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WSTĘP  

Prezentowany dokument zawiera sprawozdanie za rok 2018 z realizacji celów strategicznych i szczegółowych zapisanych w Strategii Rozwoju Miasta 
Świdnica 2017 - 2023 przyjętej Uchwałą Nr XXXVIII/407/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 listopada 2017 r. Podzielony został na pięć rozdziałów, 
odpowiadających jednemu celowi strategicznemu, pięciu obszarom strategicznym i pięciu celom strategicznym. Każda część przedstawiona została 
w formie tabelarycznej i opisowej. 

Dokument został przygotowany przez Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego w oparciu o Rozdział VIII. Wdrażanie strategii 
i monitoring, punkt 8.2 Proces monitorowania i ewaluacji strategii i obejmuje monitoring za rok 2018. Informacje składające się na niniejszy raport 
zostały pozyskane od merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, instytucji podległych samorządowi lub przedsiębiorstw 
z udziałem Miasta, a także zostały zebrane z miejskiego portalu internetowego. Celem niniejszego sprawozdania jest dokonanie prezentacji działań 
podjętych w 2018 r. w zakresie realizacji Strategii, a także uzyskanych wskaźników. Zgromadzone dane będą wykorzystane w procesie zarządzania 
rozwojem miasta na poziomie lokalnym.  

Zgodnie z zapisem Rozdziału VIII. Punktu 8.2. monitorowanie realizacji celów strategicznych zapisanych w strategii jest elementem koniecznym 
w procesie spójnego planowania działań i zarządzania strategicznego. To proces, który ma na celu systematyczne analizowanie stanu zaawansowania 
realizacji poszczególnych kierunków działań i ich zgodności ze sformułowanymi celami. 
Priorytetem dla samorządu świdnickiego jest kształtowanie i promowanie miasta jako dobrego miejsca do życia, stworzenie dogodnych warunków  

rozwoju społeczno-gospodarczego, uwzględniających wszystkie obszary funkcjonowania podstawowej jednostki społecznej – rodziny oraz świdnickich 
przedsiębiorców, a także przyciąganie nowych inwestorów na określonych i opłacalnych warunkach – zarówno dla przyszłych przedsiębiorców, jak 
i samego miasta.  

W Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017 - 2023 określona została misja miasta we wszystkich sferach życia oraz definiowane zostały kierunki 

rozwoju miasta.  

MISJA: ŚWIDNICA DOBRYM MIEJSCEM DO ŻYCIA  

WIZJA: PRZEDSIĘBIORCZA I WSPÓŁCZESNA WSPÓLNOTA OPARTA NA TRADYCJI I OTWARTA NA ZMIANY 
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CEL STRATEGICZNY: ŚWIDNICA JAKO ZINTEGROWANA WSPÓLNOTA MIEJSKA, OTWARTA, AKTYWNA, SZANUJĄCA TRADYCJĘ I WSPIERAJĄCA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

 
Realizacji Strategii Rozwoju Miasta służą narzędzia w postaci dokumentów strategicznych i operacyjnych o charakterze proceduralnym, czyli określające 

szczegółowo sposoby realizacji celów: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnicy 

 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Świdnica (MPZP) 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Świdnica 

 Raport o Stanie Miasta Świdnica 

OBSZAR STRATEGICZNY 1 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, GOSPODARKA I TURYSTYKA 

 

CEL PRIORYTETOWY 1  
ŚWIDNICA PRĘŻNYM I NOWOCZESNYM OŚRODKIEM GOSPODARCZYM I TURYSTYCZNYM 

POLITYKI, PLANY, PROGRAMY: 
 Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Świdnicy na lata 2016- 2026 
 Program pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców 
CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.1. KREOWANIE I WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego 
Jednostki współpracujące: Wydział Promocji, podstrefa Świdnica WSSE „INVEST-PARK”, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, INVEST-PARK 
DEVELOPMENT Sp. z o.o., Inkubator Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego 

L.P. ZADANIA REALIZOWANE ZADANIA ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

PLN 
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1.1.1. Wsparcie 
organizacyjne 
i szkoleniowe 
w zakresie 
promowania postaw 
przedsiębiorczych 
wśród mieszkańców 
oraz pobudzających ją 
inicjatyw, w tym m.in. 
olimpiad, konkursów 
i upowszechnianie 
dobrych praktyk 

 Realizacja Programu "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" w oparciu o Zarządzenie 
nr 0050.213/2018 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 13 sierpnia 2018 w sprawie działań 
realizowanych w ramach Programu „Zostańcie z Nami - Miasto i Powiat Świdnica”. Miasto 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Forum 
Obywatelskiego Rozwoju, Fundacją Santander Bank Polska, Starostwem Powiatowym, 
Powiatowym Urzędem Pracy oraz szkołami na wszystkich szczeblach edukacji kontynuowało 
podjętą w 2016 r. współpracę przy realizacji III edycji Programu.  
Główne założenia Programu: 
 ograniczyć zjawisko spadku liczby ludności w mieście, 
 zaangażować społeczność lokalną na rzecz rozwoju miasta, 
 wspierać przedsiębiorczość, 
 pokazać możliwości funkcjonowania lokalnego rynku pracy, 
 stworzyć warunki do/lub pozostania/powrotu młodych ludzi w/do Świdnicy.  
Cele Programu: 
 dostarczenie wiedzy i umiejętności oraz pomoc przy planowaniu ścieżki edukacji i kariery 

zawodowej, 
 wzbogacenie edukacji w szkołach poprzez naukę w klasach patronackich, 
 powiązanie osoby z konkretnym pracodawcą, 
 pokazanie Świdnicy, jako dynamicznie rozwijającego się miasta, atrakcyjnego miejsca do pracy 

i życia. 
Główne elementy Programu były: 
 konkurs „Zalogowani” dla klas VII SP obejmuje:  

- warsztaty ekonomiczne (kończące się grą ekonomiczną) i z doradztwa zawodowego, 
- wizyty studyjne w firmach, 
- konkurs na autorski film pt. „Zostanę w Świdnicy, bo…” 

 „Liga Niezwykłych Umysłów” LNU – nauki programowania przy pomocy interaktywnej 
internetowej platformy; 

 Edukacja Obywatelska – zajęcia o tematyce samorządowej prowadzone przez Panią 
Prezydent Miasta; 

 Klasy patronackie- współpraca pomiędzy szkołami zawodowymi a lokalnymi 
przedsiębiorcami; 

 Spotkania motywacyjne z lokalnymi liderami; 
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 Mapa Projektów 20+ 30+ 40+ spotkania otwarte dla mieszkańców; 
 Konkurs „Wiem to”; 
Lokalni przedsiębiorcy i inni interesariusze przy naszej współpracy:  
 tworzą klas patronackie, 
 organizują wizyty studyjne w firmach, 
 sponsorują zakup licencji do interaktywnej platformy programowania w jęz. Java, Python, 

C++ czy SQL, 
 sponsorują nagrody rzeczowe i pieniężne w konkursach, 
 uczestniczą w konsultacji projektów miejskich oraz pracach zespołów roboczych. 
Program oparty jest na platformie współpracy pomiędzy samorządem i przedsiębiorcami na rzecz 

promocji lokalnych przedsiębiorców jako potencjalnych przyszłych pracodawców. Program 

cieszy się popularnością wśród uczestników, a także lokalnych partnerów biznesowych. Bieżąca 

relacja na stronie: www.zostancieznami.pl oraz na profilu FB facebook.com/zostancieznami. 

Program jest doceniany i szeroko komentowany w mediach oraz był wskazywany, jako 

propozycja działania ogólnopolskiego i przykład dobrych praktyk. 

Do roku 2018 r. programem objętych zostało ok. 1000 osób/uczniów. W roku szkolnym 
2018/2019 udział wzięło 200 uczniów. Dla ponad 500 uczniów zorganizowano 40 wizyt w firmach 
tj. ZUPBADURA Sp. z o.o., Sp. k., Franc - Textil Sp. z o.o., Krause Sp. z o.o., RST Software Masters, 
AMS Sp. z o.o., FW Jodko – Schiewe Sp.j., Dolmeb Sp. z.o.o., KB Invest Kaczmarczyk Bosch - Hafty 
Świdnickie Sp. z.o.o., Cloos Polska Sp. z o.o., Wagony Świdnickie Sp. z o.o., Promet Sp. z o.o., 
ponad 60 godzin zajęć z doradcą zawodowym i ekonomistami, utworzono 5 klas patronackich. 
Ponad 130 uczniów uczyło się programowania. Realizowane były staże i praktyki oraz doposażane 
były pracownie szkolne w urządzenia funkcjonujące w firmach. Program można podać jako 
przykład dobrych praktyk i propozycję działania ogólnopolskiego. 
W roku 2018 nastąpiło rozszerzenie/udoskonalenie programu o kolejne działania skierowane do 

przedsiębiorców i młodzieży tj.: rozszerzenie oferty firm dla uczniów, projekt Mapa Projektów 

20+ 30+40+ skierowany do świdniczan, wprowadzenie konkursu „Wiem to!” z zakresu wiedzy 

o świdnickich firmach. 

W roku 2018/19 współpraca w zakresie klas patronackich, szkoleń, doposażenia pracowni, 
praktyk i staży zawodowych prowadzona była pomiędzy: 
 firmą SONEL Sp. z o.o. i Zespołem Szkół Budowlano Elektrycznych, 
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 firmą RST Software Masters i Zespołem Szkół Budowlano Elektrycznych,  
 firmą FW Jodko- Schiewe Sp.j. i Zespołem Szkół Mechanicznych w Świdnicy, 
 firmą AMS Sp. z o.o. i Zespołem Szkół Mechanicznych w Świdnicy, 
 firmą ZUPBADURA Spółka z o.o. i Sp.k. i Zespołem Szkół Mechanicznych.  
W ramach rozbudowy Programu Miasto przystąpiło do projektu z ATI Pionier na opracowanie 

narzędzia informatycznego koordynującego prace programu i wdrożenie platformy wymiany 

informacji pomiędzy uczestnikami programu „Zostańcie z nami…” a biznesem.  

1.1.2. Uwzględnienie 
zagadnień związanych 
z przedsiębiorczością 
w ramach zajęć 
szkolnych, w tym 
wzbogacanie 
tradycyjnych metod 
i form kształcenia 
o nauczanie 
z wykorzystaniem 
metod aktywizujących 
i kształtujących 
techniki 
przedsiębiorczego 
myślenia 

 W ramach projektu „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” w dniu 27.03.2018 r.  
odbyła się debata na temat „Czy w szkole można nauczyć się przedsiębiorczości”. Panel 
dyskusyjny na temat rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży miał miejsce, promocja 
lokalnej przedsiębiorczości poprzez zaprezentowanie dzieciom oraz młodzieży historii 
świdnickich liderek biznesu i ścieżek rozwoju ich prężnie działających dziś firm. O swoich 
doświadczeniach biznesowych opowiedziały dwie kobiety sukcesu - Ewelina Kwit-Betlej, 
twórczyni marki kosmetyków Resibo oraz Agnieszka Kortas, twórczyni marki odzieżowej KORTAS. 
 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i współorganizacja IV Targów Pracy. 
 VIII Wojewódzki Turniej Przedsiębiorczości organizowany przez Zespół Szkół  
Ekonomicznych w Świdnicy. W zmaganiach udział wzięło 8 drużyn m.in. z Kłodzka, Świdnicy, 
Wrocławia, Legnicy.  
 XIII edycja Dolnośląskiej Konfederacji Doradców Zawodowych zorganizowana w dawnym  
Gimnazjum nr 4, a dziś w Szkole Podstawowej nr 6 z udziałem nauczycieli, pedagogów, 
psychologów i doradców zawodowych z całego województwa. Tematem wiodącym konferencji 
połączonej z warsztatami była „Wieloaspektowość w doradztwie zawodowym”. Szkolenie 
służyło pozyskaniu nowych informacji oraz wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, by jak 
najlepiej pomagać młodym ludziom w planowaniu ich kariery i edukacji. W Świdnicy wzięło 
udział ok. 90 przedstawicieli szkół, a także ośrodków wychowawczych, młodzieżowych centrów 
informacji zawodowej i biur karier z całego Dolnego Śląska. 
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1.1.3. Tworzenie 
sprzyjających 
warunków do 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej na 
terenie miasta  

W Świdnicy funkcjonuje Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIiE), które 

zapewnia: 
 profesjonalną i zindywidualizowaną obsługę potencjalnych i działających już w mieście 

przedsiębiorców,  

 intensyfikację działań na rzecz rozwoju i promocji inwestorów lokalnych, 

 wspieranie doradztwa w zakresie prowadzenia i rozwoju działalności eksportowej.  

Ok. 100 przedsiębiorców zadeklarowało współpracę w ramach GCOIE. 2 przedsiębiorców wzięło 

udział w międzynarodowych misjach gospodarczych. W listopadzie 2018 r. zostało 

zorganizowane spotkanie dla przedsiębiorców przy współpracy GCOIE z Wałbrzycha 

i Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu.  

Gmina Miasto Świdnica w roku 2018 została certyfikowanym partnerem Dolnośląskiego Centrum 

Obsługi Inwestora i Eksportera.  

 W 2018 r. dzięki profesjonalnej obsłudze i prowadzeniu inwestycji przez GCOIE, w Świdnicy  

zainwestowała niemiecka firma Ideal Automotive Sp. z o.o. W roku 2018 zakończyła się budowa 

fabryki i uruchomiono produkcję. 

W roku 2018 przedsiębiorcy z terenu Świdnicy skorzystali z nw. PROGRAMÓW POMOCOWYCH:  

 uchwała nr VI/54/07 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 marca 2007r w sprawie przyjęcia 

„Programu pomocy w zakresie zatrudnienia w ramach wyłączeń grupowych dla 

przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasto Świdnica” - 2 

przedsiębiorców na łączną kwotę 124.326,00 zł; 

 uchwała XXI/253/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia 

„Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” - 2 

przedsiębiorców na łączną kwotę 117.511,00 zł; 

 uchwała nr XIII/164/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie 

przyjęcia „Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” – 5 

przedsiębiorców na łączną kwotę 1.013.652,00 zł; 

 uchwała nr XXXVII/424/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie 

przyjęcia „Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” - 1 

przedsiębiorca na łączną kwotę 261.731,00 zł; 
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 uchwała nr XLIII/495/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 

przyjęcia „Program pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców” - 33 

przedsiębiorców, w tym 7 osób prawnych na kwotę 505.740,00 zł i 24 osoby fizyczne na 

kwotę 214.658,00 zł, łącznie 720.398,00 zł; 

 uchwała nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia  

„Program regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji” - 5 

przedsiębiorców, w tym 4 osoby prawne na kwotę 653.256,00 zł i 2 osoby fizyczne na 

kwotę 185.673,00 zł, łącznie 838.929,00 zł. 

obowiązujące:  
 uchwała VIII/61/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zwolnień 

z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy 
inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica, zmieniona uchwałą nr XL/441/18 
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 stycznia 2018 r. zmiany uchwały w sprawie zwolnień 
z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy 
inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica; 

 uchwała XLIII/495/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de 
minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców”. 

 
W roku 2018 z pomocy regionalnej - dla dużych przedsiębiorstw oraz MŚP realizujących nową 
inwestycję na terenie Miasta Świdnicy skorzystało 16 firm na kwotę 2.356.149,00 zł. Natomiast 
ze wsparcie w ramach pomocy de minimis dla MŚP, którzy inwestują w branży hotelarskiej lub 
gastronomicznej oraz inwestujących w produkcję oraz zatrudniają młodocianych w celu 
praktycznej nauki zawodu skorzystały 33 firmy na kwotę 720.398,00 zł oraz zatrudniono 62 osoby 
młodociane. 
 W ramach projektu „MIASTA TRUTNOV I ŚWIDNICA RAZEM DLA BIZNESU” miały miejsce nw. 

wydarzenia: 
 W dniu 8.06.2018 r. w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości odbyło się 

otwarte spotkanie pt. „Czy rzemiosło to jeszcze biznes”. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele Inspektoratu ZUS i Urzędu Skarbowego w Świdnicy, którzy zapoznali 
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uczestników ze zmianami w ubezpieczeniach i podatkach, jakie zostały wprowadzone przez 
„Konstytucję biznesu”. 

