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Národní fond zdraví dluží  dolnoslezským 
nemocnicím 
DOLNÍ SLEZSKO. Částka, kterou Národní fond zdraví (Narodowy Fundusz Zdrowia - NFZ) nezaplatil nemocnicím z 
dolnoslezského vojvodství za tzv. nadstandardní služby, se neustále zvyšuje. Vzniká tak patová situace, kdy – podle slov 
vicemaršálka Jerzyho Łużniaka – nelze ani zavírat před nemocnými dveře nemocnic, nelze však ani pracovat jako doposud a 
nedostávat za to peníze. Łużniak pevně věří, že se záležitostí bude zabývat ministerstvo zdravotnictví a pomůže ji vyřešit. 
Nemocnice totiž nepřijímaly pacienty proto, aby jim zvýšily komfort životních podmínek, nýbrž aby jim zachránily zdraví nebo 
život. I proto by tato péče měla být v úplnosti uhrazena z prostředků NFZ. 
 
http://www.jg24.pl/?txt=26653&title=dlugi_nfz_wobec_dolnoslaskich_szpitali  
 

Větroňová hora je na prodej 
JEŻÓW SUDECKI. Nejatraktivnější část tzv. Větroňové hory (Góra Szybowcowa), jež je jedním z nejnavštěvovanějších 
vyhlídkových míst celé Jelenohorské kotliny, je nyní na prodej. 
 
„Nabídli jsme k prodeji asi nejcennější místo na Větroňové hoře – tedy vyhlídkovou louku s přilehlými lesními a 
zemědělskými pozemky v rozsahu zhruba 5 hektarů,“ prozradil nám starosta obce Jeżów Sudecki pan Edward Dudek. „Koho 
naše nabídka zaujme, může pozemky koupit a realizovat zde velkolepé plány,“ dodává. 
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„Rádi bychom, aby v místě vzniklo skutečné sportovní a rekreační středisko,“ vysvětluje starosta Dudek. „Je to nabídka 
pozemků, které jsou vyhrazenu pro výstavbu restaurace, horské chaty nebo i hotelu,“ doplňuje. Potenciální kupec by tu pak 
po dohodě s jelenohorským Aeroklubem mohl vybudovat a rozvinout středisko se standardy odpovídajícími 21. století. (…) 
 
http://www.jg24.pl/?txt=26633&title=gora_szybowcowa_na_sprzedaz 

Vznikne v Karpaczi unikátní pěší  zóna? 
KARPACZ. Nejprve výstavba silničního tunelu pod lyžařskou sjezdovkou a nyní plány na výstavbu nového městského centra – 
to vše byly a jsou nápady, jak udělat z Karpacze skutečné horské letovisko. 
 
V plánu je tedy výstavba jedné z nejdelších pěších zón v Evropě. Měla by být 800 metrů dlouhá. 
 
„Nedávno jsme pro tyto účely získali plochu ulice Konstytucji 3 Maja,“ řekl nám Michał Ciesielski ze sdružení polských 
urbanistů. 
 
V sobotu 11. května se proto setkaly čtyři týmy urbanistů s obyvateli města, aby se společně poradili, jak má chystaná pěší 
zóna vypadat. Teprve poté začne vlastní projektování. 
 
http://www.jg24.pl/?txt=26642&title=karpacz_bedzie_mial_super_deptak 

 

Jelení Horu bude hlídat dalších 50 kamer 
JELENÍ HORA. Do 30. září 2013 získá dalších 50 kamer do městského kamerového systému. Spolu s nimi se zakoupí i nové, 
moderní obslužné zařízení. V současnosti bylo vyhlášeno výběrové řízení na tuto zakázku. Hraniční termín na příjem nabídek 
připadá na 6. června 2013. (...) 
 
„Jelení Hora má k dispozici již poměrně dobře rozvinutý kamerový systém, nyní jsme si podali žádost o dotaci, abychom jej 
mohli ještě více rozšířit,“ uvedl náměstek jelenohorského primátora Hubert Papaj. „Půjde o 50 moderních kamer s až 
28násobným zoomem, což umožní velmi detailní monitoring území města. Pevně doufáme, že to zabrání vandalismu a 
podobným jevům,“ dodal pan náměstek. 
 
