
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa 

 

Projekt pn.: „Wesoło się bawimy, choć się różnimy” dofinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów 

Nisa-Nysa Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 

2007-2013 

 

 Budowa tras pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą sprzyja rozwojowi turystyki aktywnej. Miasto 

Jelenia Góra zamierza w ramach projektu wyznaczyć trasy piesze do uprawiania nordic-walking wraz z 

miejscem do odpoczynku i rekreacji. Planowany termin realizacji to II kw.2014 r. 

Goduszyn - dzielnica Jeleniej Góry, położona na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru posiada naturalne 

warunki do uprawiania nordic-walking. Projekt zakłada wyznaczenie 13 km tras pieszych za pomocą 26 słupków 

drewnianych z tabliczkami kierującymi wraz z budową miejsca do odpoczynku i rekreacji – Parku zabaw 

rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych. Zaplanowano posadowienie 9 sztuk następujących urządzeń: urządzenie do 

wspinaczki i podciągania, karuzela z kierownicą, urządzenie-równoważnia, wieża ze zjeżdżalnią, podwójna 

huśtawka z siedziskiem gniazdo, urządzenie-wioślarz, urządzenie-rowerek, urządzenie do ćwiczeń ramion i 

barku i stół do tenisa. Elementy parku będą wykonywane z wysokiej jakości materiałów, przyjaznych dla 

środowiska o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne z możliwością montażu na każdej nawierzchni. 

Miejsce planowane do posadowienia Parku to plac w centrum Goduszyna, sąsiadujący z boiskiem sportowym, z 

którego rozchodzą się trasy nordic-walking we wszystkich kierunkach. Trasy mogą być wykorzystywane 

również przez rowerzystów a w okresie zimowym jako trasy do narciarstwa biegowego. 

Na wybudowanej infrastrukturze planujemy zorganizować dwukrotnie - jednodniowe wędrówki nordic-walking 

wraz z integracyjnymi konkursami i zabawami wykorzystującymi urządzenia Parku oraz boisko sportowe z 

udziałem czeskiego Partnera Projektu - Miasta Semily w II kw.2014 r. dla 10 os. z CZ i 10 os. z PL każdorazowo 

oraz jedną imprezę w Semily w II kw.2014 dla 10 os. z PL i 10 os. z CZ. 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i spójności obszaru pogranicza polsko-czeskiego, 

maksymalne wykorzystanie szans wynikających z korzystnego położeni geograficznego, wspieranie 

transgranicznej współpracy w dziedzinie turystyki poprzez poszerzenie oferty turystycznej polskiej strony 

pogranicza o nowy produkt turystyczny jakim będą trasy do uprawiania turystyki aktywnej wraz z miejscem do 

odpoczynku i rekreacji. 

 

Europejski Dzień Sąsiada 
 

W dniu 24.05.2014 r. w ramach projektu „Wesoło się bawimy, choć się różnimy” przedstawiciele strony polskiej 

spotkali się ze stroną czeską na pierwszej wspólnej imprezie z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada w Parku 

odpoczynku i rekreacji w Jeleniej Górze - Goduszynie. Organizator Miasto Jelenia Góra zapewniło moc atrakcji 

dla gości z Czech. Od godziny 11:00 po oficjalnym przywitaniu gości na Placu Ratuszowym, powędrowaliśmy z 

kijami do nordic walking do Goduszyna. Najwytrwalsi uczestnicy otrzymali w nagrodę komplety kijów do 

nordic walking za zajęcie I, II, III miejsca. Zaprezentowano nowowybudowany park odpoczynku i rekreacji 

wyposażony w urządzenia do wspinaczki i podciągania, karuzelę z kierownicą, równoważnię, wieżę ze 

zjeżdżalnią, podwójną huśtawkę z siedziskiem gniazdo, wioślarza, rowerek, urządzenie do ćwiczeń ramion i 

barku oraz stół do tenisa. Odbyły się gry i pokazy dla najmłodszych o tematyce nawiązującej do Europejskiego 

Dnia Sąsiada.  



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

I Jeleniogórska Noc Świętojańska 
 

W dniu 21.06.2014 r. w ramach projektu „Wesoło się bawimy, choć się różnimy” przedstawiciele strony polskiej 

spotkali się ze stroną czeską na ostatniej wspólnej imprezie z okazji I Jeleniogórskiej Nocy Świętojańskiej, która 

rozpoczęła się na terenie Parku odpoczynku i rekreacji w Jeleniej Górze - Goduszynie. Organizator Miasto 

Jelenia Góra zapewniło moc atrakcji dla gości z Czech. Od godziny 15:00 po oficjalnym przywitaniu gości i 

chwili zabawy najmłodszych uczestników na urządzeniach parku, udaliśmy się z kijami do nordic walking do 

Stajni Gostar. Odbyły się gry i pokazy dla najmłodszych, poszukiwano kwiatu paproci, pleciono wianki, które 

później puszczano na wodzie. Za wykonanie najpiękniejszych wianków, uczestnicy otrzymali w nagrodę 
komplety kijów do nordic walking za zajęcie I, II, III miejsca.   



 
 

 
 



 
 



 
 

 
 

 
 

 



Westernový den na Ostrově  
 

W ramach projektu „Wesoło się bawimy, choć się różnimy” przedstawiciele strony polskiej spotkali się ze stroną 
czeską na wspólnym pikniku Westernowym w Parku na Ostrowie w Semily. Organizator Miasto Semily 

zapewniło moc atrakcji dla grupy. Od godziny 13:00 po oficjalnym otwarciu Westernový den na Ostrově 
wystapił chór dziecięcy Jizerka. Zaprezentowano naturalną komunikację z koniem, między innymi jak 

„wyciszyć“ zwierzę oraz jak pracować z koniem. Odbyły się pokazy tańca m.in. grupy Countryon. 

Najciekawszym i ostatnim punktem programu był pokaz sokolnictwa, jest to sztuka tresury ptaków drapieżnych. 

Puchacze, sokoliki i orły wznosiły się nad zgromadzonymi na komendy treserów.  

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 