 W dniu 29.06.2018 r. odbyło się spotkanie pt. „Firmy rodzinne”. W debacie rozmawiano 
o kondycji firm rodzinnych, wadach i zaletach oraz znaczeniu biznesu rodzinnego dla 
współczesnej gospodarki. Gościem specjalnym była Pani Maria Adamska – 
wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Redaktor Naczelna 
Magazynu Firm Rodzinnych „Relacje”.  

 W dniu 16.10.2018 r. odbyło się II seminarium pn. „Porozmawiajmy o biznesie”. W spotkaniu 
uczestniczyło ponad 40 mikroprzedsiębiorców lub osób, które zamierzają otworzyć 
działalność gospodarczą oraz kilkoro prelegentów z dziedziny przedsiębiorczości, funduszy na 
rozwój firm, promocji.  

 W dniu 15.11.2018 r. odbyło się II seminarium pn. „Porozmawiajmy o biznesie – szanse 
i możliwości rozwoju dla MSP”. W Rozmawiano o projektach, promocji, współpracy 
i budowaniu marki. COIiE z zaprezentowało, jakiego rodzaju wsparcie mogą otrzymać 
przedsiębiorstwa zainteresowane rozpoczęciem działalności eksportowej i rozwojem swojej 
aktywności na rynkach zagranicznych. Omawiano możliwości finansowe dla dolnośląskich 
przedsiębiorców z sektora MŚP oraz temat bonów na innowacyjne usługi badawczo – 
rozwojowe.  

1.1.4. Rozwój inicjatyw 
wspierających MŚP  

 Realizacja projektu międzynarodowego „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu”,  

którego celem jest pogłębienie współpracy miast na pograniczu z lokalnymi przedsiębiorcami, 

instytucjami, organizacjami przedsiębiorców. Projekt współfinansowany z Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A 

Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 1.4. Współpraca instytucji i społeczności. Projekt 

rozpoczął się 01.03.2018 a zakończy 29.02.2020 roku.  

W roku 2018, w ramach projektu w Urzędzie Miejskim (p.1c) utworzony został Polsko – Czeski 

Punkty Konsultacyjny dla osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem firmy Polsce lub 

Czechach, a na stronie internetowej umieszczone zostały dwujęzyczne przewodniki dotyczące 

zakładania biznesu w Polsce i Czechach. Na stronie internetowej opracowane i zamieszczone 

zostały poradniki gospodarcze pn. „Jak rozpocząć działalność gospodarczą” zawierające opis 

warunków jakie należy spełnić, aby stać się przedsiębiorcą w Polsce i w Czechach. 

Całkowita wartość 
projektu to 122.881,34 

euro, w tym 
dofinansowanie dla 

Świdnicy wyniesie 
64.9363,60 euro. 
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Ponadto, w Świdnicy, dla lokalnych przedsiębiorców zorganizowano: 3 panele dyskusyjne dla 

każdorazowo 25 przedsiębiorców; 2 seminaria oraz spotkania i debaty. W dniach 08-09.06.2018 

r. 10 rzemieślników reprezentujących 5 czeskich firm wzięło udział w świdnickim jarmarku 

„Święto dzika”. W ramach projektu Trutnowie odbyły się następujące wydarzenia, w których 

uczestniczyli przedstawiciele świdnickiego biznesu:  

 W dniu 22.03.2018 r. odbyła się Konferencja inaugurująca projekt pn. „W każdym wieku” 
w której udział wzięli partnerzy projektu oraz instytucje (PUP,US,ZUS) współpracujące 
z przedsiębiorcami i ngo-sy zrzeszające przedstawicieli biznesu (SIPH, ŚPWiK, SSIG, Cech 
Rzemiosł). W konferencji uczestniczyło 40 osób, w tym 20 osób z Polski.  

 W dniu 27.04.2018 r. odbyła się debata na temat „Biznes dla 40+" z udziałem gości z Polski 
i Czech, którzy rozmawiali o rozpoczęciu biznesu w każdym wieku. 

 W dniu 28.05.2018 r. odbyła się debata na temat „Własna firma po urlopie macierzyńskim”. 
Uczestnicy rozmawiali o warunkach rozpoczęcia działalności przez młodych rodziców 
i wysłuchano inspirujących historii 4 przedsiębiorczych matek i kobiet biznesu.  

 W dniu 18.09.2018 r. odbył się prezentacja małych przedsiębiorców Biznesmarket wraz 
z panelem dyskusyjnym. W wydarzeniu wzięło udział 10 rzemieślników z 5 polskich firm, 
którzy zaprezentowali w Czechach swoje produkty.  

 W dniu 29.11.2018 r. odbyło się II seminarium dla początkujących przedsiębiorców 
pracujących na pograniczu polsko-czeskim. Prelekcję dla gości poprowadził pracownik 
Centrum Technologicznego w Hradec Kralove. Opowiedział o tym, jak rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej i na czym się skoncentrować w początkowej fazie budowania 
biznesu. Uczestnicy seminarium poznali metodę modelowania biznesowego Lean Canvas. 
Wzięli udział w części praktycznej, polegającej na tworzeniu własnego biznesplanu. W dalszej 
części doradca podatkowy z Polski wyjaśniła, jak założyć firmę w Polsce, jakich błędów się 
wystrzegać i na co szczególnie zwrócić uwagę, gdy jesteśmy początkującym przedsiębiorcą. 
Poruszyła takie zagadnienia jak formy opodatkowania, obowiązki wobec urzędów, 
współpraca z kancelarią podatkową. 

 Wdrożenie nowoczesnego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, systemu 

informacji przestrzennej SIP (geoportal gminy), który w przystępny sposób poprzez Internet 

wizualizuje informacje wytwarzane i gromadzone w zasobach miasta, rozbudowano 

infrastrukturę serwerową dla umożliwienia uruchomienia e-usług i zapewnienia bezpieczeństwa 



 

11 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2018 

 

przechowywania danych, zmodernizowano infrastrukturę sieciową urzędu zapewniającej wysoki 

poziom bezpieczeństwa świadczenia usług elektronicznych, wprowadzono nowy, czytelny 

biuletyn informacji publicznej, uruchomiono oprogramowanie wspierające tworzenie i nadzór 

nad wykonaniem budżetu gminy, udostępniono aplikację mobilną do obsługi zgłoszeń. 

 Prowadzono debaty: „Czy w szkole można nauczyć się przedsiębiorczości”, „Czy rzemiosło to 

jeszcze biznes”, „Firmy rodzinne” biznesu rodzinnego dla współczesnej gospodarki”. Seminaria: 

„Porozmawiajmy o biznesie”, „Porozmawiajmy o biznesie - szanse i możliwości rozwoju dla 

MSP”. 

 Prowadzenie Mobilnego Punktu Informacji – współpraca przy obsłudze punktu bezpłatnych 

usług informacyjnych oraz doradczych dla przedsiębiorców oraz osób planujących uzyskać 

wsparcie ze środków UE na lata 2014-2020. Obsługa punktu jest prowadzona przez pracownika 

Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich a wspófinansowana ze środków UE 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014-2020. Miasto zapewnia obsługę organizacyjną Punktu.  

 Kontynuacja trwałości projektu „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”.  

W roku 2018 miały miejsce nw. działania:  

 udział polskich firm Targach Karkonoskich pn. „Dom – Ogród – Hobby (IV/V 2018); 
 3. edycja Czesko- Polskiej Gali Przedsiębiorczości w Czechach.  
 nominowanie czeskich firm do świdnickiej nagrody gospodarczej „ Świdnickich Gryf”.  

1.1.5. Wsparcie dla młodych 
osób chcących 
rozpocząć oraz 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą 

 Przez cały rok udostępniane było pomieszczenie na terenie budynku urzędu na cele 

Mobilnego Punktu Informacyjnego udzielającego bezpłatnych porad dla prowadzących 

działalność gospodarcza oraz osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą przy wsparciu 

ze środków UE na lata 2014-2020.  

 Przez cały rok pracownicy Wydziału FZ na bieżąco udzielali informacji w zakresie pozyskania  

środków zewnętrznych na założenie działalności gospodarczej oraz o dostępnych instrumentach 

finansowych. Informacje dotyczące środków zewnętrznych były również publikowane na 

stronach www.um.swidnica.pl. 

 

1.1.6.
. 

Promowanie 
działalności lokalnych 
przedsiębiorców 

 Organizacja Gali Przedsiębiorczości, corocznej uroczystość przyznania statuetek  
„Świdnickiego Gryfa”, w której biorą udział świdniccy przedsiębiorcy. Wydarzenie promuje 
Świdnicę w środowiskach biznesowych oraz świdnickich przedsiębiorców. W dniu 18 
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 października 2018 r. o gospodarcze wyróżnienie po raz czternasty walczyło dwudziestu czterech 
przedsiębiorców w nw. kategoriach: 
 Sudecki Produkt Regionalny kapituła nagrodziła firmę DAR-VIT Dariusz Konarski, 
Jagodnik 16E - produkcja tradycyjnych wędlin oparta na autorskich rodzinnych recepturach. 
 Dynamiczny Rozwój Firmy – kapituła nagrodziła firmę Piekarnia PROFIT – BIS s.c. Anna i 
Jacek Wychowanek, ul. Świdnica 2a Jaworzyna Śląska - produkcja pieczywa, wyrobów 
ciastkarskich i cukierniczych. 
 Lider Mikro Przedsiębiorczości kapituła nagrodziła Biuro Turystyczne RAPALA s. c. 
Agnieszka Weronika Rąpała, ul. Pułaskiego 8 Świdnica – usługi turystyczne. 
 Najlepszy Debiut Gospodarczy – kapituła nagrodziła firmę Restauracja TREMONTI Firma 
KOROLEWICZ – Marcin Korolewicz, ul. Akacjowa 5 Świdnica - pizzeria, restauracja. 
 Najlepsza Firma Transgraniczna - kapituła nagrodziła firmę KASPER CZ, s. r. o. - 
producent i dostawca drewnianych konstrukcji nośnych ciesielskich, wiązarowych i z drewna 
klejonego. 
 Wybitna Osobowość Pogranicza - kapituła nagrodziła Bohdana Janeczkę działającego na 
rzecz ulepszenia stosunków i rozbudowania polsko-czeskiej wymiany kulturowej oraz likwidacji 
zbędnych nieprawdziwych stereotypów. Mediator i menedżer kultury, saksofonista, kompozytor, 
tłumacz języka czeskiego. 
 Wybitna Osobowość – nagroda przyznana przez Prezydent Miasta Świdnicy dwóm 
osobom: Agnieszce Rąpała – prowadzącej Biuro Podróży „Rapala” i Piotrowi Pamule - 
wychowawcy, organizatorowi, wieloletni instruktor i komendant Hufca ZHP Świdnica. 
 Nagroda Specjalna - przyznana przez Prezydenta Miasta Świdnicy dla organizacji 
pozarządowej otrzymało Stowarzyszenie „Mamy co kochamy, czyli Stowarzyszenie Świdnickich 
Mam”. 
 Najlepszy Pracodawca – w wyniku głosowania świdniczanie nagrodzili firmę ELECTROLUX 
POLAND sp. z o.o. 
 Najlepsza Obsługa Klienta - w wyniku głosowania świdniczanie nagrodzili firmę „Karczmę 
Zagłoba” prowadzoną przez PPUH STEINBUDEX – J.M Jerzy Majorek. 
 Nestor świdnickiego biznesu - kapituła nagrodziła Mieczysławę Harańczyka Edwarda 
Czerniec i Edwarda Łaszcza. 
 Udział Świdnicy w 3. edycji Gali Przedsiębiorczości „Trutnowski Smok”, która odbyła się 
w dniu 9.11.2018 r. w Trutnowie. Do nagrody gospodarczej nominowane zostały trzy świdnickie 
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firmy: Closs-Polska Sp. z o.o., THT Sp. z o.o., KAT-RECYKLING Sp. z o.o. Porcelanowe statuetki 
Trutnowskiego Smoka otrzymali, w kategorii: 
 najlepsza firma pogranicza - Closs-Polska Sp. z o.o., 
 polska osobowość pogranicza – Mariusz Hoszowski, Prezes Polsko- Czeskiej Izby 

Gospodarczej. 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.2. EFEKTYWNE POZYSKIWANIE NOWYCH INWESTORÓW Z GODNIE Z OKREŚLONYMI KRYTERIAMI 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego  
Jednostki współpracujące: Wydział Promocji, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,  podstrefa Świdnica WSSE „INVEST-PARK”,  
INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o., Inkubator Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego 

1.2.1. Kompleksowe 
przygotowanie 
planistyczne 
i infrastrukturalne  
terenów 
inwestycyjnych na 
obszarze miasta oraz 
efektywna ich 
promocja 

 

STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW na koniec 2018 r.  
Powierzchnia Miasta 21,76 km² (2176 ha): 
1. Użytki rolne - 765 ha, w strukturze gruntów 35,16%. 
2. Grunty leśne i zadrzewione - 9 ha, w strukturze gruntów 0,41%. 
3. Tereny zabudowane mieszkalne - 303 ha, w strukturze gruntów 13,92%. 
4. Tereny zabudowane przemysłowe - 235 ha, w strukturze gruntów 10,80%. 
5. Inne tereny zabudowane - 285 ha, w strukturze gruntów 13,10%. 
6. Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe - 96 ha, w strukturze gruntów 4,41% 
7. Tereny komunikacyjne - 315 ha, w strukturze gruntów 14,48%. 
8. Zurbanizowane tereny niezabudowane - 55 ha, w strukturze gruntów 2,53%. 
9. Grunty pod wodami - 56 ha, w strukturze gruntów 2,57%. 
10. Użytki kopalne - 3 ha, w strukturze gruntów 0,14%. 
11. Nieużytki i tereny różne - 54 ha, w strukturze gruntów 2,48%. 
 
