
                         
Projekt pn. „Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxbergu/O.L” 

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

Całkowita wartość projektu: 892 866,02 EUR 
Wkład Unii Europejskiej: 692 454,79 EUR 
Wkład własny Miasta Jelenia Góra: 200 411,23 EUR 
 
Termin realizacji projektu: od  26.05.2011r. do 30.09.2013 r. 

W ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L"po stronie 
polskiej, a konkretnie w Sobieszowie u stóp Góry Chojnik, zostanie wybudowane "Transgraniczne Centrum 
Turystyki Aktywnej”. 

Centrum to obejmuje: 
- budowę 2 km wielofunkcyjnej trasy do uprawiania turystyki rowerowej, jazdy na nartorolkach a zimą stanowić 
będzie trasę do narciarstwa biegowego,  
- budowę dwukondygnacyjnego budynku Centrum, w którym mieścić się będzie: na parterze wielojęzyczny 
Punkt Informacji Turystycznej, pomieszczenie z szafkami do przechowywania odzieży i akcesoriów 
turystycznych oraz toalety a na piętrze budynku zaplanowano sale do spotkań, warsztatów, wystaw, prezentacji 
multimedialnych związanych z historią i rozwojem wielorakich form turystyki aktywnej w Kotlinie 
Jeleniogórskiej, 
- Infrastruktura towarzysząca w postaci parkingu z 32 miejscami dla samochodów osobowych, w tym 3 m-ca dla 
niepełnosprawnych oraz 21 miejsc dla autobusów, 
- Obiekty małej architektury tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na odpadki, wiata drewniana.  
Obiekt wykorzystywany będzie do popularyzacji turystyki aktywnej, w tym również do organizacji wszelkiego 
typu zawodów sportowych, olimpiad młodzieżowych i współzawodnictwa dzieci i młodzieży z Jeleniej Góry i 
niemieckiej gminy Boxberg. 
Realizacja projektu przyczyni się do : 
1.Stworzenia warunków dla wzrostu przygranicznego ruchu turystycznego,  
2.Wspierania inicjatyw w zakresie turystyki, przyczyniających się do aktywizowania obszarów 
niewykorzystanych po obu stronach granicy, 
3.Stworzenia podstaw dla wzrostu konkurencyjności sektora turystycznego i oferty turystycznej jako sfery 
stymulującej rozwój społeczno – gospodarczy pogranicza polsko-saksońskiego, 
4.Stworzenia bogatego wachlarza usług obiektów infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, 
5.Upowszechniania rekreacji i sportu, co wpłynie pośrednio na poprawę kondycji fizycznej mieszkańców 
pogranicza polsko- saksońskiego oraz przeciwdziałać będzie negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym.  
6.Zwiększenia zainteresowania mieszkańców aktywnymi formami spędzania wolnego czasu i zdrowego trybu 
życia.  
7.Zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do różnych form aktywności sportowej i rekreacyjnej. 
8.Zrównoważonego rozwoju pogranicza poprzez budowę nowych szlaków komunikacyjnych jako tras do 
aktywnej turystyki. 
9.Stworzenia oferty całorocznego wypoczynku w atrakcyjnym i przyjaznym środowisku. 

Projekt będzie realizowany do 30.09.2013 r. 

 „Na biegówki - już nie tylko do Jakuszyc” 

Dobiegła końca rzeczowa realizacja projektu pn. „Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i 
Boxberg/O.L- Etap I" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007-2013. Całkowita wartość 
projektu, realizowanego przez Miasto Jelenia Góra wspólnie z niemieckim Partnerem - Gminą Boxberg/O.L., 
wyniosła niespełna 4 mln zł, z czego 85 % pochodziło ze środków Unii Europejskiej. Po stronie niemieckiej 
Gmina Boxberg/O.L. w Saksonii wybudowała profesjonalny tor do jazdy na rolkach i nartorolkach wraz z 
trybunami i małą architekturą. 



