
                                         
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. 

  

Projekt pn. „Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007-2013, realizowany wspólnie z 

niemieckim partnerem Miastem Bad Muskau. Liderem projektu jest Miasto Jelenia Góra. 

 

Całkowita wartość projektu: 1 627 123,27 EUR 

Wkład Unii Europejskiej:1 337 962,10 EUR 

Wkład własny Miasta Jelenia Góra: 289 161,17 EUR 

Termin realizacji projektu: 26.05.2011 – 31.03.2015 r. 

Podsumowanie projektu: 

W 2011 r. Miasto Jelenia Góra w partnerstwie z niemieckim Miastem Bad Muskau rozpoczęło realizację 
projektu pn.: „Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau”. Celem 

projektu była poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego uzdrowiskowych obszarów obu miast.  

Działania projektowe po stronie polskiej obejmowały przede wszystkim przeprowadzenie prac związanych z 

ochroną przeciwpowodziową Parku Norweskiego. Inwestycję podzielono na dwa etapy. W II połowie 2011 roku 

rozpoczęto prace związane z renowacją układu wodnego, przebudową dwóch kładek dla pieszych i renowacją 
zabytkowego kamiennego mostku. Ten etap prac zakończył się w czerwcu 2012 r. 

 
W ramach II etapu inwestycji wykonano prace związane z: wymianą nawierzchni ścieżek i alejek parkowych z 

asfaltobetonu na ekologiczne nawierzchnie brukowe żywiczne i żwirowe, energooszczędne oświetlenie parku, w 

tym iluminacje niektórych obiektów i drzew, zamontowano 95 stylizowanych ławek, 120 sztuk koszy na 

odpadki oraz 20 stojaków na rowery. W obrębie dużego stawu wybudowano drewnianą, stylizowaną altanę oraz 

zamontowano pływającą fontannę napowietrzającą. Sześć kamer monitorujących, wpiętych w miejski system 

monitoringu czuwa nad bezpieczeństwem osób przebywających na terenie parku, a po zapadnięciu zmroku, 

kolorowe światła fontanny zwiększają atrakcyjność Parku Norweskiego. 



 

Występujące na terenie Miasta Jelenia Góra coroczne wiosenno-letnie powodzie pokazały, że sprzęt i pojazdy 

specjalistyczne służb ratowniczych, a w szczególności Ochotniczych Straży Pożarnych są niewystarczające i 

konieczne jest ich doposażenie. Dlatego też Prezydent Miasta Marcin Zawiła wystąpił do instytucji przyznającej 

środki unijne o wyrażenie zgody na zagospodarowanie powstałych oszczędności w projekcie na zakup średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem, szlamową przewoźną pompą 
powodziową, 30 sztuk zapór przeciwpowodziowych z osłonami oraz 13 kompletnych syren alarmowych. 

Zakupiony w ramach projektu samochód ratowniczo - gaśniczy wraz z wyposażeniem przekazano strażakom z 

ulicy Wiejskiej w 2013 roku. 

 



 

Równolegle z pracami budowlanymi oraz zakupami inwestycyjnymi, prowadzono również działania edukacyjne. 

W maju 2012 r. w Jeleniej Górze oraz we wrześniu 2012 r. w Bad Muskau zorganizowano polsko – niemieckie 

seminaria szkoleniowe dotyczące ochrony przeciwpowodziowej terenów uzdrowiskowych. W seminariach brali 

udział partnerzy z Polski i Niemiec, zaangażowani w działania związane z przeciwdziałaniem i prowadzeniem 

akcji związanych z zagrożeniem przeciwpowodziowym.  

W ramach współpracy polsko-niemieckiej w dniu 7 lipca 2013 r. odbyła się wizyta studyjna pracowników 

Urzędu Miasta Jelenia Góra w Bad Muskau. Uczestników wizyty zapoznano z systemem ochrony 

przeciwpowodziowej w Parku Mużakowskim oraz technikami powiadamiania, reagowania i prowadzenia akcji 

przeciwpowodziowej w obszarze zabytkowego parku. Po stronie polskiej, w dniu 1 maja 2014 r., na terenie Park 

Norweskiego w Jeleniej Górze, zorganizowano imprezę edukacyjną pn.: "Piknik Wikingów", podczas której 

przeprowadzono pokazy wspólnych polsko-niemieckich działań służb ratowniczych. Niedługo później, w Parku 

Norweskim zamontowano pylon z makietą przestrzenną parku oraz zlecono opracowanie i druk ulotek 

zawierających instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia powodzi w dwóch wersjach językowych: 

polskiej i niemieckiej. Niemieckojęzyczne ulotki przekazano partnerowi projektu - Miastu Bad Muskau, które w 

ramach realizacji projektu opracowało oraz sfinansowało wydanie folderu promującego atrakcje turystyczne obu 

miast. 