Na terenie Miasta usytuowana jest Podstrefa Świdnicka WSSE „INVEST -PARK”, której 
powierzchnia na koniec roku 2018 wynosiła 167,74 ha, z czego 147,74 ha znajduje się na terenie 
Gminy Miasta Świdnica. Wolne tereny inwestycyjne - 42,23 ha.  
Podstrefa Świdnicka WSSE obejmuje: 
1. Kompleks 1 - w Obszarze Fabryczna obejmujący tereny przy ul. Przemysłowej,  
Metalowców, Wokulskiego, Stalowej i Towarowej oraz Kopernika, przy czym do zbycia pozostaje 
ok. 18,40 ha, 
2. Kompleks 2 - w obszarze Zawiszów obejmujący tereny przy ul. Pogodnej, Tadeusz Ząbka, 
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Kazimierza Wielkiego i Władysława Andersa, przy czym wolne tereny przeznaczone do zbycia to 
ok. 13,72 ha, 
3. Kompleks 3 - w obszarze Jagodnik obejmujący tereny przy ul. Kopernika przy czym wolne  
tereny przeznaczone do zbycia to ok. 20 ha ( na obszarze Gminy Świdnica) - tereny należą do 
Agencji Nieruchomości Rolnych. 
TERENY INWESTYCYJNE PRZEZNACZONE POD FUNKCJE PRZEMYSŁOWE, USŁUGOWE 
I MIESZKANIOWE PRZYGOTOWANE DO SPRZEDAŻY NA KONIEC ROKU 2018: 
 ul. 1-go Maja, nr dz. 1094 o pow. 0,1128 ha, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

z usługami, 
 ul. Pogodna, nr dz. 51, 1113/1, 113/7 o pow. 5,7171 ha, zabudowa produkcyjna, 
 ul. Stalowa, nr dz. 1461, 1768/2 o pow. 1,0082 ha, zabudowa produkcyjna, 
 ul. Stalowa, nr dz. 1462, 1768/3 o pow. 0,6799 ha, zabudowa produkcyjna, 
 ul. Kosynierów, nr dz. 3210 o pow. 0,4968 ha, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

z usługami, 
 ul. Kosynierów, nr dz. 338/4 o pow. 1,0243 ha, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

z usługami, 
 ul. Kosynierów, nr dz. 338/5 o pow. 1,0975 ha, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

z usługami, 
 ul. Parkowa, nr dz. 3209 o pow. 0,7484 ha, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

z usługami, 
 ul. Strzelińska, nr dz. 1715 o pow. 0,3615 ha, zabudowa usługowa, 
 ul. Wokulskiego, nr dz. 1423 o pow. 0,9043 ha, zabudowa usługowa, 
 ul. Leśna, nr dz. 2685/17 o pow. 0,2069 ha, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

z usługami, 
 ul. Sudecka, nr dz. 1070/2 o pow. 0,1633 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 ul. Sudecka, nr dz. 1070/5 o pow. 0,1775 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 ul. Sudecka, nr dz. 1070/6 o pow. 0,1582 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/13 o pow. 0,1735 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/14 o pow. 0,1752 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/15 o pow. 0,1828 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 ul. Sudecka, nr dz. 1070/24 o pow. 0,1373 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 ul. Sudecka, nr dz. 1070/25 o pow. 0,1571 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
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 ul. Sudecka, nr dz. 998 o pow. 0,1645 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 ul. Przelotowa, nr dz. 515 o pow. 0,0903 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
WYKAZ TERENÓW SPRZEDANYCH W ROKU 2018: 
 ul. Sudecka, nr dz. 1070/6 o pow. 0,1582 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 ul. Towarowa/Westerplatte, nr dz. 1160 i 1161 o pow. 0,5961 ha, zabudowa usługowa + 

stacja paliw, 
 ul. Sudecka, nr dz. 1070/22 o pow. 0,1438 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 ul. Sudecka, nr dz. 1070/23 o pow. 0,1320 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 ul. Pogodna, nr dz. 51, 1113/1, 1113/7 o pow. 5,7171 ha, tereny aktywności gospodarczej 

(zabudowa przemysłowa), 
 ul. Stalowa, nr dz. 1462, 1768/3 o pow. 0,6799 ha, zabudowa usługowa i przemysłowa, 
 ul. Sudecka, nr dz. 1070/2 o pow. 0,1633 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 ul. 1-go Maja, nr dz. 1094 o pow. 0,1128 ha, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

z usługami, 
 ul. Sudecka, nr dz. 1070/5 o pow. 0,1775 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 ul. Sudecka, nr dz. 1070/24 o pow. 0,1373 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
 ul. Stalowa, nr dz. 1461 i 1768/2 o pow. 1,0082 ha, zabudowa usługowa i przemysłowa.  

1.2.2. Zapewnienie 
profesjonalnej 
i zindywidualizowanej 
obsługi potencjalnych 
i działających już 
w mieście 
przedsiębiorców 
 

 Wdrożenie standardów obsługi inwestora PAIH w Świdnicy oraz uzyskanie certyfikatu  
partnerstwa Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu przy wdrażaniu 
projektu Gminne Centrum Obsługi Inwestora – dokument ten oznacza, że gmina jest 
kompleksowo przygotowana do profesjonalnej obsługi inwestora i w roku 2018 podniosła jakość 
swojej oferty inwestycyjnej. 
 W urzędzie prowadzony jest punkt teleinformatyczny CEIDG do rejestracji przedsiębiorców. 
 Świdnicka dysponuje infrastrukturą biznesową i okołobiznesową zapewniająca wsparcie dla  
przedsiębiorców w początkowych stadiach działalności gospodarczej poprzez wynajęcie 
powierzchni na korzystnych warunkach, usługi szkoleniowe i doradcze, czy ubieganie się 
o dotacje na rozwój firm.  
WSPARCIE INFRASTRUKTURY PRZEZNACZONEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW: 
 „INVEST-PARK DEVELOPMENT" sp. z o. o. utworzona w lutym 2008 r. przez: Wałbrzyską  
Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST –PARK” Sp. z o. o., Gminę Wałbrzych, Gminę Miasto 
Świdnica i Gminę Miejską Dzierżoniów. Jako Instytucja Otoczenia Biznesu działa na rzecz rozwoju 
regionalnego m.in. poprzez stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. 
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Działania Spółki skupiają się głównie na modernizacji, budowie i udostępnianiu nowoczesnych hal 
produkcyjno-magazynowych, w ramach parków przemysłowych. W rejonie ulic Towarowej 
i Mikołaja Kopernika usytuowany jest ŚWIDNICKI PARK PRZEMYSŁOWY /ŚPP/. Głównym 
obszarem działalności Spółki jest tworzenie atrakcyjnej oferty przestrzeni produkcyjno - 
magazynowych i biurowych w formie parków przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości 
uzupełniających proponowane przez gminy – udziałowców oraz WSSE „INVEST -PARK” tereny 
typu greenfield oraz realizacja polityki mieszkaniowej w formie oferowania niezabudowanych 
nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe przeznaczonych na sprzedaż oraz budowa 
budynku mieszkalnego z preferencjami wynajmu i zakupu dla nowych pracowników 
przedsiębiorstw. Na terenie ŚPP funkcjonują cztery hale, które obecnie są zagospodarowane pod 
działalność gospodarczą takich firm jak: DBI PlasticPolska Sp. z o.o. – firma przetwórstwa 
tworzyw sztucznych, John Cotton Europe Sp. z o.o.- producent kołder i poduszek, DIORA 
Świdnica Sp. z o.o. – producent obudów do sprzedaży audio i Solgaz Sp. z o.o. - producent 
sprzętu gospodarstwa domowego, w szczególności urządzeń kuchennych do zabudowy. 
 INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGIONU SUDECKIEGO utworzony w dniu 24 września 
2013 r., którego celem jest wspomaganie procesu uruchomienia i rozwoju firm, poprzez 
stworzenie dostępu do: wiedzy, szkoleń, usług doradczych, nowoczesnej infrastruktury biurowo-
usługowej.  
 DOLNOŚLĄSKI KLASTER ENERGII ODNAWIALNEJ /DKEO/ przy ul. Stalowej 2 – założony został 
w dniu 3 marca 2008 r., jako dobrowolne zrzeszenie osób i podmiotów zaangażowanych 
w promocję energetyki odnawialnej oraz efektywności energetycznej i dążenia do 
zrównoważonego rozwoju, (formalnie zarejestrowany w dniu 3 lutego 2012 r.). Celem 
Stowarzyszenia m.in. jest: dążenie do poprawy stanu środowiska, integracja przedsiębiorstw, 
ośrodków naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, jednostek edukacyjnych instytucji 
i organizacji wspierających rozwój energii odnawialnej, edukacja w zakresie zrównoważonego 
rozwoju w tym ochrony środowiska, gospodarki energią (oszczędzania energii), odnawialnych 
źródeł energii, oraz możliwości zastosowania tych rozwiązań, promocja oraz wspieranie rozwoju 
odnawialnych źródeł energii, oraz racjonalnego gospodarowania energią (oszczędzania energii), 
wspieranie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, wspieranie i promowanie firm, 
organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie innych dziedzin 
związanych ze zrównoważonym rozwojem energetyki. 
 



 

17 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2018 

 

Świdnickie INSTYTUCJE BIZNESOWE I OKOŁOBIZNESOWE działające na terenie Świdnicy 
zapewniają dostęp do wiedzy i umiejętności poprzez doradztwo, szkolenia oraz przekazywanie 
informacji. Przekazują one wiedzę w formie szkoleń, warsztatów i doradztwa z zakresu min.: 
prawa, finansów i rachunkowości, funduszy unijnych. Zajmują się ułatwianiem dostępu do 
środków finansowania działalności nowo powstających oraz już działających firm oraz 
zapewnianiem usług finansowych dostosowanych do specyfiki proinnowacyjnych przedsięwzięć 
gospodarczych: 
 Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy /SIPH/, 
 Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich /SPiKŚ/, 
 Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych /SSIG/, 
 Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości, 
 Świdnicka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji 

Technicznej /ŚR FSNT NOT/, 
 Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość /SWP/ - Centrum Wspierania Biznesu, 
 Polsko - Czeska Izba Przemysłowo Handlowa, 
 Centrum Transferu Technologii, 
 Klaster Energii Odnawialnej, 
 Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, 
 Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości. 

1.2.3. Prowadzenie 
aktywnych działań 
ukierunkowanych na 
pozyskanie 
inwestorów 
zewnętrznych. 

W roku 2018 w Świdnicy został wybudowana fabryka IDEAL Automotive. Oficjalne otwarcie 
nastąpiło w dniu 24 stycznia 2019 r. Zakład zlokalizowany jest w Świdnicy przy ul. Pogodnej, na 
terenie WSSE „Invest-Park”. Do września 2020 roku będzie trwała tzw. faza rozruchowa, czyli 
montaż kolejnych maszyn i uruchamianie następnych linii technologicznych. Docelowo w 2020 
roku stan zatrudnienia będzie wynosił około 650 osób.  
IDEAL Automotive to producent komponentów i elementów wyposażenia wnętrz, m.in. 
wykładzin, mat, obić, a także kształtek i segmentów akustycznych dla kilkudziesięciu marek 
samochodów, m.in. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo, Volkswagen, McLaren, Lamborghini, 
Bugatti i Porsche. Nowa inwestycja powstała na ponad 9 ha działce. Fabrykę o powierzchni ok. 27 
400 mkw. podzielono na funkcjonalne zony – przemysłową (ok. 25 tys. mkw.), na którą składa się 
hala produkcyjna i magazynowa, dwa tunele rozładowcze, pomieszczenia techniczne, a także 
powierzchnię socjalno-biurową, która zajmie ponad 2 tys. mkw. Na terenie nieruchomości 
powstało również 420 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 10 miejsc dla 
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samochodów ciężarowych typu TIR. 
 

W podstrefie świdnickiej WSSE INVEST-PARK Sp. z o.o. na koniec 2018r. działalność 
gospodarczą prowadziło 17 przedsiębiorców, z czego cztery przedsiębiorstwa to koncerny 
globalne, pozostałe firmy to małe lub średnie przedsiębiorstwa:  
1. Electrolux Poland Sp. z o. o. - produkcja: elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 

(kuchenki, piekarniki). 
2. Colgate - Palmolive Manufacturing Poland Sp. z o. o.- produkcja preparatów do higieny 

zębów i jamy ustnej, w szczególności pasty do zębów. 
3. Klingenburg International Sp. z o.o. – produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych. 
4. Nifco Poland Sp. z o. o. - produkcja i sprzedaż przemysłowych nitów, pierścieni, zacisków 

z tworzyw sztucznych i innych części dla przemysłu motoryzacyjnego. 
5. Sonel S.A. - produkcja innowacyjnych przyrządów do pomiaru energii elektrycznej. 
6. FORMA SYSTEM Sp. z o.o. - produkcja blatów do mebli kuchennych. 
7. Cloos - Polska Sp. z o.o. - produkcja zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych. 
8. ANTIKOR Sp. z o.o. - cynkownia ogniowa, usługi obróbki metali i nakładania powłok na 

metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych. 
9. Tama Polska Sp. z o.o. - produkcja, siatki, foli i sznurka rolniczego. 
10. AAM Poland Sp. z o.o. - produkcja metalowych części mechanizmów różnicowych, modułów 

tylnego napędu oraz zespołów przeniesienia napędu. 
11. Almes Poland Sp. z o.o.- producent części do silników i wentylatorów urządzeń AGD. 
12. Solgaz Sp. z o.o.- producent urządzeń AGD, płyt indukcyjnych gazowych, okapów 

i piekarników. 
13. Pebek Sp. z o.o. – producent najwyższej jakości betonu architektonicznego i elementów małej 

architektury. 
14. THT Produkcja Opakowań Przemysłowych Sp. z o.o. - produkcja opakowań przemysłowych. 
15. Best Systemy Grzewcze Sp. z o.o. - produkcja konstrukcji stalowych i elementów linii 

technologicznych, metalowych zbiorników i cystern. 
16. Grandhome Poland Sp. z o.o. - nowy projekt inwestycyjny polegający na nabyciu 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które znajduje się w likwidacji oraz prowadzeniu 
działalności gospodarczej m.in. w zakresie produkcji rolet okiennych i żaluzji na wymiar. 

17. IDEAL Automotive Świdnica Sp. z o.o. - produkcja podłóg ładunkowych do samochodów.  
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Dodatkowe dane dotyczące Podstrefy Świdnickiej WSSE „INVEST -PARK” na koniec 2018 r.: 

• ilość aktywnych zezwoleń: 27, 

• deklarowane nakłady w sumie: 877.043.680,00 zł, 

• deklarowane zatrudnienie: 2 092 osób, 

• stan zatrudnienia: 2.973 osób.  
Poza Strefą ekonomiczną w Świdnicy działa kilkanaście innych dużych firm tj.:  

 GREENBRIER EUROPE - Wagony Świdnica S.A. - producent wagonów kolejowych, eksporter 
różnego rodzaju wagonów, w tym w szczególności towarowych do innych krajów w Europie, 
głównie do Niemiec, Francji i Szwajcarii. 

 ZUPBADURA sp. z o.o., sp.k. – producent konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń na 
potrzeby rynku naftowego, energetycznego i stoczniowego, usługi z zakresu obróbki metali. 

 Krause Sp. z o.o – producent systemów drabin, pomostów i rusztowań. 
 Eurofoam Polska Zakład w Świdnicy – producent i przetwórca pianki poliuretanowej. 
 P.P.H. Politech Sp. z o.o. - pomysłodawca i producent podzespołów elektronicznych. 
 Prasmet Sp. z o.o. - kompleksowa obróbka detali na automatach tokarskich, obróbki 

plastycznej metali na prasach automatycznych i hydraulicznych oraz produkcja czujników 
i wyłączników termicznych do pojazdów samochodowych. 

 PPHU PROMECH S.C. - produkcja części zamiennych do urządzeń cukrowniczych, 
poligraficznych i maszyn górniczych. 

 Dolmeb Sp. z o.o. - producent w branży meblarskiej. 
 PPH Abet Sp. z o.o. – producent betonu. 
 ŚFUP Sp. z o.o. – producent urządzeń dla przemysłu cukrowniczego, chemicznego, 

energetycznego i hutniczego. 
 FAP Pafal S.A. Grupa Apator – producent liczników energii elektrycznej jedno i trójfazowych, 

elektronicznych i przełączników czasowych. 
 Galess Sp. z o.o. – wykonawca powłok galwanicznych. 
 RST Sp. z o.o. Sp.k. – projektant i twórca systemów informatycznych. 
 Franc Gardiner Sp. z o.o. – producent rolet okiennych. 
 BIO-WAT Sp. z o.o. – bioelektrownia. 
 P.P.H. APARATURA POMIAROWA Sp. z o.o. – producent specjalistycznych urządzeń 

i aparatów elektrycznych. 
 ABC-TOOLS Sp. z o.o. – producent form wtryskowych. 
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 IGOPAK Sp. z o.o./ Sp. k. – produkcja opakowań przemysłowych. 
 

