
                                         

Projekt pn. „Movi – Cities (Modern Vision of Cities)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013. 

 
 
 Projekt MOVI – CITIES (Modern Vision of Cities) jest innowacyjnym rozwiązaniem kreowania ładu 
przestrzennego w zabudowie miejskiej na pograniczu polsko – saksońskim. 
Liderem projektu jest Jelenia Góra, która współpracuje z niemiecką gminą Boxberg/ O.L z Saksonii. 
Całkowita wartość projektu: 326 126,10 EUR 
Wkład Unii Europejskiej: 277 640,98 EUR 
Wkład własny Miasta Jelenia Góra: 58 485,12 EUR 
 
Termin realizacji projektu: od 01.02.2012 do 31.12.2014 r. 
 
Opis projektu: 
Brak ładu przestrzennego w zagospodarowaniu przestrzennym obu miast przygranicznych przyczynia się do 
obniżenia ich estetyki, ma także negatywny wpływ na postrzeganie przestrzeni miejskiej, co przyczynia się do 
obniżenia walorów turystycznych i jakości życia w Jeleniej Górze i Boxbergu. 
Projekt ma za zadanie uporządkowanie rozwoju urbanistycznego w współpracujących miastach, przyczyni się do 
wzmocnienia rozwoju gmin transgranicznych. Pozwoli na ułatwienie przebiegu procesów przemian społecznych 
w aspekcie funkcjonowania miast. Wspieranie powiązań transgranicznych umożliwi utworzenie wspólnych 
planów zagospodarowania przestrzennego.  
Projekt zakłada rozwój współpracy przygranicznej w zakresie ładu przestrzennego, uatrakcyjnienie przestrzeni 
poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących światło w jego różnych formach i 
kształtach. W związku z tym zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej będą organizowane Transgraniczne 
Festiwale Przestrzeni Publicznej (w Niemczech w 2012 i 2013 roku, a w Polsce w 2013 i w 2014 roku). 
W Jeleniej Górze podczas Transgranicznego Festiwalu Przestrzeni Publicznej w 2013 roku zostanie wykonana 
iluminacja zabytkowego centrum miasta. Ponadto zostanie zorganizowany spektakl multimedialny, który 
zaprezentuje uczestnikom możliwości wykorzystania światła w kreowaniu przestrzeni publicznej, a także 
mapping przedstawiający historię miasta Jelenia Góra. Zorganizowana zostanie również konferencja polsko – 
niemiecka dla 60 osób, która będzie propagowała nowe trendy w planowaniu przestrzennym, projektowym, 
producenckim i samorządowym. 
W 2014 roku, w ramach festiwalu, zaplanowano czasową iluminację Placu Piastowskiego, Parku Zdrojowego 
oraz Zespołu Pocysterskiego w Jeleniej Górze – Cieplicach. Po stronie polskiej zostanie wykonana koncepcja 
urbanistyczno – architektoniczna zagospodarowania i porządkowania ścisłego, zabytkowego centrum Jeleniej 
Góry (obszar ograniczony ulicami: Wolności, Wojska Polskiego, Podwale, Pijarska, Kilińskiego, Kubsza, 1 
Maja). Na bazie koncepcji zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dotycząca 
zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ulicy Bankowej wraz z iluminacją budynku Książnicy 
Karkonoskiej, przebudowę infrastruktury drogowej w raz z małą architekturą Alei Wojska Polskiego, 
zagospodarowanie terenu przyległego do kompleksu Pocysterskiego. 
Po stronie niemieckiej w 2012 i 2013 roku zaplanowano dwa Transgraniczne Festiwale Przestrzeni Publicznej - 
„Transnaturale". Zostaną przedstawione również działania w zakresie tworzenia przestrzeni publicznej obiektów 
i terenów poindustrialnych i obiektów zabytkowych. 
Wspólna realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do wzmocnienia współpracy Transgranicznej 
jednostek samorządu odpowiedzialnych za ład i planowanie przestrzenne. Projekt był uzgadniany i realizowany 
w równym stopniu przez partnerów od 2010 roku. Koszty będą realizowane odpowiednio do zakresu 
rzeczowego jaki dotyczy każdego z partnerów. Do realizacji projektu zostanie powołana czteroosobowa grupa ( 
2 osoby z Polski i 2 z Niemiec), która będzie odpowiedzialna za koordynację i rozliczenia projektu w obu 
krajach. 
 

Działania w ramach projektu: 

W dniach 5-6 września 2014 r. w ramach projektu pn. „MOVI CITIES” w Świeradowie Zdroju zorganizowana 
została konferencja podsumowująca realizację projektu. W konferencji uczestniczyła 10-cio osobowa grupa 
przedstawicieli niemieckiego partnera projektu Gminy Boxberg/O.L oraz 20-sto osobowa grupa przedstawicieli 
Miasta Jelenia Góra. Pierwszego dnia odbyła się konferencja, podczas której strona polska i niemiecka 



zaprezentowała efekty wspólnej realizacji projektu. Podsumowano dotychczasową współpracę oraz 
przedstawiono pomysły na współpracę w przyszłości. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja. Drugiego dnia 
uczestnicy konferencji zwiedzali Świeradów Zdrój- uzdrowiskową miejscowość z ciekawymi rozwiązaniami 
architektonicznymi.  

