
 
Projekt pn. „Ścieżka rowerowa – Z doliny Izery do doliny Bobru- Etap I” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 

 

Wartość całkowita projektu 469 003 PLN.  

 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu 26.02.2010 r. 

Termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2013 r. 

 

Lider Projektu: Miasto Semily 

Partner Projektu: Miasto Jelenia Góra 

 

Uroczyste zakończenie projektu ,,Z Doliny Izery do Doliny Bobru – Etap I" 

 W dniu 17.06.2013 r. u Lidera Projektu - w czeskim mieście Semily odbyło się uroczyste zakończenie 

projektu "Z Doliny Izery do Doliny Bobru– Etap I". Strona czeska dokonała oficjalnego otwarcia mostu na rzece 

Izera, znajdującego się w miejskim parku Na Ostrowie, który umożliwi bezpieczny i bezkolizyjny przejazd 

rowerzystów z centrum miasta do licznych tras rowerowych prowadzących po okolicznych lasach i polach jak 

również w kierunku euroregionalnych tras rowerowych prowadzących do Polski. W uroczystym zakończeniu 

projektu ze strony polskiej –Partnera Projektu udział wzięli: Pani Jadwiga Osińska koordynująca i nadzorująca 

projekt od strony finansowej i zgodności z dokumentami i wytycznymi programowymi oraz Pan Czesław 

Wandzel jako koordynator i osoba nadzorująca rzeczowe wykonanie projektu.Stronę czeską reprezentował 

Starosta Miasta Semily Pan Jan Farsky, dwie wice-starostki, koordynator projektu Pani Jana Dvorakova, 

przedstawiciel Czeskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, projektanci, wykonawca oraz 60 dzieci 

przedszkolnych wraz z opiekunami , które uczestniczyły w przeprowadzonych zawodach – wyścigach na 

hulajnogach na dystansie 800 m z przejazdem przez mostek. Wszystkie dzieci otrzymały upominki w postaci 

koszulek i bidonów. 

Podczas uroczystego obiadu Starosta Miasta Semily - Pan Jan Farsky podziękował wszystkim za bardzo dobrą 
współpracę podczas realizacji działań projektowych, która zaowocowała wybudowaniem mostu na rzece po 

stronie czeskiej oraz budową 10 miejsc do odpoczynku i 2,5 km barier ochronnych na ścieżkach rowerowych po 

stronie polskiej. 

Jednocześnie omówiono dalszą współpracę transgraniczną przy realizacji projektów w nowym okresie 

programowania. Wszyscy obecni stwierdzili, że dalszy rozwój peryferyjnych obszarów pogranicza polsko-

czeskiego uzależniony jest od poprawy stanu infrastruktury turystycznej jak też od tworzenia nowych, 

atrakcyjnych produktów turystycznych wspólnych dla Karkonoszy. 

 

Imprezy w ramach projektu: 

W dniu 08.09.2012 r. 23 rowerzystów z Jeleniej Góry brało udział w wycieczce rowerowej po trasach 

rowerowych w Mieście Semily oraz uczestniczyło w dożynkach „Semilsky Pecen” (Święto Chleba). 

W dniu 19.08.2012 r. 26 rowerzystów z czeskiego Miasta Semily brało udział w imprezie rowerowej- Parada 

Rowerów. Uczestnicy zapoznali się z atrakcjami ścieżki rowerowej na Perłę Zachodu i przy ul. Sudeckiej, przy 

których zamontowano małą infrastrukturę i urządzenia bezpieczeństwa wykonane w ramach projektu. 



 
 

 
 

 
 



Dnia 10.09.2011 r. rowerzyści z Jeleniej Góry uczestniczyli w Semily Pecen u Lidera Projektu. W ramach 

imprezy odbyła się wycieczka rowerowa z miejscowości Kozakov do centrum Semily. Na trasie można było 

podziwiać malowniczy wąwóz rzeki Izery, wzdłuż której biegnie ścieżka rowerowa. 

 

 
 

 
 

 
 

W dniu 05.06.2011 r. zaproszono do Jeleniej Góry przedstawicieli Miasta Semily na Paradę Rowerów,  ramach 

której zorganizowano wycieczkę rowerową na miejsce realizacji projektu tj. Perłę Zachodu w Dolinie Bobru. 



 

 

W ramach projektu w Jeleniej Górze zmodernizowane zostały dwie ścieżki rowerowe na Perłę Zachodu i wzdłuż 
ulicy Sudeckiej - poprzez: montaż barierek ochronnych o łącznej długości 2,5 km, wyposażenie w 10 miejsc 

wypoczynkowych ww. ścieżek w ławki, stoły, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i tablice informacyjne. 

W ramach tego zadania zrealizowano następujące działania: 

• Ustawiono obrzeża betonowe- 202 m, 

• Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej – 388,7 m², 

• Wykonano zieleńce – 25 m ², 

• Zamontowano ochronne barierki stalowe–2489 m, 

• Ustawiono ławki parkowe - 20 szt., 

• Ustawiono stoły parkowe – 10 szt., 

• Zamontowano kosze na śmieci – 10 szt., 

• Zamontowano stojaki rowerowe – 10 szt. na minimum 5 rowerów, 

• Zamontowano tablice informacyjne z mapą tras rowerowych – 5 szt. 

Wartość tego zadania wyniosła – 420. 190,14 PLN 

Zadanie zakończono we wrześniu 2011 r. przez Kółko Rolnicze Siedlęcin.  

 



 

 

 



 

Opis projektu: 

 

Projekt "Ścieżka rowerowa - Z doliny Izery do doliny Bobru" to wspólny projekt miast Semily i Jelenia Góra. 

• Po stronie czeskiej realizacja projektu zakłada budowę mostku nad Izerą  oraz budowę II odcinka 

ścieżki rowerowej wzdłuż Izery na terenie miasta Semily. Budowa nawiązuje do już wybudowanego 

1. odcinka, który został ukończony w 2009 r. Całkowita długość odcinka nowej asfaltowej ścieżki 

rowerowej wynosi 640m a długość mostka 42m.  

• Po stronie polskiej projektu obejmuje modernizację istniejącej ścieżki rowerowej doliną rzeki Bóbr 

do schroniska Perła Zachodu i wzdłuż ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze, o długości 2,5km. Do 

konkretnych prac należy wyposażenie 10 miejsc odpoczynkowych w ławki, stojaki na rowery, tablice 

informacyjne, oraz montaż barier ochronnych. 

• Wspólnie zostanie wydany folder z opisem ciekawostek turystycznych oraz tras rowerowych w 

dolinie rzeki Izery po stronie czeskiej i dolinie rzeki Bóbr. Folder zostanie wydany w języku czeskim 

i polskim. 

• Dodatkowo projekt zakłada organizację czterech imprez rowerowych, w których udział wezmą 
Partnerzy Projektu (2 po stronie czeskiej i 2 po stronie polskiej). 

 

 


