MAREK OBRĘBALSKI
Prezydent Miasta Jeleniej Góry

TO JUŻ NIE ZBIÓR OBIETNIC, LECZ FAKTÓW
Z REALIZACJI PROGRAMU WYBORCZEGO
Kadencja władz samorządowych miasta zakończy się wprawdzie w listopadzie, lecz już
dziś daje się odczuć przedwyborcza gorączka i widoczne są przedwyborcze przygotowania,
także programowe. To świetny moment nie tylko na swoistego rodzaju prezentację dokonań,
ale także czas refleksji o tym, co czeka Jelenią Górę i całą lokalną społeczność w najbliższej
przyszłości. Po okresie wytężonej ponad trzyletniej pracy, przychodzi czas gdy pojawiają się
już pierwsze znaczące efekty przez mieszkańców oczekiwane niekiedy przez lata. Kilkuletnie
przygotowania projektowe, dokumentacyjne i finansowe przynoszą rezultaty w postaci
uznania dla miasta wyrażanego wielosetmilionowymi kwotami dofinansowania m.in. z
różnych funduszy Unii Europejskiej. Budżet miasta na rok 2010 jeszcze nigdy nie był w tak
wysokim stopniu proinwestycyjny. Rozstrzygane są kolejne przetargi na roboty budowlane.
Rozpoczynane są kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne. Czeka nas zatem czas realizacji i
niewątpliwych radości z oddawanych do użytku kolejnych inwestycji.
Wszystkie te przedsięwzięcia uwzględniają interesy i potrzeby mieszkańców. Nie
sposób jednak, ze względu na skalę i złożoność, zrealizować wszystkich podjętych zamierzeń
do końca bieżącej kadencji. Część z nich uda się z pewnością urzeczywistnić w ciągu
najbliższego roku, a pozostałe w następnych latach.
Ocenę najważniejszych dokonań minionych już prawie czterech lat i projektowanych
już przedsięwzięć na najbliższy okres pozostawiam Szanownym Mieszkańcom Jeleniej Góry.

Rozwój gospodarczy – przestrzeń – infrastruktura techniczna
•

wspieranie rozwoju gospodarczego
1. utworzenie w Jeleniej Górze rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 września
2007 r. podstrefy kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej; wspólnie z
zarządem Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podjęto wiele działań
informacyjnych i promocyjnych; oferta inwestowania w Jeleniej Górze umieszczona
jest m.in. w Bazie Ofert Inwestycyjnych Gmin i Powiatów w Polsce; tereny Strefy
promowane są również w ramach współpracy m. in. z Polską Agencją Informacji i
Inwestycji Zagranicznych a ostatnio z Dolnośląską Agencją Współpracy
Gospodarczej; obecnie Jelenia Plast sp. z o.o. jest w trakcie nabywania nieruchomości
położonej przy ul. Spółdzielczej pod rozbudowę zakładu; przewidziane zwiększenie
zatrudnienia o ok. 50-60 osób;
2. przygotowanie uchwały nr 61/X/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z 22 maja 2007 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Jelenia Góra;
3. przygotowanie uchwały nr 179/XXVII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13
maja 2008 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie
zwolnienia od podatku od nieruchomości;
4. uruchomiono Punkt Obsługi Inwestora, opracowano poradnik „Dla Inwestora”;
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5. wydano informator „Krok po kroku do własnej firmy”;
6. na stronie internetowej miasta utworzono serwis informacyjny BIZNES, gdzie
umieszczono ważne informacje dla przedsiębiorców i inwestorów;
7. współorganizacja i patronat konferencji i seminariów dla przedsiębiorców:
a) konferencji dla przedsiębiorców poświęconej prezentacji Regionalnej Strategii
Innowacji;
b) konferencji dla przedsiębiorców pn. „Jak pozyskać kapitał z giełdy”;
c) spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców nt. „Certyfikowany podpis
kwalifikowany”;
d) seminarium „Karkonoski Klaster Turystyczny szansą na dynamiczny rozwój
regionu”;
e) seminarium „Autostrada Nowych Możliwości – dotacje dla firm w latach 20072013”;
w okresie od grudnia 2006 r. do sierpnia 2010 r. zmalała stopa bezrobocia z 11,0% do
9,8%; a liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 226 osób; od stycznia 2007 r. do sierpnia
2010 r. pracę podjęło 7.441 osób bezrobotnych, a zakłady pracy zgłosiły do Powiatowego
Urzędu Pracy wiele nowych ofert pracy. Pomimo, że obecna sytuacja gospodarcza kraju
spowodowała wzrost stopy bezrobocia w 2010 r., to nadal jest ona niższa w mieście niż w
kraju i województwie dolnośląskim. Taka sytuacja jest wynikiem wielu działań władz
miasta na rzecz wspierania lokalnej przedsiębiorczości, stwarzania zachęt dla inwestorów,
stosowania na większą skalę instrumentów rynku pracy (staże, przygotowanie zawodowe,
prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne); M.in. wspólnie z Powiatowym
Urzędem Pracy wdrożono program „nowe kwalifikacje i praca – to lepsze jutro” w
ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 20082013. Programem objęto ok. 200 osób z rewitalizowanego obszaru. Program aktywizuje
bezrobotnych i umożliwia przedsiębiorcom zatrudnienie pracowników o poszukiwanych
specjalnościach korzystając z dofinansowania z Funduszu Pracy.
zwiększa się systematycznie liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w
mieście; wzrost o 750 podmiotów w okresie od grudnia 2006 r. do sierpnia 2010 r. (z
11775 do 12525);
podjęto wiele działań, które mają wpływ na łagodzenie skutków kryzysu, stworzono
korzystne warunki do podejmowania działalności gospodarczej. Główne działania to:
- nie podwyższanie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2009 r.,
- poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych, budowa niezbędnej
infrastruktury komunalnej (sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, itp.). M.in.
poprzez:
 budowę ul. Karola Miarki w strefie, gdzie funkcjonuje ok. 50 firm oraz tworzone
będą nowe podmioty gospodarcze,
 projekt „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”,
- przyspieszenie prac nad opracowywaniem szczegółowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla tych części miasta gdzie wyznaczone są tereny pod budowę
zakładów produkcyjnych, usług, itp. Dotyczy to m.in.: Specjalnej Strefy Aktywności Spółdzielcza, Specjalnej Strefy Aktywności - Trasa Czeska-Lubańska, Jednostki
Centralna, Śródmieścia-Północ,
- skuteczne działania powołanego Punktu Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta, który
pomaga załatwiać formalności związane z uruchamianiem działalności gospodarczej,
- uaktywnianie terenów inwestycyjnych w utworzonej na terenie miasta Podstrefie
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze
poprzez budowę uzbrojenia,
- stosowanie ulg w podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Miejskiej,
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pomoc w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej dla przedsiębiorców,
promocja ofert inwestycyjnych miasta, jak również działających firm m.in. poprzez
rekomendację jeleniogórskich firm do konkursów (Dolnośląski Klucz Sukcesu,
Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy, „Ernst & Young – Przedsiębiorca Roku,
Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza), udział miasta w targach, podczas których
promowane były również jeleniogórskie firmy oraz oferty inwestycyjne miasta,
ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie szkoleń dla
bezrobotnych, tworzenia nowych miejsc pracy poprzez zakładanie przez bezrobotnych
nowych firm, bądź tworzenie nowych stanowisk pracy w już istniejących i pomoc w
uzyskiwaniu na ten cel dotacji, wynajmowanie bezrobotnym na rozpoczęcie
działalności lokali miejskich bez przetargu na podstawie uchwały Rady Miejskiej,
pomoc firmom będącym w trudnej sytuacji finansowej w spłacie zobowiązań wobec
miasta, m.in. udzielanie ulg w podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady
Miejskiej przedsiębiorcom, którzy tworzą nowe miejsca pracy, wydawanie decyzji o
zwolnieniu ze spłaty należnych płatności, rozłożeniu ich na raty bądź odroczenie
terminu; w 2009 r. z tych form pomocy skorzystało 27 firm, a w okresie od stycznia
do czerwca 2010 r. – 14 podmiotów;
nawiązanie współpracy z Dolnośląską Agencją Promocji i Obsługi Samorządów oraz
z „Property Journal – Polska Giełda Nieruchomości” w zakresie promocji ofert
inwestycyjnych miasta m.in. na Międzynarodowych Targach Inwestycji i
Nieruchomości MIPIM w Cannes (16–19 marca 2010 r.) oraz na Międzynarodowych
Targach MID we Wrocławiu (13-15 maja 2010 r.);
prezentacja oferty inwestycyjnej miasta w Chinach: na Światowej Wystawie
Gospodarczej Expo 2010 w Szanghaju oraz na Międzynarodowych Targach
Inwestycyjnych (CIFIT) w Xiamen (5-11 września 2010 r.);
przygotowanie oferty inwestycyjnej na Międzynarodowe Targi Nieruchomości
Inwestycyjnych w Monachium (październik 2010 r.).
Efekty ww. działań przynoszą wymierne korzyści. W 2009 r. powstało wiele obiektów
o charakterze usługowym, produkcyjno-magazynowym, w których powstały nowe
miejsca pracy. M.in. prywatni inwestorzy wybudowali:
- budynek turystyczno-konferencyjny „Opałkowa chata” przy ul. Sudeckiej,
- samochodowe centrum obsługi przy ul. Ogińskiego,
- hala produkcyjno-magazynowa firmy Weinert sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej,
- market budowlany „Castorama” przy ul. Grunwaldzkiej,
- kilka budynków mieszkalno-usługowych i usługowych w różnych częściach
miasta.
Niezależnie od tego wydano kilkanaście pozwoleń na budowę obiektów o charakterze
produkcyjnym i usługowym, wiele z nich znajduje się już w trakcie budowy. M.in. na:
- budowę budynku blacharni i lakierni przy ul. Spółdzielczej,
- rozbudowę hali serwisowej Centrum Motoryzacyjnego Grabarów,
- budowę budynku usługowo-handlowo-magazynowego przy ul. Wojewódzkiej,
- budowę budynków mieszkalno-usługowych w systemie developerskim.
Kilka firm z terenu miasta jest w trakcie załatwiania formalności na budowę nowych
zakładów, bądź rozbudowę istniejących, jak np. firma Jelenia Plast (zwiększenie
zatrudnienia o ok. 50-60 osób), Spółdzielnia Pracy Przemysłu Zabawkarskiego
„Zorka” (planowane jest zatrudnienie ok. 160 osób).