 

W dniach 23-24 sierpnia 2014 r. przedstawiciele Miasta Jelenia Góra uczestniczyli w Festiwalu 
transNATURALE 2014, organizowanym przez partnerską Gminę Boxberg/O.L. Pierwszego dnia, wspólnie z 
niemieckimi partnerami tworzyli na plaży budowle z piasku. Praca przebiegała w bardzo przyjemnej i przyjaznej 
atmosferze, w efekcie czego powstało „wierne” odwzorowanie „Theater im Ohr” (tzw. Ucha). Inne drużyny 
tworzyły budowle charakterystyczne dla gminy Boxberg m.in. jelonka –herb gminy Boxberg/O.L., kajak, 
kościół, kaczkę, latarnię, itp.  
W programie transNATURALE 2014 prezentowane były pokazy taneczne, „Zumba party”, występy zespołów 
muzycznych, widowisko w udziałem skrzypaczki grającej na skrzypcach wyposażonych w laser, pokazy 
laserowe, video mapping oraz na zakończenie pokaz sztucznych ogni nad brzegiem jeziora „Bärwalder See”. 
Drugiego dnia, przedstawiciele Jeleniej Góry wzięli udział w wyprawie rowerowej wokół jeziora Bärwalder See. 
 

        



         
 

         
 

         
 
 
 



 
 
 
 

Dnia 13.09.2013 r. w Jeleniej Górze odbyły się warsztaty tematyczne pt. "Podstawy prawne kształtowania ładu 
przestrzennego na poziomie lokalnym i regionalnym w Polsce". Seminarium zorganizowano w ramach projektu 
pn. "MOVI CITIES". Podczas seminarium omówiono przepisy prawne obowiązujące w Polsce w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym i regionalnym oraz zaprezentowano prace konkursowe, 
które zostały ocenione przez Sąd Konkursowy. Szczegółowo omówiono zalety pracy, która została wybrana do 
realizacji. 

 

 



 

W dniach 7-8 września 2013 r. 10-cio osobowa grupa przedstawicieli Miasta Jelenia Góra uczestniczyła w 
Transgranicznym Festiwalu Przestrzeni Publicznej transNATURALE, organizowanym przez niemieckiego 
partnera projektu, Gminę Boxberg/O.L. 

Dnia 27 sierpnia 2013 r. Wykonawca przedstawił w Urzędzie Miasta Jelenia Góra wstępne robocze wersje 
koncepcji. Podczas konsultacji wersji roboczej, zostały zgłoszone uwagi do przedstawionego dzieła, które 
Wykonawca musi uwzględnić w toku dalszych prac nad Koncepcją architektoniczno- urbanistyczną 
kształtowania przestrzeni publicznej zabytkowej części Jeleniej Góry w rejonie ulic. Wojska Polskiego, 
Wolności, Podwale, Kilińskiego, Kubsza. 

Dnia 9 sierpnia 2013 r. zawarta została umowa z firmą STUDIUM Sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie 
"Koncepcji architektoniczno- urbanistycznej kształtowania przestrzeni publicznej zabytkowej części Jeleniej 
Góry w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Wolności, Podwale, Kilińskiego, Kubsza" w ramach projektu MOVI- 
CITIES. 

Dnia 26 lipca 2013 r. wyłoniono Wykonawcę na „Opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej 
kształtowania przestrzeni publicznej zabytkowej części Jeleniej Góry w rejonie ulic: Wojska Polskiego, 
Wolności, Podwale, Kilińskiego, Kubsza". Dokumentację wykona firma STUDIUM Sp. z o.o. z Warszawy. 
Opracowana koncepcja ukaże nowe możliwości w zakresie rozwiązań komunikacyjnych, zagospodarowania 
przestrzeni publicznej nadające nowy charakter centrum Jeleniej Góry. W trakcie jej przygotowywania 
zaplanowano konsultacje społeczne oraz wyłożenie koncepcji do wglądu publicznego. Wykonawca koncepcji 
firma STUDIUM Sp. z o.o. wykona makietę iluminacyjną zagospodarowania m.in.ul. Bankowej. Dokumentacja 
wykonana zostanie w ramach projektu pn. „MOVI CITIES- Modern Vision of Cities". 

