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Mimo trudnego okresu pandemii, budżet naszej gminy jest budżetem optymistycznym - głównie ze względu 
na planowane do realizacji zadania inwestycyjne. Zakłada racjonalne wydatkowanie środków, umożliwiające 
sukcesywną spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, a zarówno wydatki jak i dochody planowane są 
w sposób realistyczny. Uchwała budżetowa przedłożona przez pełniącego funkcję Burmistrza MiG Bogatynia 
Wojciecha Dobrołowicza, została przygotowana z zachowaniem zasad określonych w ustawie o finansach 
publicznych i przegłosowana jednogłośnie przez Radę Miejską. Realnym zagrożeniem tego budżetu może 
być niższe wykonanie dochodów ze względu na niekorzystny wpływ pandemii. Jeśli taka sytuacja nastąpi, 
konieczne będzie ograniczanie wydatków.

Dochody Gminy Bogatynia 
planowane są na poziomie 175,3 
mln, z czego prawie 25,4 mln 
to dotacje celowe na realizację 
zadań bieżących gminy - m.in. 
świadczenia wychowawczego 500+, 
programu 300+, wypłatę świadczeń 
rodzinnych. W ramach dochodów 
majątkowych, ponad 5,5 mln zł 
to planowane dotacje z funduszy 
zewnętrznych na realizację zadań 
inwestycyjnych. Wydatki to 178,6 
mln zł, w tym planowane wydatki  
na zadania inwestycyjne to 15,7 
mln. Planowany deficyt budżetu 
wyniesie 3,3 mln zł, związany jest 
z planowanymi inwestycjami 
i pokryty zostanie przychodami 
(środki Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych) oraz kredytem 
długoterminowym. Na rok 2021 
zaplanowano zaciągnięcie kredytu 
długoterminowego w wysokości 
7 000 000 zł w celu dofinansowania 
planowanych inwestycji. Ze 
względu na wysoką wartość 

wydatków bieżących gminy, nie jest 
możliwe finansowanie tych zadań 
w całości z dochodów własnych.

Dochody
Niezmiennie główną pozycją 
strony dochodowej są te z tytułu 
podatków i opłat – ponad 91,5 
mln zł, z czego 79% to podatek od 
nieruchomości, głównie za sprawą 
wpływów z Kopalni i Elektrowni 
Turów. Na wysokość dochodów 
własnych wpływa również opłata 
eksploatacyjna uiszczana przez 
Kopalnię w związku z wydobyciem 
węgla i kopalin, opłata z tytułu 
gospodarki odpadami, wpływy 
z wycinki drzew, przelewy z Urzędu 
Marszałkowskiego oraz pozostałe 
opłaty i podatki lokalne.

Kolejna pozycja pod względem 
wielkości udziału w planowanych 
dochodach, stanowiąca 16,7 % 
wielkości wpływów do budżetu, to 
udział w podatku PIT i CIT. Wpływy 

z tego tytułu do kasy naszego 
samorządu będą o ponad 4,6 mln zł 
niższe niż wykonanie w roku 2019, 
porównywalne z wykonaniem 
roku 2020 – plan w tej pozycji 
dochodów to 29,3 mln zł. Prawie 
10% dochodów to subwencja 
ogólna z budżetu państwa, głównie 
subwencja oświatowa (17,4 mln zł). 

Wydatki
Największy udział w wydatkach 
stanowią środki na oświatę. 
Planowane wydatki w dziale 
„Oświata i wychowanie” to 47 mln. zł, 
co stanowi 26,3% wydatków 
gminy w roku 2021. Od kilku lat, 
rosnące wydatki w tym dziale 
widoczne są głównie w zakresie 
wynagrodzeń i pochodnych. Wzrost 
wynagrodzenia minimalnego 
do kwoty 2800 zł w roku 2021, 
powoduje konieczność regulacji 
stawek zasadniczych, a tym samym 
wzrost wynagrodzenia większości 
pracowników administracji i obsługi 
w placówkach oświatowych.

Jako gmina mająca wysoki wskaźnik 
dochodów podatkowych na 1 
mieszkańca, musimy corocznie 
odprowadzać wysokie kwoty 
tzw. janosikowego. W roku 2021 
jest to kwota prawie 8,6 mln zł, 
zasilająca rezerwę celową budżetu 
państwa. Dużym obciążeniem 
naszego budżetu, podobnie 
jak w latach ubiegłych, jest 
dofinansowanie działalności szpitala, 
a także utrzymanie substancji 
mieszkaniowej w gminie (bardzo 
duże zaległości z tytułu opłat za 

Budżet gminy na rok 2021

9,9% subwencje ogólne 
z budżetu państwa 1,7% pozostałe dochody

14,5% dotacje celowe

4,8% dochody 
majątkowe

16,7% udział 
w podatku PIT i CIT

52,2% dochody 
z podatków

struktura dochodów
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czynsze i media, a także wysokie 
koszty utrzymania oraz remontów 
mieszkań komunalnych).

W uchwale budżetowej zapisano 
4 mln zł na pokrycie straty SP 
ZOZ-u z lat ubiegłych. Wartość ta 
określona została na podstawie 
wyniku działalności jednostki za 
I półrocze 2020 r. Na rachunku 
bankowym SPZOZ pojawią się 
również środki z grantu w wys. 429 
tys. zł na realizację wsparcia w walce 
z COVID -19 w ramach projektu 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. Zakupiony 
zostanie sprzęt medyczny.

Sołectwa będą realizowały swoje 
zadania w oparciu o Fundusz 
Sołecki, przeznaczony na 
przedsięwzięcia służące poprawie 
warunków życia ich mieszkańców. 
Kwota na realizację tych zadań to 
480 tys. zł (dla 11 sołectw). Środki na 
wydatki Rad Osiedlowych ustalono 
w wysokości 6 zł na mieszkańca.

Na uwagę zasługuje m.in. 
wyodrębnienie środków 
na stypendia naukowe dla 
uzdolnionych uczniów - 50 000 zł 
oraz nagrody i stypendia 
sportowe – 50 000 zł. W budżecie 
zaplanowano również dotacje 
na prace konserwatorskie 
obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków – 200 tys. zł, dotacje 
na dofinansowanie zadań 
zlecanych stowarzyszeniom: sport 
masowy – 323 tys. zł, profilaktyka 
uzależnień – 80 tys. zł, środki na 

dofinansowanie działań Policji oraz 
Państwowej Straży Pożarnej – 150 
tys. zł. Uwzględniono również 
kwoty na dofinansowanie do 
źródeł energii odnawialnej (montaż 
solarów), budowy przydomowych 
oczyszczalni, a także urządzeń 
retencji przydomowej.

Inwestycje
Dzięki środkom otrzymanym 
w 2020 roku z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, zrealizowane 
zostaną następujące zadania 
inwestycyjne, służące mieszkańcom 
oraz poprawiające estetykę naszego 
miasta:

 y „Klimatyczna Bogatynia – 
rewitalizacja obszaru miejskiego 
Bogatyni poprzez realizację 
inwestycji w zakresie zielono-
niebieskiej infrastruktury” – kwota 
dofinansowania RFIL: 667 452 zł, 
dofinansowanie WFOŚiGW - 
581 612 zł,

 y Odbudowa Alei Żytawskiej 
w Bogatyni II etap – kwota 
1 455 454 zł.

Wśród inwestycji zaplanowanych 
do realizacji w roku 2021 z udziałem 
środków zewnętrznych  wymienić 
można zadania takie jak:

 y Energooszczędne oświetlenie 
uliczne i drogowe – wdrożenie 
strategii niskoemisyjnej w Gminie 
Bogatynia, realizacja 2021-2023, 
kwota na rok 2021 – 4 760 000 zł 
(zadanie planowane do realizacji 
z udziałem środków UE, RPO- WD 

2014-2020 – planowana wartość 
dofinansowania – 3 162 942 zł),

 y Koncepcja przebiegu trasy 
rowerowej ER3b w Gminie 
Bogatynia wzdłuż Nysy Łużyckiej 
– 60 000 zł (zadanie planowane 
do realizacji z dofinansowaniem 
projektu  INTERREG– planowana 
wartość dofinansowania –51 000),

 y Przebudowa ulicy Górskiej w Jasnej 
Górze – 740 000 zł (zadanie 
planowane do realizacji z udziałem 
promesy na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych – planowana 
wartość dofinansowania – 
592 000 zł);

 y Modernizacja kotłowni 
obsługującej budynki komunalne 
ul. Rolnicza w Sieniawce – 
1 244 000 zł (zadanie planowane 
do realizacji z udziałem środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (III etap) – planowana 
wartość dofinansowania 
1 200 102 zł;

 y Przebudowa hali sportowej OSiR 
w Bogatyni ul. Sportowa 8 – 
400 000 zł ( zadanie planowane 
do realizacji z dofinansowaniem 
w ramach programu Sportowa 
Polska – planowana wartość 
dofinansowania – 200 000 zł).

Przy zaangażowaniu środków 
własnych zrealizowane zostaną 
zadania w zakresie modernizacji 
i rozbudowy monitoringu 
miejskiego, wymiany wiat 
przystankowych, przebudowy 
drogi wewnętrznej dojazdowej 
w Krzewinie. Wykonane zostanie 
aktywne przejście dla pieszych przy 
ul. Kościuszki 22. Kwotę 1,2 mln 
zł przeznacza się na dokończenie 
procesu inwestycyjnego  „Budowa 
otwartego basenu miejskiego 
w Bogatyni.”