•

podjęto wiele działań na rzecz rozwoju uzdrowiskowej funkcji miasta:
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1. utworzono jednostkę pomocniczą Uzdrowisko Cieplice i nadano jej statut
umożliwiając tym samym bezpośrednie włączenie się mieszkańcom Cieplic w rozwój
i działania na rzecz Uzdrowiska;
2. nadano statut Uzdrowiska „Cieplice”;
3. poprawiono estetykę Placu Piastowskiego poprzez ustawienie wież kwiatowych;
4. zakończono budowę zdroju wody mineralnej przy skrzyżowaniu pl. Piastowskiego z
ul. Cervi, udostępniając możliwość poboru wód leczniczych mieszkańcom i turystom;
5. zakończono budowę zaplecza socjalnego Teatru Zdrojowego;
6. modernizacja Teatru Zdrojowego w Parku Zdrojowym - otrzymano dofinansowanie
z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 7
mln 551 tys. zł; zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia – marzec 2011 r.;
7. rewitalizacja Parku Zdrojowego - otrzymano dofinansowanie z priorytetu „Turystyka
i kultura” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 10 mln 436
tys. zł na zadanie pn. „uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez
rewitalizację parków zdrojowych”; zadanie w realizacji; zakończenie – 2011 r.;
8. rozpoczęto budowę „Term Cieplickich – Dolnośląskiego Centrum Rekreacji
Wodnej” – otrzymano dofinansowanie w wysokości 19 mln 360 tys. zł z Programu
Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”; zakończenie zadania – listopad 2011 r.;
efektem będzie m.in. zespół krytych basenów, całoroczny basen otwarty;
9. rozpoczęto prace związane z przebudową i adaptacją na cele kulturalne zespołu
pocysterskiego w Jeleniej Górze-Cieplicach - otrzymano dofinansowanie z priorytetu
„Turystyka i kultura” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości
11 mln 514 tys. zł; w obiekcie będzie nowa siedziba Muzeum Przyrodniczego i
Cieplickiego Centrum Kultury – Przystań Twórcza; ponadto wykonane zostaną
elewacje zabytkowego kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela i budynku klasztoru
pocysterskiego; wybrano wykonawcę zadania; realizacja zadania w latach 2010-2012;
10. wykonane zostaną dwa parkingi – przy ul. Oskara Langego i ul. Podgórzyńskiej – o
łącznej powierzchni ponad 7 tys. m2 wraz z oświetleniem, pawilonami sanitarnymi i
kioskami informacji turystycznej - przystąpiono do sieciowego projektu pn.
„Południowo-zachodni szlak cysterski” w ramach Programu Operacyjnego
„Innowacyjna Gospodarka” (z planowanym dofinansowaniem dla Jeleniej Góry w
wysokości 5,1 mln zł); planowane zakończenie – 2011 r.;
11. zakończono realizację zadania pn. „Monitoring rejonów turystycznych miasta
Jelenia Góra”; zadanie obejmowało montaż 61 kamer na terenie miasta, 3 centra
monitoringu znajdujące się w nowej siedzibie Straży Miejskiej, Komendzie Miejskiej
Policji i Wydziale Zarządzania Kryzysowego oraz samochód do monitoringu
mobilnego; na ten cel otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 mln 260 tys. zł z
priorytetu „Turystyka i kultura” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego;
12. w celu podniesienia atrakcyjności Uzdrowiska Cieplice dla kuracjuszy i turystów
wzbogacono ofertę kulturalną poprzez organizowanie czy współorganizowanie wielu
imprez m.in. Wiosna Cieplicka, Festiwal Światła, koncerty promenadowe;
•

działania związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego:
1. uchwalono plany zagospodarowania przestrzennego dla: rejonu śródmieścia – część
zachodnia, rejonu ul. Wrocławskiej, rejonu Trasy Czeskiej-Lubańskiej, terenu między
ul. Kiepury – Paderewskiego – Jana Pawła II, dzielnicy Cieplice, działki 31/9 przy ul.
Różyckiego, działek 13/2, 13/3, 14/3 przy ul. Paderewskiego, działki 43 przy ul.
Kasprzaka;
2. uchwalono zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta;
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3. w trakcie opracowania są plany zagospodarowania przestrzennego dla: rejonów
Karola Miarki – Spółdzielcza, ul. Grunwaldzka – Jana Pawła II, dzielnicy Sobieszów,
terenów aktywności gospodarczej przy ul. Trasa Czeska, terenu pomiędzy ul. Struga –
Os. Dwudziestolecia, jednostki Maciejowa, jednostki Jagniątków i jednostki
„Centralnej”, terenów przy ul. Czarnoleskiej-Wrzosowej-Nowej, terenów przy ul.
Czarnoleskiej, działek 330, 328/3, 328/4, 328/1 i części działki 331,332 przy ul.
Kalinowej, działki 240/1 przy ul. Nowej, działek 56/50, 56/57, 56/58 przy ul.
Paderewskiego, rejonu ulic: Podwale – Obrońców Pokoju – Jana Pawła II, jednostki
Goduszyn;
4. w końcu 2006 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych
było jedynie 23% obszaru miasta, a na koniec września 2010 r. - 35%; po uchwaleniu
w latach 2010-2011 planów będących aktualnie w opracowaniu miasto będzie w 90%
pokryte planami zagospodarowania;
5. opracowano koncepcję przebiegu trasy średnicowej – drogi łączącej obwodnicę
południową Jeleniej Góry z Trasą Czeską;
•

realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w sferze infrastruktury technicznej:
1. zakończono realizację zakresu rzeczowego zadania „Zaopatrzenie w wodę i
oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”, w ramach którego zmodernizowana została
miejska oczyszczalnia ścieków, wybudowany Zakład Uzdatniania Wody „Sosnówka”
oraz rozbudowana i zmodernizowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna miasta;
zamontowany został system neutralizacji zapachów w miejskiej oczyszczalni ścieków;
w wyniku oszczędności środków finansowych powstałych na tym zadaniu, w latach
2009-2010 wykonany zostanie dodatkowy zakres rzeczowy finansowany środkami
WFOŚiGW. Wybudowana została sieć kanalizacyjna w ul. Małej, doposażona miejska
oczyszczalnia ścieków w celu poprawy jej funkcjonowania, wykonano modernizację
komór na kolektorze w rejonie ul. Nadbrzeżnej i modernizację przepompowni ścieków
w ulicach: Wiejskiej, Batalionów Chłopskich i Cervi; trwa budowa kanalizacji
sanitarnej w ul. Orlej i ul. W. Stwosza;
2. rozpoczęto budowę obwodnicy południowej - etap I (od ul. Wincentego Pola do ul.
Sudeckiej) – otrzymano dofinansowanie w wysokości 41 mln 812 tys. zł z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego, realizacja zakończy się w I kwartale 2012 r.;
3. przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ulic: Matejki - Wojska
Polskiego - Sudecka, Sobieskiego - Kardynała Wyszyńskiego - Plac Niepodległości –
Podwale i włączono w centralny system sterowania; pozyskano 700 tys. zł z budżetu
państwa w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na drogach; ponadto w trakcie
przebudowy znajduje się sygnalizacja uliczna na skrzyżowaniach ulic: Różyckiego –
Flisaków, Os. Robotnicze – Kilińskiego – Drzymały, Lipowa – Wolności – Morcinka
– zakończenie listopad 2010 r., dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie ok. 600
tys. zł;
4. przebudowano mosty na rzekach Radomierka i Wrzosówka,, w trakcie przebudowy
most drogowy na rzece Radomierka w ciągu ul. Witosa oraz kładka dla pieszych na
rzece Wrzosówka w rejonie ulic Karkonoskiej i Sądowej;
5. przebudowano nawierzchnię jezdni al. Jana Pawła II – odcinek od ul. Różyckiego do
ul. Grunwaldzkiej wraz z estakadą drogową. Jednocześnie wykonane zostało
bezpieczne przejście dla pieszych pod estakadą, pozyskano środki finansowe z
budżetu państwa – 2 mln zł;
6. przebudowano ul. Podwale oraz zjazdy z obwodnicy na węźle Zabobrze wraz z
odcinkami ul. Ogińskiego i ul. Legnickiej;
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7. pozyskano środki finansowe w wysokości 1,4 mln zł na likwidację skutków klęsk
żywiołowych, wykonano m.in. likwidację osuwiska na ul. Wolności, remonty
budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku huraganu i powodzi, remont ul.
Dziwiszowskiej i Kasprowicza (chodniki);
8. zakończono przebudowę trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice (ulice: Plac Zdrojowy,
Ceglana, Staromiejska, Marysieńki Sobieskiej, Podgórzyńska, Cervi, Sobieszowska,
Dolnośląska, Dworcowa, Źródlana, Jagiellońska, Cieplicka, Lubańska);
9. zakończono przebudowę siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów (ulice: Bronka Czecha,
Karkonoska, Michałowicka, Romera, Chopina, Łazienkowska, Kolejowa);
10. wybudowano odcinek ul. Spółdzielczej (od Drexlermaier do ul. Objazdowej) o dł.
553mb, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie uliczne;
11. wykonano nowe nawierzchnie na 29 ulicach: Solankowej, Fabrycznej,
Małcużyńskiego, Kowalskiej, Głowackiego, Żwirki i Wigury, Daszyńskiego,
Saneczkowej, Tabaki, Bilewicza, Starzyńskiego, Brezy, Ujejskiego i Stęczyńskiego,
Wita Stwosza, Zakopiańskiej, Czarnieckiego, Cinciały, Nadbrzeżnej, Bartka
Zwycięzcy, Dziwiszowskiej, Kasprowicza, Szewskiej, odcinka ul. Krośnieńskiej i
Gałczyńskiego, Powstania Styczniowego, Poziomkowej, Małej, Na Skałkach; trwa
przebudowa ulic na Os. Żabia (Żabia, Kamińskiego i Tischnera), rozpoczęto również
przebudowę ul. Wyczółkowskiego i Sygietyńskiego;
12. wykonano utwardzenie nawierzchni jezdni 14 ulic (poprzez powierzchniowe
utrwalenie): Kamiennogórskiej, Makuszyńskiego, Heweliusza, Sabały, Zamkowej,
odc. Cieplickiej, Strumykowej, Kusocińskiego, Rubinowej, ul. Osiedle Żeromskiego,
Nowej, Sądowej, Sadowej i Wzgórze Wandy;
13. zakupiono 27 szt. autobusów komunikacji miejskiej;
•

przygotowanie kolejnych zadań inwestycyjnych w sferze infrastruktury technicznej:
1. podjęcie działań w celu dalszego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
aglomeracji Jelenia Góra. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków
Funduszu Spójności w wysokości 61 mln 819 tys. zł w ramach Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, rozpoczęcie realizacji zadania IV kw.
2010 r.; beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik”;
zadanie obejmuje następujące obszary miasta: Sobieszów, rejon lewobrzeżnych
Cieplic (od ul. Rataja do ul. Marcinkowskiego, od ul. Marcinkowskiego do ul.
Objazdowej), rejon Osiedla Pomorskiego, ul. Spółdzielczej, Warszawskiej, Okopowej
i Panieńskiej, rejony ulic: Karola Miarki, Nadbrzeżnej, Osiedla Robotniczego;
2. przygotowania do budowy odcinka ul. Spółdzielczej – opracowano niezbędną
dokumentację, złożono wniosek o dofinansowanie z priorytetu „Transport” w ramach
RPO; projekt ujęty został na liście wybranych projektów w ramach preselekcji w
trybie systemowym, złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO – luty 2011
r.; wnioskowane dofinansowanie - ponad 7,9 mln zł;

•

realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2008-2013 z priorytetu „Miasta” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w 2010 r.
przyznano dofinansowanie 11 projektom w wysokości 17 mln 101 tys. zł, tj.:
- przebudowa ulicy Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego
– zadanie w realizacji – trwają prace budowlane, zakończenie 2011 r.;
- odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr wraz z zagospodarowaniem terenów
nadbrzeżnych – zadanie w realizacji – trwają prace budowlane, zakończenie 2011 r.;
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•

rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” przy ul.
Obrońców Pokoju (budowa hali sportowo-widowiskowej) – podpisano umowę o
dofinansowanie, przetarg na wyłonienie wykonawcy – IV kw. 2010 r.;
renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28, 30/32 – zadanie w realizacji,
trwają prace budowlane, zakończenie - listopad 2010 r.;
renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 –
zadanie w realizacji – trwają prace budowlane, planowane zakończenie – koniec 2010
r.;
renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 – zadanie
w realizacji – trwają prace budowlane, zakończenie 2011 r.;
renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13 – zadanie w realizacji – trwają prace
budowlane, zakończenie 2011 r.;
renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 – zadanie w realizacji – trwają prace
budowlane, planowane zakończenie – koniec 2010 r.;
renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 – zadanie w realizacji –
przekazano wykonawcy plac budowy, zakończenie 2011 r.;
renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8 – zadanie w realizacji – przekazano
wykonawcy plac budowy, zakończenie 2011 r.;
renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 – rozstrzygnięcie przetargu na
wyłonienie wykonawcy – październik 2010 r., zakończenie zadania 2011 r..