W lipcu 2014 r. Prezydent Miasta Jeleniej Góry ponownie wystąpił do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w 

Dreźnie o wyrażenie zgody na sfinansowanie w ramach projektu zakupu dwóch lekkich samochodów 

rozpoznawczo - operacyjnych o dużej ładowności dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Po otrzymaniu pozytywnego 

stanowiska instytucji przyznającej środki ogłoszono przetarg na dostawę pierwszego z samochodów, z terminem 

dostawy do dnia 22.12.2014 r. Dla strażaków ochotników z ulicy Wiejskiej zakupiono nową Toyotę Hillux z 

kabiną dla 5 osób oraz napędem 4x4 z zabudowaną skrzynią ładunkową, wyposażoną m.in. w wciągarkę 
elektryczną o sile uciągu min.2000 kg zamontowaną w przodzie pojazdu, hak holowniczy oraz pilarkę 
spalinową. Kolejny przetarg na dostawę samochodu rozpoznawczo - operacyjnego wraz z wyposażeniem 

ogłoszono pod koniec listopada 2014 r. Wybór dostawcy nastąpił w styczniu 2015 r. 

Uroczyste przekazanie zakupionych pojazdów oraz spotkanie z niemieckim partnerem podsumowujące 

realizację projektu pn.: "Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad 

Muskau" zostało zorganizowane 16 marca 2015 r. 

Kronika projektu: 

Dnia 16.03.2015 r. Miasto Jelenia Góra uroczyście przekazało Ochotniczej Straży Pożarnej Jagniątków 

zakupiony  ramach projektu lekki samochód specjalny - rozpoznawczo-operacyjny wraz z wyposażeniem. W 

ceremoni przekazania uczestniczyło czterech przedstawicieli niemieckiego partnera - Gminy Bad Muskau. Po 

uroczystym przekazaniu odbyło się spotkanie partnerów podsumuwujące projekt. 

Dnia 22.12.2014 r. przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej  zakupiony w ramach projektu samochód 

rozpoznawczo- operacyjny. 

Dnia 01.05.2014 r. w Jeleniej Górze- Cieplicach w Parku Norweskim zorganizowana została impreza 

rekreacyjna pn."Piknik Wikingów". W imprezie uczestniczyła grupa przedstawicieli Partnera Niemieckiego- 

Gminy Bad Muskau. W trakcie imprezy odbył się pokaz strażacki z wykorzystaniem zakupionych w ramach 

projektu zapór przeciwpowodziowych. Najmłodszym uczestnikom pikniku rozdawano puzzle wykonane w 

ramach projektu. Ponadto podczas imprezy w Parku Norweskim zlokalizowane było wspólne stoisko 

promocyjne Miasta Jelenia Góra i Gminy Bad Muskau. 

Dnia 12 lipca 2013 r. podpisano umowę z firmą P.P.H.U "Steinbudex-J.M" ze Świdnicy, Wykonawcą II etapu 

robót budowlanych na terenie Parku Norweskiego w Jeleniej Górze- Cieplicach. Zakończenie prac budowlanych 

ma nastąpić do końca listopada 2013 r 

Wartość robót budowlanych, wg. umowy to 3 692 499 zł. 

W ramach II etapu przebudowy Parku Norweskiego wykonane zostaną prace związane z wymianą istniejących 

nawierzchnii ścieżek i alejek parkowych na ekologiczne w tym brukowe, żywiczne i żwirowe. Wykonane 

zostanie również oświetlenie parku, w stawie zamontowana zostanie pływająca fontanna, zamontowane zostaną 
stylizowane ławki, kosze na śmieci, Ponadto na brzegu stawu wybudowana zostanie drewniana altana. 



Dnia 7 lipca 2013 roku, 40 osobowa grupa przedstawicieli Miasta Jelenia Góra uczestniczyła w wyjeździe 

studyjnym u niemieckiego Partnera w Gminie Bad Muskau. W pierwszej kolejności odbyło się spotkanie z 

przedstawicielami Gminy Bad Muskau, podczas którego zastępca burmistrza oraz kierownik wydziału 

odpowiedzialnego za realizację projektu opowiadali o działaniach w projekcie, etapach wykonywanych prac, 

tym co udało się zrealizaować do tej pory oraz tym co jeszcze zostanie zrobione. Następnie przedstawiciele 

Jeleniej Góry zostali zaproszeni na zwiedzanie Parku Mużakowskiego. W towarzystwie dwóch przewodników 

cała grupa udała się na spacer po Parku, połączony z wizytą monitorującą w miejscach gdzie trwają prace 

budowlane w ramach projektu. Park Mużakowski (Park Muskau) zajmuje obszar ok. 700 ha, z czego 1/3 

położona jest po stronie niemieckiej, a 2/3 po stronie polskiej. Od 2004 roku Park znajduje się na liście 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Po zwiedzaniu uczestnicy udali się do Nowego Pałacu na wystawę poświęconą Księciu Pücklerowi. 