Zadłużenie
Zadłużenie z tytułu kredytów, 
pożyczek i obligacji to nieco 
ponad 34 mln zł  na koniec 2020 r. 
Planowana kwota długu na koniec 
roku 2021 wynosi 35,3 mln zł, co 
stanowi 20,15% planowanych 
dochodów. 

1% obsługa długu publicznego

26,3% oświata 
i wychowanie

10,8% gosp. 
kom. i ochrona 

środowiska

10% administracja publiczna

14,8% 
rodzina 

(500+, św. 
rodzinne)

1,1% pozostałe

1,8% bezpieczeństwo

2,6% ochrona zdrowia

3% kultura fizyczna

4,4% transport 
i łączność

5,6% pomoc społeczna

6,4% gosp. mieszkaniowa

6,6% różne rozliczenia 
(rezerwy, janosikowe)

3,1% kultura

2,2% zaopatrz. 
w energię

struktura wydatków
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Prace na budowie nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów 
weszły w końcowy etap. Tę największą obecnie realizowaną inwestycję 
energetyczną w Polsce, w obecności przedstawiciela wykonawcy, 
oglądał gospodarz terenu - pełniący funkcję burmistrza Bogatyni 
Wojciech Dobrołowicz.

Nowy blok będzie spełniał 
surowe normy ochrony 
środowiska, wynikające z 
konkluzji BAT, zakładające 
wdrożenie najnowocześniejszych 
proekologicznych technologii.

Inwestycja realizowana jest przez 
konsorcjum Mitsubishi Hitachi 
Power Systems Europe GmbH 

(MHPSE), Budimex S.A. oraz Técnicas 
Reunidas S.A.

Jak informuje Budimex, moc bloku 
energetycznego na węgiel brunatny, 
będzie wynosiła nieco poniżej 
500 MW brutto, przy jednoczesnej 
sprawności na poziomie ponad 43 
%. Parametr ten sprawi, że nowy 
blok będzie jednym z najbardziej 

nowoczesnych w Europie. Kontrakt 
na budowę bloku w Turowie 
wart jest blisko 4 mld zł brutto. 
Uroczystość wmurowania kamienia 
węgielnego pod elektrownię odbyła 
się w maju 2015 roku.

na podst. www.budimex.pl

Z wizytą na nowym bloku

Pod koniec stycznia odbyła się wideokonferencja pn. Przygotowanie 
Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Powiatu 
Zgorzeleckiego. W spotkaniu uczestniczył pełniący funkcję Burmistrza 
MiG Bogatynia Wojciech Dobrołowicz.

Jak poinformował uczestników 
spotkania wicemarszałek Grzegorz 
Macko, w ramach Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji 
na Dolny Śląsk skierowany 
zostanie strumień 556 mln 
euro, do wykorzystania w latach 
2021-2027. Jest już pewne, 
że wsparciem zostanie objęty 
subregion wałbrzyski. Wciąż trwają 
starania, by beneficjentem tego 
mechanizmu finansowego było 
także, uwzględnione w rządowej 

propozycji Zagłębie Turoszowskie. 
Grzegorz Macko podkreślił, że 
choć oczekujemy w tej sprawie 
na ruch administracji europejskiej, 
niezależnie od tego powstaje 
plan transformacji dla powiatu 
zgorzeleckiego. Podczas spotkania 
grupy roboczej omówiono m.in. 
działania dot. transformacji 
regionu prowadzone w ramach 
Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju 
Odnawialnych Źródeł Energii 
i Efektywności Energetycznej, czy 

Komitetu Transformacji Regionu 
Turoszowskiego przy współpracy 
ze Związkiem Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej. Podsumowano 
także nabór fiszek projektowych, 
których z naszego terenu 
zgłoszono w sumie 112, na projekty 
o szacowanej wartości ponad 3,5 
mld złotych.

Spotkanie Grupy Roboczej ds. 
Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji
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W czwartek (4.02) odbyła się wideokonferencja w sprawie projektu 
pn. Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia w celu 
włączenia Bogatyni do sieci regionalnego, wojewódzkiego transportu 
kolejowego w ramach rządowego programu Kolej+.

Pełniący funkcję Burmistrza MiG 
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz 
oraz zainteresowani samorządowcy 
z Powiatu Zgorzeleckiego 
uczestniczyli w zdalnym spotkaniu, 
dotyczącym przywrócenia 
połączenia kolejowego Bogatynia 
- Zgorzelec, zorganizowanym 
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego. 
Rozmawiano o strategicznych 

kwestiach związanych z realizacją 
przedsięwzięcia i o jego 
finansowaniu. Warunkiem 
niezbędnym do ubiegania się 
o ocenę możliwości realizacji 
inwestycji na drugim etapie jest 
sporządzenie wstępnego studium 
planistyczno-prognostycznego, 
którego koszt po badaniu rynku 
oszacowano na ok. 1,4 mln 
zł. Ponieważ Województwo 
Dolnośląskie, oprócz zabezpieczenia 
części kosztów związanych 
z ewentualną rewitalizacją linii, musi 
jeszcze zabezpieczyć coroczne 
finansowanie funkcjonowania 
przewozów, zaproponowało 
podział kosztów studium pomiędzy 
wszystkie szczeble samorządu. 
Zgodnie z tą propozycją, samorząd 
województwa poniósłby połowę 

kosztów opracowania studium, 
a drugą połowę powiat i gminy 
- w proporcji odpowiedniej do 
ilości przystanków na swoim 
terenie. Jak poinformowało 
województwo, całkowitą wartość 
inwestycji oszacowano na ok. 118 
mln zł, co oznacza wkład własny 
na poziomie ok. 18 mln zł (15% 
wartości inwestycji), który zdaniem 
marszałka również powinien być 
podzielony pomiędzy wszystkie 
jednostki samorządu terytorialnego. 
Pełniący funkcję Burmistrza MiG 
Bogatynia Wojciech Dobrołowicz 
podkreślił, że dla Bogatyni 
połączenie kolejowe do Zgorzelca 
jest priorytetowe. Przypomniał 
przy tym sytuację powodzi w 2010 
r., kiedy droga wojewódzka 352, 
jedyna łącząca Bogatynię z resztą 
Polski, była nieprzejezdna. Trwają 
rozmowy dotyczące montażu 
finansowego projektu i ewentualnej 
modyfikacji wniosku w zakresie 
rewitalizowanego odcinka linii.

Spotkanie w sprawie kolei

W Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni odbyło się spotkanie  w sprawie 
wytyczenia nowego szlaku turystycznego, który roboczo nazwano 
„Szlakiem Kotliny Turoszowskiej”.

W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele PTTK (znakarze 
szlaków), Fundacji Rajdu Kotliny 
Turoszowskiej oraz pracownicy 
wydziałów: Współpracy z Zagranicą i 
Promocji, Przygotowania i Realizacji 
Inwestycji oraz Nieruchomości i 
Zagospodarowania Przestrzennego, 
a także pełniący funkcję Burmistrza 
Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech 
Dobrołowicz. Wstępnie omówiono 
sprawy wytyczenia, znakowania 
oraz przede wszystkim finansowania 
ww. szlaku. W założeniu „Szlak 

Kotliny Turoszowskiej” ma okalać 
tzw. Worek Turoszowski i we 
wskazanych miejscach łączyć się ze 
szlakami w Czechach i Niemczech. 
Należy przypomnieć, że istniejący 
na mapach turystycznych, bardzo 
zaniedbany oraz przebiegający 
przez niedostępne dziś tereny,  
zielony szlak nigdy nie doczekał się 
rewitalizacji  oraz nie został oddany 
w zarządzanie PTTK.  Stąd pomysł 
na nową, ciekawą turystycznie trasę. 
Jej wytyczenie oraz przygotowanie 
ma być współfinansowane ze 

środków unijnych, o które będzie 
wnioskował Wydział Współpracy z 
Zagranicą i Promocji. Jak powiedział 
na spotkaniu burmistrz Dobrołowicz 
„Wszystkim nam leży na sercu, aby 
ten projekt się powiódł, a gmina 
zyskała kolejną atrakcję turystyczną. 
Liczę na dobrą współpracę całego 
zespołu projektowego.”

Bogatynia wytyczy 
nowy szlak turystyczny
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Jak podaje Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu świadczenie Punktu 
Nieodpłatnego Poradnictwa zlokalizowanego w Bogatyni (obecny 
BOPSiWR) ul. Żołnierzy II AWP 14, powierzone zostało organizacji 
pozarządowej – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie 
Informacja, Rozwój”.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz nieodpłatnej 
mediacji działa wg następującego 

harmonogramu:

Poniedziałek, godz. 12:00-16:00 
Wtorek, godz. 12:00-16:00 
Środa, godz. 10:00-14:00 
Czwartek, godz. 12:00-16:00 
Piątek, godz. 9:00-13:00

Nieodpłatna pomoc prawna

Harmonogram działania 
punktu

Bogatynia wraz z partnerskim 
Miastem Zittau zostały 
zakwalifikowane do 
udziału w programie „U mnie 
i u Ciebie.  Spotkania młodzieży 
w ramach polsko-niemieckich 
partnerstw gmin i powiatów” 
Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży. Nasz wspólny 
wniosek spotkał się z aprobatą 
komisji oceniającej.

