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Slavnosti „Na společné cestě“ 
BOGATYNIA. 21. dubna se na Trojmezí konaly slavnosti s názvem „Na společné cestě“. Měly připomenout výročí vstupu České 
republiky a Polska do Evropské unie. Jedná se o pravidelnou akci, již organizuje sdružení měst „Malý trojúhelník“. 
 
Obyvatelé sousedících obcí se setkali, aby se společně bavili a slavili. Událost byla jako každoročně zahájena slavnostním 
přivítáním významných hostů, ale též pochodem starostů za zvuků doprovodného dechového orchestru. Na slavnostech 
nechybělo ani množství atrakcí pro děti i dospělé. 
 

 

 
http://www.bogatynia.pl/content/view/full/12961  
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Mezinárodní snídaně  
OPOLNO ZDRÓJ. Duben je měsíc propagace zdravého životního stylu. 24. dubna se ve škole v Opolně Zdrój setkaly děti z 
„nultých tříd“ (tj. ty nejstarší) z německých, českých a polských mateřských školek. Společně připravovaly zdravou a chutnou 
snídani. 
 
Setkání se konalo v rámci spolupráce školního kroužku PCK (tj. polského Červeného kříže) s německým Červeným křížem. V 
průběhu setkání jazyková bariéra zcela odpadla, zvláště pak u dětí. Ukázalo se, že připravené snídaňové stoly se příliš 
nelišily. Péče o vlastní zdraví je tedy součástí kultury nás všech. Po ukončení projektu děti využily krásné počasí a hry na 
čerstvém vzduchu den zdravého životního stylu uzavřely. 
 
Setkání jsou organizována v rámci projektu přeshraniční spolupráce v obci Bogatynia. Mezinárodní spolupráci koordinují 
vedoucí školního kroužku PCK Dorota Szwedová a učitelka němčiny Anna Opiatowská. (…) 
 
http://www.bogatynia.pl/content/view/full/12982 

 

Vydání dluhopisů  na výstavbu bytů  v Bolesławci 
BOLESŁAWIEC. Město Bolesławiec vydá 10 500 dluhopisů s nominální hodnotou každého z nich 1000 zlotých tak, aby celková 
částka dala 10 500 000 zlotých. Takové rozhodnutí padlo během 22. zasedání městského zastupitelstva. Rozhodnutí 
znamená formální zahájení a právní oporu procedury vydání komunálních dluhopisů. 
 
Cílem vydání dluhopisů je zmenšit rozpočtový deficit na rok 2012, spjatý s realizací investic v oblasti bytového hospodářství. 
V rámci uskutečnění těchto projektů bude částka 10 500 000 zlotých obratem poukázána Sdružení občanské výstavby v 
Bolesławci spol. s r.o. (Towarzystwu Budownictwa Społecznego) na navýšení základního kapitálu. 
 
Ze zmíněných prostředků se bude financovat výstavba dvou bytových domů v Bolesławci. V budově ve Gdańské ulici vznikne 
40 bytů za 30procentní účasti městského úřadu Bolesławiec na stavebních nákladech. V budově ve Staroszkolné ulici 
vznikne 80 bytů za 100procentní účasti města Bolesławiec na stavebních nákladech. (...) 
  
http://um.boleslawiec.pl/umbc/index.php?option=com_content&view=article&id=1395:-emisja-
obligacji-na-budow-mieszka-w-bolesawcu&catid=7:aktualne-informacje 
 

Evropské ocenění pro Bolesławiec 
BOLESŁAWIEC. Město Bolesławiec získalo na základě rozhodnutí parlamentárního shromáždění Rady Evropy druhé nejvyšší 
ocenění (po Ceně Evropy) – Čestnou plaketu Rady Evropy, která mu byla přiznána za jeho aktivity ve prospěch evropské 
spolupráce a vzájemné solidarity. 
 



