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Mistrovství Polska amatérů  ve sněhovém sochaření  
SKLARSKA POREBA - Soutěž o nejzajímavější sněhovou sochu. Akce, bez níž by bylo obtížné si představit zimu ve Szklarské 
Porębě. Bloky sněhu, z nichž družstva vyrábí sochy podle vlastních projektů, jsou večer osvětleny LEDovým světlem, což je 
mimořádná podívaná. Akci doprovází speciální ukázka sochání z ledu. Nebudou chybět ani soutěže a hry pro veřejnost. 
Hlavním námětem akce jsou zimní sporty. (…) Mistrovství amatérů ve sněhovém sochaření „ŚNIEGOLEPY 2012” se uskuteční 
ve Szklarské Porębě na prostranství Skwer Radiowej Trójki. Termín:  sobota  28. ledna 2012 v 10:00 – 18:00 hod. 
 
Zdroj:  http://www.szklarskaporeba.pl/pl/wydarzenia/kalendarz-
wydarzen.html?task=view_detail&agid=723&year=2012&month=01&day=28 
 

Protest proti záření  
STARA KAMIENICA - Dne 26. září 2011 se firma European Resources Poland se 
sídlem ve Wołowě u Wrocławi obrátila na starostu obce Stara Kamienica se 
žádostí o vydání rozhodnutí o environmentálních podmínkách po realizaci 
záměru „Hledání polymetalického ložiska uranu na koncesním území Kopaniec-
Kromnów” v obci Stara Kamienica. 13. října (čtvrtek) ve 12:00 hod před Obecním 
úřadem Stara Kamienica proběhla protestní akce proti těmto plánům, v jejímž 
rámci promluvila mezinárodní skupina studentů, byly předány podpisy občanů, 
byly poskytnuty rozhovory pro média.  
 

Hledání a těžba uranových rud způsobuje radioaktivní kontaminaci životního prostředí a je v rozporu se strategií obce Stara 
Kamienica, která je zaměřená na cestovní ruch a zemědělství.  
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V Polsku v současné době neexistuje ani jeden uranový důl a důlní díla po těžbě v letech 1950-1960 v Kopańci nejsou 
zajištěna. Je Jelenohorská kotlina a okolní střediska na okraji časované bomby? 
 
http://www.starakamienica.pl/index.php/aktualnoci/389-protest-przeciwko-promieniowaniu 
 

Zdolejte trasu závodů  Světového poháru  
JAKUSZYCE - V roce 2012 (17. a 18. února) se poprvé v dějinách Polska uskuteční 
závody Světového poháru v běžeckém lyžování. Samozřejmě na skvělých trasách v 
Jakuszycích. Máme dobrou zprávu pro všechny nadšence běžeckého lyžování – trasu 
připravenou pro nejlepší si bude moci vyzkoušet každý. A to již 5. února v rámci 
závodů Salomon Nordic Sunday! 
 
 Salomon Nordic Sunday / SNS je největší a v Polsku první cyklus závodů pro 

milovníky běžek. Nyní probíhá třetí ročník SNS. Většina závodů se koná v Jakuszycích. 5. února na stejných trasách, na nichž 
budou o dva týdny později závodit účastníci Světového poháru, budou soupeřit amatéři. Každý se bude moci vcítit do kůže 
Kowalczyk, Bjoergen, nebo Northuga. Každý z nás, když se bude o dva týdny později dívat na televizi a sledovat unavené 
závodníky, bude moci říct "Vím, co cítí. Je to skutečně velká námaha". „Samozřejmě trasa bude připravena tak, aby se naši 
závodníci na ní cítili bezpečně a neměli strach z technicky nejnáročnějších úseků“ – ujišťují pořadatelé SNS z Jakuszyc. 
 
http://www.szklarskaporeba.pl/pl/wydarzenia/kalendarz-
wydarzen.html?task=view_detail&agid=729&year=2012&month=02&day=05 
 