rozwój sieci handlowej, m.in.:
1. zakończono budowę i oddano do użytku market budowlany „Castorama” przy ul.
Grunwaldzkiej; przebudowano skrzyżowanie ulic Jana Pawła II i Grunwaldzkiej;
2. trwa budowa galerii „Pasaż Grodzki” przy ul. Jasna-Grodzka – zakończenie w
październiku 2010 r.;
3. w czerwcu 2010 r. wmurowany został kamień węgielny pod budowę galerii
rozrywkowo-handlowej „Focus Mall” przy ul. Kilińskiego, planowane zakończenie w
2011 r.;
4. w październiku 2010 r. rozpocznie się budowa galerii handlowo-usługowej „Centrum”
przy ul. Jelenia-Pijarska, planowane zakończenie – IV kwartał 2011 r.

Promocja miasta
•
•

od roku 2007 r. powołany został Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej i wzmożone
zostały działania promocyjne miasta, w tym również o zasięgu ogólnopolskim;
w latach 2009-2010 działania te obejmowały:
 artykuły promocyjne w: Gazecie Wyborczej „Złota Jedynka”, Gazeta Wyborcza
Rowerownik - Na Dolnośląskie Trasy zaprasza Maja Włoszczowska, reklama miasta
w publikacji „Informator Samorządów Dolnego Śląska”, „Dolnośląskie Ścieżki”,
Album Uzdrowiska Polskie, Eko-Polska, Gospodarczy Partner w Europie (woj.
dolnośląskie), Polish Market, Polska Turystyka;
 akcja promocyjna „Jelenia Góra i jedziesz w dobrym kierunku”:
- kampania o zasięgu ogólnopolskim: 77 billboardów w południowo-zachodniej
Polsce,
- kampania z „Gazetą Wyborczą” o zasięgu regionalnym: Rowerowniki w nakładzie
50 000 egz. oraz reklama w Gazecie Wyborczej,
- kampania z „Gazetą Wyborczą” w ramach akcji „Polska na rowery”- działania
wydawniczo-promocyjne na łamach krajowego i wrocławskiego wydania
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•
•

Gazety Wyborczej oraz w serwisie internetowym „Polska na rowery”
dedykowanym akcji,
- ADVENTURE RACING Rajd 360 º Jelenia Góra 2010,
 akcja reklamowa imprezy „Jelenia Góra-Rowerowa Kraina” w Radiu Wrocław o
zasięgu regionalnym i w Radiu Ram obejmującym swym zasięgiem Wrocław; akcja
obejmowała 35 spotów oraz reklamę na stronie www.prw.pl,
 promocja Jeleniej Góry na Platformie Cyfrowej Polsat - „To jest weekend”
(5 emisji),
 program „Dzień Dobry TVN” nadawany na żywo z Jeleniej Góry na głównym
kanale Telewizji TVN (5 emisji),
 promocja poprzez sport – wykorzystanie wizerunku Mai Włoszczowskiej (srebrnej
medalistki olimpijskiej z Pekinu),
 wspólna promocja miast: Jeleniej Góry i Międzyzdrojów – akcja „Plaża na Placu
Ratuszowym” (12-13 czerwca 2010 r.),
 wspólna promocja walorów uzdrowiskowych Miasta i Uzdrowiska Cieplice,
 w lipcu br. rozpoczęto realizację regionalnego projektu promocyjnego
„Uzdrowiskowy Dolny Śląsk”; Jelenia Góra jest liderem projektu, w którym
uczestniczą wszystkie gminy uzdrowiskowe regionu dolnośląskiego; otrzymano
dofinansowanie z EFRR w ramach RPO w łącznej wysokości 1 mln 428 tys. zł, tj.
70% całkowitej wartości projektu,
 rozpoczęcie w II kwartale br. promocji regionalnego produktu turystyki kulturowej
„Jeleniogórski Trakt Śródmiejski” (dofinansowanie z EFRR w wysokości 140 tys.
zł, tj. 70% całkowitej wartości projektu),
 w ramach porozumienia z Powiatem Jeleniogórskim o wspólnej promocji Gmin
Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego:
- udział w targach turystycznych w Dreźnie,
- udział w targach ITB w Berlinie,
- udział w targach w Pradze,
- udział w promocji w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu,
 modernizacja strony internetowej miasta (portal jeleniagora.pl zajął 10. miejsce w
rankingu portali miast miesięcznika Press, obok takich m.in. miast jak Wrocław,
Toruń).
Od grudnia 2007 roku rozpoczęto wydawanie bezpłatnego „Biuletynu Jeleniogórskiego”;
promocja miasta realizowana była także poprzez:
1. uzyskanie wielu znaczących nagród i wyróżnień, w tym:
 Polskie Godło Promocyjne TERAZ POLSKA w 2007 roku;
 I miejsce w województwie dolnośląskim i w kraju w 2007 roku w rankingu
„Europejska Gmina – Europejskie Miasto” pod patronatem Ministra Rozwoju
Regionalnego i „Gazety Prawnej”, dotyczącym efektywności w pozyskiwaniu
środków z funduszy unijnych;
 2. miejsce w ogólnopolskim konkursie „Złote Formaty” organizowanym przez
firmę Stroer Media: w kategorii: Plakat (2007 r.);
 III miejsce w rankingu miesięcznika „Forbes” jako miasto atrakcyjne dla
prowadzenia biznesu (2007 r.),
 1. miejsce w konkursie „Gazety Wyborczej Wrocław” - „Złota Jedynka” dla
najlepszego powiatu grodzkiego w 2008 roku (2009 r.);
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5. lokata w rankingu „Wspólnoty” w zakresie wykorzystania środków
zagranicznych ogółem na 1 mieszkańca w kategorii miast na prawach powiatu w
2008 roku;
 10. miejsce portalu internetowego miasta (jeleniagora.pl) w rankingu portali miast
miesięcznika „Press” (2009 r.);
 4. miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” najbardziej innowacyjnych gmin
miejskich w Polsce (2009 r.);
 3. miejsce w konkursie „Gazety Wyborczej Wrocław” dla najaktywniejszych gmin
województwa dolnośląskiego „Złota Jedynka” w kategorii: „Najlepsza gmina
Roku 2009” (2010 r.);
 7. miejsce w kraju i 2. w województwie dolnośląskim w rankingu
„Rzeczpospolitej” w kategorii: najlepsze miasta na prawach powiatu w
wykorzystaniu funduszy z regionalnych programów operacyjnych, w 2009 roku;
 1. miejsce w województwie dolnośląskim w ogólnopolskim plebiscycie na
najpiękniejsze iluminacje świąteczne 2009/2010 (za pozytywną energię wniesioną
w rozświetlenie Świąt, wysiłek włożony w kultywowanie pięknej polskiej tradycji
i walory estetyczne przygotowanej dekoracji).
2. współpracę z miastami partnerskimi; z wieloma miastami zwłaszcza z sąsiednich
krajów przygotowywane są liczne aplikacje o środki Unii Europejskiej; dotyczy to
m.in. Bautzen (Niemcy), Jablonec n/Nisou, Turnov i Semily (Czechy);
3. udział Prezydenta Miasta w stowarzyszeniach i komitetach o zasięgu regionalnym,
krajowym i europejskim (Przewodniczący Konwentu Wójtów, Burmistrzów,
Starostów i Prezydentów Regionu Jeleniogórskiego, Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, członek Zarządu Związku Miast
Polskich, członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, członek Dolnośląskiego Komitetu
Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012; członek Komitetu
Politycznego Rady Gmin i Regionów Europy);
4. organizację i patronat wielu konferencji, seminariów, imprez kulturalnych,
edukacyjnych, sportowych;