ZASADY POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W PROCESIE PRZEDINWESTYCYJNYM 
I INWESTYCYJNYM.  
Każdy potencjalny inwestor, w zależności od stopnia zaawansowania negocjacji, otrzymuje pełną 
pomoc i wyczerpującą informację polegającą na: 
 wskazaniu działek inwestycyjnych najbardziej odpowiednich dla indywidualnych potrzeb; 
 uzyskaniu oferty inwestycyjnej w wybranym języku, zawierającej szczegółowe dane opisowe, 

graficzne i informacje o dostępności uzbrojenia, kosztach wykonania niezbędnych elementów 
infrastruktury oraz kosztach eksploatacji urządzeń i prowadzenia przedsiębiorstwa na terenie 
Świdnicy; 

 uzyskaniu kompleksowej informacji w skali Miasta i regionu, dotyczącej struktury i prognoz 
demograficznych, struktury bezrobocia, otoczenia biznesowego, potencjalnych 
podwykonawców i kooperantów oraz oferty zamieszkiwania, kształcenia, opieki zdrowotnej 
i spędzania wolnego czasu; 

 uzyskaniu informacji na temat dostępnych ulg i preferencji w ramach aktualnych programów 
pomocowych oraz deklaracji pomocy w procesie inwestycyjnym ze strony zaangażowanych 
w ten proces urzędów; 

 uzyskaniu danych teleadresowych i dokumentach niezbędnych na wszystkich etapach 
procesu przedinwestycyjnego oraz kompleksowej pomocy w procesie inwestycyjnym; 

  uzyskaniu pomocy w załatwieniu spraw formalno-prawnych związanych z procesem 
inwestycyjnym i uruchomieniem działalności na terenie miasta. 

 aktywnym przekazywaniu informacji przedsiębiorcom lub kandydatom na właścicieli firm 
o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego lub innego na terenie gminy, 
województwa i kraju. Gmina organizuje spotkania, konferencje, debaty i szkolenia dla 
przedsiębiorców. 

Na stronie urzędu www.um.swidnica.pl prowadzony jest: 
 Wyodrębniony dział BIZNES z informacją dla inwestora, na który składają się:  
 bieżące wiadomości gospodarcze, obszar podstrefy WSSE, realizacja przedsięwzięć 

infrastrukturalnych, programy gospodarcze i projekty wsparcia przedsiębiorczości; 
 informacje o stanie świdnickiej gospodarki; 
 odsyłacze do stron internetowych świdnickich organizacji wsparcia przedsiębiorczości;  
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 profesjonalna obsługa inwestorów i świadczenie pomocy w procesie inwestycyjnym. 
 Wyodrębniony dział POMOC PUBLICZNA, w którym przedsiębiorcy mają łatwy dostęp do 

informacji dotyczących form, możliwości i uzyskania pomocy publicznej i jej wysokości oraz 
formularza wniosku: pomoc regionalna, pomoc de minimis. 

Prowadzona jest strona internetowa Nieruchomości Miasta Świdnicy www.nieruchomosci-
swidnica.pl pod hasłem Zainwestuj u nas! Na której zamieszczone są oferty: 
 sprzedaży gruntów, w tym gruntów pod inwestycje; 
 sprzedaży mieszkań; 
 sprzedaży i najmu lokali użytkowych; 
 sprzedaży budynków;  
 najmu lokali użytkowych w ramach Programu Aktywizacji Śródmieścia;  
 najmu boksów handlowych w Miejskim Domu Towarowym;  
 inne dotyczące miejskich nieruchomości; 
 prywatne z terenu miasta.  

 W roku 2018 trwały prace nad wydaniem folderu gospodarczego LUDZIE BIZNES TRADYCJA – 
Świdnica. 

 Realizowany był projekt „Przebudowa ulicy Pogodnej w Świdnicy” w ramach rządowego 
Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej. Budowa drogi w tym rejonie miasta zwiększy atrakcyjność terenów 
inwestycyjnych. W roku 2018 w tej części miasta wybudowała fabrykę i rozpoczęła działalność 
firma IDEAL AUTOMOTIVE, która wytwarza części do elementów wykończeniowych wnętrz 
samochodów osobowych m.in. półki górne bagażników, podłogi ładunkowe i inne tekstylne 
elementy wyposażenia. Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej nr 112000D o łącznej 
długości 999,90 m oraz ścieżek pieszo-rowerową długości 1 km, 2 zatok autobusowych, 2 
przystanków autobusowych. Wybudowano sieci kanalizacji deszczowej w skład, której wchodzą 
studnie betonowe włazowe Ø1200, kanały o średnicy Ø200-  Ø800 z rur PP SN8, wylot kanalizacji 
do  potoku Jabłoniec, oraz wpusty uliczne ściekowe   o średnicy Ø500 mm. Wybudowano linię 
kablową niskiego napięcia o napięciu znamionowym 0.4 kV i oświetlenie drogowe wraz 
z słupami  aluminiowymi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.076.083,00 
 

1.2.4. Kontynuowanie 
przyjaznej polityki dla 

Gmina systematycznie współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz zwiększania napływu 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski i firmami zajmującymi się wyszukiwaniem 
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inwestorów 
tworzących nowe 
miejsca pracy 
 

lokalizacji pod inwestycje, organizacjami gospodarczymi. W roku 2018 przekazano bezpośrednio 
lub poprzez instytucje w formie drukowanej bądź elektronicznej oferty następującym instytucjom 
działającym na rzecz zwiększania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski: 
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, firmom 
konsultingowym oraz inwestorom bezpośrednim poprzez WSSE Invest-Park Sp. z o.o. oraz 
Wydziałowi Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Ww. instytucjom 
przesłano lub przekazano oferty terenów zlokalizowanych w świdnickiej podstrefie.  

1.2.5.  Zwiększanie 
rozpoznawalności 
Świdnicy, jako 
atrakcyjnego miejsca 
do prowadzenia 
biznesu 

Stworzony został własny program gospodarczy współpracy samorządu z przedsiębiorcami pn. 
„Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica” w zakresie wspierania przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia. Program ma na celu zachęcać młode osoby (w wieku od 14-30 lat) do 
związania swojej przyszłości z dynamicznie rozwijającym się miastem, ma pokazać młodzieży 
różne ścieżki kariery i zapewnić wsparcie na kolejnych etapach rozwoju – od wzbogaconej 
edukacji w szkołach, poprzez naukę w klasach patronackich, aż po powiązanie z konkretnym 
pracodawcą. Głównymi elementami programu „Zostańcie z nami…”są: specjalne warsztaty 
ekonomiczne, doradztwo zawodowe, wizyty w firmach i konkursy z cennymi nagrodami. Program 
jest finansowany i wspierany przez Miasto oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców 
Świdnickich, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Powiatowy Urzędem Pracy, Starostwo Powiatowe, 
Fundację Santander Bank Polski i Sudecką Izbę Przemysłowo Handlową. Celem programu jest 
praktyczna pomoc młodym ludziom na początku ich drogi życiowej, zwłaszcza w aspekcie 
zawodowym. Dostarczenie wiedzy i umiejętności oraz pomoc przy planowaniu ścieżki edukacji 
i kariery zawodowej. Pokazanie Świdnicy i jej okolicy, jako atrakcyjnego miejsca do pracy 
i mieszkania. Program „Zostańcie z nami” cieszy się popularnością wśród uczestników, a także 
lokalnych partnerów biznesowych jest na bieżąco relacjonowany na stronie internetowej 
www.zostancieznami.pl oraz na profilu FB facebook.com/zostancieznami. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.3. ROZWÓJ OPARTY NA BRANŻACH LOKALNEGO PRZEMYSŁU 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego  
Jednostki współpracujące: podstrefa Świdnica WSSE „INVEST-PARK”, INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. 

1.3.1. Intensyfikacja działań 
na rzecz rozwoju 
i promocji 
inwestorów lokalnych 

 Promocja w zakresie eksportu i przekazywanie informacji i tworzenia/ budowania partnerstw 
zagranicznych i zachęty o dostępnych misjach gospodarczych, szkolenia z zakresu marketingu 
w ramach współpracy DAWG. 
 Szkolenia z zakresu marketingu i możliwości rozwoju własnego biznesu przy realizacji mapy  
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projektów. 
 Udział w konferencji oraz rozmowy biznesowe dotyczących promocji inwestorów lokalnych  
„Dolny Śląsk – Kraj środkowoczeski, współpraca i promocja turystyczna”. 
 XXIII Targi Pracy zorganizowane przez PUP w Świdnicy we współpracy z Urzędem Miejskim  
w Świdnicy. W targach uczestniczyło 13 wystawców. 
 Współpraca samorządowców subregionów: wałbrzyskiego i jeleniogórskiego w ramach 
podpisanej „Deklaracji Sudeckiej” na rzecz wspólnych działań zmierzających do poprawy 
warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego w ramach przyjętej „Strategii 
Rozwoju Sudety 2030”. 

1.3.2. Wspieranie doradztwa 
w zakresie 
prowadzenia i rozwoju 
działalności 
eksportowej 

 Na stronach www.um.swidnica.pl są na bieżąco zamieszczane informacje o dostępnych 
programach wdrażanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz podmioty pośredniczące w przekazywaniu dotacji dla biznesu.  
 SIPH, jako organizacja samorządu gospodarczego z okazji 25- lecia swojego istnienia  
zorganizowała z udziałem świdniczanina Krzysztofa Domareckiego, właściciela koncernu Silena 
konferencję skierowaną do świdnickich przedsiębiorców i młodzieży Społecznej Akademii Nauk. 
Tematem konferencji były zmiany technologiczne i handel, postęp technologiczny oraz nowe 
rozwiązania logistyczne, które wpływają na coraz więcej dziedzin życia i umożliwiają milionom 
przedsiębiorców włączenie się do handlu międzynarodowego.  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.4. ZWIĘKSZENIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego  
Jednostki współpracujące: Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej, podstrefa Świdnica WSSE „INVEST-PARK”, przedszkola, szkoły podstawowe, 
gimnazja, INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o., Inkubator Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego 

1.4.1. Wsparcie inicjatyw 
umożliwiających 
rozwój współpracy 
pomiędzy świdnickimi 
firmami (np. klastry) 
 

 Na terenie Świdnicy funkcjonuje Klaster „Centrum Technologii Energetycznych” skupiający  
firmy i instytucje, których głównym przedmiotem działalności jest wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii jak i wdrażanie technologii związanych z efektywnością energetyczną.  
 W roku 2018 opracowano koncepcję oraz rozpoczęto prace nad utworzeniem Świdnickiego  
Klastra Energii. W dniu 7 marca 2019 r. zostało podpisane Porozumienie partnerskie 
o ustanowieniu Świdnickiego Klastra Energii pomiędzy: Gminą Miasto Świdnica, Gminą Świdnica, 
Świdnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Miejskim Zakładem 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Miejskim 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. Celem Klastra ma być rozwijanie 
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współpracy między różnymi podmiotami, w szczególności wytwórcami, dystrybutorami oraz 
odbiorcami energii, dla osiągnięcia celów zmierzających do: zwiększenia w społeczności lokalnej 
świadomości wpływu środowiska naturalnego na życie i zdrowie człowieka, w tym jakości 
powietrza, poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz efektywnego zarządzania 
energią i ograniczenia jej zużycia, stworzenia przyjaznych lokalnych warunków dla inwestowania 
w odnawialne źródła energii, w szczególności przez możliwość korzystania ze środków 
zewnętrznych i pomocowych na budowę infrastruktury na obiektach użyteczności publicznej 
i prywatnych, stymulacji rozwoju regionu z wykorzystaniem lokalnie dostępnych zasobów 
energetycznych, w szczególności odnawialnych źródeł energii.  

1.4.2. Wsparcie 
organizacyjne, 
szkoleniowe 
i promocyjne oraz 
realizacja wspólnych 
przedsięwzięć 
integrujących 
środowisko 
przedsiębiorców. 

Działania wymienione w ppkt. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6 realizowane w ramach projektu „Miasta 
Trutnov i Świdnica razem dla biznesu”. 
Przez cały rok 2018 budowane były trwałe relacje współpracy pomiędzy urzędem a świdnickimi 
przedsiębiorcami. Odbywało się to za pomocą bezpośrednich spotkań, działań informacyjnych, 
doradczych, organizacyjnych i promocyjnych adresowanych do tej grup. Starano się stworzyć sieć 
trwałych powiązań pomiędzy edukacją a biznesem lokalnym promując dobre praktyki i włączać 
środowisko przedsiębiorców w proces edukacji dzieci i młodzieży ze świdnickich szkół.  
 

 

1.4.3. Zaangażowanie 
przedsiębiorców 
w działania na rzecz 
miasta 
 

Włączanie się przedsiębiorców w działania Programu „Zostańcie z nami…” poprzez: 
 tworzenie klas patronackich; 
 odbywanie wizyt studyjnych uczniów w firmach lokalnych; 
 sponsorowanie zakupu licencji do interaktywnej platformy umożliwiającej naukę 

programowania w językach Java, Python, C++ czy SQL w ramach konkursu Liga Niezwykłych 
Umysłów (FAP Pafal S.A. i Wagony Świdnica Sp. z o.o.. ZUPBADURA Sp. z o.o. Sp.k.); 

 sponsorowanie nagród rzeczowych i pieniężnych w konkursach Zalogowani i Liga 
Niezwykłych Umysłów;  

 udział przedsiębiorców w konsultacjach projektów miejskich; 
 udział z pracach zespołu ds. Smart City; 
 udział przy organizacji projektu Miasto Dzieci, pikników rowerowych i imprez lokalnych, … . 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.5. ROZWÓJ FUNKCJI TURYSTYCZNEJ MIASTA I KREOWANIE WZROSTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TEJ SFERZE 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych  
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Jednostki współpracujące: Wydział Promocji, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Świdnicki Ośrodek Kultury, Muzeum Dawnego Kupiectwa, 
Inkubator Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego 

1.5.1. Opracowanie 
koncepcji, realizacja 
i efektywna promocja 
koszyka 
zintegrowanych 
produktów 
turystycznych 
wyróżniających miasto 

 Zadania z zakresu promocji turystycznej na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego 
w Świdnicy: 

 czynny udział w zakresie promocji turystycznej;  
 udział Świdnicy w targach turystycznych odbywających się w Polsce i zagranicą; 
 publikowanie materiałów promocyjnych dotyczących Świdnicy w mediach turystycznych oraz 

w programach telewizyjnych i radiowych, dystrybucja i zapraszanie do odwiedzenia Świdnicy 
aktywnie działających PTTK-ów i krajowych biur podróży poprzez dystrybucję do nich oferty 
turystycznej Świdnicy; 

 przygotowywanie i wydawanie cennych kolekcji turystycznych – m.in. popularnej w całej 
Europie kolekcji znaczków turystycznych, kolekcji monet, kart pocztowych, prezentacja oferty 
Świdnicy na spotkaniach z touroperatorami z Czech, Niemiec, Szwajcarii i Włoch; 

 udział Świdnicy w organizacjach turystycznych opracowujących produkty turystyczne regionu 
oraz wzajemnie wspierające się promocyjnie (współpraca m.in. z Osówką, Zamkiem Książ, 
Grodno, DOT, LOT AW itp., Fundacją „Niesamowity Dolny Śląsk”). 