W Jeleniej Górze Sobieszowie, przy ul. Bronisława Czecha 14 powstało Transgraniczne Centrum Turystyki 
Aktywnej,  którego zadaniem jest propagowanie i rozwijanie aktywnych form wypoczynku wśród mieszkańców 
pogranicza polsko-saksońskiego, kuracjuszy pobliskiego Uzdrowiska Cieplice oraz turystów krajowych i 
zagranicznych wypoczywających w licznych hotelach i pensjonatach Kotliny Jeleniogórskiej . 
W ramach projektu wybudowano dwukilometrową, wielofunkcyjną trasę, z której korzystać mogą rolkarze, 
nartorolkarze, osoby uprawiające nordic-walking oraz narciarstwo biegowe. Dla osób preferujących piesze 
wędrówki górskie wyznaczono około 17 km tras turystycznych, prowadzących do miejsc widokowych, z których 
można podziwiać przepiękny i malowniczy krajobraz Sudetów. Również te trasy w okresie zimowym, przy 
odpowiednim poziomie pokrywy śnieżnej, będą przygotowywane dla narciarzy. W celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania tras biegowych oraz terenu Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej 
zakupiono sprzęt do utrzymywania obiektu: odśnieżarkę, podkaszarkę i spalinową dmuchawę do liści. Bazę 
Centrum stanowi nowy, dwukondygnacyjny budynek z przylegającym parkingiem dla samochodów osobowych 
i autobusów turystycznych. W budynku znajdują się ogólnodostępne toalety przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych oraz zaplecze socjalne dla turystów, wyposażone w szafki, w których można przechowywać 
ubrania oraz akcesoria turystyczne, a wkrótce na parterze budynku rozpocznie działanie Punkt Informacji 
Turystycznej. W Centrum będzie można nieodpłatnie wypożyczyć wysokiej jakości sprzęt sportowy: kije do 
nordic-walkingu, rolki, nartorolki, buty i kije do nartorolek, kaski ochronne, a zimą narty biegowe z butami 
narciarskimi i kijami, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. 

Działania w ramach projektu: 

W dniach 13-14 września 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie powstałej w ramach projektu infrastruktury. 
Pierwszego dnia, przedstawiciele Partnera Projektu- Gminy Boxberg/O.L. wspólnie z przedstawicielami Miasta 
Jeleniej Góry uczestniczyli w seminarium pn.: "Turystyka aktywna na pograniczu polsko- saksońskim." 
Następnie polsko- niemiecka grupa, wyposażona w kije do Nordic Walking, pomaszerowała nowo 
wybudowanymi trasami "zdobywać" Zamek Chojnik. 

 



 

W sobotę 14 września, pomimo fatalnej pogody, nastąpiło oficjalne otwarcie nowej trasy oraz Transgranicznego 
Centrum Turystyki Aktywnej. Po części oficjalnej odbył się piknik sportowy, podczas którego każdy mógł 
spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach sportowych. 

 

 



 

Dnia 13 lipca 2013 r. Przedstawiciele Miasta Jelenia Góra uczestniczyli w oficjalnym otwarciu i oddaniu do 
użytku, powstałego w ramach projektu, nowego toru do jazdy na rolkach i nartorolkach w Gminie Boxberg/O.L. 
Na nowo otwartym torze rozegrane zostały zawody w których uczestniczyły dzieci z Jeleniej Góry. 

 

 

* 

Prace inwestycyjne realizowane w ramach projektu zmierzają ku końcowi. Trwają prace wewnątrz budynku 
Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej, Kontynuowane są roboty ziemne na trasie biegowej wraz z 
budową drewnianych zabezpieczeń. 



 

 



 

Dnia 22 czerwca 2013 r. w Jeleniej Górze- Sobieszowie odbyły się " Transgraniczne Mistrzostwa Jeleniej Góry 
w biegu na nartorolkach, łyżworolkach i hulajnogach". W imprezie wzięły udział dzieci z Gminy Boxberg/O.L. 
Zawody sportowe rozegrane zostały w pięciu kategoriach wiekowych, na różnych dystansach od 200 m do 800 
m. Na zakończenie zawodów zwycięzcom zostały wręczone medale oraz puchary. Po dekoracji zwycięzców, 
odbyła się impreza rekreacyjno- sportowa z grami i zabawami dla najmłodszych. 



 

 

W dniu 19 maja 2013 r. odbyła się pierwsza organizowana przez niemieckiego partnera projektu impreza 
promująca aktywne formy turystyki. W Biegach Zielonoświątkowych w Boxbergu/O.L. wzięło udział 30 
polskich zawodników. Impreza połączona była ze spotkaniem roboczym oraz wizytą monitorującą na terenie 
inwestycji realizowanej w ramach projektu – toru do jazdy na łyżworolkach. 



 

 

 

 

Zostało zakończone wykonanie budynku Centrum. Trwają pracę nad wykonaniem parkingu i tras biegowych. 



Trwają prace budowlane dotyczące budowy trasy o długości ok. 2 km do uprawiania turystyki aktywnej, 
budynku Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej oraz parkingu i infrastruktury towarzyszącej (sieci i 
przyłącza wodne, kanalizacyjne, elektroenergetyczne). 

W ramach inwestycji powstanie również punkt startowy, oświetlenie terenu, mała architektura tj.: wiata, ławki, 
kosze na śmieci, stojaki na rowery, zostanie również wyposażony budynek Centrum. 