	  

	  	   	  

Plaketa vyjadřuje uznání pro bolesławieckou místní samosprávu i občany za propagaci ideje evropské vzájemnosti. Čestná 
plaketa je po Evropském diplomu a Čestném praporu dalším z ocenění, které mohou samosprávní orgány získat za 
proevropské aktivity. Zpravidla ji obdrží obce, které už jsou několik let nositeli Čestného praporu a jejichž činnost ve 
prospěch ideje evropské vzájemnosti je natolik výjimečná, že zasluhuje vyšší ocenění. 
 
„Tato cena nás velmi potěšila a cítíme povinnost podnikat další aktivity ve prospěch evropské integrace,“ sděluje primátor 
Bolesławce Piotr Roman. (…) 
 
Předběžný termín slavnostního předání Čestné plakety Rady Evropy připadá na letošní srpen. (…) 
 
http://um.boleslawiec.pl/umbc/index.php?option=com_content&view=article&id=1405:europejskie-
wyronienie-dla-bolesawca&catid=7:aktualne-informacje 
 

Koňským povozem po Evropě  
BOLESŁAWIEC. 9. května se v Bolesławci zastavila skupinka Holanďanů, kteří se rozhodli zdolat na koňském povozu bezmála 
půlku Evropy. Recesisté cestují z běloruské Smarhoně do francouzské Paříže, tedy trasou, kterou cestoval před 200 lety 
Napoleon po porážce svého tažení do Ruska. Císař vyjel 4. prosince 1812 a do Paříže se dostal za 13 dní, 18. prosince. Během 
cesty, 13. prosince, projížděl i Bolesławcem, kde se zastavil na několik hodin, jak je to zaznamenáno v městských kronikách. 
 
Výprava není motivována ani čistě osobními zálibami účastníků, ani touhou vydat se na výlet „po stopách historie“. Díky 
reklamám, umístěným na kamionu, který převáží dodatečná zavazadla, proviant a další koně, shromažďují účastníci finanční 
prostředky pro nadaci „Černobylské děti Ukrajiny“, jež se zabývá pomocí dětem postiženým následky výbuchu jaderné 
elektrárny v roce 1986. 
 
Skupina se utábořila v areálu Městského střediska sportu a rekreace ve Spacerové ulici v Bolesławci. 

http://um.boleslawiec.pl/umbc/index.php?option=com_content&view=article&id=1406:powozem-
konnym-przez-europ&catid=7:aktualne-informacje 
 

Family cup na Lysé hoře (Łysa Góra) 
KOWARY. V neděli 13. května  proběhlo na Lysé hoře (Łysa góra) v Ministředisku zimních a letních sportů Mistrovství Dolního 
Slezska v horské cyklistice. Závody byly zároveň rozjížďkou 17. mistrovství Polska amatérů v horské cyklistice Family Cup 
2012. 
 
Závodit se bude pouze v jedné disciplíně – terénní závod (cross country) v kategorii jednotlivců i rodin. Z každé skupiny se do 
finále dostane prvních 6 z každé kategorie a 6 nejlepších rodin. (…) 
 
http://www.nj24.pl/article/family-cup-na-lysej-gorze 
 



	  

	  	   	  

Strojvůdce přiznal svou vinu 
JELENÍ HORA. Kamennohorské policejní velitelství obvinilo 58letého strojvůdce, který v sobotu 5. května večer řídil v opilosti 
osobní vlak z Jelení Hory do Gdyně, že přivodil bezprostřední ohrožení katastrofou v pozemní dopravě a že řídil motorové 
vozidlo pod vlivem alkoholu. Do pondělí 7. května, kdy byl předveden na policejní velitelství k výslechu, strojvůdce střízlivěl. 
 
Policejní velitelství předložila soudu návrh na vzetí muže do vazby, a to zvláště z důvodu výšky trestu, který mu hrozí. (…) 
 
http://www.nj24.pl/article/maszynista-przyznal-sie-do-winy 
 

V Podgórzyně  se výborně  bavili  
PODGÓRZYN. Umělecké výstupy, fotbalový turnaj, zábava při hudbě, pouštění obřích bublin, to vše čekalo v sobotu 5. května 
na účastníky Rodinných slavností v Podgórzyně. „Zisk půjde na charitativní účely,“ uvedly organizátorky. 
 