To specjalny program skierowany 
do przedstawicieli wybranych 
partnerstw, aby wesprzeć je 
w rozwijaniu wymiany młodzieży 
oraz współpracy pomiędzy 
instytucjami pracującymi 
z młodzieżą. Przewidziano trzy etapy 
realizacji przedsięwzięcia:

 y spotkanie sieciujące jesienią br. 
(II tura) w Bremie i indywidualne 
konsultacje samorządów PNWM 
przy opracowywaniu planów 
działania,

 y realizacja projektów w latach 
2021-2022 (posiedzenia grup 
roboczych, spotkania młodzieży, 
organizacja praktyk i programów 
specjalistycznych),

 y spotkanie zamykające jesienią 
2022 roku.

Cieszymy się, że doceniono 
naszą wieloletnią współpracę 
transgraniczną, szczególnie jeśli 
chodzi o działania skierowane na 
współpracę dzieci i młodzieży 
w regionie Trójstyku. To dla nas 
wielkie wyróżnienie.

Miasto i Gmina Bogatynia 
w programie

U mnie 
i u Ciebie
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Pełniący funkcję burmistrza Bogatyni Wojciech Dobrołowicz odwiedził 
bogatyńskich Sybiraków, by upamiętnić 81 rocznicę pierwszej 
masowej deportacji Polaków w głąb Związku Radzieckiego, złożyć 
wyrazy szacunku i podziękować w imieniu lokalnej społeczności za 
to, że opowiadają o swoich losach i przekazują historyczną prawdę, 
aby dramatyczne relacje z „nieludzkiej ziemi” były przestrogą dla nas 
i przyszłych pokoleń.

Burmistrz złożył na ręce prezes Zofii 
Kulikowskiej symboliczny, biało-
czerwony bukiet kwiatów, zapoznał 
się z działalnością Koła, prowadzoną 
kroniką i w serdecznej atmosferze 
wysłuchał przejmujących, 

sybirackich opowieści.

„W tajgach, w pustkowiu wśród 
mrozu ciosali swe przetrwanie, by 
pamięć ponieść o sobie i o tych, co 
przetrwali” – ks. Łukasz Krzanowski

Myśli tych, co mają za sobą zesłańcze 
lata, wciąż są z nami i biegną przez 
sowieckie represje. 

Drogą na Sybir szły całe rodziny, 
które zostawiły za sobą ciepło 
i wspomnienie minionych 
szczęśliwych lat. Czekały je głód, 
chłód, poniewierka, praca ponad 
siły i utrata bliskich. Droga na 
Sybir była znaczona mogiłami. 

Najbardziej wzruszające we 
wspomnieniach Sybiraków 
są obrazy matek ze zwłokami 
dzieci na rękach. W bezdusznej 
sowieckiej rzeczywistości takie 
obrazy były powszechne i nie 
budziły zdziwienia. Godność 
człowieka została, bez wyroków 
sądowych, całkowicie sponiewierana 
i stanowiła bezosobową masę. Losy 
zesłańców były różne, ale większość 
z nich zachowała tożsamość. 
Wszechobecna propaganda nie 
„przeorała” ich umysłów. Sybiracy 
nie stali się trybikiem systemu, 
a doznawane krzywdy jeszcze 
bardziej ich w polskości utwierdzały. 
Ich wiara, nadzieja, poczucie 
godności i przywiązanie do Ojczyzny 
były silniejsze od potęgi państwa 
sowieckiego. Data 10 lutego 1940 r. 
zapisała się do historii dziejów Polski.

Zofia Kulikowska

Spotkanie u Sybiraków

Przed zakażeniem koronawirusem powinniśmy szczególnie chronić 
osoby starsze. To dla nich powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia 
Seniorów.

Dzięki programowi osoby w wieku 
powyżej 70 lat uzyskają niezbędną 
pomoc w czasie pandemii, bez 
konieczności wychodzenia z domu. 
Wystarczy kontakt z dedykowaną 
infolinią. Wsparcie w postaci np. 
niezbędnych produktów zostanie 
dostarczone do domu seniora.

Krok 1 - Senior dzwoni na infolinię 
i informuje, że decyduje się 
pozostać w domu dla własnego 
bezpieczeństwa – infolinia odsyła 
sprawę z numerem telefonu do 
właściwej gminy i lokalnego ośrodka 
pomocy społecznej.

Krok 2 - Gmina kontaktuje się 

z seniorem i ustala potrzeby 
z gotowego katalogu (np. zakupy 
spożywcze, wyrzucenie śmieci, 
wyprowadzenie psa).

Krok 3 - Gmina prowadzi wykaz 
(listę) seniorów potrzebujących 
pomocy i przypisuje do każdego 
seniora, osobę, która zajmie się już 
bezpośrednio pomocą.

Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11

źródło: www.wspierajseniora.pl

#KorpusWsparciaSeniorów
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Twój 1% może zdziałać wiele dobrego. Rozliczymy Twój podatek 
za darmo, prosząc tylko o podarowanie 1% podatku dla naszej 
Organizacji Pożytku Publicznego Klub Nauczycielski „Izis” w Bogatyni 
KRS: 0000289297.

Twój 1% zostanie wykorzystany na 
cele statutowe, między innymi:

 y działania na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego,

 y integracja środowisk i grup o 
podobnych zainteresowaniach, 
integracja międzypokoleniowa,

 y podtrzymanie tradycji narodowej, 
kulturowej oraz działania na rzecz 
współpracy w ramach Trójstyku,

 y pomoc młodzieży uzdolnionej,

 y wspieranie wolontariatu, pomoc 
finansowa w wypadkach 
losowych.

Podatek rozliczamy bezpłatnie w 
dawnym klubie „Bolero” w Bogatyni 
ul. Żołnierzy II Armii WP od 15 lutego 
do 26 kwietnia 2021 r. poniedziałki i 
czwartki w godz. 15.00-17.00.

Prosimy zabrać ze sobą PIT-11/PIT-40 
otrzymany od pracodawcy lub ZUS 
oraz ew. informację o przychodach z 
innych źródeł za 2020 rok.

W celu wysłania zeznania drogą 
elektroniczną przez aplikację 
e-deklaracje należy przedstawić 
zeznanie lub przychód za 2020 rok.

Dziękujemy za Twoje wsparcie - 
pomagając innym pomagasz i sobie.

Dane naszego OPP:

KRS: 0000289297

Rozliczymy twój 
podatek bezpłatnie

Bogatyńskie Stowarzyszenie Amazonki, jak każdego roku, rusza 
z pomocą w rozliczeniu pitów. 

Zapraszamy do Biblioteki Miejskiej 
w Bogatyni w każdy wtorek 
i czwartek od godz. 16.30 do 17.00, 
do świetlicy wiejskiej w Sieniawce 
w środy od godz. 16.00 do 17.00 
oraz do punktu poboru opłat 
przy sklepie Groszek w Porajowie 
codzienne od godz. 8.00 do 14.00.

Prosimy przynieść ze sobą 
rozliczenie z roku poprzedniego, 

aby sprawniej wysłać do Urzędu 
Skarbowego. Zapraszamy!

Rozlicz PIT za darmo
Nietypowy „interesant” zawitał 
w poniedziałek 15 lutego do 
bogatyńskiego urzędu. Na 
wycieraczce przed budynkiem 
przy ul. 1-go Maja 29 pracownik 
zastał ...nietoperza, a konkretnie 
gacka brunatnego.

W tej dość niecodziennej sytuacji 
gacek trafił najlepiej jak mógł, 
ponieważ w budynku przy ul. 
1-go Maja mieści się Wydział 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej, który błyskawicznie 
zareagował, by pomóc zwierzęciu, 
zwłaszcza, że na dworze panował 
przejmujący mróz, a nietoperz o tej 
porze roku powinien jeszcze spać. 
Po konsultacji z współpracującym 
z gminą lekarzem weterynarii 
ustalono, że gackiem odpowiednio 
zaopiekuje się ośrodek rehabilitacji 
dzikich zwierząt „Klekusiowo” 
w Tomaszowie Bolesławieckim. 
Stworzone tam warunki pozwolą 
zwierzęciu odzyskać siły i wiosną 
nietoperz będzie mógł być 
wypuszczony na wolność.

Gacek 
w urzędzie
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Uczniowie bogatyńskiej Trójki biorą udział w ogólnopolskim 
programie Młodzi w Akcji+, którego celem jest zachęcenie uczniów do 
podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia przez 
realizację projektów społecznych.

Podczas trwania programu, 
nadzorowanego przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej, zespoły 
uczniowskie wybierają ścieżkę 
tematyczną, zgodnie z którą 
tworzą własny projekt. Uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Bogatyni realizują go pn. 

