło 192 nauczycieli. Pozostające 
środki z dotacji przeznaczone 
zostały na zakup internetowych 
kamer dokumentów, które 

trafiły do naszych szkół jako 
wsparcie dla nauczycieli do 
wykorzystania na usprawnie-
nie infrastruktury informatycz-
nej służącej uczniom.

Informatyczne wsparcie 
dla nauczycieli
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29 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni odbyła się 
uroczystość  wręczenia  dyplomów  uznania  dla  pracowników 
Bogatyńskiego Ośrodka  Pomocy  Społecznej  i Wsparcia Ro-
dziny uczestniczących w rządowym programie „Asystent ro-
dziny” w roku 2020.

Wykonywanie zadań w cza-
sie pandemii stanowiło dla tej 
grupy pracowników służb spo-
łecznych niezwykłe wyzwanie, 
które wiązało się ze zmianą 
dotychczas stosowanych metod 
pracy i dostosowania ich do 
nowej sytuacji, wymagającej 
społecznego dystansu. Z samej 
swojej natury praca asystenta 
rodziny polega na świadczeniu 
osobistego wsparcia, zatem sy-
tuacja pandemii wymagała kre-
atywności i radykalnej zmiany 
sposobu wykonywania zadań.

Do głównych zadań asysten-
ta rodziny w sytuacji zagro-
żenia lub zakażenia wirusem 
SARS-COV-2 należy między 
innymi: monitorowanie sy-
tuacji rodzin będących pod 
opieką, prowadzenie działań 
edukacyjnych związanych 
z zachowaniem zasad higie-
ny wskazanych przez Głów-
nego Inspektora Sanitarnego, 
wsparcie rodzin w kontaktach 
z instytucjami, przychodniami, 
szkołami i urzędami, udziela-
nie pomocy w zabezpieczaniu 

podstawowych potrzeb życio-
wych, podejmowanie działań 
interwencyjnych i zaradczych 
w sytuacji zagrożenia bez-
pieczeństwa dzieci i rodzin, 
współpraca z jednostkami ad-
ministracji rządowej i samo-
rządowej, właściwymi organi-

zacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami i osobami 
specjalizującymi się w działa-
niach na rzecz dziecka i rodzin.

W imieniu Minister Rodziny 
i Polityki Społecznej Marleny 
Maląg dyplomy uznania wrę-
czył pełniący funkcję Burmi-
strza Miasta i Gminy Bogaty-
nia Wojciech Dobrołowicz. 
Wśród uhonorowanych pań – 
pracownic BOPSiWR znalazły 
się: Iwona Wcisło-Ociepka, 
Katarzyna Czop-Zamożna oraz 
Marlena Rybińska. Serdecznie 
gratulujemy.

Asystent rodziny

Święta  Bożego  Narodzenia  to  czas  dzielenia  się  z  osobami 
potrzebującymi.  Bogatyński  Ośrodek  pomocy  Społecznej 
i Wsparcia Rodziny przy wsparciu pełniącego funkcję Burmi-
strza MiG Bogatynia przygotował paczki ze słodyczami, arty-
kułami spożywczymi i chemicznymi dla rodzin z dziećmi oraz 
dla osób starszych samotnych - najbardziej potrzebujących.

Paczki zostały sfinansowane 
w ramach budżetu Bogatyń-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i Wsparcia Rodziny 
w Bogatyni. W grudniu pacz-
ki trafiły do 57 podopiecz-

nych ośrodka, a pandemia nie 
przeszkodziła w okazywaniu 
odrobiny serca, dobroci i życz-
liwości osobom, którym tego 
brakuje.

Paczki świąteczne dla rodzin 
i samotnych osób starszych

13  stycznia  setne urodziny obchodziła Pani Melania Chaber 
z Bogatyni. Do Dostojnej Jubilatki udał się z życzeniami peł-
niący funkcję burmistrza Wojciech Dobrołowicz.

Piękny bukiet kwiatów, kosz 
słodkości, list gratulacyjny, 
a przede wszystkim życzenia 
zdrowia przekazał pełniący 
funkcję burmistrza Wojciech 
Dobrołowicz Pani Melanii 
Chaber, która skończyła 100 

lat. Jubilatka, która jest osobą 
pogodną, samodzielną i cieszą-
cą się dobrym zdrowiem, cie-
pło przyjęła gospodarza miasta 
i ze wzruszeniem opowiedziała 
o swoich losach.

Setne urodziny  
Pani Melanii
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Projekt „Rowerowa przygoda na Trójstyku – transgraniczna 
koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia” 
uzyskał  20.000,00  euro  dofinansowania  z  Funduszu Małych 
Projektów INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Podczas 19 posiedzenia Ko-
mitetu Sterującego Funduszu 
Małych Projektów INTRREG 
Polska-Saksonia 2014-2020 
podjęto decyzję o udzieleniu 
dofinansowania dla projektu 

„Rowerowa przygoda na Trój-
styku – transgraniczna kon-
cepcja ścieżek rowerowych 
na terenie Gminy Bogatynia”. 
Głównym celem projektu jest 
opracowanie przebiegu trasy 

rowerowej ER3b na terenie 
Gminy Bogatynia. Trasa ta 
w założeniu ma biec od trójsty-
ku do północnych granic gmi-
ny i łączyć się ze ścieżkami ro-
werowymi po stronie czeskiej 
i niemieckiej. Uzupełni także 
istniejącą już koncepcję prze-
biegu tej trasy przez obszar 
pozostałych gmin członkow-
skich Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej – gminy miej-
skiej i wiejskiej Zgorzelec, 
Sulików, Platerówka, Zawidów 
oraz Pieńsk. Dzięki temu, w tej 
części pogranicza powstanie 
spójna sieć tras rowerowych od 
styku trzech granic aż po gra-
nicę woj. dolnośląskiego z woj. 
lubuskim, oferując miłośnikom 
dwóch kółek możliwość po-
znania zarówno tego regionu, 
jak i pobliskich zakątków Sak-

sonii i Kraju Libereckiego.

Wartość projektu realizowa-
nego przez Gminę Bogaty-
nia oszacowano na 23.927,19 
euro, wysokość przyznanego 
dofinansowania to 20.000,00 
euro. Według harmonogramu, 
gotową koncepcję poznamy 
podczas oficjalnej konferencji 
zaplanowanej na lipiec – sier-
pień 2021 r.