 

 



 

 

 

W dniu 24.04.2013 r. w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie robocze ds. projektu. Tematyka spotkania związana 

była z przygotowaniem informacji do folderu oraz do broszury – instrukcji przeciwpowodziowej, które zostaną 
wydane w ramach projektu. Przedstawiono postępy prac na terenie Jeleniej Góry dotyczące ochrony 

przeciwpowodziowej. W spotkaniu udział wzięło 6 przedstawicieli Miasta Jelenia Góra i 3 przedstawicieli 

Miasta Bad Muskau oraz tłumacz. Po zakończeniu spotkania niemiecki partner projektu został zaproszony na 

spacer po Parku Norweskim. 

Drugie seminarium na temat ochrony przeciwpowodziowej realizowane w ramach projektu odbyło się w dniach 

27 – 28 września 2012 r. w Bad Muskau. 

W seminarium wzięło udział 11 przedstawicieli Miasta Jelenia Góra, w tym 6 strażaków z Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Jeleniej Górze. 

Oprócz ciekawych prelekcji partner niemiecki oprowadził polską delegację po siedzibie straży pożarnej w Bad 

Muskau, szczegółowo omawiając zasoby ludzkie i techniczne jednostki oraz zorganizował spływ Nysą 
pontonami ratunkowymi, podczas którego mieliśmy możliwość zapoznania się ze środkami ochrony 

przeciwpowodziowej zastosowanymi w korycie rzeki. W drugim dniu seminarium polscy uczestnicy zostali 

oprowadzeni po odrestaurowanym po powodzi w 2010 r. Parku Mużakowskim i mieli możliwość zwiedzenia 

multimedialnej wystawy w Pałacu Ks. Pücklera. 



 

 



 

 

W dniu 17 lipca 2012 r. w Bad Muskau odbyło się spotkanie robocze ds. projektu, w którym wzięło udział 5 

przedstawicieli Miasta Bad Muskau oraz 3 przedstawicieli Miasta Jelenia Góra. 

W trakcie spotkania omówiono tematykę planowanego do wydania w ramach realizacji projektu folderu 

informacyjnego oraz ustalono termin organizowanego przez niemieckiego Partnera Projektu, Gminę Bad 

Muskau dwudniowego polsko – niemieckiego seminarium dotyczącego ochrony przeciwpowodziowej w 

Niemczech. 

Ponadto Partner niemiecki przedstawił zaawansowanie prac nad dokumentacją zawierająca rozwiązania ochrony 

przeciwpowodziowej terenów uzdrowiskowych Bad Muskau. 

Po zakończonym spotkaniu polscy goście zostali zaproszeni na spacer po historycznym parku Pücklera oraz do 

obejrzenia wystawy multimedialnej w Zamku Pücklera. 

 



 

 

Zrealizowano I etap obejmujący renowację układu wodnego, przebudowę dwóch kładek dla pieszych i 

renowację zabytkowego kamiennego mostku. 

Roboty budowlane prowadzone przez: PRE-FABRYKAT Sp. z o.o.  z Karpacza, w terminie od 28.02.2012 r. do 

29.06.2012 r. 

Wartość robót budowlanych: 1.586.700,00 PLN 

 



 

 

 

W dniu 29.06.2012 r. zakończono prace związane z renowacją układu wodnego, renowacją drzewostanu 

parkowego, przebudową dwóch kładek oraz renowacją zabytkowego kamiennego mostku. 



 

 



 

 



 

 

W dniach 22-23 maja 2012 r. w Jeleniej Górze zorganizowano polsko – niemieckie seminarium szkoleniowe 

dotyczące ochrony przeciwpowodziowej terenów uzdrowiskowych w Polsce pt.: „Ochrona przeciwpowodziowa 

obszarów uzdrowiskowych“. W seminarium wzięło udział 16 przedstawicieli ze strony Miasta Jelenia Góra oraz 

16 przedstawicieli ze strony niemieckiego Partnera Projektu - Gminy Bad Muskau. 

Uczestnikami seminarium byli pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jelenia Góra, 

strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, pracownicy Urzędu Miasta Jelenia Góra, strażacy 

Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Bad Muskau oraz pracownicy Urzędu Miasta Bad Muskau – łącznie 32 

osoby. 