„Architekci przyszłości”. Młodzi 
ludzie, jako pełnoprawni 
obywatele i obywatelki chcieliby 
współdecydować o tym, jak 
wygląda okolica, w której mieszkają, 
uczą się i odpoczywają. Ich działania 
polegają na poznaniu miasta oraz 
pozostawieniu w nim własnego 
śladu tak, aby stało się lepszym 
i bardziej przyjaznym miejscem 
do życia. Chcąc dokładnie poznać 
rzeczy i miejsca ważne dla miasta, 
potrzebne jest wsparcie lokalnej 
społeczności. Bardzo ważną rzeczą 
w tych działaniach jest współpraca 
z mieszkańcami. Wszyscy, którzy 
są zainteresowani losem swojego 

miejsca zamieszkania, mogą 
dołączyć do działań i pokazać 
młodym ludziom miejsca ciekawe 
i ważne. Uczniowie i uczennice 
przeprowadzą lokalną diagnozę. 
Wszystkie informacje uzyskane 
podczas działań w projekcie zostaną 
zaprezentowane publicznie, 
a zebrane wnioski przedstawione 
lokalnym władzom. To dobry 
moment, zważywszy na fakt, że 
w najbliższym czasie MiG Bogatynia 
przystąpi do opracowania nowej 
strategii rozwoju gminy na lata 
2021-2027.

Młodzi bogatynianie w Akcji+

Chcesz sprawdzić, czy Twoje 
prawo jazdy lub dowód 
rejestracyjny są gotowe do 
odbioru? Wystarczy, że wejdziesz 
w poniższe odnośniki

https://info-car.pl/new/prawo-
jazdy/sprawdz-status-prawa-jazdy 
w celu szybkiego sprawdzenia, czy 
Twoje prawo jazdy jest gotowe 
do odbioru lub https://info-car.pl/
new/rejestracja-pojazdu/sprawdz-
status-dowodu-rejestracyjnego, 
aby dowiedzieć się czy dowód 
rejestracyjny jest już gotowy do 
odbioru.

Co przygotować? Wystarczy, że 
wybierzesz sposób wyszukiwania 
np: PESEL, oraz wpiszesz imię 
i nazwisko lub wystarczy, że podasz 
numer rejestracyjny oraz ostatnie 5 
znaków numeru nadwozia.

Dla 
kierowców
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Począwszy od 26 stycznia 
2021 r., w każdy wtorek, 
w Opolnie Zdroju przyjmuje 
lekarz.

- Mamy kolejną dobrą wiadomość 
dla pacjentów z naszej gminy. Tym 
razem, po ponad rocznej przerwie, 
wracają porady lekarskie w Opolnie 
Zdroju - informuje pełniący funkcję 
Burmistrza MiG Bogatynia Wojciech 
Dobrołowicz.

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia przy 
ul. Kasztanowej 20, lekarz będzie 
przyjmował zarówno dorosłych, jak 
i dzieci, we wtorki od 13.30 do 14.30.

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Działoszynie znów  przyjmują lekarze 
- informuje pełniący funkcję Burmistrza MiG Bogatynia Wojciech 
Dobrołowicz.

Mieszkańcy Działoszyna 
i okolic mogą mieć powody do 
zadowolenia. Po ponad roku 
pozyskano lekarza do pracy 
w tamtejszym ośrodku zdrowia. 

Jak oznajmił p.o. Dyrektor 
SP ZOZ w Bogatyni Paweł 
Juszyński, już od 25 stycznia, 
lekarz rodzinny  przyjmuje 
w Działoszynie w poniedziałki 
i w piątki w godz.15.00-18.00, zaś 
w środy w godz.13.30-15.30 będzie 
przyjmował lekarz pediatra.

- Bardzo się cieszę, ponieważ wiem, że 
mieszkańcy Działoszyna długo na to 
czekali. Dobre zarządzanie, negocjacje 
i starania już przynoszą wymierne 
rezultaty - komentuje Wojciech 
Dobrołowicz.

Lekarze przyjmą 
w Działoszynie

Lekarz znów 
w Opolnie 
Zdroju

Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Bogatyni 
wzbogacił się o nowy sprzęt do 
radiodiagnostyki.

Skaner do wywoływania zdjęć 
RTG metodą cyfrową to integralna 
część pracowni radiologicznej. 
Nowy aparat zastąpił sprzęt 

używany dotychczas, już wysłużony 
i wymagający coraz częstszych, 
kosztownych napraw. Zakup był 
możliwy dzięki przekazanym na 
rzecz szpitala środkom finansowym 
z Fundacji PGE, pozyskanym 
w grudniu 2020 r. staraniem 
pełniącego funkcję burmistrza 
Bogatyni Wojciecha Dobrołowicza.

Nowy skaner do zdjęć RTG

Straż pożarna zdemontowała 
namiot segregacyjny, który stał pod 
bogatyńskim szpitalem.

Jak poinformowała dyrekcja 
szpitala, namiot segregacyjny 
przestał być potrzebny z powodu 
przeorganizowania oddziału 
covidowego i uruchomienia sali 
buforowej.

SP ZOZ w Bogatyni dziękuje 
Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Zgorzelcu za 
udostępnienie namiotu.

Przestał być potrzebny

Usunięto 
namiot
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Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami, który zaczął 
obowiązywać w gminie Bogatynia 1 stycznia 2021 roku.

Czy segregacja na terenie 
gminy jest obowiązkowa?
Tak. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
od 1 stycznia 2021 roku segregacja 
odpadów jest obowiązkowa.

Na jakie frakcje muszę 
segregować odpady?

Zgodnie z podjętą uchwałą 
w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów 
na terenie gminy, zbierane 
selektywnie są następujące frakcje:

 y niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne - pozostałości 
po segregacji;

 y tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe i metale;

 y papier i tektura;

 y bioodpady;

 y szkło bezbarwne;

 y szkło kolorowe;

 y odpady wielkogabarytowe 
wytworzone na nieruchomościach 
zamieszkałych;

 y zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny wytworzony na 
nieruchomościach zamieszkałych.

Czy gmina dostarczy pojemniki 
na śmieci?

Nie. Zgodnie z podjętą 
uchwałą w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości 
właściciel nieruchomości 
odpowiada za zapewnienie 
pojemników na śmieci.

Kto składa deklarację 
o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany złożyć do wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta 
deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni 
od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. Przez właściciela 
nieruchomości ustawodawca 
rozumie także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu, 
a także inne podmioty 
władające nieruchomością (np. 
na podstawie umowy najmu, 

dzierżawy itd.) - art. 6m ust.1 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Deklaracje 
są składane przez właścicieli 
nieruchomości m.in. domów 
jednorodzinnych. W przypadku 
budynków wielorodzinnych 
w imieniu wszystkich właścicieli 
wyodrębnionych lokali jedną 
deklarację składa wspólnota 
mieszkaniowa (zarząd) albo 
zarządca.

Czy w zabudowie 
jednorodzinnej można 
wystawiać odpady w workach?

Zgodnie z podjętą uchwałą 
w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
gminy Bogatynia dla zabudowy 
jednorodzinnej obowiązkowe są 
pojemniki na frakcję BIO i odpady 
zmieszane, a w przypadku 
braku miejsca na posadowienie 
pozostałych pojemników dopuszcza 
się worki dla frakcji papier, szkło, 
metale i tworzywa sztuczne. 
Worki muszą być w odpowiedniej 
kolorystyce: papier - koloru 
niebieskiego, szkło bezbarwne 
- koloru białego, szkło kolorowe 
- koloru zielonego oraz metale 
i tworzywa sztuczne - koloru 
żółtego.

Czy w zabudowie wielorodzinnej 
można wystawiać odpady 
w workach?

Zgodnie z podjętą uchwałą 
w sprawie regulaminu utrzymania 

Gospodarka 
odpadami  
w pytaniach  
i odpowiedziach
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czystości i porządku na 
terenie gminy obowiązkowym 
wyposażeniem nieruchomości 
wielolokalowych są pojemniki na 
wszystkie frakcje.

Czy w zabudowie 
jednorodzinnej muszę posiadać 
pojemniki na szkło?

Szkło w zabudowie jednorodzinnej 
w przypadku braku miejsca na 
posadowienie pojemnika można 
zbierać w workach o odpowiedniej 
kolorystyce, zanieść do 
ogólnodostępnych punktów do 
selektywnej zbiórki rozlokowanych 
na terenie miasta tzw. dzwonów lub 
zawieźć do PSZOK-u.

Czy wspólnota musi wyposażyć 
się w pojemniki wszystkich 
frakcji?

Tak. Obowiązkowym wyposażeniem 
nieruchomości wielolokalowych są 
pojemniki na wszystkie frakcje.

Co, jeśli mieszkańcy bloku nie 
będą segregować śmieci?

Mieszkańcy bloków korzystają 
ze wspólnych pojemników do 
zbierania odpadów. Jeżeli część 
mieszkańców nie segreguje 
odpadów, wówczas wszczęte 
zostanie postępowanie 
administracyjne w celu nałożenia 
kary - dwukrotności stawki, jak za 
odpady selektywne.

Czy opłata 24 zł za osobę 
obejmuje odbiór wszystkich 
odpadów?

Tak, opłata 24 zł za osobę obejmuje 
odbiór i zagospodarowanie 
wszystkich odpadów komunalnych 
wytworzonych na terenie 
nieruchomości. W ramach 
poniesionej opłaty mieszkaniec 
może oddać odpady: bezpośrednio 
z miejsca ich wytworzenia 
(z nieruchomości - 6 frakcji), podczas 
Objazdowych Zbiórek - odpady 
wielkogabarytowe, w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych oraz do pojemników 
typu „dzwon” zlokalizowanych na 
terenie gminy.

Czy są jakieś ogólne zasady 
segregacji odpadów?