Ożywienie życia kulturalnego
•

przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu przygotowanie odpowiedniej bazy
kulturalnej:
1. zakończono rozbudowę Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji
Regionalnej „Książnica Karkonoska”;
2. zakończono budowę zaplecza socjalnego Teatru Zdrojowego;
3. modernizacja Teatru Zdrojowego w Parku Zdrojowym - otrzymano dofinansowanie
z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 7
mln 551 tys. zł; zadanie w trakcie realizacji; termin zakończenia – marzec 2011 r.;
4. rozpoczęto prace związane z przebudową i adaptacją na cele kulturalne zespołu
pocysterskiego w Jeleniej Górze-Cieplicach - otrzymano dofinansowanie z priorytetu
„Turystyka i kultura” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości
11 mln 514 tys. zł; w obiekcie będzie nowa siedziba Muzeum Przyrodniczego i
Cieplickiego Centrum Kultury – Przystań Twórcza; ponadto wykonane zostaną
elewacje zabytkowego kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela i budynku klasztoru
pocysterskiego; wybrano wykonawcę zadania w formule zaprojektuj i wybuduj;
realizacja w latach 2010-2012;
9

•

•

•
•
•

•

•

5. modernizacja i przebudowa obiektu Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ul.
Bankowej - otrzymano dofinansowanie z Programu Europejskiej Współpracy
Terytorialnej Polska-Saksonia w wysokości 5 mln 614 tys. zł w ramach projektu pn.
„Od fundamentów po szczyty – renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i
współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus
e.V.Bautzen”; projekt obejmuje również trzyletnią wymianę kulturalną i edukacyjną;
zadanie w trakcie realizacji; zakończenie prac w I półroczu 2011 r.;
6. rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych przy kościele pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego (Garnizonowym) - otrzymano dofinansowanie z
Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska-Saksonia w wysokości 6 mln
699 tys. zł; wybrano wykonawcę zadania, zakończenie prac w grudniu 2012 r.;
7. modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w Miejskim Domu Kultury
„Muflon” w Sobieszowie - otrzymano dofinansowanie z Programu Europejskiej
Współpracy Terytorialnej Polska-Czechy w wysokości 1 mln 640 tys. zł w ramach
projektu „Spotkania – tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu”;
partnerem projektu jest Eurocentrum w Jabloncu nad Nisou; projekt obejmuje również
działania w zakresie wzajemnej współpracy kulturalnej i edukacyjnej”; w
październiku br. wyłoniono wykonawcę zadania; zakończenie prac w 2011 r.;
obchody 900-lecia Jeleniej Góry, w ramach których odbyło się wiele imprez
kulturalnych, w tym m.in. Widowisko Historyczne - 900 lat Jeleniej Góry, Spotkanie i
Parada Miast Partnerskich, Jeleniogórski Jarmark Średniowieczny, XI Europejski Festiwal
„Silesia Sonans”, Kabareton „900 lat Rykowiska…, czyli 20 lat z kabaretem Paka”;
z dniem 1 stycznia 2009 r. powołano nową instytucję kultury „Przystań Twórcza –
Cieplickie Centrum Kultury”. Instytucja ta ma za zadanie organizowanie życia
kulturalnego w Cieplicach. Zorganizowała m.in. koncerty promenadowe, Wiosnę
Cieplicką oraz wiele innych imprez i działań skierowanych do dzieci i młodzieży;
opracowano koncepcję programowo-przestrzenną Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego
na Zabobrzu (przy ul. Wiłkomirskiego);
na ochronę zabytków (prace konserwatorskie i restauratorskie) w roku 2008
przeznaczono kwotę prawie 415 tys. zł, w 2009 roku – 470 tys. zł, a na rok 2010
zaplanowano – 390 tys. zł;
wspierano organizacje pozarządowe funkcjonujące w sferze kultury; w 2007 r. na
zadania publiczne, realizowane przez te organizacje, z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego przeznaczono prawie 150 tys. zł, a w latach 2008-2010 kwotę po
210 tys. zł każdego roku;
wspierano Muzeum Karkonoskie:
1. miasto zakupiło i przekazało eksponaty w depozyt (eksponaty w postaci szkła
artystycznego oraz malowideł z XVIII wieku z wieży ratusza),
2. dofinansowano wydanie kronik jeleniogórskich (dotyczących okresu XVII-XIX w.),
3. wsparto rozbudowę Muzeum o nowy segment (w powiązaniu z istniejącą strukturą) w
celu pełnej ekspozycji europejskiej wartości szkła bidermajerowskiego i
współczesnego z jednoczesną możliwością ekspozycji zbiorów graficznych i kolekcji
regionalnych; obecnie rozpoczęto inwestycję;
4. wsparcie zmiany, na korzystniejszą, lokalizacji Oddziału Muzeum w postaci Skansenu
Uzbrojenia Wojska Polskiego,
5. dofinansowano wystawę „Wrzesień 1939 – pamiętamy”, warsztaty „Tradycje
wielkanocne” oraz „Noc Muzeów”;
z dniem 1 stycznia 2009 r. powołano do życia dwa Teatry: Zdrojowy Teatr Animacji oraz
Teatr im. C.K. Norwida;
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Zdrojowy Teatr Animacji otrzymał nową siedzibę przy ul. Park Zdrojowy 1, w
nowowybudowanych i wyposażonych pomieszczeniach (zaplecze socjalne dla Teatru);
obecnie trwa modernizacja i prace konserwatorskie w zabytkowym XIX-wiecznym
obiekcie Teatru Zdrojowego;
wspierano Filharmonię Dolnośląską – m.in. dofinansowano koncerty: Gala Karnawałowa,
Festiwal Muzyki Wiedeńskiej, Orkiestry Dętej;
Miasto było współorganizatorem wielu imprez kulturalnych. Ważniejsze z nich to
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, Europejski Festiwal Muzyki Organowej, Jeleniogórskie Spotkania Teatralne,
Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

w zakresie działań związanych z zabezpieczeniem miasta i ludności przed klęskami
żywiołowymi wdrożono program MultiInfo do przekazywania za pomocą sms-ów
ostrzeżeń o zagrożeniach,
oddano do użytku stanowisko dyspozytora medycznego (wartość 400 tys. zł) i przekazano
je do Pogotowia Ratunkowego,
współfinansowano regulację rzeki Kamienna, zakupiono rękawy przeciwpowodziowe;
prowadzono wielokierunkowe działania przy współpracy Policji i Straży Miejskiej w
zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przejściach dla pieszych
m.in. w rejonach szkół, przedszkoli, obszarów osiedlowych. Wykonano m.in.:
1. doświetlono miejsca niebezpieczne dla pieszych m.in.:
- na przejściach dla pieszych na alei Wojska Polskiego,
- w rejonie przedszkola „Kacperek” na os. Zabobrze,
- na ul. Bacewicz,
- na ul. Nowowiejskiej,
- na ul. Cieplickiej,
2. azyle na przejściach dla pieszych na ul. Wolności i Wrocławskiej wraz z
doświetleniem;
3. w rejonach o podwyższonym ryzyku zamontowano progi zwalniające z kostki
betonowej;
4. montaż barier ochronnych, luster drogowych, nowych znaków drogowych;
Straż Miejska przy współpracy z Komendą Miejską Policji realizuje akcje: „Bezpieczne
Miasto”, „Bezpieczna Szkoła” „Bezpieczna droga do szkoły” – działania edukacyjne dla
dzieci i młodzieży w szkołach,
objęto patrolami stałymi Straży Miejskiej i Policji rejony miasta: centrum Jeleniej Góry,
Cieplic - okolice pl. Piastowskiego i Parki Zdrojowe, główne ulic w Sobieszowie,
powołano Wspólną Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Miasta i Powiatu
Jeleniogórskiego,
w latach 2007–2009 na wspomaganie Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa w
mieście przekazano łącznie 850 tys. zł, w tym ok. 240 tys. zł na wyposażenie w
specjalistyczny sprzęt, sfinansowano dodatkową pracę 430 służb prewencji na terenie
miasta; w 2010 r. na ten cel przyznano 500 tys. zł, w tym na wyposażenie w sprzęt
specjalistyczny 150 tys. zł;
Miasto sfinansowało zakup 5 masztów pod fotoradary,
zakupiono i zamontowano 2 syreny elektroniczne DSE do przesyłania komunikatów
tekstowych o zagrożeniach w Cieplicach;