 Współpraca miasta Świdnicy z blogerami turystycznymi oraz dziennikarzami turystycznymi: 
 promocja turystyczna Świdnicy w Polsce i poza jej granicami; 
 zwiększenie obecności Świdnicy w ofercie turystycznej wycieczek krajowych i zagranicznych - 

organizowanych indywidualnie i grupowo (study tour); 
 wzbudzenie zainteresowania Świdnicą wśród turystów kulturowych, promocja turystyczna 

Świdnicy w mediach tradycyjnych i elektronicznych; 
Miasto organizowało wizyty studyjne dla przedstawicieli mediów turystycznych i blogerów 
w Świdnicy (weekendowe spotkanie podczas, których zapoznajemy gości z ofertą turystyczno-
kulinarną Świdnicy). 
 Współpraca z pilotami wycieczek i organizatorami biur podróży z Polski i Czech: 
 kompleksowa organizacja przez Miasto wizyt studyjnych dla przewodników, pilotów 
wycieczek oraz organizatorów turystycznych, pilotów wycieczek oraz organizatorów 
turystycznych (przedstawicieli biur podróży, organizacji turystycznych tj.: PTTK i LOT-y z Polski 
i Czech). 

120.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.00,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.000,00 
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1.5.2. Wsparcie rozwoju 
kluczowych kierunków 
turystyki w mieście, 
w tym kulturowej, 
tematycznej, 
weekendowej, 
dziecięcej, eventowej, 
miejskiej i sportowej, 
opartych na 
dziedzictwie 
kulturowym, 
położeniu 
geograficznym i 
walorach 
przyrodniczych miasta 

 Realizacja projektu „Odlotowe miasta – Świdnica i Trutnow” dofinansowanego  
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, z Funduszu Mikroprojektów 
w Euroregionie Glacensis. Projekt realizowany w partnerstwie z miastem Trutnow. Celem 
projektu jest rozwój potencjału turystycznego pogranicza w oparciu o dziedzictwo kulturowe 
i legendę słynnego mieszkańca Świdnicy, asa lotnictwa I wojny światowej, Manfreda von 
Richthofena – Czerwonego Barona oraz czeskiego konstruktora samolotów tauber Igo Etricha. 
W ramach projektu powstała replika samolotu Fokker DR1 ustawiona w parku przy ul. 
Sikorskiego, trasa turystyczna, quest, tablica informacyjna, wystawa realizowana wraz 
z partnerem z Czech.  
 Utrzymanie trasy turystycznej „Citywalk”  
 Organizacja obchodów 650. rocznicy śmierci Księcia Bolka II Świdnickiego  
 upamiętnienie wybitnego, wpisanego w strategię rozwoju turystyki wybitnego  
księcia, dzięki któremu Świdnica stała się w średniowieczu potężnym ośrodkiem społeczno-
gospodarczym; 
 zwiększenie świadomości społecznej na temat Bolka II Świdnickiego i wiedzy 
historycznej na jego temat, przedstawienie wyników badań historycznych dotyczących Bolka II 
i okresu, w którym sprawował swoją władzę w Świdnicy; 
 program obchodów: konferencja popularno-naukowa poświęcona osobie Bolka  
II Świdnickiego, piknik średniowieczy, wystawa biograficzna, spotkanie z aktorem serialu „Korona 
Królów”, odtwarzającym postać Bolka II, wydanie monety okolicznościowej z wizerunkiem 
księcia, wydanie publikacji dotyczącej księcia, przygotowanie wspólnie z podmiotami spoza 
Świdnicy trasy turystycznej związanej z osobą Bolka II. 
 Realizacja projektu „Poznaj księcia Bolka”, którego celem było przybliżenie dziedzictwa 

historycznego Świdnicy w rocznicę 650-lecia śmierci Bolka II Małego. 
 

Wartość wydatków 
kwalifikowalnych całości 

projektu dla Świdnicy 
wynosi: 29.982,00 € 

(ok.128.922,60 zł), w tym 
dofinansowanie 26.983,80 

€ (ok.116.030 zł). 
 

 
 

6.480,00 
45.000,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wartość zadania 
27.000,00 zł, w tym 
24.000,00 zł dofin. 

z programu „Patriotyzm 
Jutra” Muzeum Historii 

Polski. 

1.5.3. Wykreowanie 
i promocja lokalnych 
produktów, w tym 
m.in. pierników, piwa, 
wina, majonezu oraz 

 XII Targi „Zdrowie ma smak” – współorganizacja imprezy mającej na celu promocję zdrowej 
żywności produkowanej przez firmy rodzinne, gospodarstwa ekologiczne, agroturystyczne, 
wytwarzanej w sposób tradycyjny, zdrowego stylu życia, ekologicznych wyrobów, 
profilaktycznych badań zdrowotnych. Udział ok. 5000 osób. 

 III Świdnicki Festiwal Piwa – współorganizacja imprezy oraz promocja wraz z kosztowaniem 

Zdrowie ma smak i 
Festiwal piwa  

łączna kwota 80.000,00  
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dziczyzny, w tym 
również poprzez 
organizacje 
konkursów i zlotów 
(np. koneserów piwa) 

piw produkowanych przez lokalne browary, ale również takich piw, które powstały 
w domowych warunkach uwarzone przez amatorów złocistego trunku. Promocja tradycji 
piwowarskiej, z której słynie Świdnica. Udział ok. 3000 osób. 

 Święto Dzika – impreza promująca miasto, region oraz ukazująca jego walory i atrakcje. 
W imprezę zaangażowało się 14 jednostek Lasów Państwowych. W dniu 9.06.2018 
w świdnickim Rynku miały miejsce różnego rodzaju atrakcje tj.: stoiska edukacyjne, występ 
zespołu muflonowe rogi, pokaz sprzętu leśnego, wystawa ptaków drapieżnych, pokazowy ul 
i miody, pokaz rzeźbienia w drewnie, degustacja bigosu myśliwskiego, jarmark, konkursy, 
rozmowy o przyrodzie, występy Zespołu Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg”, dziecięcy 
zespół „Mała Świdnica”, koncert muzyki myśliwskiej zespołu sygnalistów myśliwskich 
„Odgłosy Kniei”, gry i zabawy dla całych rodzin, leśna ścieżka zmysłów, prezentacje 
ekologiczne, malowanie na drewnie. Udział ok. 4000 osób. 

 Pierniki świdnickie – w malowniczej scenerii Kościoła Pokoju można poznać legendę 
o świdnickich piernikach oraz zakupić pierniki zrobione według starej receptury. Piernik były 
promowane podczas targów turystycznych przez Referat Turystyki.  

 
 
 

10.000,00 
 

1.5.4. Utworzenie wspólnych 
produktów 
markowych w ramach 
Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. 

 Wspólne wydanie mapki/przewodnika po atrakcjach turystycznych LOT Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. 

 Wspólny plakat z imprezami na terenie LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej udostępniany w wersji 
elektronicznej i papierowej (wieża, informacja turystyczna, tablica ogłoszeń UM). 

 

 

1.5.5. Rozwój zróżnicowanej, 
całorocznej oferty 
rekreacyjnej 
i sportowej dla 
mieszkańców 
i turystów, 
dostosowanej do 
wszystkich grup 
wiekowych, w tym 
rozwój nowych form 
wypoczynku 
i rekreacji, 

INFRASTRUKTURA SPORTOWO -REKREACYJNA 

 BOSMANAT – miejsce rekreacji usytuowane nad zalewem Witoszówka z wypożyczalnią  

sprzętu pływającego: 4 rowery wodne, 5 kajaki i 2 łodzie typu optymist. Dodatkowymi atrakcjami 
są: przestronny taras widokowy na dachu wypożyczalni, dwa długie pomosty spacerowe oraz 
pływająca fontanna na środku zbiornika.  
 HALA SPORTOWA I STADION LEKKOATLETYCZNY „ZAWISZÓW” - hala przystosowana 
zarówno do zajęć szkolnych, rekreacji mieszkańców jak i treningów i meczów profesjonalnych 
zespołów sportowych. Obiekt wyposażony jest w pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, piłki 
nożnej halowej, siatkówki i koszykówki. Przy hali znajduje się stadion lekkoatletyczny z tartanową 
czterotorową bieżnią okólną dł. 250 metrów i sześciotorową tartanową bieżnią dł. 100 metrów. 
W skład stadionu wchodzą również skocznie w dal i rzutnie.  
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pozwalających na 
rozszerzenie sezonu 
turystycznego na 
miesiące jesienno - 
zimowe 
i wczesnowiosenne. 

 STADION/ KOMPLEKS BOISK – w kompleks wchodzi gruntownie zmodernizowany  
i przebudowany w 2018 roku Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego, trzy boiska trawiaste, 
jedno boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz Centrum Sportów Plażowych, gdzie można zagrać 
z piasku w siatkówkę, piłkę ręczną lub piłkę nożną. Dodatkowo w kompleksie znajduje się 
rekreacyjna wiata grillowa.  
 Boisko nr 1: dł.105 m, szer.70 m, nawierzchnia – trawiasta, tartanowa bieżnia 

lekkoatletyczna – 400 m – 4 tory, 100 m – 6 torów, skocznie w dal, rzutnie, widownia – 999 
osób. 

 Boisko nr 2: dł. 100 m, szer. 65 m, nawierzchnia – trawiasta sztuczne oświetlenie – 18 lamp 
halogenowych o mocy 500 Lux/Wat. 

 Boisko nr 3: dł. 92 m, szer. 69 m, nawierzchnia – sztuczna trawa sztuczne oświetlenie – 24 
lampy halogenowe o mocy 5000 Lux/Wat,  certyfikat FIFA 2. 

 Boisko nr 4: dł. 90 m, szer. 50 m, nawierzchnia – trawiasta . 
 Boisko nr 5 trawiaste – rekreacyjne: dł. 90 m, szer. 60 m, nawierzchnia – trawiasta, sztuczne 

oświetlenie – brak. 
 Centrum Sportów Plażowych: trzy boiska do siatkówki plażowej lub 2 boiska do piłki ręcznej 
plażowej lub 1 boisko do piłki nożnej plażowej,  nawierzchnia – piaszczysta.  
 LODOWISKO/ ROLKOWISKO - jedna z największych atrakcji rekreacyjno-sportowych 
Świdnicy w sezonie zimowym. Po sezonie ślizgawek wykorzystywane jako rolkowisko. Obiekt 
wyposażony jest także w wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej 
halowej lub piłki ręcznej. Może też służyć jako arena koncertów, targów itp. Informacje 
o obiekcie: dł. 60 metrów, szer. 30 metrów, widownia dla 750 osób, wypożyczalnia łyżew 
i kasków ochronnych, szatnie, sala spotkań.  
 BASENY ODKRYTE PRZY UL. ŚLĄSKIEJ – malowniczo położony obiekt, czynny sezonowo 
W okresie lata. Informacje o obiekcie: brodzik – dł. 70 m, szer. 10 m, niecka nr 2 – dł. 70 m, szer. 
28 m, niecka nr 3 – dł. 50 m, szer. 25 m, niecka nr 4 – dł. 50 m, szer.25 m.  
 HALA PIONIERÓW - obiekt położony w parku służący młodzieży szkolnej i sportowcom  
świdnickich klubów sportowców – przede wszystkim akrobatom, bokserom i siatkarkom. 
Informacja o obiekcie: dł. 27m, szer. 19 m, wys.10 m, dodatkowa sala do ćwiczeń akrobatyki 
sportowej o dł. 21 m, szer. 10 m. 
 CAMPING – miejsce/oferta dla zmotoryzowanych turystów. Obiekt spełnienie najwyższe 
standardy dla tego typu obiektów turystycznych. Na powierzchni ponad 5000 m² urządzone są 
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stanowiska caravaningowe dla 15 kamperów, czy przyczep (wymiary: 12 x 15 m), każde 
z oddzielnym przyłączem elektrycznym oraz obszerne pole namiotowe. Do dyspozycji gości jest 
również pełne zaplecze sanitarne, stanowisko do grila i sala cateringowo-szkoleniowa Na terenie 
campingu wydzielony jest parking monitorowany całą dobę. Informacje o obiekcie: ponad 0,50 
ha zieleni, 40 miejsc na polu namiotowym , pełne zaplecze sanitarne + WC chemiczne, miejsce do 
grilowania i sala letnia z aneksem kuchennym. 
 SKATEPARK – obiekt cieszący się dużą popularnością wśród amatorów jazdy na rolkach, 

deskach czy rowerach BMX. 

 KRYTA PŁYWALNIA przy ul. Równej. Informacje o obiekcie: szer. 12,5, dł. 25 m, głęb. od 1,2 
m do 4 m, na obiekcie znajduje się 5 torów każdy o szer. 2,5 m, trybuny na 200 osób. 

 KORTY TENISOWE – kort tenisowy samoobsługowy przy ulicy Prądzyńskiego. Korty tenisowe 
w kompleksie przy ulicy Śląskiej dzierżawione są firmie zewnętrznej. 

 DOM WYCIECZKOWY - oferta obejmuje noclegi w pokojach 2-osobowych i 3-osobowych. 
Wszystkie wyposażone są w telewizory i łazienki z wc i prysznicem. Łącznie obiekt może przyjąć 
50 gości. Goście docenią przytulne wyposażenie, wiele udogodnień oraz spokojną okolicę. Dom 
Wycieczkowy dysponuje 2 salami konferencyjnymi: 40-osobowa w samym budynku i 50-osobowa 
z kominkiem i możliwością wyjścia na ogród. Bliskość obiektów sportowych sprawia, że Dom 
Wycieczkowy to idealne miejsce do organizacji przedsięwzięć o charakterze sportowym, 
począwszy od treningów, na obozach skończywszy.  
 ŚCIEŻKI ROWEROWE – ok. 25 km.  

1.5.6. Kreowanie 
i promowanie 
cyklicznych 
przedsięwzięć 
kulturalnych 
i turystycznych 
o prestiżowym 
znaczeniu 
ponadregionalnym, 
w tym imprezy 
integrującej 

 Festiwal Bachowski i wydarzenia towarzyszące (Akademia Bachowska, Akademia Bachowska 
Junior);  

 Festiwal Filmowy Spektrum – promujący ambitne kino polskie i światowe; 
 Festiwal Teatru Otwartego – impreza plenerowa propagująca sztukę teatru ulicznego; 
 Świdnickie Noce Jazzowe – festiwal muzyczny przybliżający współczesną muzykę jazzową; 
 Dni Gór – impreza cykliczna propagująca wiedzę o wspinaczce i turystyce wysokogórskiej; 
 Dni Fotografii – impreza przybliżająca ideę fotografii artystycznej, o charakterze 

międzynarodowym;  
 Festiwal Filmów Dokumentalnych Okiem Młodych; 
 Murale – wykonano 2 murale na szlaku murali w mieście; 
 Kongres Turystyki Polskiej – wydarzenie branżowe; 

526.000,00 
 

157.000,00 
80.000,00 
68.000,00 
23.000,00 
50.000,00 

 
57.000,00 
11.500,00 

130.000,00 
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mieszkańców 
Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. 

 Giełda Staroci Numizmatów i Staroci – w każdą pierwszą niedziele miesiąca na świdnickim 
Rynku. 

 Jarmark bożonarodzeniowy – wydarzenie integrujące mieszkańców Świdnicy i okolicznych 
miejscowości oraz turystów. 

 
 

70.000,00 
 

1.5.7. Wzmocnienie funkcji 
turystycznej starówki 
świdnickiej 
 

 Stałe wystawy w Muzeum Dawnego Kupiectwa.  
 Aranżacje: dawna apteka, karczma wiejska, sklep kolonialny, dom wagi, urząd miar, stacja 

paliw, kramy bogatych kramarzy, piwowarstwo świdnickie, w tym aranżacja XVIII-wiecznej 
świdnickiej izby piwnej, salon z przełomu XVIII/XIX w.  

 Ekspozycje: kasy sklepowe, etykiety, pieniądze, wagi, odważniki, miary długości i objętości, 
dawne akcje i obligacje, historia Świdnicy, galeria obrazów świdnickich malarzy. 