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje 

Jednolity System Segregowania 
Odpadów (JSSO) na terenie całego 
kraju. Od tego czasu odpady 
komunalne podzielone są na:

 y papier (kolor niebieski),

 y metale i tworzywa sztuczne (kolor 
żółty),

 y opakowania szklane szkło 
bezbarwne (kolor biały), szkło 
kolorowe (kolor zielony),

 y odpady „BIO”- biodegradowalne 
(kolor brązowy),

 y odpady zmieszane.

Czy przed wyrzuceniem należy 
myć zużyte opakowania?

Nie. Należy jedynie usunąć 
z opakowania jego zawartość.

Co to znaczy odpady zebrane 
w sposób selektywny?

Selektywne zbieranie 
odpadów komunalnych winno 
być prowadzone tak, aby 
w poszczególnych frakcjach 
udostępnionych do odebrania 
nie znajdowało się więcej niż 
5% udziału masowego innych 
frakcji w stosunku do pobranej 
reprezentatywnej próby. Proporcje 
te dotyczą zarówno mieszkańców 
jak i działalności gospodarczych. 
Prawidłowa segregacja polega na 
tym, aby w pojemniku na odpady 
nienadające się do segregacji nie 
znalazło się nic, co nadaje się do 
segregacji.

Co robić ze starymi częściami 
samochodowymi np. zderzak, 
stara chłodnica?

Części samochodowe nie 
są odbierane bezpośrednio 
z nieruchomości w ramach opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, nie są również 
przyjmowane w PSZOK-u, ponieważ 
nie jest to odpad komunalny. 
Właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany do zorganizowania 
odbioru wskazanych odpadów 
we własnym zakresie. Właściciel 
nieruchomości winien skorzystać 
z usług firm działających na 
zasadach komercyjnych (stacji 
demontażu pojazdów).

Czy jeśli kompostuję odpady 

będę ponosić niższą opłatę?

Tak. Zgodnie z podjętą uchwałą 
w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości tej opłaty 
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 
lub worek o określonej pojemności 
w zabudowie jednorodzinnej 
właścicielowi nieruchomości, który 
kompostuje bioodpady, przysługuje 
zniżka w wysokości 2 zł od każdej 
osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość.

Mam kompostownik czy 
w takim wypadku zobowiązany 
jestem do zakupu brązowego 
pojemnika?

Jeżeli będą kompostowane 
wszystkie bioodpady 
w przydomowym kompostowniku, 
wówczas nie ma obowiązku 
wyposażenia nieruchomości 
w brązowy pojemnik.

Czy jest wprowadzona zniżka 
dla rodzin posiadających kartę 
dużej rodziny?

Na chwilę obecną nie są 
przewidziane zniżki w związku 
z posiadaniem Karty Dużej Rodziny.

Co z odpadami po remoncie - czy 
gmina ma obowiązek odebrać 
śmieci w ramach opłaty?

Odpady budowlane i remontowe 
stanowiące odpady komunalne, 
pochodzące z indywidualnie 
prowadzonych remontów i innych 
robót budowlanych wykonywanych 
we własnym zakresie, na wykonanie 
których nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na budowę 
lub na wykonanie których nie jest 
wymagane zgłoszenie zamiaru 
prowadzenia robót do właściwego 
organu administracji, należy 
przekazać do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych - 
odpady niespełniające tej definicji 
nie będą przyjmowane.

Mam popiół z pieca, w jaki 
sposób mam się go pozbyć?

Zimny popiół należy wrzucić 
do pojemnika koloru czarnego/
szarego. Bardzo ważne, by popiół 
był faktycznie w całości ostudzony, 
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w przeciwnym wypadku może 
dojść do zapalenia się odpadów 
i pożaru pojemnika. W przypadku 
kiedy w dniu odbioru odpadów 
w pojemniku znajduje się gorący 
popiół, podmiot odbierający 
odpady nie odbierze tego odpadu.

Kto odpowiada za zbudowanie 
altany na odpady na moim 
osiedlu?

Za stworzenie punktów zbiórki 
odpadów na osiedlach odpowiada 
zarządca/właściciel nieruchomości, 
na której powstają odpady.

Co zrobić z olejem po smażeniu?

Na pewno nie wylewać do toalety, 
ani zlewozmywaka. W zetknięciu 
z zimną wodą tłuszcz tężeje i osadza 
się na rurach i zapycha kanalizację. 
Jeśli chcemy się oleju pozbyć, to 
zbierzmy go z patelni papierem 
i wyrzućmy do kosza na odpady 
zmieszane.

Czym jest punkt selektywnego 
zbierania odpadów 
komunalnych i co można w nim 
zostawić?

Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych - zwany 
w skrócie PSZOK, jest miejscem, 
w którym można bezpłatnie 
zostawić wytwarzane przez 
mieszkańców, selektywnie zebrane 
problemowe odpady komunalne 
np. zużyte opony, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, drewno, 
tworzywa sztuczne, szkło, papier 
i metal, zużyte baterie i akumulatory, 
przeterminowane leki, odpady 
zielone itp. - uchwała w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów.

Jak mogę pozbyć się starych 
mebli?

Stare meble, odpady 
wielkogabarytowe - można 
przekazać bezpośrednio 
odbiorcy odpadów w trakcie 
ich zbiórki, zgodnie z przyjętym 
harmonogramem - przez 
wystawienie ich, nie wcześniej 
jednak niż na 24 godziny przed 

terminem odbioru lub oddać do 
Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych.

Co zrobić ze zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym?

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny można przekazać 
bezpośrednio odbiorcy odpadów 
w trakcie ich zbiórki, zgodnie 
z przyjętym harmonogramem - 
przez wystawienie ich, nie wcześniej 
jednak niż na 24 godziny przed 
terminem odbioru lub oddać do 
Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. Zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny 
można również bezpłatnie oddać 
do sklepu w momencie zakupu 
nowych urządzeń, trzeba to tylko 
zgłosić sprzedawcy. Sprzedawca 
ma obowiązek przyjąć urządzenie, 
pochodzące z gospodarstwa 
domowego tego samego rodzaju 
i ilości, co kupowane. Sklepy 
mające 400 m2 powierzchni 
sprzedaży i większej, przeznaczonej 
do sprzedaży sprzętu AGD, 
są zobowiązane przyjmować 
wszystkie zużyte urządzenia (tzw. 
elektrośmieci) z gospodarstw 
domowych, jeśli żaden z ich 
wymiarów nie przekracza 25 cm, 
bezpłatnie oraz bez konieczności 
zakupu nowego sprzętu - art. 
37 ustawy o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym. 
Demontaż urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych poza 
wyspecjalizowanymi zakładami jest 
nielegalny.

Jak wygląda kontrola poprawnej 
zbiórki selektywnej?

Ocena prawidłowości prowadzenia 
selektywnej zbiórki wykonywana 
jest przez pracowników firm 
odbierających odpady w trakcie 
realizowania usługi odbioru oraz 
upoważnionych pracowników 
Urzędu Miasta lub Straży Miejskiej. 
Kontroli podlega zarówno zawartość 
poszczególnych pojemników 
na odpady, jak i wypełnienie 
przez właściciela konkretnej 
nieruchomości obowiązków 
w zakresie stworzenia mieszkańcom 
odpowiednich warunków 
do prowadzenia selektywnej 

zbiórki odpadów. W przypadku 
jakichkolwiek nieprawidłowości 
w prowadzeniu selektywnej 
zbiórki odpadów przez właściciela 
nieruchomości, pracownicy firmy 
wywozowej zobowiązani są 
do sporządzenia dokumentacji 
fotograficznej oraz przekazania 
jej pracownikom Wydziału 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej.

Gdzie będą znajdowały się 
punkty odbioru odpadów 
selektywnie zebranych tzw. 
Dzwony?

Liczba gniazd na terenie gminy 
zostanie jak najkorzystniej 
zaplanowana, ale będzie zmienna. 
Z doświadczenia dotychczasowego 
wynika bowiem, że mieszkańcy 
w sposób niewłaściwy korzystają 
z tych pojemników, tzn. wrzucają do 
nich wszystkie odpady komunalne 
typu np. popiół, potłuczone 
lustra, szyby okienne, opakowania 
po farbach i lakierach, odpadki 
biodegradowalne pochodzące 
z kuchni, a także zdemontowane 
stare umywalki, sedesy oraz części 
samochodowe itp. przedmioty. 
W takich przypadkach, tam gdzie 
będzie się to stale powtarzało 
- pojemniki zostaną zabrane. 
Informacja dotycząca lokalizacji 
dzwonów będzie na bieżąco 
aktualizowana na stronie Urzędu 
Miasta w zakładce Gospodarka 
Odpadami.

Ile pojemników można mieć 
w domu jednorodzinnym?

Tyle, ile jest potrzebne. W Gminie 
Bogatynia obowiązuje segregacja 
w podziale na 6 frakcji: odpady 
zmieszane, bio, papier, metale 
i tworzywa sztuczne oraz szkło 
z podziałem na białe i kolorowe. 
Liczba i wielkość pojemników 
powinna być dostosowana do 
przewidywanej ilości odpadów 
z danej nieruchomości. 
Przypominamy, że opłata za odbiór 
odpadów jest ponoszona w oparciu 
o liczbę mieszkańców danej 
nieruchomości, niezależnie od liczby 
pojemników na śmieci.