11

•

•

•

zakończono adaptację budynku przy ul. Armii Krajowej 19 na siedzibę Straży Miejskiej.
W I kwartale 2010 r. przeniesiono tam również Wydział Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta; zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego;
zakończono realizację zadania pn. „Monitoring rejonów turystycznych miasta Jelenia
Góra”; zadanie obejmowało montaż 61 kamer na terenie miasta, 3 centra monitoringu
znajdujące się w nowej siedzibie Straży Miejskiej, Komendzie Miejskiej Policji i
Wydziale Zarządzania Kryzysowego oraz samochód do monitoringu mobilnego; na ten
cel otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 mln 260 tys. zł z priorytetu „Turystyka i
kultura” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
starania o zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sobieszów - w sierpniu 2010 r. do
Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska-Saksonia złożony został wniosek
o dofinansowanie zadania pn. „realizacja planu ratowniczego w ramach Memorandum
FOR-BE-S przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L”; wnioskowane
dofinansowanie – prawie 1,1 mln zł.

Przyjazna ochrona zdrowia i polityka społeczna
•

•

•

wspieranie SP ZOZ Szpital Wojewódzki w zakupie specjalistycznego sprzętu
medycznego – w latach 2007-2010 przekazano kwotę 770 tys. zł, w tym:
− w 2007 r. - 120 tys. zł na zakup aparatów USG na wyposażenie Oddziału
Wewnętrznego i Stacji Dializ,
− w 2008 r. - 200 tys. zł na dofinansowanie zakupu mammografu na wyposażenie
Działu Diagnostyki Obrazkowej,
− w 2009 r. - 250 tys. zł na dofinansowanie zakupu aparatu RTG na wyposażenie
Oddziału Ratunkowego;
− w 2010 r. – 200 tys. zł na dofinansowanie zakupu echokardiografu dla Oddziału
Kardiologii.
Ponadto w latach 2007-2009 szpitalowi umorzono podatek od nieruchomości
w wysokości 659.923 zł.
na rehabilitację społeczną i zawodową w roku 2010 przeznaczono prawie 1,7 mln zł, a w
latach 2007-2009 - ponad 6 mln 700 tys. zł, w tym m.in. na:
a) uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych - 1104 osoby,
b) koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej i zakładu aktywności
zawodowej,
c) działania w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – zawarto 71 umów,
w tym na organizację 15 wycieczek,
d) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne - pozytywnie
rozpatrzono łącznie 2687 wniosków,
e) likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych –
pozytywnie rozpatrzono 151 wniosków, w tym 57 dotyczących likwidacji barier
architektonicznych;
wspierano działania na rzecz profilaktyki zdrowia – w latach 2007-2009 z 9
realizowanych programów skorzystało łącznie prawie 21 tys. osób; przeznaczono na ten
cel ponad 1 mln zł; programy dotyczyły m.in. profilaktyki chorób wzroku, słuchu i wad
postawy u dzieci, profilaktyki nowotworów, chorób serca i cukrzycy, a w 2009 r. również
szczepień przeciw wirusowi HPV i pneumokokom; w roku 2010 na programy profilaktyki
zdrowia przekazano 511,5 tys. zł, a obejmie się nimi ponad 5,3 tys. osób;

12

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

pomagano najuboższym - w latach 2007-2009 udzielono pomocy (dla wielu rodzin
rokrocznie) z powodu: ubóstwa – łącznie dla 4513 rodzin, bezrobocia – dla 3183 rodzin,
niepełnosprawności – dla 2114 rodzin, długotrwałej lub ciężkiej choroby – dla 1457
rodzin, na zakup opału – dla 1536 rodzin, odzieży – dla 1108 rodzin, obuwia – dla 1010
rodzin;
każdego roku zorganizowana była Wigilia dla ubogich na Placu Ratuszowym;
oddano do użytku budynek przy Al. Jana Pawła II na siedzibę MOPS.
Do budynku przeniesiono również Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Ponadto siedzibę mają tam organizacje
pozarządowe: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Polski Komitet Pomocy
Społecznej, Towarzystwo Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Polski Związek
Niewidomych, Związek Sybiraków i Olimpiady Specjalne. W MOPS znajduje się również
biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych;
w latach 2007-2010 zrealizowano wiele istotnych społecznie projektów: „Ciąża bez
alkoholu”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Cyberprzemoc – i ty możesz się uchronić”,
„Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne”, „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony”,
„Zostań Świętym Mikołajem” (coroczna akcja skierowana do dzieci z rodzin ubogich oraz
zagrożonych patologią), „Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny ds. HIV/AIDS”;
powołano Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych,
podjęto działania w celu budowy lokalnego systemu wsparcia dla osób doznających
przemocy i ją stosujących;
utworzono Klub Integracji Społecznej oraz pozyskano środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego na program „postaw na siebie”; te działania skierowane są do osób
korzystających z pomocy społecznej i mają im pomóc w powrocie do pełnego udziału w
życiu społecznym i zawodowym;
budynek przy ul. Wyczółkowskiego 59 oddany zostanie do użytku w IV kw. 2010 r.,
uzyska się 49 lokali socjalnych; na ten cel otrzymano dofinansowanie z Banku
Gospodarstwa Krajowego w wysokości ponad 1 mln 400 tys. zł;
w latach 2007-2010 wyremontowano 56 lokali socjalnych oraz 95 lokali mieszkalnych,
do końca br. wyremontowanych zostanie jeszcze 17 mieszkań;
renowacja 12 budynków socjalnych przy ul. Weigla, Powstańców Śląskich i Lwóweckiej
w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji; z RPO uzyskano dofinansowanie w
wysokości 1 mln 650 tys. zł; wyłoniono wykonawców zadań, trwają prace budowlane;
rozpoczęto realizację programu „Postaw na siebie” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu jest rozwijanie aktywnych form
integracji społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej; programem objęte są osoby
wymagające wsparcia w różnych sferach życia rodzinnego, społecznego i zawodowego,
uczestniczy w nim ok. 160 osób, w tym 38 osób niepełnosprawnych.