W pierwszym dniu seminarium przeprowadzono 2 czterogodzinne bloki wykładowe poświęcone zagadnieniom 

dotyczącym ochrony przeciwpowodziowej terenów uzdrowiskowych, w tym w szczególności parków 

zabytkowych oraz zapobieganiu i skutkom przyrodniczym przejść fal powodziowych w zabytkowych parkach. 

Ponadto niemiecki Partner projektu przedstawił swoje doświadczenia z powodzi, która miała miejsce w 2010 r. 

w Bad Muskau. 

W drugim dniu seminarium uczestnicy wzięli udział w prowadzonym przez eksperta zewnętrznego studium 

przypadku związanym z regulowaniem przepływów wód powodziowych w zbiornikach przeciwpowodziowych 

chroniących Uzdrowisko Cieplice. Odbyła się również wizyta monitorująca postęp prac budowlanych w Parku 

Norweskim oraz spotkanie robocze dotyczące opracowania folderu i broszury w ramach projektu. Ponadto 

wszyscy uczestnicy seminarium do odwiedzili Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. 

 



 

 

 

 

Kolejne spotkanie partnerów projektu odbyło się w Jeleniej Górze w dniu 23.04.2012 r. W spotkaniu udział 

wzięło 3 przedstawicieli Gminy Bad Muskau oraz 4 przedstawicieli Lidera Projektu. W ramach spotkania odbyła 



się wizyta monitorująca postęp prac związanych z renowacją układu wodnego w Parku Norweskim, omówiono 

również problemy, jakie wystąpiły w trakcie realizacji prac. 

 

 

 

 



W dniu 07.03.2012 r. podpisano umowę na zespół inspektorów/Inżyniera Kontraktu dla zadania „Ochrona 

przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau”. 

Wykonawcą nadzorów została firma KOMPLET INWEST spółka jawna, Tomasz Granops, Elżbieta 

Prażanowska – Nieboj. 

 

W dniu 12.03.2012 r. podpisano umowę na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla zadania pn.: „Ochrona 

przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau”. 

Wykonawcą tablicy informacyjnej była firma P.P.H.U. Papilio Magdalena Romaniuk. 

 

W dniu 28 lutego 2012 r. podpisano umowę na zadanie pod nazwą „Renowacja układu wodnego w Parku 

Norweskim”. Do realizacji zamówienia wybrano Konsorcjum Firm: 

PRE – FABRYKAT Sp. z o.o., ul. Brzezie Karkonoskie 2 , Miłków, 58-540 Karpacz Partner Konsorcjum: 

Zakład Stolarski Stanisław Szewczyk , ul. Żołnierska 71, 58-562 Podgórzyn, której cena wynosiła 1 586 700,00 

PLN 

W dniu 14 stycznia 2012 r. Lider Projektu – Miasto Jelenia Góra zorganizował wizytę monitorującą dla 

przedstawiciela Miasta Bad Muskau, który w dniach 13 -14 stycznia uczestniczył w organizowanej przez Miasto 

Jelenia Góra polsko – niemieckiej konferencji pn.; „Światło w przestrzeni“. Podczas spotkania Partner niemiecki 

zapoznał się z terenem i planowanymi działaniami inwestycyjnymi przed rozpoczęciem realizacji inwestycyjnej 

części projektu. 

W dniu 01 grudnia 2011 roku otrzymaliśmy umowę o dofinansowanie na realizację projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie bezzwrotnej dotacji. 

Na Komitecie Monitorującym w dniu 20.09.2011 r. projekt pn.: „Ochrona przeciwpowodziowa obszarów 

uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau” został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska 

– Saksonia 2007- 2013. Liderem Projektu jest Miasto Jelenia Góra, a Partnerem Projektu Miasto Bad Muskau. 

Dnia 11.12.2012 roku odbyło się posiedzenie zespołu doradczego ds. realizacji, koordynacji  

i wdrożenia projektu p.n. ,, Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad 

Muskau”. Tematem spotkania było wprowadzenie projektu zamiennego dotyczącego budowy ścieżek i 

oświetlenia na terenie Parku Norweskiego, który został zgłoszony przez Radę Cieplicka. Przeprowadzona 

dyskusja pozwoliła na ustalenie przebiegu ścieżek pieszych i rowerowych oraz materiału z jakiego będą 
wykonane. Postanowiono również wprowadzić, na wybranych obszarach, ograniczenia ruchu pojazdom 

samochodowym, a także rozpoczęto ustalenia dotyczące rekultywacji terenów zielonych. 

 