Zakázka bude zčásti financovaná z evropské dotace z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci 
Regionálního operačního programu pro Dolnoslezské vojvodství na léta 2007–13. (…) 
 



	  

	  	   	  

 

 
http://www.jelonka.com/news,single,init,article,46421 
 

Opraví to, co zničila velká voda 
JELENÍ HORA. Díry a výmoly na vozovkách, poničené lávky, krajnice a propusty – tak vypadají ulice Trzcińska a Kosynierów v 
Jelení Hoře po povodni, která se tudy prohnala v červenci 2012. Do konce letošního září se však ulice dočkají rekonstrukce. 
Nedávno bylo vyhlášeno výběrové řízení na tuto zakázku. (...) 
 
http://www.jelonka.com/news,single,init,article,46427 
 

Lázeňský  park si vyžádá celou řadu oprav 
JELENÍ HORA-CIEPLICE. Přestože byla v lázeňském parku v Cieplicích již celá řada drobnějších oprav provedena (např. 
popraskané lavičky, z nichž vytékala smůla), jeho správu čeká ještě mnoho práce směřující k tomu, aby park vypadal tak, jak 
se to naplánovalo v projektu jeho revitalizace. „Na trávnících je v kalužích tolik vody, že si tam plavou kachny,“ stěžují si 
hosté parku. 
 
To samozřejmě není jediný problém. Mnoho dřevin uschlo, také je již vidět, že část nové výsadby nepřežila zimu. (…) 
 
Primátor města Jelení Hory Marcin Zawiła je přesvědčený, že cieplický park vypadá moc hezky: „V současnosti plánujeme 
odvodnění parku, už byly provedeny vrty. Snažíme se nalézt co nejlepší řešení, abychom odstranili všechny vady na kráse, 
například problémy s ohromnými kalužemi vody na trávnících. Vyhlásili jsme také výběrové řízení na firmu, která se o park 
bude starat a uklízet jej. Doposud to bylo v kompetenci městské společnosti. Krom toho bude nutné vyměnit část nové 
výsadby, protože některé jehličnaté dřeviny nám seschly a ‚zčernaly‘,“ vypočetl primátor města problémy s údržbou parku. 
 
Mluvčí jelenohorského magistrátu Cezary Wiklik nás informoval, že firma, která prováděla revitalizaci celého parku, sice 
nedávno změnila vlastníka, zavázala se však vykonávat všechny povinnosti, jež plynou z dříve uzavřených smluv a dohod. 
Představitelé firmy ostatně složili kauci, z níž se budou financovat případné náklady s těmito závazky spojené. (…) 
 
http://www.jelonka.com/news,single,init,article,46428 



	  

	  	   	  

 

Vznikl Západní integrační region 
DOLNÍ SLEZSKO. Jedenadvacet zástupců městských a obecních úřadů z bolesławieckého, zhořeleckého, lubańského a 
lwóweckého okresu podepsalo memorandum o spolupráci v oblasti sociálního a hospodářského rozvoje tzv. Západního 
integračního regionu (Zachodni Obszar Integracyjny). Dokument byl podepsán 7. května 2013 za přítomnosti maršálka 
Dolnosleszkého vojvodství Jerzyho Łużniaka. 
 