 

 

W dniu 17.11.2012 r. odbyła się impreza rekreacyjno - sportowa promująca aktywne formy turystyki, tj. marsz z 
kijami do Nordic Walking o długości 5 km pn.: "Razem zdobywamy zamek Chojnik", na terenie Karkonoskiego 
Parku Narodowego w Jeleniej Górze. Impreza skierowana była do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 
Jeleniej Góry i niemieckiej Gminy Boxberg/O.L. 
W ramach imprezy uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia zamku Chojnik. 
W imprezie wzięło udział 105 osób, z tego 22 przedstawicieli niemieckiego partnera projektu. 
Uczestnicy mieli możliwość nieodpłatnego wypożyczenia kijów do Nordic Walking zakupionych w ramach 
realizacji projektu oraz otrzymali opaski termiczne na głowę, jako nagrody za ukończenie marszu. 

 



 

 

 

Trwają prace inwestycyjne w ramach realizacji projektu “Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej 

Góry i Boxberg/O.L. - Etap I”. Do dnia 15 grudnia 2012 roku wykonano: 

• korytowanie trasy biegowej - 50%, 
• korytowanie punktu startowego - 100%, 
• korytowanie placu manewrowego - 100%; 
• ustawiono obrzeża na trasie biegowej - 25%; 
• wykonano podbudowę na trasie biegowej -25%; 
• zakończono stan "0" budynku Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej; 
• wykonano przyłącze wodociągowe wraz z przewiertem. 

W trakcie realizacji jest budowa obiektu Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej oraz placu 
manewrowego i parkingu. Przed mrozami Wykonawca deklaruje zakończenie budowy stanu surowego 
zamkniętego obiektu, by w zimie wykańczać w środku. Na trasie biegowej i placu manewrowym (parking) – 
trwają prace przy podbudowie, krawężnikach i opornikach. 



 

 



 

 

W dniu 17.07.2012 podpisano dwie umowy w ramach realizacji projektu: 
- umowę na kwotę 2.977.000,00 PLN z Wykonawcą robót budowlanych - Konsorcjum Firm, w której Liderem 
jest Przedsiębiorstwo AXYO.PL Jacek Wojciechowski z Jeleniej Góry z terminem realizacji do 29.06.2013 r.; 
- umowę na kwotę 24.600,00 PLN z Zakładem Usług Budowlanych, Projektowanie, Nadzór Budowlany Janusz 
Petruch z terminem realizacji do 29.06.2013 r. 
Dnia 13.07.2012 r. wybrana została najkorzystniejsza oferta: LIDER KONSORCJUM Wojciechowski Jacek 
PRZEDSIĘBIORSTWO AXYO.PL, ul. Zjednoczenia Narodowego 63/1, 58-560 Jelenia Góra, która była jedyną 
ofertą złożoną w ramach zamówienia na roboty budowlane i równocześnie spełnia wszystkie wymogi 
Zamawiającego. 

Dnia 13 lipca 2012 r. odbyło się spotkanie roboczego zespołu doradczego ds. realizacji, koordynacji i wdrożenia 
projektu “Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap I”. 

Dnia 27.06.2012 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Jelenia Góra – BIP - zostało zamieszczone ogłoszenie 
publiczne o zamówieniu: roboty budowlane dla zadania pn.: „Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej 

Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap I”. 

Usługa obejmuje budowę trasy o długości ca 2,0 km i szer. 3,0 m do uprawiania aktywnych form wypoczynku 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

1) miejsca parkingowe, 
2) budynek Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej, 
3) obiekty małej architektury 

Dnia 11.05.2012 r. wybrana została najkorzystniejsza oferta na usługę Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: 
„Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap I”: ZAKŁAD USŁUG 
BUDOWLANYCH, PROJEKTOWANIE, NADZÓR BUDOWLANY Janusz Petruch, ul. Szkolna 8, 59-830 
Olszyna, która spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego i w toku oceny ofert otrzymała maksymalną ilość 
punktów. 

Dnia 23.04.2012 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Jelenia Góra – BIP - zostało zamieszczone ogłoszenie 
publiczne o zamówieniu: Usługa Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Rozwój infrastruktury dla turystyki 

aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap I” 

W dniu 30.03.2012 r. przyjęto dokumentację wprowadzającą zmiany do projektu, który ma być realizowany oraz 
aktualny kosztorys inwestorski. 



Dnia 19.01.2012 r. odbyło się spotkanie robocze zespołu doradczego ds. realizacji, koordynacji i wdrożenia 
projektu pn.: “Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap I”.  

