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Společně  o značení turistických stezek 
JAWOR - Rozvoj turistiky v česko-polském pohraničí je velkou prioritou jak pro okres Jawor (Powiat Jaworski), tak pro jeho 
českého partnera – město Turnov. Potvrzuje to i stále se zvětšující podíl turistického sektoru na hospodářské struktuře 
tohoto regionu. 
 
Na pozvání Sdružení Český ráj přijela 21. února 2012 z jaworského okresu do Turnova čtrnáctičlenná delegace, složená ze 
zástupců organizací, které působí v odvětví turistiky a agroturistiky, dále reprezentantů různých sdružení a místních 
samosprávných orgánů v čele s přednostou okresního úřadu Jawor Stanisławem Laskowským a starostou obce Mściwojów 
Mariuszem Foryśem. Členové delegace se zúčastnili pracovního setkání, jehož náplní bylo představení systému značení 
turistických stezek a zajímavostí na území Českého ráje. Důležitým bodem jednání byla diskuze nad tzv. hnědými silničními 
ukazateli (směrovkami), které jsou určeny hlavně motorizovaným návštěvníkům a používány na území mnoha evropských 
států, mezi nimi také ČR a Polska. Zástupce Sdružení Český ráj ve svém příspěvku představil jednotící požadavky týkající se 
ukazatelů, které byly instalovány ještě koncem roku 2011 a lákají k návštěvě místních atrakcí a turistických objektů.  
 
http://www.powiat-jawor.org.pl/web/aktualnosc-495-
Wspolnie_o_wyznaczaniu_tras_turystycznych.html  
 

Gigantická ledová kra ve Wojanówě.  Budou záplavy? 
WOJANÓW - U wojanówského mostu se zastavila ledová kra značných rozměrů, která způsobuje 
zvýšení vodní hladiny a záplavy. V místě jsou bagry, jejichž úkolem je rozdrtit led. 

Obyvatelé Wojanówa, kteří pozorují kru na řece Bobr, jsou znepokojeni. „Doufám, že si s ní poradí 
rychle,“ řekl nám čtenář, který zavolal do naší redakce. Kra způsobila zvýšení hladiny řeky a její 
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rozliv v okolí mostu, který spojuje Wojanów s Bobrówem. Voda už zaplavila okolní pozemky. Na místo byly přistaveny bagry. 

Zatím by mělo postačit, když led rozlámou, aby protekl pod mostem. Hasiči se obávají, že takto rozměrný kus ledu může 
způsobit potíže v Jelení Hoře. V průběhu několika desítek minut by kra měla doplout do okolí Wiejské ulice. 

„Jsme připraveni na každou eventualitu – jako např. stavění hrází z pytlů s pískem nebo užití těžké techniky,“ říká náčelník 
hasičů Andrzej Ciosk. Společně s hasiči situaci průběžně monitorují i členové místního krizového štábu. 

http://www.nj24.pl/article/gigantyczna-kra-w-wojanowie-b%C4%99d%C4%85-podtopienia  
 

Dotace z ministerstva na opravy památek v regionu 
WLEŃ - Ministr kultury a národního dědictví určil 450 tisíc zlotých na další etapu rekonstrukce zříceniny hradu Lenno ve 
Wleni. Příspěvek na rekonstrukce dostaly od ministra také dvě farnosti – ve Wojanówě, sídlící v Dąbrowici, a v Miłkówě. 
Prostředky pocházejí z programu „Kulturní dědictví“. Zřícenina hradu Lenno ve Wleni získala příspěvek na konzervaci 
kamenného zdiva, odvodnění hradu, zvýšení bezpečnosti při využití objektu a eliminaci dalších možných havárií, 
způsobených jeho stavem. 

250 tisíci zlotých byl podpořen také projekt rekonstrukce kostela Panny Marie jasnohorské – Uzdravení nemocných ve 
Wojanówě, který pochází z 19. století a spadá pod farnost se sídlem v Dąbrovici. Částka bude použita na opravy krovu a 
výměnu střešní krytiny. Z dalších památek v regionu obdržel dotaci z ministerstva kostel svaté Hedviky Slezské v Miłkówě, 
postavený v 15. století. Peníze se použijí na opravy a zabezpečení kostelní věže. 