Zástupci městských a obecních úřadů, kteří reprezentovali různé politické síly a odlišné způsoby výkonu svých pravomocí, 
tentokrát ponechali stranou to, co je rozděluje. Neshody totiž ustoupily snahám o sestavení smysluplného Programu 
integrovaných regionálních investic (Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) na roky 2014–2020 pro Západní 
integrační region. Tento program se má stát zárukou vyrovnaného rozvoje na celém území výše zmíněného regionu. Zárukou 
efektivní realizace výše deklarované spolupráce se pak stane dokument s názvem Strategie rozvoje Západního integračního 
regionu a Programu integrovaných regionálních investic obcí a okresů Západního integračního regionu na roky 2014–2020. 
Přípravou strategie a jejím uvedením v život se budou zabývat signatáři memoranda. Zástupci měst a obcí krom toho připraví 
i dokumenty, které je oprávní požádat vedení Dolnoslezského vojvodství o převedení části úkolů týkajících se regionálních 
operačních programů pro Dolní Slezsko na léta 2014–2020 do své kompetence. Signatáři by rádi spolupracovali na různých 
rovinách – rozvoj podnikání, společenská aktivizace, revitalizace regionu, zavádění nových technologií, zvláště pak v sektoru 
malých a středních firem. Jedním z podstatných cílů bude také získávání prostředků na realizaci těchto plánů. 
 

 

 
http://www.nj24.pl/article/powstal-zachodni-obszar-integracji  
 

Velká finanční podpora pro horskou službu 
DOLNÍ SLEZSKO. 700 tisíc zlotých dostanou dvě organizace dobrovolné horské služby (Górskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratownicze – GOPR) z Dolního Slezska, mj. ta z polské strany Krkonoš. Finance pocházejí z rozpočtu Dolnoslezského 
vojvodství a budou určeny na nákup techniky a dovybavení záchranářů horské služby. 
 



	  

	  	   	  

Částku 350 tisíc zlotých každá získají dvě organizace dobrovolné horské služby – Valbřišsko-kladská a Krkonošská. Podle 
slov náčelníka Krkonošské dobrovolné HS Olafa Grębowicze budou peníze určeny na zakoupení nové techniky: „Koupíme 
mimo jiné přístroj pro automatickou masáž srdce, který pak bude k dispozici na jednom z našich pracovišť,“ říká Grębowicz. 
„Rádi bychom si objednali i přístroje usnadňující vyhledávání v lavinách, chceme však také dovybavit naše záchranáře 
speciálním technickým oděvem. Taková výbava je ovšem velmi drahá.“ 
 
Záchranáři dobrovolné HS pomáhají turistům v horách již více než 50 let. Ke skupině krkonošských záchranářů patří více než 
150 horalů, kteří se účastní zhruba 300 záchranných akcí, 100 zásahů a 10 pátrání po ztracených turistech ročně. Oblast, 
která spadá do jejich kompetence, ročně navštíví 4 miliony turistů. 
 
http://www.nj24.pl/article/spore-pieniadze-dla-gopr-u 
 

15. ročník turistického veletrhu Tourtec 
JELENÍ HORA. Jak už se stalo každoroční milou tradicí, i v letošním roce organizoval odbor propagace, turistiky a sportu 
jelenohorského okresního úřadu turistický veletrh Toutec (Targi Turystyczne Tourtec). Podobně jako v předchozích letech 
učinili organizátoři i tentokrát maximum pro to, aby byly oba veletržní dni pro občany města co nejatraktivnější. Návštěvníky 
neodradila ani nepřízeň počasí, takže si i přes tuto nevýhodnou podmínku nelze stěžovat na nízkou návštěvnost. Tourtec 
dokazuje, že se Jelenohorští zajímavých akcí na místním Radničním náměstí (Plac Ratuszowy) účastní rádi a že přicházejí v 
hojném počtu, kdykoli se něco atraktivního děje. 
 
Program akce se obecně vzato příliš nelišil od programu loňského ročníku. Podobně jako tehdy jsme se mohli seznámit s 
nabídkou zhruba 130 vystavovatelů z Německa, Polska a České republiky. Zájemci si mohli vybrat z tisíců letáků, prospektů, 
brožur a jiných propagačních materiálů, které byly k dispozici na jednotlivých stáncích. Vystavovatelé všem zájemcům 
ochotně poradili nebo si s nimi vyměnili kontaktní údaje. Některé stánky pak organizovaly i hry a soutěže pro ty nejmladší z 
účastníků, s nimiž přirozeně přišli i jejich rodiče. (...) 
 
http://www.jg24.pl/?txt=26637&title=tourtec_xv_mija_drugi_dzien_miedzynarodowych_targow_turysty
cznych 
 
 