Jak podkreśla pełniący funk-
cję Burmistrza MiG Bogaty-
nia Wojciech Dobrołowicz, 
w dalszej perspektywie plano-
wane jest wspólne ubieganie 
się o dofinansowanie realizacji 
prac budowlanych dla całego 
projektu trasy rowerowej ER3b 
w ramach Związku Gmin Zie-
mi Zgorzeleckiej.

Koncepcja ścieżek rowerowych  
z unijnym dofinansowaniem!

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania koordynuje akcje zi-
mowego utrzymania dróg i chodników na terenie miasta i gmi-
ny Bogatynia.

Ustalono czas pogotowia zimo-
wego od 1 listopada 2020 roku 
do dnia 31 marca 2021 roku.

Sztab „Akcji Zima 2020/2021” 
w Gminnym Przedsiębiorstwie 
Oczyszczania Sp. z o.o. w Bo-
gatyni:

Dariusz Szatkowski - Przewod-
niczący „Akcji Zima”, Andrzej 
Regner -  dyspozytor, Michał 
Hartwig - dyspozytor, Grze-
gorz Pawlisz - dyspozytor, Jo-
anna Byczek - dyspozytor (tyl-
ko I zmiana - pon.-pt. w godz. 
7:00-15:00) - tel. 664 179 108

Interwencje dotyczące odśnie-
żania dróg gminnych będących 
w utrzymaniu Miasta i Gminy 
Bogatynia należy zgłaszać do 
Dyspozytorni GPO Sp. z o.o. 
pod numerem telefonu 506 220 
813 oraz po godz. 15:00 - 75/ 
77 32 400

Dodatkowo informacje oraz 
wszelkie sprawy związane 
z utrzymaniem dróg, ulic, 
chodników przyjmuje Prze-

wodniczący Zespołu „Akcji 
Zima” pod numerem telefonu 
508 375 628.

Za  zimowe  utrzymanie  dróg 
wojewódzkich,  nie  będących 
w  utrzymaniu  zimowym 
przez  naszą  firmę,  odpowia-
da:

Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei - Placówka Terenowa 
z siedzibą w Jeleniej Górze ul. 
Dworcowa 26 - telefony 75 75 
51 018 oraz 609 799 086

Zimowe utrzymanie dróg wo-
jewódzkich w gminie Bogaty-
nia realizuje:

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Lubaniu ul. Dąbrowskiego 
29 c, 59-800 Lubań - tel. dy-
żurny 75 64 63 750 (od 7:00 do 
15:00); 604 981 595

Odcinki dróg wojewódzkich, 
wymienione poniżej utrzymu-
je Gminne Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o.o.: droga 
nr 352: od stacji LOTOS do 

granicy państwa w Bogatyni, 
ul. Pocztowa do granicy pań-
stwa, ciąg ul. Daszyńskiego, 
ciąg ul. Zgorzeleckiej, droga 
nr 354: Sieniawka, Sieniawka 
ulice - Popiełuszki i Kolejowa.

Za  zimowe  utrzymanie  dróg 
powiatowych  przebiegają-
cych  przez  gminę  Bogatynia 
odpowiada:

KONSORCJUM FIRM: LI-
DER – PPHU „PAULINKA”, 
ul. Garncarska 5A, 59-620 
Gryfów Śląski,

Partner: PHU „EKOBUD”, 
Białogórze 1a, 59-900 Zgorze-
lec, Tel. kontaktowy: Ryszard 
Droszcz, tel.: 510 101 752.

Starostwo Powiatowe w Zgo-
rzelcu – Wydział Drogownic-
twa tel. 75 77 50 182, tel. kom. 

603 493 423 lub 604 992 897

Drogi powiatowe:

miasto  Bogatynia: droga 
2361D - ulice: Białogórska, 
Dworska, 1-go Maja, Turow-
ska,

gmina  Bogatynia: droga 
2361D - Bogatynia - Sieniaw-
ka, droga 2362D - Opolno 
Zdrój – granica państwa, dro-
ga 2363D - Sieniawka - Ko-
paczów, droga 2364D - Zit-
tau - Hradek, droga 2365D 
- Wyszków - Wolanów, droga 
2367D - Działoszyn - Wy-
szków, droga 2368D - Posada 
- Działoszyn (zjazd od szkoły 
do drogi głównej 352), droga 
2369D - Lutogniewice - Brat-
ków, droga 2370D - Krzewina.

Zimowe utrzymanie dróg
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Przypominamy, że od grudnia 2020 roku Urząd Miasta i Gmi-
ny w Bogatyni wychodzi naprzeciw potrzebom osób starszych 
i  tych  z  niepełnosprawnościami.  To  właśnie  z  myślą  o  nich 
urząd  uruchomił  usługę  „Mobilny  Urzędnik”,  która  pomo-
że  załatwić  sprawy  urzędowe  bez  konieczności  wychodzenia 
z domu. To urzędnik dotrze do petenta w określone miejsce 
zamieszkania na terenie miasta i gminy Bogatynia.

W celu załatwienia potrzebnej 
sprawy należy skontaktować 
się z Urzędem Miasta i Gmi-
ny w Bogatyni telefonicznie, 

mailowo, listownie (Bogaty-
nia, ul. Daszyńskiego 1) lub 
poprzez opiekuna, który może 
zgłosić taką potrzebę w Biurze 

Obsługi Interesanta w budyn-
ku głównym urzędu. Po zgło-
szeniu o potrzebie skorzystania 
z pomocy Mobilnego Urzędni-
ka i wyjaśnieniu czego dotyczy 
sprawa, pracownik urzędu od-
powiedzialny za daną sprawę 
skontaktuje się z mieszkańcem, 
by ustalić dogodny dla osoby 
zgłaszającej termin wizyty. 
W ustalonym dniu urzędnik 
dostarczy potrzebne dokumen-

ty i pomoże w ich wypełnieniu. 
W celu zapewnienia bezpie-
czeństwa w dniu umówionej 
wizyty mieszkaniec otrzyma 
telefonicznie potwierdzenie 
od pracownika urzędu imienia 
i nazwiska Mobilnego Urzęd-
nika, który w tym dniu dotrze 
do mieszkańca w celu realiza-
cji usługi.

UWAGA: Usługa „Mobilny 
Urzędnik” jest bezpłatna.

