Blåhøj

BLÅHØJ EL
Blåhøj El jest pieknym sklepem z bogata oferta
sprzetu AGD i upominkow. Dziala rownierz jako
poczta z mozliwoscia odbioru i nadania paczek.

- wioska w rozwoju
SZKOLA W BLÅHØJ
W swojej ofercie ma przedszkole dla
najmlodszych, swietlice szkolna, szkole od 0-6
klasy, gdzie uczniowie czuja sie bezpiecznie w
klasach z mala liczba uczni.

TANIE OGRZEWANIE
CENTRALNE
Energetyka Blåhøjdostarcza najtansze w Danii
ogrzewanie centralne, produkowane wylacznie
biomasa pozyskiwana z rolnictwa.

mitblåhøj.dk

Wartosci szkoly:
• angazowanie wszystkich i wykorzystywanie
wzjamenych zalet.
• respekt dla kazdego z osobna jako
rownowartosciowego i wyjatkowego.
• Praktykowanie odpowiedzialnosci i
okazywanie troski.

Blåhøj jest polozony centralnie. W odleglosci 30
min. znajduje sie duzy wybor miejsc pracy.
Pobliskie miasta to: Brande, Herning, Ikast,
Give, Ølgod i Grindsted. Z Blåhøj jest tylko 10
min. drogi do autostrady. Blåhøj ma do zaoferowania tanie domy,tanie dzialki budowlane.
Zapraszamy do Blåhøj ,tutaj jest miejsce dla
Ciebie, twoich plano i zmierzen.

Mejscowosc w ktorej mieszkancy trzymaja
sie razem i wspolnie walcza o realizacje
wspolnych zmierzen i planow

PIEKNA PRZYRODA

KOSCIOL

Blåhøj otoczony jest piekna przyroda i jest
bogaty w 150 letnia historie..Miejscowoac jest
bogata w miejsca wysmienite na wycieczki
rowerowe i piesze ,ciagnaca sie sciezka
przerobiona ze starej lini kolejowej.

HALA SPOTROWA W BLÅHØJ
Zostala wybudowana przez mieszkancow
w czynie spolecznym.Jest obiektem gdzie
mozna uprawiac gimnastyke,grac w pilke
nozna,badminton,tenis. W hali znajdziemy
rowniez nowoczesna strzelnice,znajduje sie
tam tez aktywny klub dla seniorow,Hala spelnia tez ramy dla roznego rodzaju imprez organizowanych prze mieszkancow np.bazaru
swiatecznego,roznego rodzaju imprez
rozrywkowych.
Obok hali znajduja sie pomieszczenia gdzie
miedzy innymi odbywaja sie spotkania przy
wspolnym posilku ,jest rowniez mozliwosc wynajmu pomieszczen na imprezy prywatne.

Lokalny kosciol ludowy jest ladnym i
funkcjonalnym koscilem, gdzie odbywa sie
wiele roznych spotkan takich jak: spiewanie
piesni dla niemowlat,chor koscielny,spotkania
przed-komunijne i rozne koncerty.

Kosciol Betania jest bardzo aktywna instytucja,
ktora tetni zyciem przez wszystkie dni tygodnia.
Znajduje sie w niej klub nastolatkow,
harcerstwo,Blåhøj-klub i aktywni emeryci.

FÆLLESPARKEN
I byens Fællespark har vi en dejlig bålhytte, hvor vi samles til hygge, fællesspisning og Sankt Hans