 

Dnia 10.01.2012 r. Prezydent Miasta Jeleniej Góry podpisał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu 
doradczego ds. realizacji, koordynacji i wdrożenia projektu pn.: “Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej 

Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap I”. Do zadań zespołu należy koordynacja, realizacja i przekazanie do 
użytkowania inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowo-rolkowej oraz budynku Transgranicznego 
Centrum Turystyki Aktywnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu pn.: “Rozwój infrastruktury 

dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap I” współfinansowanego środkami Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. 

Miasto Jelenia Góra dnia 27.12.2011 r. podpisało umowę o dofinansowanie projektu “Rozwój infrastruktury dla 

turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap I”, który realizowany będzie w partnerstwie z Gminą 
Boxberg/O.L. 

Po prawie trzyletnich staraniach udało się wreszcie uzyskać dofinansowanie na budowę infrastruktury 
wspierającej turystykę aktywną w Jeleniej Górze. 
6 grudnia 2011 r. Komitet Monitorujący PO WT Polska-Saksonia przyznał dla Miasta Jeleniej Góry i 
partnerskiej gminy Boxberg/O.L. z Saksonii, dofinansowanie w kwocie 3,93 mln zł na projekt pn.: "Rozwój 
infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry Boxbergu/O.L.- Etap I”.  

Samo Miasto Jelenia Góra uzyskało dofinansowanie w wysokości 3,2 mln zł co stanowi 85 % kosztów 
całkowitych inwestycji. W ramach projektu po stronie polskiej, a konkretnie w Sobieszowie u stóp Góry 
Chojnik, zostanie wybudowane "Transgraniczne Centrum Turystyki Aktywnej”.  

Dnia 24.10.2011 r. odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu. W spotkaniu uczestniczyli: Magdalena 
Taurogińska, Renata Kwiatek, Zbigniew Rzeszutek, Kazimierz Winiarski, Jadwiga Osińska z Miasta Jeleniej 
Góry oraz Roman Krautz, Arian Leffs i Christell Mueller – z Gminy Boxberg/O.L. 

W dniu 26.05.2011 wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej 

Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap I” został oficjalnie zarejestrowany przez Wspólny Sekretariat techniczny. 

Dnia 31.03.2011 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn.: “Rozwój infrastruktury dla turystyki 

aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L. - Etap I” 

Przedstawiciele Miasta Jelenia Góra oraz Gminy Boxberg/O.L w dniu 17.03.2011 r. wzięli udział w szkoleniu 
zorganizowanym w Dreźnie przez WST dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. W trakcie szkolenia partnerzy zatwierdzili ostatecznie 
harmonogram spotkań zaproponowany na spotkaniu roboczym w dniu 08.02.2011 r. Dodatkowo partner projektu 
– Gmina Boxberg/O.L – przekazał załączniki niezbędne do złożenia wniosku w I etapie. Ustalono także 
działania promocyjno-informacyjne projektu. 

Dnia 8 lutego 2011 r. delegacja Miasta Jeleniej Góry udała się na spotkanie do Gminy Boxberg/O.L w celu 
ustalenia szczegółów współpracy przy projekcie dotyczącym rozszerzenia oferty turystycznej poprzez rozwój 
turystyki aktywnej. Projekt otrzymał tytuł.: “Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i 

Boxberg/O.L. - Etap I”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Miasta Jelenia Góra w składzie: Jadwiga 
Osińska, Magdalena Taurogińska, Grzegorz Łukaszuk oraz przedstawiciele Gminy Boxberg/O.L w składzie: 
Arian Leffs i Christell Mueller. Ustalono, iż Liderem projektu będzie Miasto Jelenia Góra, a Gmina 
Boxberg/O.L – naszym partnerem w projekcie. Na spotkaniu przedstawiono Partnerowi propozycję planu 
spotkań w ramach projektu oraz omówiono dokumenty niezbędne w I etapie do złożenia wniosku o 
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. 

Dnia 20 lipca 2010 r. przedstawiciele Miasta Jeleniej Góry i Gminy Boxberg/O.L uczestniczyli w spotkaniu 
roboczym, które odbyło się w Jeleniej Górze. Podczas spotkania ustalono obszary wspólnej współpracy 
transgranicznej. Zarówno strategia Miasta Jeleniej Góry jak i strategia Gminy Boxberg/O.L nastawione są na 
transgraniczne rozszerzenie oferty turystycznej, zatem określono wspólne działania w obszarze rozwoju 



turystyki aktywnej. Ustalono, iż wspólnie będziemy aplikować w tym kierunku o środki Unii Europejskiej  w 
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. 

 

 
 