 Wieża ratuszowa w bloku śródrynkowym - dziewięciokondygnacyjny budynek wieży  
o wys. 58 m, chętnie odwiedzany przez mieszkańców i turystów, którzy mogą podziwiać piękną 
panoramę miasta.  
Na dziedzińcu wieży ratuszowej oraz w jej pomieszczeniach w roku 2018 odbywały się działania 
kulturalno-promocyjne. Do takich działań należała m.in.: wystawa i warsztaty w ramach projektu 
„Domowe krajobrazy i ich opowieści”, wystawa „Zabawa Formą” prace Liceum Plastycznego w 
Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im S. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, „Przebudzenie 
Twórcy” wernisaż rysunku i grafiki Michała Gawlika, wystawa „Strażnicy Planety” zorganizowana 
przez UM, koncert zespołu Czereśnie, wystawa i wernisaż prac wychowanków Jacka Sikory „ Od 
kropki do obrazu czyn warsztatów malarskich” Muzaza, wernisaż i wystawa Stowarzyszenia 
Świdnickich artystów KANON „Prezentacje 2018”, cykl spotkań i warsztatów w ramach projektu 
Festiwal wrażeń „Przekraczamy granice 2014-2020”, gry i zabawy dla dzieci w ramach Festiwalu 
Teatru Otwartego- dziedziniec pod Wieżą Ratuszową, spektakle na dziedzińcu pod Wieżą 
Ratuszową w ramach Festiwalu Teatru Otwartego „Klaun w Balonie” Teatr Klauna Feliksa, 
„Magiczne drzwi” Teatr Alelale, „Zaczarowana Walizka” Teatr Bajka oraz „My body No body” 
Alchemia teatralna, wernisaż i wystawa „Inter meritum” Okręgu Łódzkiego Związku Polskich 
Artystów Fotografików w ramach 31 Dni Fotografii, wernisaż i wystawa projektu „Plener-Łódź 
2018” w ramach 31 Dni Fotografii, wernisaż i wystawa malarstwa Agaty Prajel i Haliny Tymko, 
wernisaż i wystawa Marcina Sautera „Smutek podróży”, wernisaż wystawy fotosów filmowych 
Łukasza Bąka „STAY STILL”( FESTIWAL SPEKTRUM), wystawa świąteczna SP 4 w Świdnicy, 
wystawa Walory turystyczne i krajoznawcze Powiatu Świdnickiego, wernisaż i wystawa 
Kazimierza Skrzypka „Malarstwo”. 
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W ramach promocji wieży promowany był jednolity system identyfikacji graficznej: logo wieży 

ratuszowej, bilet, żeton, papier firmowy, wizytówka, ulotka reklamowa. W roku 2018 wieżę 

ratuszową odwiedziło 31 726, w tym 266 grup zorganizowanych. Więcej informacji na stronie 

internetowej: www.wieza.swidnica.pl. 

 Rozpoczęcie prac polegających na zagospodarowaniu przestrzeni w części remontowanego  
budynku Rynek 39-40 pod nowoczesne Centrum Informacji Turystycznej w ramach projektu 
„Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy-przebudowa ul. Siostrzanej oraz 
śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana - Rynek wraz z przebudową 
i wyposażeniem budynku Rynek 39-40”.  
 Organizacja w każdą pierwszą niedzielę miesiąca Giełdy Staroci, Numizmatów i Osobowości,  
na która przyjeżdżają kolekcjonerzy, łowcy okazji i miłośnicy przedmiotów, których w sklepach 
już nie można kupić. Każdorazowo ok. 170 wystawców. 
 Współpraca w ramach w zakresie podnoszenia estetyki miasta, w tym starówki.  
Uporządkowanie nośników reklamowych i szyldów, ale także zmierzających do podniesienia 
jakości wszystkich miejsc spotkań Świdniczan. Wypracowanie precyzyjnych regulacji prawnych, 
dotyczących umieszczania reklam, które ostatecznie zafunkcjonują jako prawo miejscowe i będą 
obowiązywać na terenie całego miasta, ale również stworzenia właściwych mechanizmów, 
stymulujących podnoszenie jakości form plastycznych. Z racji reprezentacyjnej roli, jaką pełni 
Rynek wraz z otoczeniem, będący wizytówką Miasta i miejscem integracji społecznej 
mieszkańców oraz z uwagi na jego wartość historyczną, szczególna troska i uwaga została 
skierowana w pierwszej kolejności skierowana na ten obszar. Zakup potykaczy w ramach 
przyjętej polityki reklamowej. 
 Rewitalizacja czterech fontann w ramach projektu „Szlak kamienia”. 
 Świdnica oraz Kijów przystąpiły do międzynarodowego projektu Miasta Historyczne 3.0. 
„Mam szczęście mieszkań tam, dokąd inni mogą przyjechać tylko na chwilę…”. Celem projektu 
jest współpraca miast z kraju i zagranicy, umożliwiająca wymianę wiedzy oraz dobrych praktyk 
turystycznych. Inicjatywa powstała na początku 2018 roku, a jej liderem jest Kraków.  

1.5.8. Inicjowanie, 
koordynowanie 
i prowadzenie działań 
na rzecz współpracy 

 Debata Kongresu Turystyki Polskiej „Sieciowe produkty turystyczne w czasach experience 
economy” w dniach 10-11.10.2018 r. 

 organizacja spotkania z przedstawicielami branży turystycznej, samorządu terytorialnego 
i nauki;  

60.000,00 
142.000,00 
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środowisk samorządu 
terytorialnego, 
gospodarczego 
i zawodowego oraz 
osób, instytucji 
i organizacji 
zainteresowanych 
rozwojem 
turystycznym miasta, 
w tym współpracy 
świdnickich 
operatorów turystyki, 
właścicieli obiektów 
gastronomicznych 
i hotelowych oraz 
realizatorów 
projektów 
wzbogacających ofertę 
turystyczną 

 dyskusje z przedstawicielami branży turystycznej w wymiarze regionalnym, krajowym 
i globalnym; 

 integracja przedstawicieli szeroko pojmowanej branży turystycznej z całej Polski; 
 promocja turystyczna Świdnicy w Polsce i poza jej granicami; 
 zwiększenie obecności Świdnicy w ofercie turystycznej wycieczek krajowych i zagranicznych; 
 trwałe zaistnienie Świdnicy na mapie Polski jako ważnego ośrodka, w którym turystyka 

odgrywa kluczową rolę. 
Podczas konferencji wręczone zostały nagrody ogólnopolskiego czasopisma Forum Biznesu: 
Przyjazna Gmina 2018 oraz Produkt Turystyczny Roku 2018 i Usługa Turystyczna Roku 2018.  
Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Miasto Świdnica, Dolnośląska Izba Turystyczna, Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko - Jaworskie”. 
 Organizacja kursu dla pilotów wycieczek i przewodników po Świdnicy. 
 Konferencja „Jak złapać turystę w sieć?” 
 Udział miasta Świdnicy w organizacji 4 Międzynarodowego Zlotu Caravaningowego na 

terenie OSiR. 
 Wizyta studyjna Study Tour dla dziennikarzy ogólnopolskich opisujących atrakcje turystyczne 

Świdnicy. 
 Druk publikacji „ Przewodnik po świdnickiej katedrze”. 
 Druk Encyklopedii Świdnicy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.257,00 
10.000,00 

 
9.225,00 

 
18.480,00 
15.036,00 

1.5.9. Poprawa 
wykorzystania 
świdnickich obiektów 
sportowych oraz 
organizacja wydarzeń 
sportowo - 
rekreacyjnych 
i masowych imprez 

Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a - zakres prac  prowadzony 
w latach 2016 – 2018 obejmował budowę płyty boiska do piłki nożnej z naturalnej trawy, 
stadionu lekkoatletycznego oraz trybun z częściowym zadaszeniem.  
Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy – o wym. 
36,73 m x 18,43 m o nawierzchni trawy syntetycznej wypełnione piaskiem kwarcowym. Pow. 
kortu wynosi 668,13m².  
 

Koszt 9.991.124,96 zł, w 
tym 1.500.000,00 zł 

dofinan. z FRKF 
310.320,22 

1.5.10 Wspieranie form 
turystycznego 
zagospodarowania 
obiektów dziedzictwa 
kulturowego, przy 

 Realizacja projektu „Szlak kamienia” w ramach którego prowadzona była renowacja czterech 
300-letnich barokowych zabytkowych fontann, znajdujących się na świdnickim Rynku 
i utworzenie nowej miejskiej trasy turystycznej, dotyczącej dziedzictwa kamienia, będącej 
jednym z elementów międzynarodowego projektu polsko-czeskiego szlaku. 

 Odnowienie Pomnika kowala Wielanda stojącego w Parku Centralnym.  

umowa podpisana na 
kwotę 315.600 €/, 

w tym dofin. 268.260 € 
 

27.232,73 
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możliwie 
maksymalnym 
zachowaniu ich 
pierwotnej 
architektury i funkcji  

   

1.5.11 Stworzenie spójnego 
systemu i rozwój 
szlaków turystycznych 
na terenie miasta 
i w najbliższej okolicy 
(piesze, rowerowe, 
itp.) 

 Zakończenie projektu pn. „Rowerem przez Miasto - budowa dróg rowerowych 
i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej” 
dofinansowanego w ramach RPO WD 2014-2020, Osi 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 
Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Podziałania 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT 
AW, typ projektu 3.4.A d) Przedmiotem projektu była rozbudowa sieci dróg rowerowych 
w Świdnicy w ramach 6 zadań inwestycyjnych, których celem było m.in.-zmniejszenie emisji CO2,- 
zmniejszenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum Miasta,- poprawa spójności 
komunikacyjnej w Świdnicy poprzez budowę nowych dróg łączących się z siecią istniejących 
połączeń komunikacyjnych. Zakres prac obejmował:  
 Budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika; 
 Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy; 
 Budowę kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy; 
 Budowę ciągu pieszo-rowerowego na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy; 
 Budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulic Kazimierza Odnowiciela i Waleriana 

Łukasińskiego w Świdnicy; 
 Budowę przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w rejonie ul. Kraszowickiej 

w Świdnicy. Projekt zakończony/ rozliczony. 
 Przystąpienie do projektu pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej 
i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji” realizowanego w partnerstwie z Gminą 
Świdnica w ramach RPO WD 2014-2020, Osi 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 
Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Podziałania 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT 
AW, typ projektu 3.4.A d). Przedmiotem projektu jest inwestycja ograniczająca indywidualny ruch 
zmotoryzowana w centrum miasta. Zakres prac dla Gminy Miasto Świdnica obejmuje:  
  budowę drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej, od ul. Słowiańskiej do granic miasta 

Świdnica wraz z oświetleniem; 
 budowę drogi pieszo – rowerowej na terenie Gminy Świdnica w miejscowości Bystrzyca 

Dolna; 

Zadanie o wartości 
8.017.428,58 zł, w tym 

dofinansowanie 
6.687.451,30 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie o wartości 
4.955195,38 zł. Udział 

miasta w projekcie 
wynosi 3.604.817,26 zł, 
w tym dofinansowanie 

2.859.490,79 zł. 
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 budowę ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo – rowerowej nad Bystrzycą w 
Świdnicy; 

 działania promocyjne. Projekt w trakcie realizacji.  
 LOT Księstwo Świdnicko -Jaworskie w roku 2018 odnowiło oznakowanie szlaku rowerowego 

K2 Granitowy biegnącego ze Świdnicy do Jawora. 

 
 
 
 
 

1.5.12 Prowadzenie 
aktywnych działań 
ukierunkowanych na 
pozyskanie 
inwestorów 
zewnętrznych 
w obszarze turystyki. 

 Promocja walorów turystycznych Świdnicy w czasie targów turystycznych:  
 II 2018 - Tour Salon w Poznaniu, 
 II 2018  – Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu, 
 III 2018 – Na Styku Kultur w Łodzi, 
 IV 2018 – Free Time w Gdańsku, 
 IV 2018 - Dolnośląski Festiwal Rowerowy we Wrocławiu, 
 V 2018 – Atrakcje Regionów w Chorzowie.  

Świdnica była promowana m.in. jako miejsce atrakcyjne do zainwestowania w obszarze 
turystycznym. 
 Zakup elektronicznej wersji planu miasta Świdnicy oraz mapy powiatu świdnickiego do 

wykorzystania w materiałach promocyjnych opracowanych. 

10.330,90 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.460,00 

1.5.13 Rozwój centrum 
informacji turystycznej 
i kulturalnej miasta 

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy-
przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana - 
Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40” współfinansowanego ze 
środków UE w roku 2018 rozpoczęły się prace, które swoim zakresem obejmują m.in.: 
 Przebudowę budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw. 

Zakres prac obejmuje: przebudowę układu funkcjonalnego budynku oraz podniesienie jego 
standardu, przebudowę elewacji polegającej na dociepleniu elewacji frontowej z częściową 
przebudowa elewacji tylnej, częściową wymianę stolarki zewnętrznej,  remont dachu wraz 
z ociepleniem stropodachu, budowę wentylacji mechanicznej, przebudowę instalacji 
wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania 
z wykorzystaniem istniejącej kotłowni miejskiej, elektrycznej i teletechnicznej oraz gazowej.  

 Remont przestrzeni w części budynku Rynek 39-40 i zagospodarowanie jej pod nowoczesne 
Centrum Informacji Turystycznej.  

Zakończenie zadania planowane jest na 2019 rok.  

Projekt o wartości 
9.834.045,51 zł, 

w tym dofinansowanie 
6.500.344,82 zł. 

1.5.14 Wsparcie i promocja  Udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację działań w zakresie 426.800,00 
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dla istniejących 
przedsiębiorstw 
i lokalnych 
animatorów 
w obszarze turystyki. 
 

popularyzacji i upowszechniania turystyki: 
 prowadzenie Informacji Turystycznej i zarządzanie wieżą ratuszową; 
 organizacja rajdów rowerowych i pieszych upowszechniających idee turystyki 

i krajoznawstwa wśród mieszkańców Świdnicy; 
 Organizacja Kursu dla pilotów i przewodników turystycznych we współpracy z Dolnośląską 

Izbą Turystyki: 
 zwiększenie ilości profesjonalnych kadr turystycznych zajmujących się obsługą turystów 

(pilotów i przewodników wycieczek); 
 Miasto przeprowadziło 3-miesięczny kurs dla osób zainteresowanych oprowadzaniem 

turystów po mieście i okolicach oraz pełnieniu fachowej opieką nad grupą turystów; 
 wyszkolenie 30 osób w zakresie pilotażu i przewodnictwa wycieczek z uwzględnieniem 

walorów turystycznych Świdnicy i przeprowadzenie egzaminu w celu certyfikacji i uzyskania 
licencji pilota wycieczek i przewodnika miejskiego. 

 
 
 
 

16.450,00   

1.5.15 Kreowanie i promocja 
nowych wzorców 
spędzania czasu 
wolnego na terenie 
miasta związanych 
z turystyką i rekreacją. 
 