Neobyčejný zájem vzbudil výstup umělecké skupiny z místní základní školy. Mladí akrobaté ukázali několik pěkných triků, za 
což byli odměněni obrovským potleskem od četných diváků, kteří se kolem shromáždili. Vrcholem programu byl fotbalový 
turnaj „orlíků“ (tj. fotbalové mládeže), jehož se zúčastnilo 6 družstev z Jelení Hory a přilehlého okresu. Koncertovala také 
hudební skupina Prestiż. 
 
Nechyběla samozřejmě ani tombola, v níž vyhrával každý z losů. Není tedy divu, že již po třech hodinách zmizely všechny z 
pěti set připravených losů. Návštěvníci také mohli za symbolickou částku ochutnat pečivo domácí výroby, zakousnout se do 
chleba se sádlem, najíst se bigosu i jiných pochoutek. (…) 
 

 

 
http://www.nj24.pl/article/swietna-zabawa-w-podgorzynie 
 
 

Hračky pro nemocné děti  



	  

	  	   	  

JELENÍ HORA. Stavebnice lego dostali pacienti dětského oddělení jelenohorské nemocnice. Hračky jim zajistila česká nadace 
Chance 4 Children, již založil a vede Jarosław Wojasem. 
 
Vedoucím organizace je Jarosław Wojas, jelenohorský rodák, který již 20 let žije v České republice. Jejím hlavním cílem je 
pomoc sirotkům, dětem ze špatně fungujících rodin a malým dětem v nemocnicích. Už čtyři roky nadace aktivně podporuje 
Dětský domov v Dąbrówce (Dom Dziecka Dąbrówka), kam dodává obuv, oděvy a pro děti organizuje výlety v rámci 
mezinárodních socializačních programů. Jejich cílem je zpravidla Liberec. 
„Doufám, že díky spolupráci se společností Lego to nebude naše poslední návštěva v jelenohorské nemocnici,“ dodává 
Jarosław Wojas. 
 

 

 
http://www.nj24.pl/article/zabawki-dla-chorych-dzieci 
 
 

Zakončení plavecké ligy 
BOGATYNIA. V poslední dubnový pátek 2012 se na plovárně v Integrované škole se speciálními třídami v Bogatyni konalo 
čtvrté kolo městské plavecké ligy základních škol. Akci organizovalo Centrum sportu a rekreace v Bogatyni a UKS 
Patomswim. 
 
Poslední etapa sumarizovala úsilí plavců během závodů, které byly zahájeny začátkem tohoto roku a rozvrženy do čtyř etap. 
Jednotlivá utkání se konala s odstupem jednoho měsíce. Soupeřilo celkem 95 účastníků (52 děvčat a 43 chlapců), kteří 
startovali v šesti věkových skupinách v kategoriích dívek nebo chlapců. Mladí závodníci, intenzivně podporováni svými 
nejbližšími, měli za úkol uplavat vzdálenost 25 m volným stylem a také znakem. Individuální časy jednotlivých disciplín byly 
přepočítávány na body podle závazných tabulek, pozice v jednotlivých etapách byly naproti tomu vypočítávány na základě 
součtu bodů ze dvou disciplín. Cílem závodu bylo popularizovat plavání mezi dětmi a mládeží, propagovat plavání jakožto 
disciplínu, která má vliv na všestranný rozvoj pohybových dovedností u dětí a mládeže, ale také seznámit nejmladší 
účastníky s atmosférou plaveckých závodů. Krom toho byly překonány téměř všechny dosavadní plavecké rekordy města 
Bogatynia v příslušných kategoriích. (…) 
 
http://www.bogatynia.pl/content/view/full/13071 
 
 


