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MIEJSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Remonty, budowy i przebudowy - inwestycje miejskie 2018
Około 41 milionów złotych – to wartość inwestycji, których realizacja rozpoczęła się w 2018 roku. Duża
część realizowana jest przy udziale środków unijnych i tych pozyskanych z innych źródeł. Są też
projekty, których koszt pokryty został wyłącznie z środków własnych kamiennogórskiego samorządu.
Poruszając się po Kamiennej Górze nie sposób nie dostrzec ogromu prac budowlanych, które
realizowane są na ulicach naszego Miasta. Zarówno te największe, angażujące najwięcej środków
i pracy, jak i te mniejsze, służyć mają mieszkańcom Kamiennej Góry, podniesieniu komfortu życia
i poprawie estetyki miejskiej. Niektóre z nich są już niemal na ukończeniu, część została zrealizowana,
a pozostałe zakończą się w 2019 i 2020 roku.
Oprócz inwestycji infrastrukturalnych Miasto realizowało w bieżącym roku kilka tzw. projektów
„miękkich”. Były to głównie działania kulturalne czy skierowane do placówek oświatowych.
Postaramy się przybliżyć Państwu najważniejsze zadania, które Miasto Kamienna Góra rozpoczęło
lub rozpocznie jeszcze w bieżącym roku.

Remont ul. Parkowej oraz parkingów
przy ul. Staszica i Lubawskiej
planowany koszt – 1,9 mln zł
dofinansowanie – 1,3 mln zł
źródło finansowania –
INTERREG POLSKA
CZECHY
termin zakończenia 2019
W ramach projektu „Tajemnice
Militarnych Podziemi” odcinek
ulicy Parkowej od Placu Kościelnego do wejścia do podziemi
Arado i ulicy Lubawskiej poddawany jest całkowitej metamorfozie. Powstanie owa nawierzchnia
z kostki brukowej, odwodnienie,
niezbędna do przebudowy
infrastruktura podziemna oraz
nowe oświetlenie. Dzięki temu
powstanie kompletny łącznik
pomiędzy największą kamiennogórską turystyczną atrakcją
a centrum miasta.
Równoległe prace budowlane prowadzone będą również na parkingach zlokalizowanych wokół Arado – przy
ul. Lubawskiej i Staszica.
Redakcja: Urząd Miasta w Kamiennej Górze, 58-400 Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, redaguje zespół, red. naczelny Marcin Ryłko, druk: Chroma
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Budowa układu komunikacyjnego w Kamiennej Górze
- etap III
planowany koszt – 5,1 mln zł
dofinansowanie – 3,1 mln zł
źródło finansowania RPO WD 2014-2020
termin zakończenia 2019
W ramach zadania przebudowywana jest nawierzchnia jezdni i chodników w obrębie ulic: Stefana
Żeromskiego, Słowiańskiej,
Żytniej, Wąskiej i Łącznej.
Roboty budowlane obejmują
rozbiórkę starych istniejących
nawierzchni i budowę nowych
nawierzchni z kostki i płyt
kamiennych oraz kostki betonowej.
Powstaną też parkingi i miejsca
postojowe. Przebudowana zostanie
też kanalizacja deszczowa wraz
z podłączeniem rur spustowych z istniejących budynków oraz sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków.
Na remontowanych odcinkach powstanie nowa sieć oraz punkty oświetlenia ulicznego.
Zamontowane też zostaną elementy małej architektury. Będą też nasadzenia elementów zielonych. Do tego nowe
oznakowanie i boksy śmietnikowe.

