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MIEJSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Remont Centrum Kultur y – stanowisko Miasta
W związku z podawanymi w jednym z kamiennogórskich mediów informacjami dotyczącymi remontu
Centrum Kultury, chcielibyśmy tą drogą poinformować Państwa, że przedstawiane w artykułach dane
i wnioski autora są w dużej mierze niezgodne z prawdą i służyć mają wzbudzeniu niepotrzebnej
sensacji.
Przy tak dużych inwestycjach,
szczególnie w dzisiejszych warunkach rynku budowlanego w Polsce,
naturalnym jest, że mogą pojawić się
problemy. Niestety, są tacy, którzy
na takie sytuacje czekają, w myśl
zasady: im więcej problemów ma

Miasto – tym lepiej dla mnie.
W związku z tym, należą się Państwu
rzetelne wyjaśnienia dotyczące
remontu Centrum Kultury. Przede
wszystkim, warto tu podkreślić, że
długi czas rozstrzygania wniosków
dotacyjnych powoduje, że dzisiaj

samorządy dostają bardzo krótki
termin na realizację dotacji, czyli
zakończenie inwestycji. Dodatkowo, wnioski o dofinansowanie
inwestycji, na które obecnie otrzymujemy środki, tworzone i składane
były 2-3 lata temu. Wtedy też
dokończenie str. 2
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Remont Centrum Kultury... dokończenie ze str. 1

przygotowano kalkulacje kosztów.
Niestety, w ciągu ostatniego roku
sytuacja na rynku budowlanym
zmieniła się o 180 stopni. W krótkim
czasie nastąpił znaczny wzrost cen
materiałów budowlanych i kosztów
robót. Do tego dochodzi sytuacja na
rynku pracy i brak pracowników
budowlanych. Skutkuje to tym, że
w postępowaniu przetargowym na
realizację inwestycji nie zgłasza się
żadna firma, a jeśli już pojawia się
potencjalny wykonawca, to ceny
oferentów przekraczają tzw. ceny
inwestorskie nawet o kilkaset
procent.
Skutek jest taki, że przetarg trzeba
unieważnić, a wspomniany czas na
realizację inwestycji biegnie
nieubłagalnie. Problem ten dotyka
dzisiaj większość samorządów
w Polsce. Niestety, w obliczu
nieznalezienia wykonawcy i niezrealizowania dotacji w terminie
samorządy muszą wystąpić o jej
anulowanie. Tak też było w przypadku dofinansowania przyznawanego na jeden z etapów remontu
kamiennogórskiego Centrum Kul-

tury. Tu jednak jest dobra wiadomość, ogłoszony zostanie kolejny
nabór, w którym składać będziemy
ponowny wniosek na to samo
zadanie. Nieuprawnionym w związku z tym jest lansowane przez
jednego z lokalnych dziennikarzy
twierdzenie, że dotacja przepadła
i samorząd poniósł w związku z tym
straty.
Przy remoncie Centrum Kultury
Miasto napotkało na kolejny
problem. Gdy po kilkakrotnie
powtórzonym przetargu udało się
wybrać wykonawcę, kilka miesięcy
później okazało się, że nie wywiązuje się on z zapisów umowy
i realizacji poszczególnych etapów
remontu. Skutkować to musiało
wypowiedzeniem mu umowy.
Obecnie trwa poszukiwanie nowego
w y k o n a w c y, a p o s t ę p o w a n i a
przetargowe podzielone zostały na
więcej etapów, obejmujących
mniejsze zakresy prac. Z dotychczasowym wykonawcą trwa rozliczanie
prac, na podstawie końcowego,
podpisanego przez niego, protokołu.
Nieprawdziwe jednak i celowo