Usługa bogatyńskiego magistratu
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W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. obowiąz-
ku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i konieczno-
ścią złożenia deklaracji korygujących informujemy, iż zobo-
wiązani do złożenia deklaracji są:

właściciele domów jednoro-
dzinnych, którzy zamierzają 
skorzystać z ulgi za kompo-
stownik (2 zł od osoby) oraz 
ci, którzy na dzień 1.01.2021 
mieli zadeklarowane odpady 
niesegregowane.

Jednocześnie informujemy 
mieszkańców, którzy z dniem 
1.01.2021r. zostali ujęci w de-
klaracjach składanych przez 
Wspólnoty Mieszkaniowe oraz 
Spółdzielnię Mieszkaniową, 
iż należy zamknąć swoje do-
tychczasowe konta w Urzędzie 
Miasta i Gminy Bogatynia, 
pok. nr 4 do dnia 10.02.2021r. 
Przed wypełnieniem i złoże-
niem deklaracji prosimy o kon-
sultowanie się z pracownikami 
Wydziału Podatków i Opłat 
Lokalnych zajmującymi się 
wymiarem opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalny-
mi osobiście bądź pod nr tele-
fonów: 75 77 25 131, 75 77 25 
132, 75 77 25 129 

Deklaracje można składać:

 y osobiście w Urzędzie Miasta 
i Gminy Bogatynia, Wydział 
Podatków i Opłat Lokal-
nych, parter, pokój nr 4

 y przesłać pocztą na adres: 
Urząd Miasta i Gminy Bo-
gatynia, ul. Daszyńskiego 1, 
59 – 920 Bogatynia,

 y przesłać za pomocą platfor-
my ePUAP,

Osoby w podeszłym wieku, 
schorowane bądź z niepełno-
sprawnością oraz mające pro-

blem z dotarciem do urzędu 
Miasta i Gminy w Bogatyni 
mogą skorzystać z programu 
Mobilny Urzędnik, zgłasza-
jąc się telefonicznie pod nr 75 
77 25 113, wysyłając e-maila 
mobilny@bogatynia.pl oraz 
poprzez osobisty kontakt opie-
kuna.

Od 1 stycznia 2021 r. na tere-
nie Miasta i Gminy Bogatynia 
zgodnie z ustawą z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. 2020 poz. 1439) 
wszedł obowiązek  selektyw-
nej  zbiórki  odpadów  komu-
nalnych.

Nie ma możliwości  niesegre-
gowania  odpadów – konse-
kwencją niewypełnienia obo-
wiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selek-
tywny będzie naliczenie opła-
ty podwyższonej, stanowiącej 
dwukrotność stawki od każdej 
osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość.

W związku z powyższym zo-
bowiązuje się właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych do 
segregowania odpadów komu-

nalnych na 6 frakcji tj.:

 y papier (pojemnik koloru 
niebieskiego),

 y szkło białe (pojemnik koloru 
białego),

 y szkło kolorowe (pojemnik 
koloru zielonego),

 y plastik i metale (pojemnik 
koloru żółtego),

 y bio (pojemnik koloru brązo-
wego),

 y zmieszane (pojemnik koloru 
czarnego).

Właściciele nieruchomości, 
którzy przed wejściem w ży-
cie nowych uchwał zadeklaro-
wali segregację odpadów i nie 
mogą lub nie zamierzają ko-
rzystać z ulgi od kompostow-
nika otrzymają zawiadomienie 
o wysokości opłaty i nie mają 
obowiązku składania nowych 
deklaracji.

UWAGA!  Z  dniem  wejścia 
w  życie  ww.  uchwały  uległa 
zmianie stawka opłaty za go-
spodarowanie  odpadami  ko-
munalnymi.  Obecnie  wynosi 
ona 24,00 zł od osoby.

Terminy płatności nie ulegają 
zmianie.

Wydział Podatków i Opłat Lo-
kalnych informuje mieszkań-
ców, że pracownicy zajmujący 

się wymiarem opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi będą oddelegowani 
do pracy w celu usprawnienia 
przyjmowania deklaracji, będą 
udzielać informacji na tema-
ty związane z gospodarowa-
niem odpadów komunalnych. 
Mieszkańcy będą mieli możli-
wość odebrania zawiadomień 
dotyczących zmiany stawki. 
Szczegółowe informacje co do 
terminu przyjazdu do poszcze-
gólnych wiosek znajdą Pań-
stwo na plakatach.

Zachęcamy do skorzystania 
z pomocy kompetentnych 
pracowników w miejscu Pań-
stwa zamieszkania. Pomoże to 
uniknąć długiego oczekiwania 
w kolejce w UMiG.

Ponadto informujemy, iż 
mieszkańcy Bogatyni oraz oso-
by, które nie zgłoszą się po od-
biór zawiadomienia o zmianie 
wysokości stawki w świetli-
cach wiejskich, mogą je odbie-
rać w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w pok. nr 4 w godzinach 
urzędowania, tj. poniedziałek  
w godz. 7.30–17.00, wtorek–
czwartek w godz. 7.30-15.30, 
piątek 7.30–14.00.

wszedł w życie 
OBOWIĄZEK 
SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH
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W związku z zainteresowaniem oraz licznymi pytaniami miesz-
kańców dotyczącymi testów w kierunku zakażenia koronawiru-
sem SARS-CoV-2, wystąpiliśmy z zapytaniem do podmiotów 
diagnostycznych i informujemy, że na terenie gminy Bogatynia 
jest możliwość ich wykonania:

Rodzaj testu Cena Miejsce i termin poboru materiału Miejsce i termin odbioru wyniku

Test kasetkowy 
antygenowy

200,00 zł covidowy punkt poboru znajdujący się na parkingu placówki, 
w godz. 7.00-10.00

w dniu poboru materiału, po godz. 14.00; Laboratorium 
Szpitala

Test PCR 400,00 zł covidowy punkt poboru znajdujący się na parkingu placówki, 
w godz. 7.00-10.00

następnego dnia, po godz. 14.00; Laboratorium Szpitala

Rodzaj testu Cena Miejsce i termin poboru materiału Termin odbioru wyniku

p/c przeciw wirusowi 
SARS CoV-2 w klasie IgG

103,00 zł punkty pobrań przy ul. Pocztowej 13,  
codziennie w godz. 7.15-9.30

1 dzień roboczy, odbiór wyniku na stronie www.
alablaboratoria.pl, po wprowadzeniu kodu 
kreskowego

p/c przeciw wirusowi 
SARS CoV-2 w klasie IgM

103,00 zł punkty pobrań przy ul. Pocztowej 13, 
codziennie w godz. 7.15-9.30

1 dzień roboczy, odbiór wyniku na stronie www.
alablaboratoria.pl, po wprowadzeniu kodu 
kreskowego

p/c przeciw wirusowi 
SARS CoV-2 w klasie IgG 
met. ilościową

118,00 zł punkty pobrań przy ul. Pocztowej 13, 
codziennie w godz. 7.15-9.30

3 dni robocze, odbiór wyniku na stronie www.
alablaboratoria.pl, po wprowadzeniu kodu 
kreskowego

w Szpitalu Gminnym w Bogatyni przy ul. Szpitalnej 16
  

w Laboratorium ALAB w budynku Przychodni zdrowia MegaMed sp. z o.o.  
w Bogatyni przy ul. Mickiewicza 11A oraz Pocztowej 13