Przebudowa Placu Targowego
wraz budową budynku socjalnego
planowany koszt – 2,7 mln zł
dofinansowanie – 998 tys. zł
źródło dofinansowania PROW 2014-2020
termin zakończenia 2018
Miejskie targowisko przy
ul. Staszica przechodzi właśnie
d u ż e z m i a n y. W r a m a c h
remontu wykonane zostaną
wszelkie niezbędne prace
ziemne – odwodnienie, instalacje, przyłącza. Część
powierzchni handlowych
zostanie zadaszona. Powstanie
też budynek handlowy oraz
socjalny z toaletami. Wjazd
i wejście odbywać będą się przez nowe bramy, a na wyższy poziom poprowadzą nowe schody.
Będzie to znacząca poprawa funkcjonalna, użytkowa i wizerunkowa największego targowiska w regionie. Komfort
odczują wszyscy korzystający z kamiennogórskiego targu, zarówno kupujący, jak i sprzedający.
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Rewitalizacja zasobów
mieszkaniowych
Gminy Miejskiej
Kamienna Góra
dofinansowanie – 700 tys. zł
źródło finansowania –
RPO WD 2014-2020
termin zakończenia – 2019
Zadanie zakłada rewitalizację siedmiu
budynków mieszkalnych przy ulicach
Kościuszki 8, Kościuszki 32, Kościuszki 34,
Kościuszki 38, Ogrodowej 29, pl. Wolności 12 oraz pl. Wolności 16. W wyniku
realizacji inwestycji nastąpi również
poprawa efektywności energetycznej
obiektów poprzez przeprowadzenie prac
termomodernizacyjnych.

Przebudowa budynku Centrum Kultur y
dofinansowanie–7,9 mln zł
źródło finansowania –
RPO WD 2014-2020
termin zakończenia – 2019
Oprócz Centrum Kultury
kompleksowa przebudowa
i termomodernizacja obejmie również znajdujące się
w tym samym budynku pomieszczenia Biblioteki Miejskiej oraz Przedszkola nr 2.
Dzięki tym pracom znajdujące się w budynku przy
ul. Kościuszki jednostki,
z których oferty korzysta
duża część kamiennogórzan,
znacznie poprawią warunki
pracy i uzyskają możliwość
wprowadzenia nowych form
działalności. Swoją siedzibę
znaleźć tam będą mogły
również inne organizacje
oraz grupy i inicjatywy społeczne. Poprawi się też estetyka jednego z bardziej reprezentacyjnych budynków w mieście, na czym zdecydowanie zyska wizerunek Kamiennej Góry.
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Budowa drogi rowerowej na terenie Gminy Miejskiej
Kamienna Góra
dofinansowanie – 2,5 mln zł
źródło finansowania –
RPO WD 2014-2020
termin zakończenia 2020
Inwestycja obejmuje budowę kilku
odcinków dróg rowerowych i ciągów
pieszo-rowerowych biegnących od
północno-zachodniej, północnej
oraz południowo-wschodniej
granicy miasta w kierunku jego
centrum oraz przez część centralną
miejscowości, składających się wraz
z dwoma punktami obsługi rowerzystów na kompletną, spójną sieć o
łącznej dł. 8,04 km.
Przebieg trasy: od granicy miasta kierunek na Czadrów do ul. Lubawskiej, następnie w kierunku ul. Jeleniogórskiej, dalej do i wzdłuż ul.
Przemysłowej, ul. Magazynowej i ul.
Towarowej, na końcu której następuje rozgałęzienie trasy. Pierwsza odnoga biegnie wzdłuż ul Bohaterów Getta, al.
Lipowej i ul Zamkowej do granicy miasta – kierunek Ptaszków. Druga odnoga biegnie do terenów Lasów Państwowych, a następnie przez ww. tereny aż do osiedla Antonówka i tym samym do granicy miasta.

Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta
dofinansowanie – 2,5 mln zł
źródło finansowania –
RPO WD 2014-2020
termin zakończenia 2020
Kamienną Górę czeka kompleksowa modernizacja sieci
oświetlenia ulicznego wraz z jej
uporządkowaniem i rozbudową. Obejmie głównie wymianę
istniejących linii kablowych,
słupów i opraw na energooszczędne, budowę systemu
monitoringu i sterowania
oświetleniem oraz stworzenie
nowych energooszczędnych
obwodów oświetleniowych.
Prowadzić ma do zmniejszenie
zużycia energii elektrycznej
i zmniejszenie kosztów
utrzymania infrastruktury
oświetleniowej oraz uporządkowanie jej. Poprawi się też estetyka miasta i poziom bezpieczeństwa.
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Budowa skateparku przy ul. Szpitalnej
planowany koszt – 570 tys. zł
dofinansowanie – 135 tys. zł
źródło dofinansowania- Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej
termin zakończenia: październik 2018
Przy ulicy Szpitalnej, w sąsiedztwie placu zabaw powstaje pierwszy w Kamiennej Górze skatepark dla rolkarzy,
deskorolkarzy, rowerzystów i wszystkich miłośników sportów ekstremalnych. Jego budowa jest odpowiedzią
na petycje płynące od młodych mieszkańców, którzy zwracali uwagę na brak tego typu infrastruktury sportowej
w mieście.
W ramach projektu 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.