wprowadzające opinię publiczną
w błąd są podawane przez wspomniany tytuł kwoty, jakie ponieść by
miał tu kamiennogórski samorząd.
Nieprawdą jest przede wszystkim
informacja, jakoby w zawiązku
z wypowiedzeniem umowy samorząd poniósł jakiekolwiek straty.
Autor artykułu otrzymał przy okazji
wcześniejszych pytań informację, na
jakim etapie jest rozliczanie z dotychczasowym wykonawcą remontu, i że nie zostało ono zakończone.
Wyciąganie ostatecznych rozstrzygnięć i podawanie idących za tym
sum jest w związku z tym zwykłym
nadużyciem autora.
Wskazane w artykule wyliczenia nie
mają pokrycia w faktach i są tylko
i wyłącznie dywagacjami ich autora.
Na dzień dzisiejszy remont Centrum
Kultury nie jest zagrożony. A dopóki
nie zostanie zakończony podawanie
znacznie zawyżonych kwot końcowych jest zwykła próbą wzbudzenia sensacji. Sensacji niesłużącej
ani samej inwestycji, ani mieszkańcom Kamiennej Góry.

Wystartowała III edycja budżetu partycypacyjnego
Mieszkańcy Kamiennej Góry po raz trzeci już zdecydują na co przeznaczyć środki w ramach tzw.
budżetu partycypacyjnego. Pula środków na realizację w 2019 roku wybranych projektów wyniesie
100 tys. zł. Podobnie, jak w roku ubiegłym miasto podzielone zostanie na cztery okręgi, każdy do
dyspozycji dostanie 25 tys. zł. Wnioski składać można było do 30 czerwca.
Budżet partycypacyjny daje lokalnej
społeczności możliwość większego
wpływu na to, co powstanie w ich
najbliższym otoczeniu. Stosowną
uchwałę w tej sprawie radni miejscy
podjęli w maju.
Uchwala określa sposób składania
i wyboru wniosków. Miasto w tym
celu podzielone zostało na cztery
okręgi, dla których mieszkańcy
zgłaszać mogą swoje pomysły.
Szczegóły czego dotyczyć mogą
składane projekty określa uchwała.
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Do połowy września wszystkie
złożone projekty weryfikowane
będą pod względem możliwości ich
realizacji. Pod uwagę będzie tu
brany miedzy innymi stan formalnoprawny, szacunkowy koszt realizacji
czy możliwość realizacji w jednym
roku budżetowym.
Projekty, które przejdą kryteria
formalne poddane zostaną pod
głosowanie mieszkańców. Głosować można będzie w kilku punktach
w mieście lub korespondencyjnie.

Karty do głosowania dostępne będą
w punktach i na stronie:
www.kamiennagora.pl . Każdy
mieszkaniec może oddać jeden głos
wskazując wyłącznie jeden projekt.
Realizowane będą projekty, które
uzyskają największą liczbę głosów.
Kwota przeznaczona na realizację
projektów dla wszystkich okręgów
wynosić będzie 100 tys. zł. Wybrane
w ten sposób zadania realizowane
będą w roku 2019.
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Wieża widokowa w Kamiennej Górze – wyniki sondy
Zakończyło się głosowanie w internetowej sondzie dotyczącej budowy wieży widokowej z funkcją
nadajnika telefonii komórkowej. Wyniki sondy przedstawiają się następująco

Przypomnijmy, że wieżę powyżej
nieczynnego kamieniołomu w obrębie ulicy Krzeszowskiej postawić
chce jeden z ogólnopolskich
operatorów naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej. Proponowaną
konstrukcję stanowi wysoki na ok 37
metrów maszt, w połowie wysokości
którego umiejscowiona zostanie
platforma widokowa. Według
deklaracji inwestora, część konstrukcji powyżej platformy wykorzystywana będzie przez dwóch
operatorów telefonii komórkowej.
Jeszcze w maju z w kamiennogórskim ratuszu z miejskimi radnymi
spotkał się przedstawiciel inwestora.
Odpowiadał on na pytania dotyczące
planowanej inwestycji i jej oddziaływania na środowisko. Wg
przed-stawionych przez niego
informacji zakres promieniowania
ewentualnych urządzeń nadawczych
jest niewielki i rozchodzi się powyżej linii dachów ewentualnych
zabudowań w jego zasięgu (ew.
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uciążliwe promieniowania zamyka
się w pro-mieniu 150 m.). Tego typu
urzą-dzenia funkcjonują w centrach
miast, w tym w Kamiennej Górze
(np. na Górze Parkowej czy ratuszu).
Proponowana przez inwestora
lokalizacja wieży w tym miejscu
wynika z faktu, że w południowej
części miasta jest najwięcej obszarów bez łączności i ze słabym
sygnałem sieci bezprzewodowej
(w zależności od operatora) jest to
widoczne szczególnie w dostępie do
sieci Internet, co objawia się dużą
ilością odrzuceń i ponowień.