Sprawna i przyjazna administracja samorządowa
•
•
•
•
•

doskonalony i uzupełniany jest System Zarządzania Jakością pracy Urzędu Miasta; w
2009 r. w wyniku auditu odnawiającego uzyskano certyfikat ISO 9001 na kolejne 3
lata;
uruchomiono system elektronicznego obiegu dokumentów i spraw,
przeniesiono Punkt Obsługi Interesanta bliżej wydziałów merytorycznych,
uruchomiono Punkt Obsługi Inwestora,
wydano informator „Krok po kroku do własnej firmy”;
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uruchomiono Biuro Zamiany Mieszkań,
w ramach podnoszenia kwalifikacji urzędników realizowany był projekt:
Transgraniczna Akademia Samorządowa, w tym studia podyplomowe „Zarządzanie
sektorem publicznym” (dla 60 pracowników Urzędu Miasta) oraz kurs języka
niemieckiego gospodarczego (dla 120 pracowników). Projekt zrealizowany został z
miastem partnerskim Bautzen i współfinansowany ze środków Inicjatywy Wspólnotowej
INTERREG IIIA Polska-Saksonia;
uruchomienie bezpłatnego dostępu do Internetu w rejonie Placu Ratuszowego;
urządzenia działające w sieciach bezprzewodowego dostępu do Internetu WiFi
umożliwiają bezpłatne korzystanie z Internetu za pośrednictwem hotspotu – o nazwie
Internet Ratusz; w IV kw. 2010 r. uruchomione zostaną 4 hotspoty: w Cieplicach, na
budynku JCK ul. 1 Maja, „Książnicy Karkonoskiej” i Urzędu Miasta ul. Sudecka;
zakończono budowę nowego parkingu dla interesantów przy ul. Ptasiej na 20 stanowisk,
opracowano i uruchomiono nową stronę internetową miasta przyjazną dla
mieszkańców, przedsiębiorców, turystów, itp.;
udostępnienie na stronie internetowej miasta wszystkich aktualnych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego – w połowie br. udostępnionych było 39
planów;

Ład, czystość, estetyka
•

•

•

•

•
•

przystąpiono do działań związanych z rewitalizacją zabytkowych parków; opracowano
niezbędną dokumentację na rewitalizację Parku Zdrojowego i Parku Norweskiego;
otrzymano dofinansowanie w wysokości 10 mln 436 tys. zł z priorytetu „Turystyka i
Kultura” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn.
„Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków
zdrojowych – etap I rewitalizacja Parku Zdrojowego”; zadanie w realizacji, zakończenie
w 2011 r.;
rewitalizacja kanału Młynówka oraz terenów przyległych w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta, zadanie realizowane jest z priorytetu „Miasta” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego, podpisano umowę o dofinansowanie w wysokości
4 mln 400 tys. zł; zadanie w realizacji; zakończenie w 2011 r.;
rozbudowa i doposażenie ścieżki przyrodniczej w parku na Wzgórzu Kościuszki opracowano niezbędną dokumentację; kwota wnioskowanego dofinansowania z RPO –
prawie 1,7 mln zł (tj. 85% całkowitej wartości projektu); wniosek uzyskał pozytywną
ocenę formalną i merytoryczną, przekazany został do oceny strategicznej dokonywanej
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego;
wykonano iluminację zabytkowych obiektów Traktu Śródmiejskiego. Iluminacje
uzyskały m.in.: Ratusz z przybudówką, fontanna z rzeźbą Neptuna, Baszta Grodzka,
Brama Wojanowska z kościołem Św. Anny, Cerkiew Prawosławna. Zadanie zrealizowano
z miastem partnerskim Bautzen i uzyskało dofinansowanie w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska-Saksonia.
wprowadzono regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta;
Miasto dofinansowuje działania osób fizycznych w zakresie modernizacji ogrzewania
oraz usuwania wyrobów zawierających azbest; dofinansowano modernizację ogrzewania
w 161 lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych. Usunięto 74 ton wyrobów
zawierających azbest oraz dofinansowano ww. działania osobom fizycznym na kwotę ok.
28 tys. zł;

14

•
•
•
•

uruchomiono punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów jak również zorganizowano
akcję oczyszczania miasta z odpadów problemowych;
urządzono 3 nowe place zabaw przy ul. Łomnickiej, ul. Weigla i ul. Lwóweckiej;
udekorowano miasto wieżami kwiatowymi (20 szt.);
wykonano nową aranżację zieleni na pl. Ratuszowym, wykonano nowe nasadzenia na
ul. Bankowej, Placu Stefana Wyszyńskiego, rondzie na skrzyżowaniu ul. SobieskiegoZgorzelecka, Konstytucji 3 Maja (wjazd do miasta z kierunku Wrocławia).

Inwestowanie w wiedzę
•

•

•

•

•

w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży przyznano:
1. stypendia i zasiłki dla 1922 uczniów na kwotę ok. 1 mln 340 tys. zł,
2. dofinansowanie zakupu podręczników (624 uczniów),
3. stypendia dla ponad 830 uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i
uczestniczących do jeleniogórskich szkół kończących się maturą dofinansowane z
Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 711,0 tys. zł,
pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości ponad 9 mln zł
na realizację dodatkowych zajęć dla uczniów w ramach programów:
- „I Ty możesz przenosić góry” – Gimnazjum Nr 4,
- „Wiem – umiem – świadomie wybieram” – SP Nr 11,
- „Pierwszy krok w lepszą przyszłość” – Zespół Szkół i Placówek Specjalnych,
- „Lepsza szkoła – lepsza praca” – Zespół Szkól Ekonomiczno-Turystycznych,
- „Poza schematem ławki szkolnej” – SP Nr 10,
- „Pomocna dłoń” – Gimnazjum Nr 4,
- „Wiedza na talerzu” – Gimnazjum Nr 4,
wspieranie zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych – w roku szkolnym 2006/2007
nagrodę Prezydenta Miasta otrzymało 6 uczniów (po 2.730 zł), w roku szkolnym
2007/2008 – 5 uczniów (po 3 050 zł), w roku szkolnym 2008/2009 - 8 uczniów (po 3.250
zł), a w roku szkolnym 2009/2010 nagrody otrzymało 3 uczniów (po 3.091 zł);
rozwój szkolnej bazy sportowej:
1. wyremontowano 2 sale gimnastyczne w ZSzO Nr 1 - ul. Kochanowskiego
i ZSzLiZ Nr 2 - ul. 1 Maja,
2. wybudowano 2 kompleksy sportowe „Orlik” przy: ZSzOiT - al. Jana Pawła II i SP
Nr 6 - ul. Cieplicka, w listopadzie br. do użytku oddany zostanie kolejny „Orlik”
przy SP Nr 13 - ul. Piotra Skargi,
3. zgłoszono akces do programu pilotażowego „Biały Orlik” – kompleks będzie zimą
pełnić funkcję sztucznego lodowiska, realizacja w IV kw. 2010 r.;
4. wybudowano boisko sportowe przy SP Nr 10 przy ul. Morcinka, uzyskano na ten cel
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu;
5. przebudowano boiska sportowe w SP Nr 3 – ul. PCK, SP Nr 11 – ul. Moniuszki,
Gimnazjum Nr 1 – ul. Piłsudskiego, Gimnazjum Nr 2 – ul. Sudecka, Gimnazjum Nr
4 – ul. Karłowicza, ZSzO Nr 1 – ul. Kochanowskiego, w SP Nr 7 - ul. 1 Maja, SP Nr
15 - ul. Kamiennogórska oraz w Sobieszowie u zbiegu ulic Dembowskiego,
Kamiennogórskiej, Os. Żeromskiego i Makuszyńskiego; trwa remont boiska do piłki
siatkowej w Gimnazjum Nr 1 - ul. Piłsudskiego – zakończenie listopad 2010 r.,
realizowano program termomodernizacji placówek użyteczności publicznej, w tym m.in.
oświatowych i wychowawczych; realizacja rozpoczęła się w 2007 r., w 2008 r.
przeznaczono na ten cel 7 mln 226 tys. zł, a w 2009 r. 6 mln 210 tys. zł, w tym z budżetu
miasta 1 mln 560 tys. zł, pozostałe środki stanowi pożyczka z WFOŚiGW.
Termomodernizacja wykonana została w SP Nr 3 – ul. PCK, SP Nr 6 – ul. Cieplicka, SP
15