Potrzebujesz  
wykonać test na 
koronawirusa?
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Informujemy, że w SPZOZ w Bogatyni, w Przychodni Rejono-
wej przy ul. Fabrycznej 1 został uruchomiony punkt szczepień 
przeciw Covid-19. W pierwszej kolejności zapisywani są chęt-
ni w wieku 70+.

Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy medycz-
ni przychodni pod numerem te-
lefonu  666 147 508. Prosimy o 

cierpliwość w oczekiwaniu na 
połączenie.

Jeżeli jesteś seniorem lub oso-
bą z niepełnosprawnością sa-

modzielnie poruszającą się, 
a nie posiadasz możliwości 
transportu, aby dotrzeć do 
punktu szczepień, skontaktuj 
się z Bogatyńskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej i Wsparcia 
Rodziny pod następującym nu-
merem telefonu: 75 77 72 407 
(zgłoszenia będą przyjmowane 

w godzinach 8:00-15:00).

Pamiętajmy, że osoby wymaga-
jące opieki osób drugich pod-
czas transportu oraz szczepie-
nia powinny być z opiekunem.

Pracownik merytoryczny umó-
wi transport do punktu szcze-
pień  na wskazany przez osobę 
termin i godzinę szczepienia. 
W przypadkach braku dostęp-
ności busa ośrodka pomocy 
(BOPSiWR) pomoc w transpo-
rcie osób starszych i niepełno-
sprawnych zapewnią jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
(OSP Bogatynia, OSP Działo-
szyn i OSP Sieniawka).

Ruszyły zapisy na szczepienia 
przeciw Covid-19 w gminie 
Bogatynia

Bo uchronisz się przed COVID-19.
Bo uratujesz komuś życie.
Bo możesz – szczepionki są bezpłatne,
dobrowolne i skuteczne.
Pomożesz zwalczyć pandemię.
Zyskasz spokój – Ty i Twoi bliscy będą bezpieczni.
Bo szczepionki są bezpieczne – zbadaneBo szczepionki są bezpieczne – zbadane
przez polskie i unijne instytucje.
Bo zostaniesz zbadany i poznasz swój stan zdrowia.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.7.

Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności.
Bo to szansa na dostęp do basenów, siłowni, kin,
teatrów, koncertów i wydarzeń kulturalnych.
Bo szczepionka to najbardziej skuteczna metoda, 
która chroni przed zakażeniem. Ludzkość
z powodzeniem korzysta z niej od kilkuset lat.

8.
9.

10.

DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ?

#SZCZEPIMYSIĘ.
TO U NAS RODZINNE

Szczepionki

Dobrowolne
Szczepienia są dobrowolne, jednak zachęcamy 
Polaków do szczepień! 

Bezpłatne
Szczepienia dla wszystkich chętnych są
całkowicie bezpłatne.

WWW.GOV.PL/SZCZEPIMYSIE

wiarygodne źródła informacji
oraz mapę najbliższych punktów szczepień
w Twojej okolicy znajdziesz na stronie:

POD NUMEREM: 989

Zarejestruj się na szczepienie już dziś!
Bezpłatna i całodobowa infolinia

#SZCZEPIMY
Narodowy Program Szczepień to plan, dzięki
któremu bezpiecznie i sprawnie zaszczepimy
przeciw COVID-19 mieszkańców naszego kraju. 

Obejmuje zakup odpowiedniej liczby szczepionek 
i ich dystrybucję. Zakłada również monitoring 
przebiegu i efektywności szczepienia.

PrzyjętyPrzyjęty przez Rząd RP jeszcze w grudniu 2020 
ustala kierunek działań w akcji szczepionkowej. Sprawdź, jak zaszczepić się przeciw

COVID-19 i dlaczego warto zrobić
to jak najszybciej!

Szczepienia
przeciw Covid-19

WIARYGODNE INFORMACJE

Jak i gdzie
mogę się zaszczepić?

10 powodów
dla których warto się zaszczepić

Gdzie szukać
sprawdzonych informacji?



Nr 1/109 styczeń 202112 Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

13  stycznia  br.  miało  miejsce  spotkanie  pełniącego  funkcję 
burmistrza Wojciecha Dobrołowicza z Maurycym Rakowskim 
– zastępcą dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu.

W trakcie spotkania w UMiG 
w Bogatyni, a następnie w te-
renie, omówiono sprawy istot-
ne z punktu widzenia lokalnej 
społeczności:

Rozbiórkę  spalonego  bu-
dynku  zlokalizowanego  przy 
przejściu  granicznym  Boga-
tynia-Kunratice.

Wydana została decyzja naka-
zująca rozbiórkę przedmioto-

wego obiektu. Po uzyskaniu 
niezbędnych uzgodnień oraz 
przeprowadzeniu postępowania 
na wybór wykonawcy robót roz-
poczną się prace rozbiórkowe.

Przywrócenie zasilania w wodę 
ogrodów  działkowych  ROD 
„Jarzębinka”.

Poruszono sprawę nieodpłat-
nego przejęcia działek zloka-
lizowanych przy ul. Pocztowej, 

zabudowanych stacją transfor-
matorową i budynkiem hydro-
forni, w celu przywrócenia do-
stępu do wody na rodzinnych 
ogródkach działkowych. Na 
miejscu zobrazowano zaistnia-
ły problem. W efekcie, w naj-
bliższym czasie, gmina ponow-
nie podejmie starania mające 
na celu nieodpłatne nabycie 
działek. Jest to najbardziej eko-
nomiczne rozwiązanie z punk-
tu widzenia samorządu.

Stworzenie miejsca integracji 
społecznej w Porajowie.