wej sondy, o opinię w tej sprawie.
Warto nadmienić, że w tym przypadku zgoda radnych dotyczy
wyłącznie pozwolenia na 16-letnią
dzierżawę gruntu. W przypadku
nieuzyskania takiej zgody operatorzy telefonii komórkowej szukać
będą zbliżonej lokalizacji na
gruntach innych niż miejskie.
Oznacza to, że prawdopodobnie taka
wieża w tym rejonie i tak powstanie,
ale już bez wieży widokowej i opłaty
płynącej z tytułu dzierżawy do
miejskiej kasy.

W związku z szeregiem wątpliwości radnych, burmistrz Kamiennej
Góry podjął decyzję o zwrócenie się
do mieszkańców
Kamiennej Góry,
właśnie za pośrednictwem zakończonej interneto-
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Znakomita zabawa na Dni Kamiennej Góry
Koncerty, zawody sportowe, wystawy i inne wydarzenia przez trzy dni zdominowały życie
Kamiennej Góry. Od 8 do 10 czerwca ad zalewem, przy muzyce bawiło się kilka tysięcy osób.
Towarzyszyły im znakomite nastroje i doskonała atmosfera.
Dni Kamiennej Góry 2018 rozpoczęła uroczysta parada mieszkańców – to nowość w programie
Święta Miasta. Poprowadziła ją
spod ratusza specjalna muzyczna,
z której kamiennogórscy dj’e, przy
dźwiękach muzyki zapraszali
wszystkich do przyłączenia się do
przemarszu. W pochodzie przeszli
samorządowcy, przedstawiciele
miast partnerskich oraz mieszkańcy. Paradzie towarzyszyła świetna
zabawa i pozdrowienia uśmiechniętych przechodniów. Korowód
przeszedł ulicami miasta nad zalew,
gdzie burmistrz Krzysztof Świątek
dokonał uroczystego przekazania
kluczy do miasta.
Pierwszy dzień zdominowany
został przez muzykę disco-dance,
a gwiazda wieczoru, zespół After
Party wypełnił wszystkie miejsca
pod sceną. Tradycją Dni Kamiennej
Góry stała się już piątkowa dysko-
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teka prowadzona przez Kamiennogórski Dj’s Team, przy której
publiczność bawiła się do późnych
godzin nocnych.
Sobotę rozpoczęły zmagania
sportowców. Swoje zawody w ra-