•

Nr 10 – ul. Morcinka, SP Nr 11 – ul. Moniuszki, SP Nr 15 – ul. Kamiennogórska, MP Nr
10 – ul. Zjednoczenia Narodowego, MP Nr 19 – ul. Kurpińskiego, Gimnazjum Nr 2 – ul.
Sudecka, Gimnazjum Nr 3 – ul. Grunwaldzka, Gimnazjum Nr 4 – ul. Karłowicza, ZSzOiT
- al. Jana Pawła II, ZSzE-T - ul. Piłsudskiego, ponadto wymieniono stolarkę okienną w
MP Nr 27 – ul. Tuwima; w 2010 r. w ramach termomodernizacji wymieniono stolarkę w
SP Nr 2 – ul. Armii Krajowej, ZSzT „Mechanik” - ul. Obrońców Pokoju i ZSzO Nr 2 - ul.
Gimnazjalna;
podjęcie działań zmierzających do rozwoju bazy dydaktycznej szkół:
1. poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul.
Kruszwickiej – uzyskano dofinansowanie z priorytetu „Edukacja” w ramach RPO w
wysokości 2 mln 663 tys. zł – efektem zadania będzie 10 pracowni, winda dla
niepełnosprawnych, zespół boisk sportowych, teren rekreacyjno-rehablitacyjny;
zadanie w realizacji, zakończenie w 2011 r.;
2. nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego – uzyskano
dofinansowanie z priorytetu „Edukacja” w ramach RPO w wysokości 3 mln 134 tys.
zł, zadanie 1: adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu w
Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” przy ul. Obrońców Pokoju, zadanie 2:
modernizacja Bursy Szkolnej Nr 1 przy ul. Kilińskiego; zadanie w realizacji,
zakończenie w 2011 r.;
3. tworzenie 3 nowoczesnych pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych
„Mechanik” przy ul. Obrońców Pokoju, Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr
2 przy ul. 1 Maja oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych przy ul.
Piłsudskiego, które będą kształciły młodzież w branżach informatyczno-mechanicznej
i gastronomiczno-hotelarskiej; miasto uczestniczy w projekcie sieciowym
„utworzenie sieci centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku oraz
doposażenie bazy szkół zawodowych”; Miasto otrzymało dofinansowanie w
wysokości 3 mln 115 tys. zł; dostawa sprzętu w 2011 r.;
4. przygotowania do budowy hali sportowo-widowiskowej Zespołu Szkół Technicznych
„Mechanik” przy ul. Obrońców Pokoju w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Jeleniej Góry; otrzymano dofinansowanie z priorytetu „Miasta” RPO w
wysokości 6 mln 306 tys. zł; podpisano umowę o dofinansowanie; przetarg na
wyłonienie wykonawcy w IV kw. br.

Odpowiednie warunki dla sportu i rekreacji
•

•

rozpoczęto budowę „Term Cieplickich – Dolnośląskiego Centrum Rekreacji Wodnej” –
otrzymano dofinansowanie w wysokości 19 mln 360 tys. zł z Programu Operacyjnego
„Innowacyjna Gospodarka”; zakończenie realizacji zadania – listopad 2011 r.; efektem
będzie m.in. zespół krytych basenów, całoroczny basen otwarty;
współpraca z Izersko-Karkonoskim Towarzystwem Kolarskim i innymi organizacjami w
zakresie rozwoju sieci dróg rowerowych; podjęto następujące działania:
1. budowa odcinka drogi rowerowej Zabobrze-Węzeł Grabarów o dł. 5,1 km otrzymano dofinansowanie w wysokości 2 mln 48 tys. zł z priorytetu „Turystyka i
Kultura” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn.
„Udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty
turystycznej miasta Jelenia Góra – etap I”; zadanie w realizacji, zakończenie –
październik 2010 r.;
2. wyposażenie dróg rowerowych na „Perłę Zachodu” i wzdłuż ul. Sudeckiej w
urządzenia zabezpieczające, miejsca odpoczynku oraz oznakowanie - otrzymano
dofinansowanie w wysokości 399 tys. zł z Programu Europejskiej Współpracy
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•

Terytorialnej Polska-Czechy na realizację projektu pn. „ścieżka rowerowa – z Doliny
Izery do Doliny Bobru” – projekt realizowany w partnerstwie z czeskim miastem
Semily; realizacja w 2011 r.;
3. dostosowanie ulic do potrzeb ruchu rowerowego - m.in. poszerzono i oznakowano
chodnik przy ul. Wolności na odcinku od ulicy Nadbrzeżnej do ul. Ludowej,
utwardzono i oznakowano ciąg pieszo-rowerowy od ul. K. Miarki do ul. Kasprowicza
(przez ul. Zaułek);
zakupiono i udostępniono mieszkańcom sztuczne lodowisko;
oddano do użytku siłownię w hali sportowej przy ul. Sudeckiej;
podjęto działania zmierzające do pozyskania środków unijnych na renowację i
udostępnienie wież widokowych:
1. modernizacja wieży widokowej na Wzgórzu Krzywoustego wraz z jej oświetleniem i
małą architekturą - otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 mln 122 tys. zł z
Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska-Czechy na realizację
projektu pn. „Szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego”; projekt
zrealizowany w partnerstwie z czeskim miastem Turnov;
2. adaptacja i modernizacja na cele turystyczne Wieży Zamkowej przy ul. Jasnej otrzymano dofinansowanie w wysokości 599 tys. zł z priorytetu „Turystyka i kultura”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. „Zobaczyć krajobraz
– dotknąć przeszłość”; zadanie w realizacji, zakończenie w 2011 r.;
3. renowacja Wieży Wojanowskiej wraz z konserwacją zegara – zadanie realizowane ze
środków własnych budżetu miasta; zakończenie IV kw. 2010 r.;
udostępnianie szkolnych sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych dla:
1. dzieci i młodzieży w ramach godzin „dyrektorskich”,
2. stowarzyszeń szkolących dzieci i młodzież - nieodpłatnie,
wspieranie klubów i stowarzyszeń sportowych:
1. na szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych w latach 20072009 przyznano 2 mln 400 tys. zł, a w roku 2010 przeznaczy się 900 tys. zł,
2. na stypendia sportowe w latach 2007-2009 przyznano 1 mln 800 tys. zł za wybitne
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, a w roku
2010 przeznaczy się 700 tys. zł,
3. w ramach promocji miasta poprzez sport w latach 2007-2010 przyznano kwotę prawie
800 tys. zł,
4. na sport kwalifikowany w latach 2007-2009 – kwotę 650 tys. zł, a w roku 2010
przeznaczy się 800 tys. zł;
Zamek Chojnik – dofinansowano ze środków budżetu miasta remont murów bastei
wschodniej otaczającej budynek schroniska oraz dokumentację na remont budynku
schroniska;
prowadzono prace remontowe dwóch hal sportowo-widowiskowych:
- przy ul. Sudeckiej – wykonano remont szatni i balustrad trybun w hali, wymianę
systemu centralnego ogrzewania i malowanie wnętrza hali;
- przy ul. Złotniczej – wymieniono parkiet na podłogę sportową w systemie SINGLE
TOP SPORT;
zgłoszono kandydaturę Miasta Jelenia Góra jako Centrum Treningowo-Pobytowe EURO
2012. Jelenia Góra znalazła się na liście centrów pobytowych Mistrzostw Europy w
Piłce Nożnej EURO 2012 rekomendowanych przez UEFA. Dostosowanie kompleksu
sportowego przy ul. Złotniczej do wymaganych standardów nastąpi do końca marca 2012
roku.
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