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Proszówka vítá turisty 
PROSZÓWKA - Jsme první vesnice v Obci Gryfów Śląski, která se může pochlubit takovým objektem. Jedná se uvítací balvany z 
pískovce, které jsou dobrým základem pro rozvoj naší Proszówky. Z projektu Obnovy dolnoslezské vesnice jsme z 
Maršálkovského úřadu Dolnoslezského vojvodství získali finanční grant na realizaci dvou uvítacích balvanů a organizaci 
posezení pro všechny generace s názvem Propagace myšlenky obnovy dolnoslezské vesnice "Martinské slavnosti". 
 
Zdroj:  http://www.gryfow.pl/ 
 

Rekapitulace prací prováděných na hradě  Bolków   
BOLKÓW - Nedávno jsme se mohli účastnit konference, na které došlo k rekapitulaci 2. etapy 
prací prováděných na hradě Bolków. Investice byla spolufinancována z prostředků 
Ministerstva kultury a národního dědictví v rámci Operačního programu Kulturní dědictví 
Priorita 1 Ochrana památek (198 806, 78 PLN) a prostředků samosprávy Dolnoslezského 
vojvodství (211 906,78 PLN). 
 

Pramen: http://www.bolkow.pl/www/index.php?Itemid=1  
 

Výstavba silničního osvětlení v Gromadce  
GROMADKA - V období od 14. do 30 listopadu 2011 proběhla výstavba silničního osvětlení části ulic Norwida a Okrężna v 
Gromadce .(…) Za 40.724,50 PLN byla postavena ovládací skříň, podzemní kabeláž a 7 lamp. Skříň silničního osvětlení má 
vestavěný reduktor výkonu a zvýšenou rezervu výkonu na plánovanou 2. etapu. (…) Do nové rozvodné skříně je připojeno 
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osvětlení ulice Szkolna, které bylo postaveno v loňském roce. Celkem 16 nových sodíkových lamp s výkonem 70 W je 
napojených na úsporný ovládací systém s reduktorem výkonu. Obec Gromadka podala žádost o dotaci do Programu rozvoje 
venkova, osa  IV Leader, opatření 413 – Implementace místních rozvojových strategií pro operace, které splňují podmínky 
poskytování podpory v rámci opatření "Obnova a rozvoj venkova", financovaného Evropským zemědělským fondem pro 
Rozvoj venkova. Výše dotace činí 80% celé investice.   
 
Zdroj:  http://www.gromadka.pl/?id=231&t=&typ=n 
 

Pro výstrahu 
Dne 8. listopadu 2011 městské kulturní středisko společně s věznicí Zaręba pozvalo mládež z Integrované všeobecně 
vzdělávací a odborné školy v Gryfowě  Śląském na resocializační divadelní hru. 
 
„Bylo to příběh mladého, ambiciózního mládence, který poznával život. Byl poctivý, pocházel z tzv. dobré rodiny. Normální 
kluk. Měl stejné sny, cíle a malé úspěchy. Mohlo by se jednat o známého, souseda, přítele, kterého potkáváme cestou do 
školy nebo spolužáka. Bohužel někdy to v životě chodí tak, že se v honbě za penězi, lepším životem a úspěchem zapleteme 
se do situace, ze které není východisko. Ztrácíme vše a až pak si uvědomujeme, že se nám vše vymklo z rukou. Až ztráta 
svobody nás učí myslet…” 
 
Takto lze ve stručnosti prezentovat hru, kterou připravili a prezentovali ve společenském sále městského kulturního 
střediska v Gryfowě Śląském odsouzení z věznice v Zarębě. Celý projekt dohlížela paní psycholožka Joanna Galińska. (…) 
 