mach Dni Kamiennej Góry rozegrali wędkarze, tenisiści i szachiści.
W Szkole Podstawowej nr 2
rozegrana została XI Olimpiada
Sportowa Przedszkolaków. Na
pływalni odbył się mecz pływacki
Kamienna Góra – Wałbrzych, a na orliku przy
ul. Lubawskiej rozegrano
turniej streetballa oraz
unihokeja. O 15 z zalewu
wystartował IV Cross
Kamdżordzia – bieg
przełajowy i cross rowerowy na dystansie 20 km.
Sobota to także wydarzenia
przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w ramach ogólnopolskiej
akcji Noc Muzeów.
Na scenie natomiast
wystąpili laureaci ubiegłorocznych Festiwali Coverów i Green Water Festival –
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R o b b i e Wi l i a m s B a n d , E l v i s
Revival i Wishmasters. Gwiazda
wieczoru, znany i popularny polski
zespół Happysad sprawił, że na
widowni ponownie ciężko znaleźć
było wolne miejsce.
Niedziela to kolejne zmagania
sportowców i tradycyjne kamiennogórskie wydarzenia – XVI Przegląd Piosenki Przedszkolnej i XIII
Biesiada z piosenką. Następ-nie na
scenie wystąpił zespół Princes w
znakomity sposób coverujący
utwory grupy Queen. Kulminacją
niedzieli i całych Dni Kamiennej
Góry był koncert Agnieszki Chylińskiej, który przyciągnął nad zalew
tłumy widzów.
Nowością tegorocznych wydarzeń
była wspomniana już parada
mieszkańców oraz specjalne
animacje dla dzieci. Najmłodsi też
doskonale bawili się na wesołym
miasteczku i dmuchawcach, grach
zręcznościowych i konikach.
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Widzowie chwalili sobie zarówno
program, jak i organizację całych
Dni Kamiennej Góry. Swoje wyrazy
uznania i zadowolenia wyrażali
również przedstawiciele zagranicznych delegacji, które odwiedziły
w tych dniach nasze miasto.

Warto dodać, że po raz pierwszy
wykorzystany tu został sprzęt
zakupiony przez Miasto z dofinansowaniem funduszy Unii Europejskiej – m.in. profesjonalna scena,
płoty czy domki handlowe.
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Trwa remont w obrębie starego miasta
Cały czas trwają prace związane z przebudową układu komunikacyjnego tej części Kamiennej Góry.
To już trzecia odsłona remontu ulic wokół rynku.

Przypomnijmy, że w ramach zadania
przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni i chodników w obrębie
ulic: Stefana Żeromskiego, Słowiańskiej, Żytniej i Łącznej w Kamiennej
Górze. Prace zakończyły się już na
ulicy Wąskiej.

Oprócz przebudowy nawierzchni
jezdni i chodników (nowe nawierzchnie z kostki i płyt kamiennych oraz kostki betonowej),
przebudowywana jest kanalizacja
deszczowa oraz sieć wodociągowa
wraz z przyłączami do budynków.
Pojawią się też nowe punkty oświetlenia ulicznego. Będą też nasadzenia
oraz elementy małej architektury.
Całe zadanie powinno potrwać się do
końca sierpnia 2019 r. Na jego
realizacje Miasto pozyskało dofinansowane ze środków unijnych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

na lata 2014 - 2020 w ramach działania związanego z rewitalizacją
zdegradowanych obszarów –
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zakupy dla strażaków ochotników
W kamiennogórskim ratuszu odbyło się spotkanie burmistrza Krzysztofa Światka z przedstawicielami
Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie Gminy Kamienna Góra.

Burmistrz przekazał ochotnikom
stroje strażackie i wyposażenie,
zakupione z budżetu Miasta. Zakupy
takie realizowane są systematycznie.
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Sprzęt i wyposażenie przekazywane są w zamian za udział
jednostek OSP w akcjach na terenie
Miasta.