Remont dachu
kr ytej pływalni
koszt – 72,5 tys. zł
źródło finansowania- środki własne
zadanie zakończone
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Przebudowa nawierzchni bezpiecznej placu zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 1
koszt inwestycji – 96 tys. zł
źródło finansowania – środki własne
zadanie zakończone

Zakup wyposażenia do organizacji wydarzeń
kulturalnych i spor towych
koszt – 625 tys. zł
dofinansowanie – 530 tys.
źródło dofinansowania- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program: Interreg V-A Republika
Czeska – Polska na lata 2014 - 2020
termin zakończenia – 2020 rok
Niemal 550 tys. złotych dotacji otrzymała w tym roku
Kamienna Góra w ramach projektu "Wschodnie Karkonosze
i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem". Środki te przeznaczone zostały na przygotowanie oraz zakup infrastruktury
niezbędnej do przeprowadzenia wydarzeń kulturalnych i sportowych w mieście, szczególnie tych największych – Dni
Kamiennej Góry oraz Biegu Zdobywca Góry Parkowej.
Oprócz pokrycia kosztów organizacji tych wydarzeń, w ramach projektu zakupiona została m.in. scena o wymiarach 10
x 8 m wraz z zadaszeniem, barierki ochronne, stoiska drewniane, ławy i stoły drewniane, ekran pneumatyczny reklamowy,
brama meta/start, agregat prądotwórczy, tyczki i znaczniki do
oznakowania tras itp..
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Projekt dla Żłobka Miejskiego "Wracam do pracy aktywizacja zawodowa kamiennogórskich rodziców"
koszt – 1 mln zł
dofinansowanie – 850 tys. zł
źródło dofinansowania – RPO WD 2014 - 2020
termin zakończenia – 2020 rok
25 nowych miejsc żłobkowych powstało w placówce przy ulicy Spacerowej
w Kamiennej Górze w ramach projektu
„Wracam do pracy – aktywizacja
zawodowa kamiennogórskich rodziców”.
Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat
3 oraz objęcie ich opieką ma na celu
aktywizację ich rodziców czy opiekunów prawnych i pomoc w powrocie na
rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu
pociech. W ramach realizacji pierwszego etapu projektu przygotowane
zostały pomieszczenia, w których
sprawowana będzie opieka nad dziećmi
oraz zakupione zostało niezbędne
wyposażenie.

Projekt dla SP Nr 1 i Zespołu Szkół:
"Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji
kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze"
koszt – 429 247,80 zł
dofinansowanie – 364 860,63 zł
źródło dofinansowania –
RPO WD 2014 - 2020 oraz
dotacja celowa
z budżetu państwa
termin zakończenia
czerwiec 2019
Projekt realizowany jest dwutorowo. Pierwszy etap obejmuje
doskonalenie nauczycieli
w zakresie nowych metod
nauczania, a także kształcenie
młodzieży w przedmiotów
ścisłych (matematyka, fizyka,
chemia) oraz języków obcych.
Drugi etap to wyposażenie
uczniów i nauczycieli w sprzęt
informatyczny. W tym celu
zakupionych zostanie 24 laptopy,
4 tablice multimedialne oraz 2 rzutniki.
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Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1
w Kamiennej Górze
koszt inwestycji – 227 tys. zł
źródło finansowania – środki własne
zadanie zakończone

Zapewnienie warunków do jak najlepszego rozwoju dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w Przedszkolu Publicznym Nr 1 – w ramach projektu
„Nasze ścieżki poznawania świata.”
koszt – 117 tys. zł
dofinansowanie – 107, 6 tys. zł
źródło dofinansowania –
RPO WD 2014 - 2020
termin zakończenia – 2019 rok
Projekt skierowany jest do dzieci
z Publicznego Przedszkola Nr 1
im. Czterolistnej Koniczynki.
Jego celem jest zapewnienie
warunków do jak najlepszego
rozwoju dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
w przedszkolu. Będzie on
realizowany poprzez organizację
zajęć specjalistycznych (integracja sensoryczna, rehabilitacja
ruchowa, zajęcia wczesnego
wspomagania) oraz dodatkowych
zajęć edukacyjnych kształcących kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci.
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