Rozmawiano o możliwości 
nieodpłatnego przejęcia dział-
ki zlokalizowanej w Porajowie, 
w celu stworzenia miejsca inte-
gracji społecznej oraz poprawy 
warunków zagospodarowania 

świetlicy i siedziby Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Porajo-
wie.

Nieodpłatne  nabycie  działki 
nr 17/2 położonej w  sąsiedz-
twie basenu.

Gmina Bogatynia złożyła 
z początkiem br. wniosek do 
KOWR-u o nieodpłatne naby-
cie działki, na której wybudo-
wano rurociąg odwadniający 
teren, celem uregulowania 
stanu prawnego i zakończenia 
procedury legalizacyjnej ba-
senu miejskiego, prowadzonej 
przez zgorzelecki PINB.

Dzięki wizycie złożonej w Bo-
gatyni, zastępca dyrektora 
KOWR-u zapoznał się z gmin-
nymi sprawami bezpośrednio 
w terenie.

SMS to jedna z najpopularniejszych i najszybszych form prze-
syłania informacji. Dzięki istniejącej już od kilku lat usłudze 
SMS Info mieszkańcy naszej gminy są informowani o najważ-
niejszych sprawach dotyczących naszej gminy.

Co to takiego?

SMS INFO Bogatynia to no-
woczesny, bezpłatny* system 
uzyskiwania informacji i ko-
munikatów dotyczących naszej 
gminy bazujący na krótkiej 
wiadomości tekstowej (sms).

Celem SMS INFO Bogatynia 
jest przesyłanie najważniej-
szych informacji bezpośrednio 
na telefony komórkowe miesz-
kańców Bogatyni oraz wszyst-
kich chętnych.

Jak to działa?

Za korzystanie z programu nie 
ponosisz żadnych opłat – kosz-
ty ograniczają się do wysłania 
jednego sms-a z Twojego tele-
fonu komórkowego (opłata za 
wysłanie sms-a rejestrującego 

w programie jest zgodna z cen-
nikiem Twojego operatora). 
Jeżeli chcesz błyskawicznie 
poznawać bieżące informacje 
– nic prostszego zarejestruj się 
w programie prowadzonym 
przez Urząd Miasta i Gminy 
w Bogatyni.

Rejestracja w programie

Aby zarejestrować się w pro-
gramie SMS INFO Bogatynia 
należy wysłać wiadomość tek-
stową (sms) o treści: TAK pod 
numer telefonu 661 000 008

Zero opłat*

Odbiór sms-ów nie wiąże się 
z żadnymi dodatkowymi opła-
tami.

Mieszkańcy chcący skorzystać 
z programu SMS INFO Boga-

tynia płacą tylko za sms-a re-
jestracyjnego (opłata naliczana 
wg stawek operatora użytkow-
nika).

Chcesz  zrezygnować  z  sms-
-ów? 

Aby wyrejestrować się z pro-
gramu SMS INFO Bogatynia 
należy wysłać wiadomość tek-
stową (sms*) o treści:

NIE pod numer telefonu 661 
000 008

* koszt zgodnie z taryfą opera-
tora

SMS INFO Bogatynia posiada 
same plusy

 y błyskawicznie otrzymujesz 
najważniejsze informacje

 y łatwość rejestracji w progra-
mie

 y zero opłat za korzystanie 
z programu

Bądź na bieżąco – nie zostawaj 
w tyle!

Czy korzystasz z SMS INFO?

Wizyta zastępcy 
dyrektora KOWR-u
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Komendant  Wojewódzki  Policji  we  Wrocławiu  informuje 
o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do 
służby w policji na terenie województwa dolnośląskiego.

Nabór dotyczy następujących 
jednostek organizacyjnych:

 y w Komendzie Wojewódz-
kiej Policji we Wrocławiu, 
w Oddziale Prewencji 
Policji we Wrocławiu, w Sa-
modzielnym Pododdziale 
Prewencji Policji w Legnicy,

 y w Komendzie Miejskiej 
Policji w Jeleniej Górze, 
w Legnicy, w Wałbrzychu 
i we Wrocławiu,

 y w Komendzie Powiato-
wej Policji w Bolesławcu, 
Dzierżoniowie, Głogowie, 
Górze, Jaworze, Kamiennej 
Górze, Kłodzku, Lubaniu, 
Lubinie, Lwówku Śląskim, 
Miliczu, Oleśnicy, Oławie, 
Polkowicach, Strzelinie, 
Środzie Śląskiej, Świdnicy, 
Trzebnicy, Wołowie, Ząbko-
wicach Śląskich, Zgorzelcu, 
Złotoryi.

Terminy  przyjęć  do  służby 
w  policji  na  terenie  woje-
wództwa Dolnośląskiego:
 y 23 lutego 2021 r.

 y 20 kwietnia 2021 r.

 y 13 lipca 2021 r.

 y 15 września 2021 r.

 y 3 listopada 2021 r.

 y 30 grudnia 2021 r.

Liczba osób planowanych do 
przyjęcia do służby stanowić 
będzie odzwierciedlenie po-
ziomu wakatów w garnizonie 
dolnośląskim. Służbę w policji 
może pełnić:

 y obywatel polski o nieposzla-
kowanej opinii;

 y który nie był skazany prawo-
mocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo lub przestęp-
stwo skarbowe;

 y korzystający z pełni praw 
publicznych;

 y posiadający co najmniej 
średnie wykształcenie;

 y posiadający zdolność fizycz-
ną i psychiczną do służby 
w formacjach uzbrojonych, 
podległych szczególnej dys-

cyplinie służbowej, której 
gotów jest się podporządko-
wać;

 y dający rękojmię zachowania 
tajemnicy stosownie do wy-
mogów określonych w prze-
pisach o ochronie informacji 
niejawnych.

Osoby zainteresowane podję-
ciem służby w Policji powinny 
osobiście złożyć dokumenty 
w punkcie obsługi interesan-
tów w holu głównym Komen-
dy Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu, wejście od ul. 
Podwale 31/33, w Wydziale 
Doboru i Szkolenia Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wro-
cławiu przy ul. Połbina 1 we 
Wrocławiu lub w siedzibach 
wymienionych na wstępie ko-
mend miejskich i powiatowych 
Policji województwa dolnoślą-
skiego w dni powszednie od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 8.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty:

 y podanie o przyjęcie do służ-
by w Policji;

 y wypełniony kwestionariusz 
osobowy (część A i B);

 y dokumenty potwierdzające 
posiadane wykształcenie 
i kwalifikacje zawodowe 
(kserokopie - oryginały 
dokumentów do wglądu), 
w przypadku wystawienia 
tych dokumentów w języ-
kach obcych - ich tłumacze-
nie;

 y kserokopie świadectw pracy 
lub służby z poprzednich 
miejsc pracy lub służby 
(oryginały dokumentów do 
wglądu), jeżeli wcześniej 
kandydat do służby pozo-
stawał w stosunku pracy lub 
służbie;

 y książeczka wojskowa zawie-
rającą wpis potwierdzający 
odbycie zasadniczej służby 
wojskowej lub przeniesienie 
do rezerwy.