Zdroj:  http://www.gryfow.pl/ku-przestrodze,a785.html 
 

Gozdnica – setkání polské a německé mládeže  
GOZDNICA - Dne 1. prosince 2011 se konalo setkání polské a německé mládeže z Veřejného gymnázia v Gozdnici a 
Mittelschule "Geschwister Scholl" Krauschwitz. Setkání probíhalo pod heslem "Vánoční tradice v Polsku a Německu" v rámci 
projektu spolufinancovaného z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Žáci z obou škol prezentovali adventní a vánoční tradice své 
země. Zazpívali nejznámější a oblíbené koledy. Ale největší radost měli žáci z výroby vánočních ozdob, kdy došlo k velmi 
rychlé integraci mládeže, odbourání veškerých jazykových bariér. Vznikla krásná papírová přání, dekorativní ozdoby 
ozdobené stužkami a papírem, a krásná "cimprlátka" z těstovin. Při doprovodu polských a německých koled žáci společně 
ozdobili stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Sousedé z druhé strany Nisy měli také možnost ochutnat naše 
tradiční stědrovečerní jídla. Na závěr všechny navštívil Mikuláš. 
 
Zdroj:  http://www.gozdnica.pl/ 
 

„I ty se můžeš  stát andělem” 
BOLESŁAWIEC - Tradičně v prosinci zveme všechny občany Bolesławce na předvánoční setkání, které se uskuteční na 
náměstí. Letošní heslo akce zní "I ty se můžeš stát andělem". Ve speciálním Městečku andělů proběhne keramický jarmark... 
O dobrou náladu během nákupů se postará mj. Městský dechový orchestr „Bolesławiec” a pěvecký sbor z Kamenz – „Haus 



	  

	  	   	  

der Begegnung”. Polští a němečtí umělci zazpívají koledy a přizvou i návštěvníky akce ke společnému zpívání. Letos se 
uskuteční i speciální Happening andělů, tj. finále dílen „I ty se můžeš stát andělem" pořádaných v Bolesławci a v Kamenz. 
Během dílen účastníci vyráběli andělská křídla, která budou prezentovat právě na náměstí. Další součástí akce bude 
Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości, kdy si hosté z Polska a Německa budou blahopřát a občané se tradičně podělí o 
vánoční oplatku. 
 
Zdroj:  http://um.boleslawiec.pl/umbc/index.php?option=com_content&view=article&id=1158:ju-17-
grudnia-i-ty-moesz-zosta-anioem&catid=7:aktualne-informacje 
 

Občané Jaworu rozhodují společně  
JAWOR - 18. listopadu 2011 se v Evropském centru mládeže Euroregionu Nisa uskutečnilo projednávání s občany, týkající se 
návrhu dokumentů, které budou podkladem pro aktualizaci Strategie socio-ekonomického rozvoje města Jawor.  Setkání 
ukončilo veřejné projednávání, které bylo zahájeno 2. listopadu, kdy občané Jaworu mohli pomocí speciálních dotazníků 
předkládat svoje připomínky k návrhům zpracovaným Participačním týmem sestaveným starostou Jawora v souvislosti s 
účastí obce v celostátním projektu: „Rozhodujme společně”. Setkání s občany se zúčastnil i starosta Artur Urbański, který 
poděkoval Týmu za několikaměsíční společnou práci při zpracovávání podkladů pro aktualizaci Strategie a také přítomným 
občanům za jejich zapojení do přípravy obsahu tohoto dokumentu (…). 
 
Zdroj :  http://www.jawor.pl/pl/aktualnosc-2020.html  

Včelaři  slavili  svátek svého patrona  
Sedmého prosince je svátek Ambrože, patrona včelařů. U této příležitosti se v sobotu 3. prosince v Bogatyni uskutečnily 
oblastní slavnosti uspořádané Okresním včelařským spolkem ve Zgorzelci.  
 
Svátek včelařů se slaví v našem okrese již řadu let. Letos se slavnosti konaly v Bogatyni. Začaly mši svatou, později se 
účastnici vydali do Multifunkčního centra Trojzemí, kde se konala výstava včelařských výrobků spojená s jejich ochutnávkou 
a prodejem. Setkání bylo také příležitostí ke shrnutí celoroční práce ve včelínech a předání cen, poděkování a vyznamenání 
mnoha včelařům (…).  
 
Zdroj:  http://www.bogatynia.pl/content/view/full/11073 

 

  
 
 
 
 
 
 
 