 Realizacja projektu „Festiwal wrażeń” – projekt dofinansowany z Programu Interreg V-A  
Republika Czeska – Polska, Osi 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz 
wspierania zatrudnienia. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miejską Kłodzko, Powiatem 
Kłodzkim i liderem Stowarzyszeniem BRANKA, o.p.s. Celem projektu było zwiększenie 
wykorzystania potencjału turystycznego na pograniczu PL-CZ oraz stworzenie wspólnej oferty 
promocyjnej, która przyczyni się do zwiększenia mobilności turystów na terenie objętym 
projektem. W roku 2018 tematem przewodnim festiwalu były wybitne osobowości. Projekt 
realizowany w latach: 2017-2020.  
 „Wieża na wesoło” – działania w ramach projektu „Festiwal wrażeń” przeznaczone dla  
rodzin z dziećmi. Podczas wakacyjnych sobót wieża zmieniała się w strefę radości i zabaw dla 
całej rodziny. Osoby mogły uczestniczyć w grach i zabawach, które prowadziły osoby przebrane 
w stroje z epok, w których żyły Anna Świdnicka i Maria Kunic, przybliżając historię miasta 
widzianą oczami postaci historycznych. Dzieci wraz z rodzicami, mogły przeżyć „podróż w czasie” 
poznając z Anną Świdnicką średniowieczną Świdnicę - jej mieszkańców, rzemieślników, kupców 
przybywających z dalekich krajów, poznają dawne podania i legendy świdnickie. A z Marią Kunic 
obserwować mogły planety i rozwiązywać zagadki matematyczno-przyrodnicze.  
 Miasto Dzieci – 5. organizacja i wspieranie form opiekuńczo-wychowawczych wsparcia  
dziennego dla dzieci. Projekt dydaktyczno- wychowawczy (non-profit) skierowany do dzieci od 6 
do 12 lat, rekrutowanych przez szkoły podstawowe z miasta Świdnica oraz świetlice  

Wartość wydatków 
kwalifikowalnych 

całości projektu  
wynosi: 68.651,20€, 

w tym 
dofinansowanie 

58.353,52 € 
 

13.700,00 
 
 
 
 
 
 
 

217.187,00 
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środowiskowe, a także dzieci wskazane przez gminę Świdnica. Założeniem projektu jest 
zapewnienie fantastycznych wakacji dzieciom, które nie mają możliwości wyjechać na 
zorganizowany wypoczynek.  
 Realizacja projektu „Domowe krajobrazy i ich opowieści” dofinansowanego w ramach 
Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie 
Glacensis. Projekt realizowany w partnerstwie z Trutnowem. W ramach projektu realizowane 
były wielotematyczne, wspólne wycieczki dla dzieci z Polski i Czech z elementami warsztatów 
plastycznych – odbyło się 7 spacerów po Świdnicy (w 4 uczestniczyły dzieci z Trutnova) oraz 7 
wycieczek po Trutnovie i okolicach (w 4 uczestniczyły dzieci ze Świdnicy), podczas których 
uczestnicy mieli okazję poznać miejsca i ciekawostki charakterystyczne historycznie 
i przyrodniczo dla danego regionu.  
 Realizacja projektu „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowanego  
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Osi 4. Współpraca instytucji 
i społeczności. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Folklorní soubor Barunka, 
o. s. Česká Skalice, Miastem Trutnow, Miastem Nachod, Gminą Kędzierzyn – Koźle, Gminą 
Miejską Kłodzko. Liderem projektu jest Gmina Miasto Świdnica. Założeniem projektu jest 
przeciwdziałanie marginalizacji seniorów oraz zmiana postrzegania ich jako osób nieaktywnych 
poprzez utworzenie na pograniczu sieci współpracy polskich i czeskich samorządów lokalnych, ich 
jednostek i organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za realizację polityki senioralnej, 
nawiązanie współpracy seniorów pogranicza poprzez: konferencje, szkolenia, wydarzenia 
integracyjne oraz utworzenie i prowadzenie portalu internetowego dedykowanego osobom 
starszym. Realizacja projektu w latach: 2017-2019. 
 Realizacja projektu „I małe jest piękne” dofinansowanego w ramach Programu Interreg V-A 
Republika Czeska - Polska, z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Padzvicinsko i Miastem Trutnow.  
W ramach projektu wykonano: wydawnictwo dotyczące małych, ale ciekawych elementów 
architektonicznych w mieście i okolicy (portale, rzeźby) wraz z mapą ich umiejscowienia, grę na 
smartfona, stronę internetową, przeprowadzono study tour dla dziennikarzy i pracowników 
informacji turystycznych. Projekt miał na celu promocję mniej znanych zabytków na pograniczu 
polsko - czeskim i dzięki temu zwiększenie ruchu turystycznego w regionie, jak również wzrost 
zatrudnienia. Projekt zakończony.  
 Zakończenie realizacji projektu „Tradycja w nowej szacie” dofinansowanego w ramach  

 
 
 

Wartość wydatków 
kwalifikowalnych całości 

projektu wynosi: 
35.324,19 €. Udział 

Świdnicy w projekcie 
13.788,87 €, w tym 

dofinansowanie 
11.720,53 €. 

Wartość wydatków 
kwalifikowalnych całości 

projektu wynosi: 
479.427,58 €. Udział 
Świdnicy w projekcie 

133.943,20€, 
 w tym dofinansowanie 

113.851,72 € 
 
 
 

Wartość wydatków 
kwalifikowalnych całości 

projektu wynosi: 
62.509,50 €. Udział 

Świdnicy w projekcie 
29.970,00 €, w tym 

dofinansowanie 
26.978,00 €  

 
Wartość wydatków 
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Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie 
Glacensis, realizowanego w partnerstwie z Miastem Police nad Metuji. Celem projektu było 
zwiększenie atrakcyjności, podniesienie rangi, zintensyfikowanie działań promocyjnych w celu 
wzrostu liczby osób zwiedzających muzea w Świdnicy i Policach. Wprowadzenie multimedialnych 
urządzeń wspierających techniki ekspozycji, a także nawiązanie nowych form współpracy. W 
ramach projektu świdnickie muzeum zakupiło sprzęt multimedialny: audio guide, tour guide, na 
ekspozycjach umieszczono wydruki kodów QR z informacjami o poszczególnych muzealiach, 
zainstalowano i uruchomiono na salach wystawienniczych bezpłatną bezprzewodową sieć wi-fi 
(może być wykorzystana do wyszukiwania atrakcji turystycznych w regionie). Wydano w języku 
polskim i czeskim albumy prezentujące Muzeum Dawnego Kupiectwa, ulotki oraz gadżety 
reklamowe (torby bawełniane i magnesy).  
 Rozpoczęcie projektu „Odlotowe miasta Świdnica i Trutnow” dofinansowanego w ramach  
Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie 
Glacensis, realizowanego w partnerstwie z miastem Trutnow. Celem projektu jest rozwój 
potencjału turystycznego pogranicza w oparciu o dziedzictwo kulturowe i legendę słynnego 
mieszkańca Świdnicy, asa lotnictwa I wojny światowej, Manfreda von Richthofena – Czerwonego 
Barona oraz czeskiego konstruktora samolotów tauber Igo Etricha. Projekt realizowany w latach: 
2018 – 2019.  
 Złożenie projektu „Razem poprzez wieki” ” dofinansowanego w ramach Programu Interreg  
V-A Republika Czeska – Polska, z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis 
realizowanego w partnerstwie z Czeską Skalicą. Celem projektu jest pogłębienie współpracy 
pomiędzy miastami oraz ich organizacjami pozarządowymi w zakresie m.in. edukacji kulturalnej, 
regionalnej, historycznej, turystycznej i wymiany dobrych praktyk. Organizacja 1. Turnieju o 
Pierścień Anny Świdnickiej. wpisującego się w tożsamość regionu polsko-czeskiego pogranicza. 
Projekt będzie realizowany w roku 2019.  
 Realizacja projektu „Odkrywam Świdnicę z przewodnikiem” - wycieczki dla dorosłych, 2 

stacjonarne i 4 autokarowe, raz w miesiącu.  

kwalifikowalnych 
całości projektu 

wynosi: 59.923,23€. 
Udział Świdnicy 

w projekcie 
30.239,58€, w tym 

dofinansowanie 
25.703,64 €. 

 
 
 

Wartość wydatków 
kwalifikowalnych całości 

projektu dla Świdnicy 
wynosi: 29.982,00 €, 

w tym dofinansowanie 
26.983,80 €.  

 
Wartość wydatków 

kwalifikowalnych całości 
projektu dla Świdnicy 
wynosi: 18.000,00 €, 

w tym dofinansowanie 
17.000,00 €. 

 
7.500,00 

1.5.16 Uczestnictwo 
w krajowych 
i międzynarodowych 
targach, wizytacjach 
i spotkaniach 

 Przekazanie materiałów promocyjnych dotyczących Świdnicy Dolnośląskiej Organizacji 
Turystycznej, która dystrybuowała je podczas targów turystycznych ITB w Berlinie, które 
odbyły się w marcu. 

 Przekazanie materiałów turystycznych dotyczących Świdnicy Lokalnej Organizacji Turystycznej 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, która dystrybuowała je podczas targów turystycznych RegionTour, 
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turystycznych które odbyły się w styczniu w Brnie. 

1.5.17 Współpraca 
z organizacjami 
turystycznymi 
w zakresie rozwoju 
gospodarki 
turystycznej i promocji 
walorów 
turystycznych miasta o 
raz całego Przedgórza 
Sudeckiego i Sudetów 
Środkowych 

Dbając o poprawę atrakcyjności turystycznej miasta oraz utrwalanie wizerunku Miasta, jako 
Miasta nowoczesnego, rozwijającego się, a jednocześnie pielęgnującego tradycje historyczne 
władze miasta: 
 Kontynuowały współpracę z Lokalną Organizacją Turystyczną „Księstwo Świdnicko – 

Jaworskie”, która m.in. zajmuje się promocją gmin i miast Przedgórza Sudeckiego, jako 
regionu atrakcji turystycznych. W ramach zadań stowarzyszenia realizowane były projekty, 
które miały przyczynić się do promocji miasta i dostarczenia atrakcji turystycznych na każdą 
kieszeń. Należały do nich m.in.: 

 Regaty żeglarskie „Książęcy Szkwał”; 
 Rajdy rowerowe; 
 Wycieczki autokarowe; 
 Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu;  
 Wspólne wydawnictwa promocyjne dystrybuowane za pośrednictwem Regionalnej 

Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy oraz punkty informacji turystycznej we 
wszystkich gminach-partnerach LOT Księstwo Świdnicko-Jaworskie na terenie Dolnego 
Śląska. 

 Kontynuowały współpracę z Ligą Polskich Miast i Miejsc UNESCO - Miasto Świdnica jest 
członkiem Stowarzyszenia. 

 Kontynuowały współpracę z Dolnośląską Organizacją Turystyczną (DOT), stowarzyszeniem 
jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych działających na rynku 
turystycznym, wspierającego rozwój turystyki oraz tworzenie pozytywnego wizerunku 
Dolnego Śląska, jako regionu atrakcyjnego dla turystów.  

 Kontynuowały współprace z Lokalną Organizacją Turystyczną „Aglomeracja Wałbrzyska”, 
stowarzyszenia którego nadrzędnym celem jest rozwój turystyki oraz promocja regionu, na 
terenie którego działa. 

W roku 2018 wydano Znaczki Turystyczne dwustronne z wizerunkiem Bolka II Świdnickiego i 
wizerunkiem katedry pw. Św. Stanisława i Wacława. Znaczki są kolekcjonowane przez turystów 
i krajoznawców z Polski i Europy.   

 
 
 

4.620,88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.000,00 
 

5.500,00 
 
 
 

8.000,00 

WSKAŹNIKI STAN NA 2015 STAN 2018 TENDENCJA 

liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. 1 442 1474 ^ 
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mieszkańców 

liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 10 
tys. mieszkańców 

94 97 ^ 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 
ludności  

85 87 ^ 

udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 
podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych [mln zł] 

51,0 66,1 ^ 

liczba turystów ogółem odwiedzających miasto (osób) 
 

24 481 70 200 ^ 

liczba turystów zagranicznych odwiedzających miasto (osób) 
 

7 140  7123      ⱽ 

liczba udzielonych noclegów ogółem (noclegi) 
 

48 117 15325 v 

liczba uczestników imprez (osób) 
 

10 200 12150 ^ 

OBSZAR STRATEGICZNY 2 
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 

 

CEL PRIORYTETOWY 2 
PRZESTRZEŃ CYFROWA I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 

POLITYKI, PLANY, PROGRAMY: 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 2.1. SPRAWNA PRZESTRZEŃ CYFROWA 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego  
Jednostki współpracujące: Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych 

2.1.1. Zwiększenie szans 
korzystania z 
przestrzeni cyfrowej 
przez mieszkańców i 
turystów poprzez 
działania 

 Hotspoty w przestrzeni publicznej – uruchomiony dostęp do bezpłatnego,  
bezprzewodowego Internetu, z którego mogą skorzystać mieszkańcy i turyści na swoich 
urządzeniach mobilnych: świdnicki Rynek, Miejska Biblioteka Publiczna, Centrum Organizacji 
Pozarządowych. 
 Ogólnodostępne strefy wi-fi –w konkursie organizowanym w roku 2018 przez Komisję  
Europejską w ramach programu WiFi4EU, Świdnica otrzymała bon WiFi4EU o wartości 15 000 
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infrastrukturalne. Euro na uruchomienie hotspotów (koszty sprzętu i instalacji hotspotów) na terenie miasta 
z bezpłatnym dostępem do Internetu. 
 Realizacja przy inwestycjach miejskich sieci światłowodów miejskich; 
 Zakończenie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion  
w Gminie Miasto Świdnica” – program „wygaszany”. 
 Aplikacje mobilne w zakresie turystki: Eluneta, Footsteps – pozwalają na zwiedzanie  
Świdnicy w ciekawy i spersonalizowany sposób na wybranej przez siebie jednej z 4 tras:  

 Rodzinny wypad do Świdnicy, 
 Przez Świdnicę na rowerze, 
 Barokowa Świdnica,  
 Zabytki książęcej Świdnicy. 

Dzięki aplikacji w telefonie mamy mapę i przewodnik. Aplikację można pobrać ze skan: Android - 
https://goo.gl/z7DPGY , IOS - http://apple.co/1Y68Tqv 

2.1.2. Rozwój inteligentnych 
sieci do zarządzania 
miastem 

 Na terenie miasta jest szerokopasmowa sieć internetowa o charakterze szkieletowo – 
dystrybucyjnym na Dolnym Śląsku, która powstała w ramach zadania „Likwidacja obszarów 
wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”. Sieć jest otwarta dla 
wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi 
szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom 
z terenu Dolnego Śląska. Realizacja zadania ma na celu likwidację miejsc wykluczenia 
informacyjnego w naszym regionie. 
 System Informacji Przestrzennej (SIP), Mapy Przestrzenne 

http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/eurzad.php; 
 Zgłaszanie zdarzeń  

https://sip.um.swidnica.pl/imapclient/?login=false&gpmap=gpmapZgloszenia 
 Zamontowano i sukcesywnie rozbudowywano cyfrowy system miejskiego minitoringu 

wizyjnego, umożliwiający automatyzację monitorowania przestrzeni miejskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem centrum miasta - nowoczesny monitoring korzystający 
z najnowocześniejszych technologii, kamer o bardzo dalekim zasięgu i czułości.  

 Platforma konsultacji społecznych. 
 Nastąpiło przyłączenie do sieci wewnętrznej urzędu, sieci komórek organizacyjnych urzędu 

mających siedzibę poza urzędem.  

 

2.1.3. Zapewnienie W roku 2018 zostało zakupione:   
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bezpieczeństwa 
systemów  
informacyjno - 
komunikacyjnych 

 oprogramowanie antywirusowe; 
 oprogramowanie szyfrujące; 
 podłączenie komórek organizacyjnych usytuowanych poza siedzibą Urzędu Miejskiego w 

Świdnicy dedykowaną siecią światłowodową; 
 przeniesiono systemy dziedzinowe z serwerów starych na nową infrastrukturę. 