Mam lokal usługowy we 
wspólnocie. Czy mogę złożyć 
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sam deklarację na odbiór 
odpadów czy musi to zrobić 
zarządca wspólnoty?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
dopuszcza się złożenie odrębnych 
deklaracji dla poszczególnych 
budynków lub ich części 
w przypadku nieruchomości 
zabudowanej budynkiem 
wielolokalowym lub budynkami 
wielolokalowymi, jeżeli 
poszczególne budynki lub ich części 
posiadają przyporządkowane im 
oddzielne miejsca gromadzenia 
odpadów komunalnych - art. 6m 
ust. 1ca ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.

Jakie nieruchomości to 
nieruchomości niezamieszkałe 
i czy jako właściciel sklepu 
mogę zawrzeć umowę na odbiór 
odpadów indywidualnie i nie 
składać deklaracji?

Nieruchomości niezamieszkałe to 
każda nieruchomość, która nie jest 
przeznaczona do zamieszkiwania 
przez osoby fizyczne. Jako 
nieruchomości niezamieszkałe 
traktujemy np. domki letniskowe, 
ogródki działkowe, zakłady 
produkcyjne, przedsiębiorstwa, 
sklepy, szkoły, przedszkola, 
restauracje itp. Właściciel 
nieruchomości niezamieszkałej, 
zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 
dobrowolnie przystępuje do 
systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi organizowanego 
przez gminę. Chęć przystąpienia 
do systemu wiąże się ze złożeniem 
stosownego oświadczenia 
oraz wypełnieniem na nowo 
deklaracji, która wskazywać będzie 
precyzyjnie zapotrzebowanie 
na odbiory konkretnych frakcji 
z określoną częstotliwością i na tej 
podstawie wskazywać aktualną 
stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Właściciel 
nieruchomości niezamieszkałej 
zgodnie z powyższą ustawą, może 
również nie przystąpić do systemu 
gminnego, wówczas zobowiązany 

jest zawrzeć umowę na wywóz 
odpadów komunalnych z firmą, 
która posiada wpis do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości na 
terenie Gminy Bogatynia. Kserokopię 
umowy zawartej z przedsiębiorcą 
należy przedłożyć w Urzędzie Miasta 
i Gminy Bogatynia. Przypominamy, 
że pomimo wystąpienia z systemu 
gminnego Burmistrz Miasta i Gminy 
Bogatynia kontroluje posiadanie 
takich umów, jak i dowodów 
uiszczania opłat za odbiór 
odpadów komunalnych. Właściciel 
nieruchomości niezamieszkałej 
winien zawrzeć również odrębną 
umowę na odbiór odpadów 
powstających z funkcjonowania 
jego działalności. Pod adresem, 
pod którym aktualnie mieszkam 
zarejestrowaną mam również 
działalność gospodarczą. Jest to 
firma świadcząca usługi biurowe 
i praktycznie nie wytwarzam 
żadnych dodatkowych odpadów 
z tytułu prowadzenia firmy. W takim 
przypadku należy wypełnić 
deklarację tak, jak dla nieruchomości 
zamieszkałej, ponieważ prowadzący 
działalność biurową w miejscu 
zamieszkania, nie muszą 
składać odrębnej deklaracji na 
działalność gospodarczą, jeżeli 
jest to działalność jednoosobowa. 
W przypadku, gdy są zatrudnieni 
pracownicy, wówczas należy 
niezwłocznie złożyć stosowny 
dokument - art.6 j ust. 4a ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.

Ile zapłacę, jeśli wytworzę dużo 
śmieci? Czy zapłacę również 
wtedy, gdy w danym miesiącu 
nie wytworzę śmieci?

W przypadku nieruchomości 
zamieszkałych nie ma znaczenia ile 
odpadów zostanie wytworzonych 
przez mieszkańców danej 
nieruchomości, gdyż w nowym 
systemie odebrana zostanie każda 
ich ilość. Opłata jest naliczana 
jednakowo dla wszystkich - 
w zależności od ilości mieszkańców, 

a nie realnej ilości wytworzonych 
odpadów. W przypadku 
nieruchomości niezamieszkałych 
(np. działalności gospodarcze, 
ogródki działkowe, szkoły itd.) opłaty 
naliczane są na podstawie ilości 
zadeklarowanych pojemników.

Jak rozwiązać kwestie 
nieregularnej ilości 
wytwarzanych odpadów. Nie 
jestem w stanie przewidzieć ile 
odpadów wytworzymy w danym 
miesiącu (np. ze względu na 
nieregularność i sezonowość 
funkcjonowania firmy)? Co 
w takim wypadku?

Właściciele nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne, 
zobowiązani są dostosować 
do swoich indywidualnych 
potrzeb pojemność pojemników 
i kontenerów do gromadzenia 
odpadów komunalnych, 
uwzględniając przy tym minimalne 
normatywy dostosowane do 
cyklu odbioru, wynikającego 
z obowiązującego regulaminu 
utrzymania czystości i porządku. 
W kwestii nieregularnej ilości 
wytwarzanych odpadów istnieje 
możliwość, aby w miesiącach kiedy 
ilość odpadów będzie diametralnie 
różna, złożyć ponownie deklarację, 
w której określona zostanie nowa 
zweryfikowana ilość odpadów, 
odbieranych z danej nieruchomości.

Gdzie uzyskam informacje 
odnośnie aktualnych opłat za 
odbiór odpadów?

Informacji w sprawie opłat 
(nadpłaty, niedopłaty itp.) oraz 
deklaracji za gospodarowanie 
odpadami można zasięgnąć 
w Wydziale Podatków i Opłat 
Lokalnych w godzinach pracy 
Urzędu. Informacji w sprawach 
technicznych tzn. kolorystyki 
pojemników, „jaki odpad do jakiego 
kosza”, odbioru odpadów przez 
operatora oraz PSZOK-u można 
zasięgnąć w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej.
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W tym roku Orkiestra grała pod hasłem „Laryngologia, otolaryngologia 
i diagnostyka głowy. Finał z głową!”. Sztab nr 1010 utworzony przy 
Bogatyńskim Ośrodku Kultury zebrał około 51 419,08 zł.

Tegoroczny finał, z uwagi na 
sytuację pandemiczną, nie mógł 
się odbyć w tradycyjnej formie. 
Razem z naszymi partnerami 
przenieśliśmy więc działania poza 
placówkę Bogatyńskiego Ośrodka 
Kultury. 30 stycznia z WOŚP-em 
grała Bukieciarnia „Róża”, w której 
odbyła się m.in. loteria fantowa, 
nauka komponowania bukietów 
oraz licytacja. Zebrano tam 
kwotę 4 467,47 zł. W dniu Finału, 

31 stycznia 22 wolontariuszy 
kwestowało w naszym mieście. 
Przed Bogatyńskim Ośrodkiem 
Kultury tradycyjnie stanęła BIG 
PUSZKA BOK, do której zebrano 
9381,08 zł. BIG PUSZCE towarzyszyło 
Stowarzyszenie OFF ROAD TEAM 
Bogatynia, które podczas swoich 
działań oraz internetowych licytacji 
zebrało 11 276,89 zł. Na stacji paliw 
HOREX w Bogatyni odbyła się m.in. 
licytacja fantów i karnetów oraz 

zbiórka do puszek wolontariuszy 
WOŚP. Suma zebrana z tych działań 
to 8 456,09 zł. Od 15 grudnia 
w dziesięciu punktach w gminie 
Bogatynia zbierano pieniądze do 
puszek stacjonarnych. Zsumowana 
z nich kwota wyniosła 7 753,50 zł. 
Poza tym Sztab 1010 założył również 
internetową e-skarbonkę do której 
wpłacono 470 zł.

Kochani! Dziękujemy za piękną, 
pełną wzajemnego szacunku, 
miłości i tolerancji orkiestrową 
niedzielę. Dzięki takim chwilom 
świat jest jeszcze piękniejszy. 
W imieniu naszego Sztabu nr 
1010 w Bogatyni i Fundacji 
WOŚP pragniemy bardzo, bardzo 
gorąco podziękować za Państwa 
zaangażowanie. Dzięki Państwa 
uczestnictwu wiemy, że będzie 
można zrealizować mnóstwo 
działań i zakupów, które wesprą 
polską medycynę dziecięcą.

Mamy wielką nadzieję, że kolejny 
jubileuszowy 30 Finał WOŚP, 
który odbędzie się w przyszłym 
roku, zostanie przeprowadzony 
w przystępniejszych warunkach 
bez lockdownu i obostrzeń 
pandemicznych, co pozwoli 
ubogacić programowo i artystycznie 
tą wspaniałą charytatywną 
inicjatywę.

29. Finał WOŚP w Bogatyni
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Konkursy tradycji znane są w kulturze europejskiej od stuleci. Obecne 
są również w kulturze ludów pozaeuropejskich. Ich głównym  celem 
pozostaje wzmacnianie przekazu między pokoleniami oraz integracja 
społeczna. Konkurs kolędowy w Bogatyni jest realizowany od połowy 
lat 80-tych XX wieku, należąc przy tym do najstarszych inicjatyw 
w regionie chroniących i promujących niematerialne dziedzictwo 
kulturowe. 