 



 

 
W dniu 27 marca 2013 r. Miasto Jelenia Góra ponownie ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji 
architektoniczno-urbanistycznej ścisłego centrum Jeleniej Góry. Do dnia 5 kwietnia 2013 r. wnioski o udział w 
konkursie złożyło 14 biur architektoniczno- urbanistycznych z całej Polski. Zgłoszone do udziału w konkursie 
biura architektoniczne mają czas do 20 maja br. na opracowanie oferty koncepcji i złożenie jej w Wydziale 
Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Jeleniej Góry. Powołany Sąd Konkursowy do dnia 13 
czerwca br. musi wybrać najlepsze prace konkursowe, z Wykonawcami których zostaną przeprowadzone 
negocjacje. Wykonawca, który w trakcie negocjacji zaproponuje najlepszą ofertę cenową i terminową otrzyma 
zamówienie na "OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ 
KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ZABYTKOWEJ CZĘŚCI JELENIEJ GÓRY W REJONIE 
ULIC: WOJSKA POLSKIEGO, WOLNOŚCI, PODWALE, KILIŃSKIEGO, KUBSZA W RAMACH 
PROJEKTU,,MOVI-CITIES" - Modern Vision of Cities ". Poniżej załączono listę podmiotów: 
1. PRO EKO DOM Firma Projektowo – Wykonawcza Niećko Joanna 
2. Biuro Projektów Szporna Dariusz 
3. AMAWA Katarzyna Watała 
4. WXCA Sp. z o. o. 
5. STUDIUM Sp. z o. o. 
6. ARKUS Biuro Projektowo Doradcze Marek Gachowski 
7. Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Antczak 
8. Studio Architektury MACIEJEWSKI 
9. JURIKO Architekci Marcin Jurkiewicz 
10. DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj 
11. Bronisz Land Design 
12. Pracownia Architektury i Grafiki „top PROJECT" 
13. „LOCUS" Sp. z o. o. 
14. Stanisław Desowski ARCHITEKT 
 

11 marca 2013 roku nastąpiło unieważnienie konkursu „Opracowanie koncepcji architektoniczno – 

urbanistycznej kształtowania przestrzeni publicznej zabytkowej części Jeleniej Góry w rejonie ulic: Wojska 

Polskiego, Wolności, Podwale, Kilińskiego, Kubsza w ramach projektu MOVI – CITIES – Modern Vision of 

Cities". Kolejny konkurs został ogłoszony 27 marca 2013 roku. 

Od dnia 28 lutego 2013 roku rozpoczął prace Sąd Konkursowy, którego zdaniem jest wyłonienie wykonawcy 
„Koncepcji urbanistyczno – architektoniczna kształtowania przestrzeni publicznej zabytkowej części Jeleniej 
Góry w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Wolności, Podwale, Kilińskiego, Kubsza w ramach projektu MOVIE 
CITIES – Modern Vision of Cities – innowacyjne rozwiązania kierowania ładu przestrzennego w zabudowie 
miejskiej na pograniczu polsko – saksońskim.” Sąd konkursowy będzie oceniał złożone prace konkursowe, a 
ogłoszenie wyników nastąpi 11 marca 2013 roku.  



 

 

 

 

W dniach 25 – 26 stycznia 2013 roku w Jeleniej Górze odbył się Transgraniczny Festiwal Przestrzeni Publicznej 
w ramach realizacji projektu „MOVI - CITIES”. Głównym celem festiwalu miało być propagowanie i 



wprowadzanie nowych trendów w planowaniu przestrzennym, architekturze i rozwoju miasta. Dodatkowymi 
atrakcjami promującymi nowoczesny styl przestrzeni miejskiej były pokazy świetlne w formie mappingu, czyli 
wielkoformatowej projekcji multimedialnej, które odbyły się na budynku Ratuszu Miejskiego, gdzie 
przedstawiona została historia Miasta Jelenie Góra. Ponadto można było zobaczyć pokazy laserowe, spektakl 
multimedialny „Przestrzeń i Ogień” oraz wystawę fotografii „Kulturowa tożsamość dwóch narodów”. 

 

 

 



 

         

 
W dniach 7 – 8 września 2012 r. przedstawiciele Miasta Jelenia Góra wzięli udział w organizowanych przez 
niemieckiego partnera projektu międzynarodowych warsztatach sztuki krajobrazu dotyczących wypracowania 
koncepcji utworzenia korytarza widokowego pomiędzy zamkiem w miejscowości Uhyst oraz terenem 
elektrowni w parku krajobrazowym jeziora Bärwalder oraz w Transgranicznym Festiwalu Przestrzeni Publicznej 
w Boxbergu/O.L. 



W ramach wizyty niemiecki partner projektu jako przykład zagospodarowania terenów pokopalnianych 
zaprezentował pracownikom Urzędu Miasta Jelenia Góra Łużycki Park Głazów Narzutowych w Nochten oraz 
możliwości rekreacyjne jeziora Bärwalder. Ponadto polscy uczestnicy wizyty uczestniczyli w części 
widowiskowej Transgranicznego Festiwalu Przestrzeni Publicznej transNATURALE w Boxbergu/O.L. 

 

         

         

                                         

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 