http://www.jelonka.com/news,single,init,article,38787 
 

Vodopád Kamieńczyk uzavřen 
SKLARSKA POREBA - V soutěsce potoka Kamieńczyk došlo k odtržení a sesuvu velkých ledových mas. Existuje riziko dalších 
sesuvů. „Z tohoto důvodu bude přístup do soutěsky a k vodopádu Kamieńczyku až do odvolání uzavřen. Návštěvníky prosíme 
o respektování tohoto zákazu, neboť průchod soutěskou na vlastní pěst znamená značné ohrožení jejich zdraví i života,“ 
informoval Michał Makowski z polského Krkonošského národního parku (Karkonoski Park Narodowy). Soutěska a vodopád se 
pro návštěvníky otevřou tak rychle, jak jen to bude možné. 

http://www.jelonka.com/news,single,init,article,38810  
 

Zasedání okresního krizového štábu 
LUBAŃ - 24. února 2012 v 10.00 přednosta okresního úřadu Lubań Walery Czarnecki svolal zasedání Okresní organizace 
krizových štábů (Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego). Setkání bylo motivováno náhlými záplavami v oblasti Sudet a 



	  

	  	   	  

Sudetského pohoří (tj. Krkonoš, Jizerských hor a podhůří). Na schůzi byli přítomni všichni zástupci obcí z okresu, 
bezpečnostních složek a inspekcí odpovídajících za řešení krizových situací. 

Přednosta spolu s Okresním centrem krizových štábů v Lubani poté, co se seznámil s aktuálním stavem věci, informoval, že 

se situace na vodních nádržích v okrese stabilizovala. Lokální záplavy  existují ve Świeradowě-Zdróji. Ostatní obce okresu 
nejsou ohroženy. 

Po vyhodnocení situace došlo k vyhlášení rozhodnutí o nepatrném zvětšení odtoku z Leśniańské nádrže. To vyplývá ze 
skutečnosti, že nechceme, aby se opakovala loňská nepříznivá situace. „Cílem zvětšení odtoku je udržení bezpečnostní 
rezervy v Leśniańské a Złotnické nádrži,“ shrnul přednosta. 

http://www.powiatluban.pl/index.php  
 

Podpis memoranda 
JELENIA GÓRA - Dne 4. ledna 2012 starostové měst a obcí jelenohorského okresu, primátor města Jelení Hora a přednosta 
tamního okresního úřadu podepsali dodatek k Memorandu o vzájemné spolupráci, který se týká společné turistické 
propagace v roce 2012.  

http://www.starostwo.jgora.pl/ 
 

Čestné uznání v soutěži  „Turistické objevy 2012“ 
ZLOTORYJA - Turistický webový portál „Targi Turystyczne Online“ (Turistické veletrhy online) organizoval pod patronátem 
Polské turistické organizace (Polska organizacja turystyczna) soutěž „Turistických objevů 2012“, jejímž cílem bylo 
povšimnout si nových turistických atrakcí, zajímavých turistických objektů či produktů. Obec Złotoryja do soutěže v kategorii 
skanzeny a muzea přihlásila „Skanzen Hornicko-hutnické městečko v Leszczyně“ (Skansen Miasteczko Górniczo-Hutnicze w 
Leszczynie). Rekonstruovaný objekt z oblasti złotoryjského okresu získal v rámci zmíněné soutěže čestné uznání. 
 
http://www.powiat-zlotoryja.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=870&Itemid=135 
 

Dům dětí  a mládeže se likvidovat nebude! 
JELENIA GÓRA - „Zůstaneme tady,“ potvrdila Danuta Siteková, ředitelka Domu dětí a mládeže (Młodzieżowy Dom Kultury, 
MDK) v Jelení Hoře. Toto rozhodnutí padlo po dnešních jednáních ředitelky s primátorem Marcinem Zawiłou. 
 
„Při jednáních s primátorem jsme došli ke shodě,“ potvrdila Danuta Siteková. „MDK zůstane na adrese ul. Skłodowskiej Curie 
12, v rámci projektu nového organizačního uspořádání však klesne počet úvazků o 3,5. Druhou podmínkou bylo, že 
organizace bude vyvíjet intenzivní úsilí, které by vedlo k získání prostředků z EU na běžnou činnost.“ (…) 
 



	  

	  	   	  

