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Rekord zimy: -35,9 st. Celsia! 
POLSKÉ JIZERSKÉ HORY – Jizerské Hory se opět projevily jako polský studený pól. Ředitel Lesní správy ve Świeradowě 
Wiesław Krzewina nám sdělil, že dnes přibližně v 6.50 hod. v lokalitě Hala Izerska, v místě, kde potok Jagnięcy vtéká do 
hraniční Jizery, meteorologická stanice Lesní správy Świeradów naměřila rekordní teplotu pod nulou: -35,9 stupňů Celsia! Pro 
srovnání v samotném Świeradowě Zdroji bylo ve stejnou dobu naměřeno cca. -18 st C. Provozovatelé chaty Chatka Górzystów 
v lokalitě Hala Izerska mohou říct, že žijí v jiné klimatické zóně. V Jelení Hoře bylo tepleji, v 7.10 hod. teploměry v centru 
města ukazovaly – 21 stupňů Celsia, na sídlišti Zabobrze - 25 stupňů. (…) 
 
http://www.nj24.pl/article/rekord-zimna-359-stopni-celsjusza 
 

Ve wellness centru začíná výuka pro nemluvňata 
JELENIA GÓRA - Dne 6. února 2012 v Lázeňském wellness centru Marysieńka začíná další cyklus plavání pro nemluvňata a 
malé děti. Pořadatelem je Vodní mateřská škola KUBUŚ, která pořádá výuku i na bazénech v Karpaczi, Chojnowě, 
Świebodzicích, Jaworu a Bolesławci. Výuku řídí instruktorka, která rodiče naučí, jak lze hezky, bezpečně a také zdravě trávit 
čas se svým dítětem v bazénu. Během výuky je každé dítě v doprovodu rodiče. Jedná se o cvičení, kdy si děti zvykají na vodu, 
gymnastiku, a výuku chování, které zvyšuje bezpečí dítěte ve vodě. Je to i základ pro budoucí snadnější výuku různých 
technik plavání.  (…) 
 
http://www.nj24.pl/article/rusza-cykl-zaj%C4%99%C4%87-dla-niemowl%C4%85t-w-spa  
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"Ve tmě" Agnieszky Holland s nominací na Oscara! 
Americká filmová akademie vyhlásila nominace na Oscary 2012. Mezi nominovanými v kategorii Nejlepší cizojazyčný film je 
nejnovější film Agnieszky Holland "Ve tmě" (W Ciemności). „Samozřejmě jsme všichni rádi. Sice jsme s Kačenkou, moji 
dcerou a spolupracovnicí u toho filmu vypily dvě štamprle vodky, než jsme se to dozvěděly, takže jsme tak trochu uvolněné, 
ale když je člověk v takové soutěži, je vždy hezké postoupit do dalšího kola“  – řekla krátce po vyhlášení nominací. Holland 
není jediné polské jméno mezi letošními nominacemi. Získat Oscara má také šanci i kameraman Janusz Kamiński za film 
Válečný kůň v režii Stevena Spielberga. (…) 
 
http://film.onet.pl/wiadomosci/w-ciemnosci-agnieszki-holland-z-nominacja-do-
oscar,1,5007081,wiadomosc.html  
 

Koncert souboru z Ukrajiny  
KROMNOW - V sobotu 14. ledna, v zimní atmosféře, přijeli hosté ze vzdálené Ukrajiny, aby prezentovali program koled a 
pastorál. Posluchači mohli v Umělecké jizerské galerii v Kromnowě poslouchat skvěle připravené a prezentované skladby, 
které často doprovázelo vánoční blahopřání. Starosta obce Wojciech Poczynek na začátku uvítal hosty z Ukrajiny a všechny 
přítomné posluchače (...). Hodinový program v provedení žáků střední školy z Ivano-Frankivska veřejnost ocenila velkým 
potleskem. Soubor k nám přijel v rámci partnerské spolupráce, kterou naše obec navázala s ukrajinskou obcí v minulém roce. 
Koncertní trasa mladých umělců vedla přes Berlín, Drážďany, Prahu do Kromnowa. Po vystoupení následovalo ještě dlouhé 
povídání, které přispělo k navázání osobních kontaktů. (…) 
 
http://www.starakamienica.pl/ 
 

Pěvecký  sbor z Piechowic zpíval v Irsku 
PIECHOWICE/LIMERICK - Sbor zazpíval v posledním lednovém týdnu několik koncertů v obci Limerick. „Důstojně jsme 
reprezentovali město a jelenohorský okres“ – říkají členové pěveckého sboru.  
 