UWAGA: kandydaci do służby 
w Policji zgłaszający się z wy-

żej wymienionymi dokumen-
tami powinni legitymować się 
dokumentem potwierdzającym 
tożsamość.

Formularz kwestionariusza oso-
bowego można pobrać zarówno 
w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu jak i ko-
mendach powiatowych (miej-
skich) Policji województwa 
dolnośląskiego.

Wymieniony formularz do-
stępny jest także na stronie in-
ternetowej Komendy Głównej 
Policji (www.policja.pl) oraz 
na stronie internetowej Komen-
dy Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu (www.dolnoslaska.
policja.gov.pl).

Preferowani będą kandydaci 
do  służby  w  policji  posiada-
jący:

 y tytuł zawodowy magistra, 
magistra inżyniera lub rów-
norzędny;

 y tytuł zawodowy licencjata, 
inżyniera lub równorzędny;

 y wykształcenie średnie, śred-
nie branżowe (ukończenie 
liceum ogólnokształcącego, 
technikum lub branżowej 
szkoły II stopnia w klasie, 
w której były nauczane 
przedmioty dotyczące 
funkcjonowania Policji, dla 
których zostały opracowane 
w szkole programy naucza-
nia włączone do szkolnego 
zestawu programów naucza-
nia);

 y tytuł ratownika, ratownika 
medycznego albo pielęgniar-
ki systemu w rozumieniu 
przepisów ustawy o Pań-
stwowym Ratownictwie 
Medycznym;

 y prawo jazdy (każdej kate-
gorii);

 y uprawnienia instruktora 
sportów walki (np. zapasy, 
judo, karate, boks), strzelec-

twa sportowego, ratownic-
twa wodnego, nurkowania 
oraz sportów motorowod-
nych;

 y dokument potwierdzający 
stopień znajomości języka 
obcego co najmniej na po-
ziomie biegłości B2;

 y uprawnienia: ratownika 
wodnego, w dziedzinie płe-
twonurkowania lub wyko-
nywania prac podwodnych 
oraz do prowadzenia łodzi 
motorowej.

Informacje  dotyczące  proce-
dury  kwalifikacyjnej  można 
uzyskać:

 y na stronie internetowej 
Komendy Głównej Policji 
(policja.pl) i stronie interne-
towej Komendy Wojewódz-
kiej Policji we Wrocławiu 
(dolnoslaska.policja.gov.pl);

 y w komórkach właściwych 
w sprawach kadr i szkolenia 
jednostek Policji wojewódz-
twa dolnośląskiego;

 y pod numerem telefonu: 
47 871 40 44;

 y wysyłając wiadomość e-mail 
na adres: dobor@wr.policja.
gov.pl

Podstawę prawną procedury 
kwalifikacyjnej stanowi ustawa 
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Po-
licji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 
ze zmianami) rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrz-
nych z dnia 18 kwietnia 2012 r. 
w sprawie postępowania kwa-
lifikacyjnego w stosunku do 
kandydatów ubiegających się 
o przyjęcie do służby w Policji 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 432 ze 
zmianami).

Rekrutacja do służby w policji 
odbywa się w sposób ciągły 
- dokumenty można składać 
w dowolnym terminie. Złożone 
dokumenty nie będą odsyłane.

Nabór do policji
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Rada  przyjęła  jednogłośnie  przedłożony  przez  burmistrza 
projekt uchwały w sprawie opracowania nowej strategii roz-
woju gminy.

Podczas  sesji Rady Miejskiej, 
jaka odbyła się 30 grudnia 
2020 r. radni przegłosowali 
uchwałę w sprawie przystąpie-
nia do opracowania Strategii 
Rozwoju Gminy Bogatynia na 
lata 2021-2027 oraz w sprawie 
szczegółowego trybu i harmo-
nogramu opracowania projektu 
strategii rozwoju gminy, w tym 
trybu konsultacji, o których 
mowa w art. 6 ust.3 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o za-
sadach prowadzenia polityki 
rozwoju. Dokument ma po-
wstać w ciągu 280 dni od daty 
podjęcia niniejszej uchwały. 
Jak można przeczytać w uza-
sadnieniu projektu uchwały 
przedstawionego przez pełnią-
cego funkcję burmistrza MiG 
Bogatynia Wojciecha Dobro-

łowicza, obecna Strategia Roz-
woju Gminy Bogatynia została 
opracowana na lata 2014-2020, 
a więc niebawem przestanie 
obowiązywać. Choć zgodnie 
z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym opra-
cowanie strategii rozwoju nie 
jest obowiązkowe, to skuteczne 
zarządzanie gminą i efektyw-
ne kreowanie polityki rozwo-
ju wymaga takiego narzędzia. 
Jednocześnie, fakt posiadania 
przez jednostkę samorządu 
terytorialnego strategii rozwo-
ju jest istotny podczas oceny 
wniosków o dofinansowanie 
składanych w ramach projek-
tów współfinansowanych ze 
środków unijnych i budżetu 
państwa. 13 listopada br. we-
szły w życie przepisy formu-

łujące m.in. nakaz spójności 
lokalnej strategii rozwoju ze 
strategią rozwoju wojewódz-
twa oraz strategią rozwoju 
ponadlokalnego, obejmującą 
gminę. Uchwalone przepisy 
nakładają również na organ 
gminy odpowiedzialny za 
przygotowanie projektu stra-
tegii, tj. wójta, burmistrza lub 
prezydenta, szereg obowiąz-
ków.