Zaměstnanci MDK pomalu polevují v protestech, které probíhají už několik dní. Ze zdí sídla organizace už sundali 
transparenty, schovali také vlajky v barvě smuteční černi. Ani hudba už nehraje. Zastavena byla i petiční akce s cílem zabránit 
zrušení organizace. Sběr podpisů probíhal prakticky všude – v obchodech, na ulicích, u mateřských školek. V průběhu 
několika málo dní se podařilo shromáždit zhruba 4,5 tisíce podpisů! (…) 
 
http://www.nj24.pl/article/nie-b%C4%99dzie-likwidacji-mdk 
 

Investice a úspory v nelehké době  
JELENIA GÓRA - Do čeho investovat v době krize, jak se pohybovat na burzovních trzích, co učinit, aby naše úspory byly 
v bezpečí? V této nelehké době, kdy trhy zmítá nejistota, mnoho soukromých investorů s jakýmkoli rozhodnutím váhá. Jejich 
pochybnosti mohou rozptýlit odborníci, kteří se s nimi již 21. a 22. března v průběhu konference bezplatně podělí o své 
znalosti v oblasti investování. (...) Konference, organizované v rámci projektu Evropské unie, se můžete zúčastnit zadarmo. 
Bude se konat ve dnech 21. a 22. března 2012 v zámečku Paulinum (Pałac Paulinum) v Jelení Hoře. Partnery konference jsou: 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (Varšavská burza cenných papírů; www.gpw.pl) a firma Szkolenia z Inwestycji 
Giełdowych (Školení burzovních investic; www.sig.edu.pl) 
 
http://www.jelonka.com/news,single,init,article,38682  
 

Vojáci, policie a hasiči  brání přehradu v 
Pilchowicích 

PILCHOWICE - Dva zločinci vtrhli ráno do objektu vodní elektrárny u přehrady v Pilchowicích, 
zaměstnance elektrárny si vzali jako rukojmí a podminovali hráz. Na policii pak zavolali a 
požadovali milion dolarů výkupného a zajištění vrtulníku, aby mohli uniknout. 
 
Krizová situace nastala okolo osmé hodiny ranní. Tou dobou policie obdržela anonymní informaci, 

že se u přehrady něco děje. Zanedlouho poté volali teroristi a vyslovili své požadavky. Bleskové ověření potvrdilo, že se jedná 
o reálnou hrozbu. Zločinci disponovali kulometem a působili velmi odhodlaně. Proběhla mobilizace vojenských, policejních a 
hasičských sil z několika okresů, oblast byla zajištěna a okamžitě byly zahájeny přípravy k evakuaci obyvatel sídel pod 
přehradou, ohrožených v případě jejího poškození. (…)  
 
To vše je samozřejmě pouze scénář a průběh taktické hry, zpracovaný mj. Okresním policejním ředitelstvím (Komenda 
Powiatowa Policji) ve Lwówku, vojvodským ředitelstvím (Komenda Wojewódzka) při Dolnoslezském vojvodském úřadu ve 
Vratislavi a okresními úřady Lwówek a Bolesławiec. Realizován byl v rámci dvoudenního cvičení „Přehrada 2012“, a to 
s velkou dávkou autenticity. (…) 
 
http://www.nj24.pl/article/wojsko-policja-i-stra%C5%BC-broni%C4%85-zapory-w-pilchowicach 
 
 

 



	  

	  	   	  

Pastva pro duši  
KRESZÓW - U příležitosti završení realizace projektu „Obnova areálu cisterciáckého opatství v Krzeszówě a jeho okolí – II. 
etapa“ se v sobotu 11. února konal v legnickém kostele koncert. Na pozvání legnického biskupa Stefana Cichého se koncertu 
zúčastnila poslankyně Marzena Machałková, přednostka okresního úřadu Ewa Kocembová a její zástupce Tadeusz Rycharski. 
Koncert je první událostí, která zahajuje celoroční cyklus kulturních akcí spjatých se zakončením prací, díky nimž se 
Krzeszówu navrátil někdejší lesk. (…) 
 
Konzervační práce byly v Krzeszówie provedeny ve dvou objektech, které se nacházejí uvnitř areálu opatství – Baziliky minor 
Nanebevzetí Panny Marie a kostela sv. Josefa. Restaurovány byly fresky na stěnách, kaple, boční oltáře, mauzoleum 
slezských Piastovců, obrazová výzdoba, stally, kazatelny, lavice, zpovědnice, soubor barokního vykládaného nábytku 
v sakristii, jakož i sochařská výzdoba fasády. (…) 
 
Do provozu byl uveden systém tzv. audioprůvodců (audio guide), moderní technologický prostředek, který usnadňuje 
individuální i skupinové prohlídky opatství. Turista nebo poutník si budou moci vybrat, v jakém jazyce si chtějí výklad 
poslechnout, což bude mít nepochybně vliv na větší dostupnost a atraktivitu památkových objektů pro zahraniční 
návštěvníky. 
 
http://new.kamienna-gora.pl/web/News/30 
 
 
 
 