„Zpívali jsme v polském kostele sv. Martina a v polské škole, celkem to byly čtyři koncerty“ – sdělují členové Pěveckého 
sboru Harfa, který působí při farnosti v Piechowicích. Podle jejich slov byly koncerty v Limerick, kde žije několik tisíc Poláků, 
velkým potěšením pro zpěváky i pro tamní polskou národnostní menšinu. „Navázání kontaktů s polskými rodinami, které tam 
žijí, je velký úspěch. Z úst spokojených posluchačů zněly otázky, kdy zas přiletíte?“ - odpovídají členové sboru. Po 
koncertech zněly velké potlesky. Zdůrazňují, že se o ně polské rodiny a Farní rada velice dobře starali. Byla to první 
zahraniční cesta Pěveckého sboru Harfa. (…) 
 
http://www.nj24.pl/article/ch%C3%B3r-z-piechowic-koncertowa%C5%82-w-irlandii  
 

 



	  

	  	   	  

Radnice v Jaworu vyřezávaná světlem  
Starosta města Jawor zve všechny občany ke zhlédnutí prezentace moderní světelné iluminace javorské radnice, zpracované 
formou 3D vizualizace a k hlasování pro jeden z 5 variant vnějšího osvětlení objektu.(…) 
 
http://www.jawor.pl/pl/aktualnosc-2094.html 
 

Pravda a paměť.  Od pátku v knihovně  Książnica 
Karkonoska 
Výstava fotografií "Pravda a paměť – Smolensk 10.04.10" dokumentuje události z 10. dubna 2010 ve Smolensku přijela do 
Jelení Hory. Několik dní bylo možné výstavu navštívit v knihovně Książnica Karkonoska.  
 
Expozice je fotografickým záznamem dopoledních okamžiků, 10. dubna 2010, v den, kdy se vládní letadlo TU-154M zřítilo 
před přistáním na letišti Severnyj ve Smolensku. V katastrofě zahynul prezidentský pár, představitelé vlády, poslanecké 
sněmovny a senátu, církve a různých organizací, kteří letěli na slavnosti k 70. výročí katynského masakru.  (…) 
 
http://www.jelonka.com/news,single,init,article,38384 
 

Vš ichni občané Bolesławce jsou zařazeni do 
systému selektivního sběru odpadu  
Na 19. zasedání Městského zastupitelstva v Bolesławci bylo schváleno usnesení o stanovení horní hranice poplatků za odběr 
komunálního odpadu, vyprazdňování bezodtokových nádrží a dopravu tekutých nečistot z nemovitostí na území města, které 
platí majitelé nemovitostí. 
 
Maximální sazby poplatků pro majitele nemovitostí za služby v oblasti odběru komunálního odpadu z území nemovitostí na 
území města Bolesławiec byly stanoveny ve výši 140 PLN/m3 bez daně + DPH a za vyprazdňování bezodtokových nádrží a 
dopravu tekutých nečistot z nemovitostí na území města Bolesławiec ve výši 48,15 PLN/m3 bez daně + DPH. 
Pokud jsou komunální odpady sbírány a odebírány selektivním způsobem, činí maximální poplatek za odběr komunálního 
odpadu, který platí majitelé nemovitostí, 66,67 PLN/m3 bez daně +DPH. (…) 
 
http://um.boleslawiec.pl/umbc/index.php?option=com_content&view=article&id=1241:wszyscy-
bolesawianie-objci-systemem-selektywnego-zbierania-odpadow&catid=7:aktualne-informacje 
 
 
 

 



	  

	  	   	  

Bezpečné děti  z mateřských škol  
Dne 18. ledna 2012 se uskutečnilo další setkání s názvem "Bezpečné děti z mateřských škol" v rámci projektu "Spolupráce 
obcí Nowogrodziec a Königswartha v oblasti investic a vzdělávání pro rozvoj dětí". Na speciální pozvání mateřskou školu 
navštívil "Komisař Lev" v doprovodu dvou policistek. Tento obrovský plyšový maskot zábavným způsobem propaguje mezi 
dětmi pravidla bezpečnosti při pohybu na silnicích.  (…) 
 
http://www.nowogrodziec.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=936&Itemid=1 
 
 
 