W ramach prac nad strategią, 
organ wykonawczy gminy ma 
m.in. obowiązek przeprowa-
dzić konsultacje z sąsiednimi 
gminami i ich związkami, lo-
kalnymi partnerami społeczny-
mi i gospodarczymi, mieszkań-
cami gminy oraz z właściwym 
dyrektorem regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej 
Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie. Przed 
skierowaniem projektu stra-
tegii pod obrady rady gmi-
ny, znowelizowane przepisy 
wprowadzają także obowiązek 
przedłożenia dokumentu za-
rządowi województwa w celu 
wydania opinii dotyczącej 
sposobu uwzględnienia usta-

leń i rekomendacji w zakresie 
kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej w woje-
wództwie, określonych w stra-
tegii rozwoju województwa. 
Wszystkie te elementy muszą 
zostać zrealizowane w celu 
prawidłowego uchwalenia 
strategii rozwoju gminy. Zgod-
nie z podjętą dziś uchwałą, do 
czasu przyjęcia nowego doku-
mentu, zachowują aktualność 
przepisy obecnie obowiązują-
cej Strategii Rozwoju Gminy 
Bogatynia.

O wynikających z harmono-
gramu, poszczególnych eta-
pach prac nad Strategią Roz-
woju Gminy Bogatynia na lata 
2021-2027, będziemy informo-
wać na bieżąco.

Zielone światło dla 
nowej strategii

Kosztował 12 mln zł, powstał w 15 miesięcy, spełnia najnow-
sze standardy i zapewni bardzo wysoką jakość obsługi miesz-
kańców. Otwarto nowy Komisariat Policji w Bogatyni. Gmina 
przekazała na ten cel działkę i sfinansowała projekt. Za budo-
wę obiektu i jego wyposażenie zapłaciła Policja.

Na stronie www.bogatynia.pl 
oraz stronie internetowej telewi-
zji Bogatynia można obejrzeć 
konferencję prasową z udzia-
łem Wojewody Dolnośląskie-

go Jarosława Obremskiego, 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji we Wrocławiu insp. 
Dariusz Wesołowskiego, peł-
niącego funkcję Burmistrza 

MiG Wojciecha Dobrołowicza 
oraz Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Bogatyni Artura 
Oliasza, która została nagrana 
podczas otwarcia komisariatu.  
Jak powiedział pełniący funk-
cję Burmistrza Wojciech Do-
brołowicz - Bardzo się cieszę, 
że we współpracy samorządu, 
rządu i policji udało się wybu-
dować i oddać do użytku ten 
obiekt - nowy komisariat poli-
cji w Bogatyni. Mam nadzieję, 

że warunki pracy w tak nowo-
czesnym miejscu przyczynią 
się również do tego, że pojawi 
się więcej policjantów chęt-
nych do pracy w naszej gminie. 
Chciałbym ponadto podkreślić, 
iż jest już przygotowywany 
program użytkowo funkcjo-
nalny monitoringu miejskiego. 
W pierwszej połowie 2021 r. 
kamery powinny pojawić się 
na terenie gminy. 

Nowy komisariat 
w Bogatyni
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Prace na budowie nowego bloku energetycznego o mocy 496 MW w Elektrowni Turów, należą-
cej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, wchodzą w finalną fazę realizacji. 
21 grudnia o godz. 15:36 blok po raz pierwszy został zsynchronizowany z Krajowym Systemem 
Elektroenergetycznym (KSE). Tym samym rozpoczął się proces prowadzenia ruchu regulacyj-
nego układów technologicznych i ich optymalizacja oraz produkcja energii elektrycznej w no-
wobudowanym bloku energetycznym. Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm 
Mitsubishi Power Europe, Tecnicas Reunidas oraz Budimex.

Proces pierwszej synchroniza-
cji generatora bloku nr 7 z Kra-
jowym Systemem Elektroener-
getycznym przebiegł zgodnie 
z planem oraz z uzgodnionym 
z Polskimi Sieciami Elektro-
energetycznymi programem 
pierwszej synchronizacji. To 
końcowy etap jednego z naj-
większych i najnowocześniej-
szych projektów inwestycyjnych 
w polskiej energetyce w ostat-
nich dziesięcioleciach - mówi 
Wioletta Czemiel-Grzybowska, 
prezes zarządu PGE GiEK.

Na instalacjach bloku nr 7 
przed przystąpieniem do syn-
chronizacji, przeprowadzono 
rozruch całego układu elektro-
energetycznego potrzeb wła-
snych bloku (m.in.: rozdzielni 
SN oraz NN, układu zasilania 
napięć gwarantowanych, ukła-
du zasilania awaryjnego i ukła-
dów napędowych urządzeń) 
oraz układu elektroenergetycz-
nego wyprowadzenia mocy 
z bloku nr 7 do stacji energe-
tycznej Mikułowa (m.in. ge-
neratora, układu 21 kV z wy-
łącznikiem generatorowym, 
transformatorów blokowych, 
transformatora zaczepowego 
i transformatora rezerwowo-
-rozruchowego, rozdzielni 400 
kV z wyłącznikiem bloku oraz 
układów zabezpieczeń tych 
urządzeń). Działania te zosta-
ły poprzedzone przygotowa-
niem układów elektrycznych 
i technologicznych bloku nr 

7. Przeprowadzono również 
szczegółowe uzgodnienia 
z Polskimi Sieciami Elektro-
energetycznymi, co pozwoli-
ło rozpocząć decydującą fazę 
rozruchu bloku nr 7 - rozpalo-
no kocioł, uzyskano odpowied-
nie parametry pary, a następnie 
uzyskano prędkość obrotową 
turbozespołu równą 3000 obr./
min pozwalającą na pierwszą 
synchronizację generatora blo-
ku nr 7 z Krajowym Systemem 
Elektroenergetycznym.

W pierwszym okresie, po 
synchronizacji bloku z siecią, 
produkcja energii elektrycznej 
generatora bloku nr 7 realizo-
wana będzie na poziomie około 
40-45 % jego mocy znamiono-
wej, tj. około 200 MW. Zasto-
sowanie najnowszych tech-
nologii pozwoli na uzyskanie 
wysokiej, wynoszącej powyżej 
43 proc. sprawności produkcji 
energii elektrycznej. W obec-
nym kształcie Elektrownia 
Turów jest w stanie dostarczyć 
energię elektryczną do około 
2,3 mln gospodarstw. Po za-
kończeniu budowy turoszow-
ski kompleks energetyczny 
będzie mógł zasilić w energię 
elektryczną dodatkowy milion 
gospodarstw - powiedział Ok-
tawian Leśniewski, p.o. dyrek-
tora Elektrowni Turów.