Vstupenky na Světový  pohár 
Prodej vstupenek na Světový pohár FIS v běžeckém lyžování 17.-18. února byl zahájen. Zatím lze vstupenky koupit pouze přes 
internet, ale po vánocích bude zahájen také prodej na více než 200 místech v celém Polsku, včetně Szklarské Poręby.  
Více informací o prodeji vstupenek najdete na webové stránce Světového poháru:  http://pucharswiata2012.pl/sprzedaz-
biletow/ 
 
http://www.szklarskaporeba.pl/pl/wydarzenia/archiwum-wydarzen/sport/1703-bilety-na-puchar-
swiata.html  
 

Ski Retro Festival 2012  
SZKLARSKA PORĘBA - Cyklus akcí pro milovníky zimních sportů v retro stylu, který bude ve Szklarské Porębě trvat celou zimu. 
Zúčastnit se může každý zájemce od mateřské školy po veterány lyžování. Všechny spojí jedno: dobrá zábava. Skvělá zábava 
je totiž během retro závodů důležitější než výsledky a soupeření. Povinné je oblečení a lyžařské vybavení z dávných dob. Čím 
vzdálenějších, tím lépe. Všechny moderní sportovní technologie budou ignorovány !   (…) 
 
http://www.szklarskaporeba.pl/pl/wydarzenia/kalendarz-
wydarzen.html?task=view_detail&agid=724&year=2012&month=01&day=11  
 



	  

	  	   	  

Koledníci v Kanceláři  saského premiéra  
DRÁŽĎANY - 20. prosince 2011 se v Kanceláři saského premiéra v Drážďanech konal Adventní koncert s účastí Pěveckého a 
tanečního souboru „Lusatia” z Osieku Łużyckého a pevěckého sboru ze Základní umělecké školy Felixe Nowowiejského ve 
Zgorzelci. Polské umělce doprovázel Drážďanský chlapecký pěvecký sbor a žáci liberecké základní hudební školy – lidový 
soubor Dudáček a dětská taneční skupina. Mládež zpívala koledy a pastorely v různých stylech, a proto měl koncert 
výjimečný multikulturní charakter. Posluchači s velkým zájmem sledovali vystoupení umělců. (…) 
 
http://www.zgorzelec.mserwer.pl/content.php?sid=3208dd666508e4a62a8647f62147a9ca&tr=cl&cms_i
d=530&p= 
 

Silnice již  opraveny 
SULIKÓW - Téměř 2 mil. PLN obec Sulików vynaložila na rekonstrukci pěti úseků obecních komunikací v částech: Sulików, 
Radzimów Dolny, Radzimów Górny a Stary Zawidów. Koncem minulého týdne proběhly poslední technické přejímky 
rekonstruovaných komunikací. Na jejich rekonstrukci obec Sulików získala dotaci z Ministerstva vnitra a administrativy. 
Práce související s rekonstrukcí silnic poškozených loňskou bleskovou povodní byly rozsáhlé. (…) 
 
http://www.sulikow.pl/ 
 

Nezapomeňme uklízet po svém psím miláčkovi  
ZGORZELEC - Vedení města Zgorzelec vyhlásilo v únoru 2011 akci "Žlutá karta" zaměřenou na 
majitele psů. Městská obec Zgorzelec kromě toho majitelům psů usnadnila uklízení po jejich 
psích miláčcích tak, že instalovala tzv. psí stanice a nádoby se sáčky montované na sloupech 
osvětlení v různých částech města. Majitelé psů si mohou zdarma vzít sáčky na psí 
exkrementy, které lze po použití vyhodit i do komunálních odpadkových košů. Uklízení po 
psích miláčcích se konečně stává ve Zgorzelci běžné. (…) 
 
http://www.zgorzelec.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2

088&catid=200&Itemid=100035 
 

Jizerské noviny 2011/2012 ve třech 
jazykových mutacích 
ŚWIERADÓW ZDRÓJ - Zveme vás k nahlédnutí do zimních Jizerských novin 
2011/2012, které byly zpracovány ve spolupráci s českou stranou. Příjemné čtení. 
 
http://www.swieradowzdroj.pl/GAZETA-GOR-IZERSKICH-2011-2012---
W-TRZECH-WERSJACH-JEZYKOWYCH/a-618  