,W Polsce podlega ono specjalnej 
ochronie sformułowanej aktem 
prawa międzynarodowego 
w postaci ratyfikacji Konwencji 
UNESCO z 2003 roku w sprawie 
ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego 
ratyfikowanej w 2011 roku. 
Wtedy właśnie jednym ze 
współorganizatorów kolejnej 
edycji bogatyńskiej „Kolędy” był 
Narodowy Instytut Dziedzictwa 
w Warszawie, co wskazało na 
trafność przyjętej tutaj przed laty 
formuły. Coroczne uczestnictwo 
zagranicznych wykonawców jest 
polem do wymiany doświadczeń 
i wzajemnego komunikowania 
o stanie zachowania 
niematerialnego dziedzictwa 
w przygranicznych obszarach 3 
sąsiedzkich krajów: Polski, Czech 
i Niemiec.

W tegorocznej edycji (styczeń/luty 
2021 r.) wzięło udział 11 zespołów 
reprezentujących społeczności 
lokalne z terenu Dolnego Śląska oraz 
Górnych Łużyc w Saksonii. Według 
założeń regulaminowych uczestnicy 
mieli do wyboru udział w jednej 
z czterech kategorii ocenianych 
przez specjalistyczne jury złożone 
z etnologów:

 y świątecznego/wigilijnego stołu,

 y zespołowego wykonania jednej 
pieśni kolędowej lub pastorałki,

 y wygłoszenia oracji życzeniowej,

 y zaprezentowanie dekoracji 
świątecznej choinki.

Do grona uczestników należeli: 

dolnośląscy potomkowie 
ekspatriantów z dawnych 
wschodnich obszarów Polski, 
polskich reemigrantów z Bośni, 
przesiedleńców z regionów 
w obecnych granicach kraju oraz 
Serbołużyczanie z niemieckiej 
Saksonii. Po raz pierwszy w historii 
bogatyńskiego konkursu, wskutek 
panujących pandemicznych 
obostrzeń, zaproponowano nową 
formułę realizacji, polegającą na 
przygotowaniu przez każdą z grup 
autorskiej rejestracji prezentacji. 
Spopularyzowanie w ostatnich 
latach używania smartfonów, 
szczególnie wśród osób młodego 
pokolenia, spowodowało owocne 
wykorzystanie współczesnej 
techniki dla utrwalania tradycji 
i stworzenia ważnej płaszczyzny 
współdziałania pokoleń. Dzięki 
idei konkursu powstały ciekawe 
materiały dokumentujące zjawiska 
kulturowe w kręgach społeczności 
lokalnych. Jego internetowa 
edycja doprowadziła do powstania 
rekordowej ilości widzów śledzących 
jego prezentacje. W głosowaniu na 
faworyta publiczności wzięło udział 
1285 osób.

Mieszkańcy wsi Gościszów 
przedstawili unikatowe tradycje, 
które przenoszone są przez ich 
rodziny na przestrzeni przeszło 
stulecia: z dawnych ziem kresowych 
na Bałkany, aby znaleźć się po 
1946 na Dolnym Śląsku. Pokazali 
swój zwyczajowy, świąteczny 
stół z potrawami towarzyszącymi 
zwyczajowej Wigilii; prezentacja 
była opatrzona wyczerpującym 

komentarzem. Zarówno strój 
wykonawców, jak i poziom wokalny 
wykonań pieśni odpowiadał 
kanonom dawnej kultury ludowej. 
Przyznana grupie Gościszowian 
główna nagroda konkursu wskazuje 
na wzorcowy model ochrony 
tradycji  w kręgu tej społeczności.

Zespoły z Czerwonej Wody 
i Nowego Waliszowa imponowały 
przywiązaniem do kresowych 
zwyczajów, szczególnie bogatych 
w dziedzinie kulinarnej. Zachowały 
one również zwyczaj archaicznego 
śpiewu, stanowiącego świadectwo 
przywiązania do kultury utraconej 
niegdyś ojczyzny.

Zespół „Cisowianki” z Henrykowa 
przedstawił interesujący 
dokument autentycznej wieczerzy 
wigilijnej obchodzonej w domu 
jednej z członkiń. Z kolei Zespół 
„Rozmaryn” zwrócił uwagę na 
współczesne elementy świętowania 
ze zróżnicowaną prezentacją 
tradycyjnych potraw oraz choinką 
z prawdziwymi świecami, co 
należy obecnie do rzadkości. Przed 
półwieczem płonące prawdziwym 
ogniem świece spotykane były 
powszechnie. Obecnie, m. in. 
ze względów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego jest to już 
tylko relikt minionego czasu. 
Zespół „Waliszowianie” z Nowego 
Waliszowa w swej propozycji 
przedstawił m.in. snop zboża, który 
jako ostatni zwożony podczas żniw 
z pola, stawiany był podczas Wigilii 
we wnętrzach. Ten zwyczaj związany 
z dawnymi społecznościami 
agrarnymi spotykany jest obecnie 
bardzo rzadko. W czasach 
przedchrześcijańskich snop taki 
stanowił upostaciowanie „ducha 
pola” obecnego przy zwyczajowej 
wieczerzy w czasie przesilenia 
zimowego. Zespół „Działoszynianie” 
wśród potraw wigilijnego stołu 

Konkurs tradycji - Kolęda 2021
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wyeksponował „kutię” – najstarszą 
potrawę w kulturze ludów 
słowiańskich. Posiada ona głęboko 
magiczne konotacje, a rytuał jej 
spożywania jest od pradawnych 
czasów kulminacyjnym aktem 
podczas ofiarnej wieczerzy, 
która, wzbogacona o elementy 
chrześcijańskie, dotrwała do 
czasów współczesnych. Zespół 
„Kapela Pogranicze” ze Studnisk 
przedstawił tradycje świąteczne 
znajdujące się w zaawansowanym 
stanie zaniku. Udział w konkursie 
z pewnością stanowił deklarację 
woli uczestniczenia w docieraniu do 
źródeł własnych tradycji, zgodnie ze 
wskazaniami regulaminu.

Tradycje innego kręgu kulturowego 
przedstawili uczestnicy z Niemiec, 
gdzie kultywowany od pokoleń 
śpiew grupowy budzi podziw 
wysokim poziomem wykonania. 
Towarzyszy czasowi Adwentu 
będącym czterotygodniowym 

okresem oczekiwania na nadejście 
momentu Narodzin Pańskich 
i symbolicznego światła. Na 
szczególną uwagę zasługują tu 
wokalne prezentacje Verein „Kólesko” 
ze Schleife wraz z życzeniami 
świątecznymi będącymi przykładem 
dawnej literatury pisanej, a także 
Zespół „Chor Budysin” z Budziszyna. 
Zwracał uwagę tradycyjny strój, 
którego tradycja noszenia jest nadal 
żywa wśród mieszkańców regionu. 
Grupa Frauen und Familienzentrum 
Regionalverband Sachsen Ost e.V. 
z Zittau wskazała na obecność wielu 
kulturowych wątków w zimowym 
świętowaniu zapożyczonych 
z kultury globalnej, a także 
przedstawiła zwyczajowe potrawy 
obecne z tej okazji w domach 
współczesnych Serbołużyczan.

Indywidualnymi laureatami nagród 
za wygłoszenie tradycyjnych oracji 
życzeniowych zostali: Wojciech 
Omiatacz z Gościszowa oraz Marian 

Pukacki z Rząsin. Przedstawili oni 
we właściwy sposób  zgodny 
z przekazem tradycji, w tym - 
z zachowaniem charakterystycznej 
intonacji i tzw. skandowania, oracje 
zwyczajowo wygłaszane właśnie 
przez młodych mężczyzn.

Prezentacjom konkursowym 
towarzyszyły prelekcje wygłoszone 
przez członków jury – specjalistów 
w dziedzinie etnologii. Przybliżały 
one tematykę  rytuałów i zwyczajów 
obecnych w naszej rzeczywistości: 
Choinka – magia zielonej gałęzi, 
(Ignacy Dumin), Tradycje wigilijnego 
stołu (Henryk Dumin), O świętym 
Mikołaju prawdy i nieprawdy 
(Zbigniew Stańczyk). Wypowiedzi te 
stanowiły uzupełnienie prezentacji 
zespołów umożliwiające widzom 
rozumienie często pradawnej 
symboliki kulturowej obecnej we 
współczesnym świętowaniu.

Henryk Dumin
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Podczas dwóch niedziel, 17 oraz 24 stycznia zorganizowane zostały 
Koncerty Noworoczne Kolęd i Pastorałek. Pierwszy odbył się w Kościele 
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni, a drugi w Kościele pw. 
św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bogatyni.