Nowy blok będzie spełniał su-
rowe normy ochrony środowi-
ska. Emisja dwutlenku siarki, 

w porównaniu z wyłączony-
mi wcześniej blokami nr 8, 9 
i 10, będzie prawie 20-krotnie 
niższa, a emisja pyłów około 
10-krotnie. Dodatkowo, blok 
będzie charakteryzował się 
emisją CO2 o ok. 15 proc. niż-
szą niż obecnie funkcjonujące 
bloki energetyczne w Elek-
trowni Turów. Nowa jednostka 
jest też przystosowana do rygo-
rów emisyjnych wynikających 
z konkluzji BAT, które zaczną 
obowiązywać od 2021 roku 
i zakładają wdrożenie najlep-
szych i najbardziej proekolo-
gicznych dostępnych techno-
logii.

Inwestycja realizowana jest 
przez konsorcjum firm Mit-
subishi Power Europe, Tecni-
cas Reunidas oraz Budimex. 
Rozpoczęcie prac na terenie 
budowy, czyli faza realiza-
cji inwestycji rozpoczęła się 
w grudniu 2014 roku. Blok 
o mocy elektrycznej brutto 496 
MW, z parowym kotłem pyło-
wym o parametrach nadkry-
tycznych będzie opalany wę-
glem brunatnym pochodzącym 
z pobliskiej Kopalni Turów. 
Nowa jednostka, po jej odda-
niu do eksploatacji, pozwoli 
całkowicie odbudować moc 
Elektrowni Turów. Siedem 
pracujących wtedy bloków 
energetycznych, w tym całko-
wicie zmodernizowane bloki 
nr 1-3, osiągnie moc ponad 
2.000 MW. Parametry nowego 
bloku dobrano w ten sposób, 
by do zakończenia jego pracy 

w 2044 roku w pełni i efektyw-
nie wykorzystać zasoby węgla 
brunatnego w złożu Kopal-
ni Węgla Brunatnego Turów, 
z jednoczesnym zachowaniem 
wszystkich norm i standardów 
środowiskowych.

Kontrakt w Turowie jest klu-
czowym kontraktem energe-
tycznym Budimeksu i w tej 
chwili największą trwającą 
inwestycją energetyczną w Pol-
sce. Realizowana przez siedem 
lat budowa finalizowana jest 
w trudnym czasie pandemii 
koronawirusa. Mimo to, zre-
alizujemy kontrakt do końca, 
zgodnie z oczekiwaniem in-
westora. Zastosowane przy re-
alizacji inwestycji technologie 
wykorzystują najnowsze roz-
wiązania energetyki konwen-
cjonalnej m.in. z Polski, Japo-
nii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch 
i Kanady. Uruchomienie bloku 
i przyłączenie do krajowej sie-
ci elektroenergetycznej jest 
potwierdzeniem wysokich 
kompetencji konsorcjum oraz 
całego zespołu inżynierów 
konsorcjum i naszych pod-
wykonawców - mówi Dariusz 
Blocher, Prezes Budimex SA.

Kompleks Turów to istotny 
element polskiego systemu 
elektroenergetycznego, mający 
wpływ na zapewnienie bezpie-
czeństwa energetycznego Pol-
ski oraz stabilne dostawy prą-
du. Odpowiada za ok. 5 proc. 
krajowej produkcji energii. 
Kopalnia i elektrownia to także 
jedne z najważniejszych i naj-
większych zakładów przemy-
słowych w tej części Dolnego 
Śląska oraz największy praco-
dawca w regionie. Zatrudnie-
nie bezpośrednio w Kopalni 
i Elektrowni, w spółkach zależ-
nych oraz podmiotach współ-
pracujących zapewnia stabilny 
byt około 60-80 tysiącom osób, 
wliczając w to rodziny pracow-
ników.

źródło: pgegiek.pl

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

Noworoczne  przesłanie  życzeń  na  Nysie.  Międzynarodowe 
spotkanie na trójstyku na zakończenie roku.

W ramach polsko–niemieckie-
go projektu „W drodze przez 
kulturę trójstyku”, 30 grudnia 
o godzinie 15:00 na trójsty-
ku w Porajowie odbyło się 
działanie pn. „Noworoczne 
przesłanie życzeń na Nysie. 
Międzynarodowe spotkanie na 
trójstyku na zakończenie roku”, 
gdzie tradycyjnie reprezentanci 
miast partnerskich Bogatyni, 
Zittau i Hrádka na Nysą prze-

słali w butelkach na Nysie Łu-
życkiej życzenia noworoczne. 
Na wydarzenie przybyli także 
spontanicznie przygraniczni 
mieszkańcy z Polski, Czech 
i Niemiec. Po części oficjalnej 
i złożeniu sobie życzeń uczest-
nicy wpisali się do pamiątko-
wej księgi i przy staropolskim 
bigosie wspominali poprzednie 
edycje tradycyjnego spotkania.

Noworoczne przesłanie 
życzeń na Nysie

Zapoznaj się z harmonogramem dyżurów 
w bogatyńskich aptekach!

Nazwa i adres apteki Termin dyżuru

Apteka „Mniszek” 
ul. Kossaka 51, Bogatynia

04.01.2021 r. - 10.01.2021 r.

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

11.01.2021 r.- 17.01.2021 r.

Apteka „Astra” 
ul. Daszyńskiego 13 B, Bogatynia

18.01.2021 r. - 24.01.2021 r.

Apteka „Rodzinna” 
ul. Fabryczna 2, Bogatynia

25.01.2021 r. - 31.01.2021 r.

Apteka „Mniszek” 
ul. Kossaka 51, Bogatynia

01.02.2021 r. - 07.02.2021 r.

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

08.02.2021 r. - 14.02.2021 r.

Apteka „Astra” 
ul. Daszyńskiego 13 B, Bogatynia

15.02.2021 r. - 21.02.2021 r.

Apteka „Rodzinna” 
ul. Fabryczna 2, Bogatynia

22.02.2021 r. - 28.02.2021 r.

Apteka „Mniszek” 
ul. Kossaka 51, Bogatynia

01.03.2021 r. - 07.03.2021 r.

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

08.03.2021 r. - 14.03.2021 r.

Apteka „Astra” 
ul. Daszyńskiego 13 B, Bogatynia

15.03.2021 r. – 21.03.2021 r.

Apteka „Rodzinna” 
ul. Fabryczna 2, Bogatynia

22.03.2021 r. - 28.03.2021 r.

Apteka „Mniszek” 
ul. Kossaka 51, Bogatynia

29.03.2021 r. - 05.04.2021 r.

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

06.04.2021 r. - 11.04.2021 r.