Jest to niezwykle ważna
współpraca, zapewniająca
bezpieczeństwo w sytuacjach,
kiedy obok zawodowej jednostki Państwowej Straży
Pożarnej, w zdarzeniach, do
których dochodzi na terenie
Kamiennej Góry niezbędne jest
wsparcie strażaków ochotników
z sąsiednich miejscowości.
Spotkania takie są też okazją do
wymiany opinii i spostrzeżeń
dotyczących bezpieczeństwa na
terenie miasta i sytuacji poszczególnych jednostek OSP.
Oprócz zakupów dla zewnętrznych jednostek, kamiennogórski ratusz systematycznie
uzupełnia własne wyposażenie
na wypadek np. zagrożenie
powodziowego czy innych
zdarzeń zagrażających życiu
i bezpieczeństwu mieszkańców.
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Jest promesa
na skatepark
Kamienna Góra otrzymała
135 tys. dotacji na budowę
skateparku przy ul. Szpitalnej. Promesę na taką
kwotę odebrał w Urzędzie
Marszałkowskim pełnomocnik burmistrza ds. społecznych Arkadiusz Dybiec.
Budowa skateparku jest odpowiedzią na petycje płynące od mieszkańców Kamiennej Góry, w tym
tych nieco młodszych, którzy
zwracali uwagę na brak tego typu
infrastruktury sportowej w mieście.
W ramach projektu, przy ul. Szpitalnej powstanie skatepark
o wymiarach 27 x 11 m. Wyposażony będzie między innymi
w urządzenia: quarter pipe + mini
quartrer, funbox z grindboxem,
funbox ze schodami, quarter pipe
+ bank ramp i poręcz prosta.
Planowany skatepark powstać ma
jeszcze w tym roku. Spełniać
będzie funkcję rekreacyjną dla
kamiennogórskiej młodzieży
i dzieci jeżdżących na deskorolkach i rolkach. Ma być także
miejscem rozgrywania zawodów
dla amatorów.
P r z y p o m n i j m y, ż e G m i n a
Miejska Kamienna Góra od lat
inwestuje w nowoczesną infrastrukturę sportowo-rekreacyjna
na terenie miasta. W ramach
prowadzonych działań inwestycyjnych powstały m.in. dwa
kompleksy boisk w ramach
programu Moje Boisko Orlik
2012 czy siłownie zewnętrzne.
O p r ó c z n o w y c h o b i e k t ó w,
zmodernizowano boiska przy
Szkole Podstawowej nr 1, stadion
lekkoatletyczny w oraz wiele
placów zabaw. W planach są już
kolejne tego typu inwestycje.
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Wakacje
w mieście
W lipcu i sierpniu zapraszamy do skorzystania
z oferty przygotowanej
przez kamiennogórskie
placówki.
Miejskie Centrum
Kultury Fizycznej
Wakacyjna obniżka cen biletów
na pływalnię dla dzieci i młodzieży
W związku z okresem wakacyjnym Burmistrz Miasta Kamienna Góra wprowadził obniżkę cen biletów na Krytą Pływalnię dla dzieci i młodzieży.
Od 2 lipca do 2 września dzieci
do lat 6 zapłacą 3 zł za 1 godz.,
nato-miast młodzież szkolna i
stu-denci do 25 roku życia 4 zł.
W okresie tym zmianie uległy
również godziny otwarcia
pływalni, która będzie czynna:
Poniedziałek - Sobota
11:00 - 21:00
niedziele i święta 11:00 - 19:00
Orliki
Orlik przy ul. Lubawskiej
poniedziałek - piątek
15.00 – 20.00
sobota
10.00 – 16.00
niedziela
12.00 – 20.00
Kontakt telefoniczny
do animatorów:
512 913 877; 663 907 832
Orlik na terenie Ośrodka
Wypoczynku Świątecznego
„ZALEW”
poniedziałek 15.00 – 20.30
wtorek
16.00 – 20.30
środa
15.00 – 20.30
czwartek
16.00 – 20.00
piątek
15.00 – 20.30
sobota
10.00 – 15.00
niedziela
12.00-20.00
Kontakt telefoniczny do animatorów:
792 729 217; 602 493 117
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Nadzór nad pracą animatorów
z ramienia MCKF (tel. 75 645 16 34,
502 231 652). Nadzór nad projektem
Lokalny Animator Sportu z ramienia
Urzędu Miasta (tel. 75 645 51 28,
605 584 750).
Miejska Biblioteka Publiczna
W związku z remontem dotychczasowej siedziby przy ul. Kościu-

szki, wypożyczalnia przeniesiona
została do budynku przy ul. Słonecznej 10 (dawny budynek straży
pożarnej ), wejście od podwórka.
Godziny otwarcia dla czytelników
wypożyczali głównej oraz filii przy
ul. Tkaczy Śląskich i ul. Słowackiego.: pon., wt., czw., pt. 10.00 17.00, śr. 9.00-14.00
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