Wydarzenia uświetnił występ 
zespołu wokalnego „Amazonki” 
z Bogatyni. Grupa istnieje od 
2017 roku i z powodzeniem 
koncertuje zarówno lokalnie, jak 
i poza granicami naszej gminy. 
W minionym roku „Amazonki” 
mimo pandemii wystąpiły 
w Filharmonii Częstochowskiej 
w ramach XXIII Międzynarodowej 
Pielgrzymki Kobiet po Chorobie 
Nowotworowej na Jasną Górę. Na 
finiszu produkcji jest również płyta 
„Amazonek” z coverami muzyki 
popularnej, nagrana w bogatyńskim 

ArtRadiu. Zespół prowadzi 
dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka 
Kultury Bożena Mazowiecka. 
W trakcie godzinnych koncertów 
zgromadzona w kościołach 
publiczność mogła wysłuchać 
wykonań najpiękniejszych polskich 
kolęd, pastorałek oraz piosenek 
świątecznych. Niestety, ze względu 
na obostrzenia pandemiczne na 
żywo koncerty wysłuchało tylko 
kilkadziesiąt osób. Występy zostały 
jednak nagrane i udostępnione 
na stronie internetowej oraz 
facebook’u Bogatyńskiego Ośrodka 

Kultury, aby każdy zainteresowany 
mógł je obejrzeć. Koncerty 
poprowadzili gospodarze wydarzeń 
ks. dziekan Ryszard Trzósło oraz ks. 
wicedziekan Piotr Kutkiewicz. Były to 
pełne ciepła, świątecznej atmosfery 
i radości chwile. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim uczestnikom 
wydarzeń za obecność i zapraszamy 
na kolejne koncerty noworoczne 
za rok, miejmy nadzieję, że już 
w normalnych warunkach i bez 
obostrzeń sanitarnych.

Organizatorzy: Parafia pw. 
św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Bogatyni, Parafia pw. św. 
Maksymiliana Marii Kolbego 
w Bogatyni, Bogatyński Ośrodek 
Kultury, UMiG Bogatynia.

Koncerty Noworoczne
Kolęd i Pastorałek

Z wiadomych dla wszystkich 
przyczyn zdecydowaliśmy 
się przenieść tegoroczne 
festiwalowe występy na 
facebook-a Bogatyńskiego 
Ośrodka Kultury. Impreza odbędzie 
się 3 marca o godzinie 10.00. 
Piosenki o wiośnie zaśpiewają 
dzieci z przedszkoli oraz szkół 
podstawowych klas I-III z Miasta 
i Gminy Bogatynia. Już teraz 
zapraszamy do „lajkowania” 
i komentowania wszystkich 
występów naszych najmłodszych 
artystów. Do zobaczenia i usłyszenia 
na facebook-u!

Więcej szczegółów na stronie  
www.bokbogatynia.pl
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“Ptaki ojczystych wzgórz”
czyli najnowsza powieść Haliny Barań

W ostatnim czasie na rynku księgarskim pojawiła się najnowsza 
powieść naszej rodzimej, bogatyńskiej pisarki Haliny Barań pt. “Ptaki 
ojczystych wzgórz”. Książkę można już też nabyć oraz wypożyczyć 
w Bibliotece Publicznej im. Polskich Noblistów w Bogatyni. Tymczasem 
zachęcamy do zapoznania się z recenzją łódzkiego językoznawcy 
i slawisty - prof. Rafała Leszczyńskiego.

Ptaki ojczystych wzgórz to już 
dziesiąta powieść autorki. Także 
w niej obecny jest wątek Serbów 
Łużyckich, lecz na nowy, odmienny 
sposób, dzięki czemu uniknęła 
konstrukcyjnego   schematyzmu. 
Udane połączenie losów 
polskich osiedleńców w tzw. 
worku turoszowskim z losem 
autochtonicznych mieszkańców 
tamtej ziemi, czyli Łużyczan, inaczej  
Serbów - jak sami siebie  nazywają 
- spaja najnowszą powieść p. Haliny 
Barań z poprzednimi. O ile życie 
osiedleńców na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych stało się tematem 
licznych utworów literackich oraz 
filmów, z których cykl z Kargulem 
i Pawlakiem zdobył sobie wielką 
popularność, to życie przy samej 
granicy, tam, gdzie w zasięgu 
wzroku jest obszar obcego państwa, 
nie przyciągnęło znacząco uwagi 
pisarzy poza „Ptasim gościńcem” 

Haliny Auderskiej (1973), która to 
książka jest raczej obciążona treścią 
polityczną, docenioną zresztą 
przez władze PRL,  niż rzetelnym 
świadectwem  tamtejszego życia.  
Zresztą akcja powieści Auderskiej 
zlokalizowana została nad Odrą, 
życie nad wpływającą do Odry Nysą 
nie wydawało się warte utrwalenia 
w powieści. 

Ale nie Halinie Barań, która na tej 
ziemi przygranicznej się urodziła 
i nadal na niej mieszka. A to znaczy, 
że wybornie zna tamtejszych 
ludzi, że uczestniczyła w ich życiu 
i widziała zmiany zachodzące po 
otwarciu granicy.  Co najmniej 
trzy pokolenia Polaków tworzą 
nową historię tamtej okolicy. 
W niektórych literaturach  
(na przykład w angielskiej, 
niderlandzkiej, niemieckiej)  od 
lat międzywojennych poczytne 
stały się rodzinne sagi, obejmujące 

życie wielu pokoleń jednej rodziny. 
W polskim piśmiennictwie  tę 
trudną do napisania odmianę 
powieściową odważnie podjęła 
Halina Barań w „Ptakach ojczystych 
wzgórz”, wypełniając w ten sposób 
lukę w rodzimej literaturze.

Należy dodać, że podobnie jak 
we wcześniejszych powieściach, 
znajdzie w tej książce czytelnik 
bogactwo kolorów, odcieni, 
barwnych plam, co jest zrozumiałe 
u autorki plastyczki, lecz odróżnia ją 
od pisarzy, jacy tej sensualistycznej 
wrażliwości na barwy nie posiadają.

   Krótko mówiąc: w najnowszej 
książce Haliny Barań widać 
rozwój jej pisarskiego talentu, 
odważne sięgnięcie do niełatwej 
w konstruowaniu formy sagi 
rodzinnej i do podjęcia tematyki  
transgranicznych spotkań ludzi 
uformowanych w różnych 
wszak państwach, a w powieści 
szukających tego, co wspólne, 
co ogólnoludzkie.  To takie 
humanitarne przesłanie Haliny Barań 
dla czytelników.

Prof. Rafał Leszczyński polski językoznawca, 
specjalista filologii zachodniosłowiańskiej.

OGÓLNOPOLSKI

TURNIeJ
FORM SaTYRYCZnYCH
BOGaTYnIa 2021

38
MaŁYCH

Czekamy na zgłoszenia!
Do 2 kwietnia 2021 r. należy  przesłać zgłoszenia na tekst saty-
ryczny na adres: Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych, 
ul. Sztygarska 21, 59-920 Bogatynia. Prace powinny być podpisane 
godłem (pseudonimem). W oddzielnej kopercie należy dołączyć swoje 
dane (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon 
kontaktowy). Tego samego godła (nicku) należy użyć przesyłając 
prace drogą elektroniczną (turniej.lgarzy@gmail.com)

I nagroda – 3000 zł, tytuł Ksiecia Łgarzy oraz 
statuetka” Złotego Kosy” !
Do 23 kwietnia 2021 r. zgłoszenia do głównego konkursu na krótką 
prezentacje sceniczną (w formie multimedialnej, wraz z kartą uczest-
nictwa) należy przesłać pod adres: Stowarzyszenie Turnieju Małych 
Form Satyrycznych, ul. Sztygarska 21, 59-920 Bogatynia (w przypad-
ku linku, do wiadomości mailowej powinien być załączony podpisany 
skan karty uczestnictwa).

I nagroda – 5000 zł, tytuł” Króla Łgarzy” oraz 
statuetka Kozła!
Pojedynek Gości o Nagrodę Publiczności, to przegląd najciekawszych 
zjawisk na scenie kabaretowej i satyrycznej. Pojedynek odbędzie sie 
w czasie koncertu Finałowego w dniu 29 maja 2021 roku w Bogatyni. 
Do udziału w pojedynku zaprasza organizator turnieju na podstawie 
rekomendacji.

Nagroda – 5000 zł oraz statuetka „Szczupłe-
go Andrzeja” trafi  do wybrańców bogatyń-
skiej publiczności.
Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursów oraz 
Kartę uczestnictwa można znaleźć na stronie internetowej 
www.turniej.com.pl

www.turniej.com.pl
ZAPRASZAMY 

Z UŚMIECHEM!
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Zapraszamy do zabawy! Na 
przedstawionym zdjęciu 
dokonaliśmy małego 
fotomontażu. Zadaniem naszych 
czytelników jest odnalezienie tej 
zmiany.

Podpowiadamy tylko, że 
modyfikacje w  tym cyklu nie będą 
dotyczyć bilboardów, plakatów czy 
ogłoszeń widocznych na zdjęciach. 
Na autora pierwszej prawidłowej 
odpowiedzi czekają 2 bilety do kina 
„Kadr”. W konkursie nie mogą brać 
udziału pracownicy Organizatora, 
także członkowie ich najbliższej 
rodziny. Odpowiedzi prosimy 
wysyłać na adres mailowy: konkurs@
bogatynia.pl

Coś tu  
nie gra!

Od końca stycznia na Cmentarzu 
Komunalnym w Bogatyni stoi 
regał na znicze do ponownego 
użytku. To interesująca i 
proekologiczna inicjatywa.

MZGK jako zarządca cmentarza 
zwraca się z prośbą, aby zostawiać 
tam znicze, które nadają się 
do wykorzystania, a nie są już 
potrzebne. Mamy nadzieję, że 
pomysł przypadnie mieszkańcom 
do gustu i jeżeli tak będzie, to takie 
same regały zostaną postawione na 
pozostałych cmentarzach.

Znicze do 
ponownego 
użytku