2.1.4. Kreowanie miasta 
inteligentnego Smart 
City tworzonego 
w oparciu 
o technologie ICT. 

 Przystąpienie do realizacji projektu „Platforma organizacyjno-informatyczna inicjatyw 
i działań lokalnych pod hasłem: Zostańcie z nami” współtworzonego przez Akcelerator 
Technologii Informatycznych Pionier Sp. z o.o. (ATI Pionier), w ramach grantu z Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu, polegającego na wsparciu uzdolnionych 
zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu 
w szczególności technologii z obszaru internetu rzeczy w Działaniu 3.3 „e-Pionier – wsparcie 
uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych 
lub gospodarczych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem Projektu jest m.in. 
opracowanie przez zespół Start-up narzędzia informatycznego, umożliwiającego koordynację 
programu z potrzebami uczniów i ich przyszłych pracodawców, w zakresie życia kulturalnego 
i społecznego – gospodarczego Świdnicy. Stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy 
uczestnikami programu „Zostańcie z nami” ale również zainteresowanych tematem a biznesem. 
 Wdrożenie do użytku dla III sektora programu elektronicznego składania wniosków na  
zadania publiczne realizowane w ramach konkursów. 
 Dystrybucja biletów przez aplikację „ZBILETEM.PL”. 
 Budowa systemu informacji pasażerskiej dla komunikacji miejskiej – System Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej.  
 Utworzenie programu CMS do obsługi, aktualizacji strony internetowej 

www.czystaswidnica.pl. 
 Grobonet - system informatyczny do wyszukiwania grobów na cmentarzach komunalnych 
poprzez sieć internetową.  
 Prowadzona jest strona www.nieruchomosci-swidnica.pl Nieruchomości Miasta Świdnicy – 
baza informacji o nieruchomościach, oferowanych przez Gminę Miasto Świdnica do sprzedaży 
w trybie przetargowym oraz do najmu. Oferty pogrupowana są w czterech kategoriach: grunty, 
mieszkania, lokale użytkowe, budynki.  
 Złożony został wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji o zgodę na uruchomienie punktu  
potwierdzania profilu zaufanego. Od marca br. w urzędzie funkcjonuje punkt potwierdzający 
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profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 
 Załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim za pośrednictwem platformy ePUAP. 
 Bezpłatny Samorządowy Informator SI SMS z ośmioma serwisami informacyjnymi o: 
- najważniejszych i najciekawszych miejskich imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, 
- najważniejszych zagrożeniach: wichury, burze, katastrofy, poważne awarie - www.sims.pl. 
 Wykorzystywanie oprogramowania umożliwiającego wymianę danych pomiędzy jednostkami  
samorządów odpowiedzialnych za udzielanie pomocy społecznej w ramach „Świdnickiej 
Elektronicznej Sieci Przesyłu Informacji i Dokumentów – zsynchronizowany system pomocy 
społecznej (SESPID)” - www.sespid.praca.swidnica.pl. 
 Działa aplikacja na smartfona myBus Online, dzięki której można sprawdzić rozkład jazdy  
w mieście; 
 W zakresie zarządzania kryzysowego - modernizacja Systemu Wczesnego Ostrzegania  
i Alarmowania Ludności SWOiAL wdrożony został program do zarządzania syrenami z pozycji 
komputera oraz urządzenia mobilnego i opracowana została dokumentacja lokalizacji 14 syren na 
terytorium Miasta Świdnicy. W latach 2019-2020 nastąpi rozbudowa systemu o 2 syreny - 
system, o którym mowa, to syreny elektroniczne (DSE-900S) z głośnikami szczelinowymi (o mocy 
900W i natężeniu SPL 112 dB) wyposażone w cyfrowy moduł radiowy (PC-550A - do systemu 
digitexCZK/IP). 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 2.2. E-USŁUGI 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego  
Jednostki współpracujące: Referat Obsługi Informatycznej 

2.2. Rozwój publicznych  
e-usług 
 

 Zakończono realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto 
Świdnica” dofinansowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez IPAW w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 2 „Technologie informacyjno-
komunikacyjne”, Działanie 2.1. „E-usługi publiczne”, który obejmował uruchomienie usług 
elektronicznych, dostawę niezbędnego sprzętu komputerowego oraz dostawę i wdrożenie 
współpracujących ze sobą systemów informatycznych dedykowanych dla Urzędu Miejskiego 
w Świdnicy oraz jego jednostek organizacyjnych. Zasadniczy trzon tworzonego rozwiązania 
stanowił:  
1) System do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), 
2) System Informacji Przestrzennej (SIP), 
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3) System dziedzinowy do obsługi planowania i realizacji budżetu (MPiRB).  
Wdrożone systemy zapewnią możliwość łączenia danych ewidencyjnych z danymi przestrzennymi 
SIP celem tworzenia wielowymiarowej „informacji zarządczej”. Poza Systemami EZD, SIP, MPiRB 
w ramach projektu została zakupiona infrastruktura techniczna i niezbędne oprogramowanie 
systemowe. 
 Zakończono realizację projektu Razem dla e-Rozwoju” dofinansowanego w ramach konkursu 
ogłoszonego przez MSWiA w ramach Programu PO WER, Osi priorytetowej 2. Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysoka jakość usług 
administracyjnych. Celem projektu było uruchomienie portalu, dającego interesantom urzędu 
możliwość identyfikacji i uwierzytelnienia za pośrednictwem platformy ePUAP, dostęp do 
aktualnego stanu własnych zobowiązań, wnoszenie płatności z tytułu opłat i podatków drogą 
elektroniczną oraz wygodne składanie wniosków i deklaracji przez internet. 
 Uruchomiona została elektroniczna platforma usług publicznych e-urząd, dzięki której można  
m.in. zgłosić interwencję w sprawie zniszczonego chodnika lub dzikiego wysypiska, przejrzeć 
cyfrową mapę miasta, a także złożyć wnioski dotyczące planowania przestrzennego.  
Internetowa platforma działająca pod adresem um.swidnica.pl/eurzad. Mieszkańcy i interesanci 
uzyskali dostęp przez Internet do wielu nowych usług elektronicznych. Jedną z nich jest 
możliwość składania wniosków dotyczących planowania przestrzennego, czyli m.in. wniosku 
o wypis lub wyrys z MPZP lub studium, o sporządzenie lub zmianę planu, a także uwag do planów 
projektowanych. Świdniczanie mają wgląd do map cyfrowych miasta, czyli możliwość 
przeglądania ewidencji gruntów i budynków czy też rejestru zabytków. Udostępniono 
ortofotomapy i mapy topograficzne. 
 Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego obsługę procesu głosowania Rady 
Miejskiej w Świdnicy. 

2.2.2. Rozwój systemów 
i platform 
teleinformatycznych 
zdolnych do 
partnerstwa w ramach 
realizacji e-usług 

  

2.2.3. Powszechna 
digitalizacja 

 Internetowy dostęp do konta bibliotecznego -rezerwacja zbiorów i samodzielne prolongowanie 
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w instytucjach 
publicznych 
i dostępność do 
dokumentów, 
wniosków, formularzy 
itp., a także możliwość 
rezerwacji, zakupu, 
wypożyczenia itp. 
poprzez Internet 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 2.3. WSPARCIE DLA EDUKACJI INFORMACYJNEJ 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Edukacji   

2.3.1. Ilościowe i jakościowe 
wzmocnienie 
programu 
edukacyjnego 
w obszarze 
informatycznym 

 Zakończenie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion 
w Gminie Miasto Świdnica”, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, budżetu państwa oraz środków Gminy Miasto Świdnica. W latach 2010 – 2018 
uczestniczyło w nim 167 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. 
Beneficjenci nie ponosili żadnych kosztów projektu.  
 Realizacja projektu „Każdy jest ważny – program rozwojowy świdnickich szkół” w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 
Poddziałanie 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW w partnerstwie z Fundacją „Krzyżowa” dla 
Porozumienia Europejskiego. Beneficjenci programu to: 945 uczniów, nauczyciele i rodzice SP nr 
6, SP nr 315 oraz klas gimnazjalnych SP nr 2, SP nr 6 i SP nr 105. Szkoły zostały wyposażone w 
pracownie komputerowe oraz w niezbędny sprzęt. Celem projektu jest zapewnienie uczniom 
dostępu do wysokiej jakości edukacji, organizacja różnych form aktywności rozwijających 
uzdolnienia i wyrównujących szanse edukacyjne. 
 Realizacja projektu pn. „Mozaika edukacyjna” w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - 
konkursy horyzontalne złożonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 
w partnerstwie z: Gminą Miasto Świdnica, Inspektorią Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana 
Bosko we Wrocławiu, Civis Europae w Lubinie oraz Gminą Lubin. Celem projektu jest wzrost 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów 3 szkół podstawowych 

 
 
 
 
 

Całkowita wartość 
projektu wynosi 

1.588.896,00 w tym 
1.097.000,00 dla 

Świdnicy.  
 
 
 
 

Całkowita wartość 
projektu wynosi 

1.521.283,72 
w tym  dofinansowanie 
1.409.563,72 zł (w tym 

411.462,40 zł dla 
Świdnicy – bez 
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w Świdnicy: SP nr 1, SP nr 4, SP nr 8 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 
edukacji, wprowadzenie innowacyjnych metod i narzędzi nauczania oraz organizację różnych 
form aktywności rozwijających uzdolnienia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, 
narzędzi Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych oraz wyposażonych w ramach projektu 
pracowni matematyczno-przyrodniczych. Zadania realizowane w projekcie to wyposażenie szkół 
w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, wyposażenie pracowni matematyczno-
przyrodniczych, szkolenia dla nauczycieli; a dla uczniów: dodatkowe zajęcia wyrównawczo-
dydaktyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia, doradztwo edukacyjno-zawodowe, wsparcie 
psychologiczno-pedagogiczne, lekcje wyjazdowe z zakresu przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych i TIK w Centrum Edukacji Ekologicznej w Krzyżowej. 
 Przystąpienie do projektu pn. „Świdnicka Mozaika Edukacyjna” złożonego do Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi 10 Edukacja, 
Działania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do 
wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT. Liderem projektu 
będzie Fundacja "Krzyżowa", Gmina Miasto Świdnica – partner w projekcie. W projekcie 
uczestniczyć będzie 7 świdnickich szkół podstawowych, w których do końca sierpnia 2020 r. 
nastąpi wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u minimum 1420 uczniów 
poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, prowadzenie 
innowacyjnych metod i narzędzi nauczania, organizację różnych kompleksowych form 
aktywności rozwijających uzdolnienia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, narzędzi TIK 
oraz wyposażonych w ramach projektu pracowni matematyczno-przyrodniczych oraz TIK. Projekt 
przed podpisaniem umowy.  
 Realizacja projektu „Aktywna tablica” w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej  
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – 
komunikacyjnych w latach 2017-2019. 
  Szkolenie pracowników urzędu i podległych jednostek pn. „Smart Energy w smart city – 

inteligentna energia w inteligentnym mieście”. 

finansowego wkładu 
własnego).  

 
 
 
 
 
 
 
 

AW o wartości 
1.761.242,88 zł,  

w tym 
dofinansowanie 
1.595.125,88 zł. 
Dofinansowanie 

kosztów w  projekcie 
dla Świdnicy wynosi 

838.121,44 zł 
 
 
 
 

14.000,00 
 
 

2.000,00 

 

2.3.2. Upowszechnianie 
wiedzy informatycznej 
we wszystkich grupach 
wiekowych, 

 Warsztaty komputerowe „Senior w sieci” – cykliczne zajęcia dla seniorów.  
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ograniczenie zjawiska 
wykluczenia 
cyfrowego 

2.3.3. Wsparcie kształcenia 
opartego o najnowsze 
technologie 

Dostawa i montaż wyposażenia w pracowniach do nauczania technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych 
w Świdnicy wraz z przeszkoleniem nauczycieli w ich obsłudze w szkołach podstawowych. 

 

WSKAŹNIKI STAN 2015 STAN 2018  TENDENCJA 
ilość procesów, procedur objętych informatyzacją w Urzędzie 
Miejskim [szt.] 

- 45 ^ 

ilość programów i przeszkolonych osób w zakresie edukacji 
informatycznej [szt.]  

- 79/296 ^ 

OBSZAR STRATEGICZNY 3 
BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO NATURALNE 

 

CEL PRIORYTETOWY 3 
SYSTEMATYCZNE ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

 
POLITYKI, PLANY, PROGRAMY: 
OCHRONA ŚRODOWISKA: 
 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Świdnica – aktualizacja na lata 2016 -2019 z perspektywą do roku 2023 
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto Świdnica; 
 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta  Świdnicy w perspektywie do 2030 
 Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło na lata 2014-2018 
 Program w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania 

opartego na paliwie stałym na proekologiczne. Część 2) KAWKA 
 Wieloletni program na lata 2016-2025 „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej miasta Świdnicy” 
BEZPIECZEŃSTWO: 
 Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Świdnicy; 
 Plan Operacyjny na wypadek powodzi miasta Świdnicy; 
 Plan Obrony Cywilnej Miasta Świdnicy; 
 Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Miasto Świdnica w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 
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 Gminny plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej Gminy Miasta Świdnicy 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 3.1. OSIĄGNIĘCIE WYSOKICH STANDARDÓW WALORÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA, W TYM TERENÓW ZIELENI URZĄDZONEJ 
Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej, Wydział Inwestycji Miejskich 
Jednostki współpracujące: Biuro Ochrony Środowiska 

3.1.1. Modernizacja 
i wyposażenie 
w infrastrukturę 
parków miejskich, 
w tym zapewnienie 
w nich 
bezpieczeństwa 
i utrzymanie 
infrastruktury 

Świdnica jest miastem o dużym udziale zieleni miejskiej, ok. 21% ogólnej powierzchni miasta. Na 
terenie miasta mamy 11 parków i 10 skwerów. Parki zajmują ok. 67,32 ha i mają istotne 
znaczenie w strukturze funkcjonalno – przestrzennej: 
 Park Zawiszowski przy ul. Waleriana Łukasińskiego o pow. 2,56 ha; 
 Park Strzelnica przy ul. gen. Władysława Sikorskiego o pow. 16,50 ha; 
 Park Młodzieżowy między ul. Armii Krajowej, ul. Wałbrzyską, ul. Tenisową i ul. Sportową  

o pow. 11,17 ha; 
 Park Harcerski przy Zalewie Witoszówka o pow. 7,12 ha; 
 Park im. Gen. W. Sikorskiego przy ul. gen. Władysława Sikorskiego o pow. 8,33 ha; 
 Park Kanonierów przy ul. Kanonierskiej o pow. 1,57 ha; 
 Park Ułanów przy ul. Gdyńskiej o pow. 2,56 ha; 
 Park Saperów przy ul. Parkowej o pow. 2,14 ha; 
 Park Centralny między ul. Śląską, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej, ul. Sprzymierzeńców 

o pow. 9,25 ha; 
 Park Wrocławski między ul. 1 Maja i ul. Saperów o pow. 1,75 ha; 
 Park im. Jana Kasprowicza między ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej, ul. Ramualda Traugutta, 

ul. Sprzymierzeńców o pow. 4,37 ha.  
 Rewitalizacja Parku Centralnego w Świdnicy - zakup i montaż małej architektury oraz 

wykonanie monitoringu wizyjnego; 
 Rewitalizacja Parku gen. Sikorskiego w Świdnicy - zakup i montaż małej architektury oraz 

wykonanie monitoringu wizyjnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

498.570,00 
 

374.000,00 

3.1.2. Uporządkowanie 
terenów zielonych 
w  pasach drogowych 
z uwzględnieniem 
walorów estetycznych 
(np. zieleń wysoka i 
niska, kwiaty). 

 Utrzymanie terenów w pasach drogowych dróg gminnych oraz dróg wojewódzkich w zakresie 
usuwania odpadów komunalnych z terenów zieleni drogowej wraz z utrzymaniem czystości 
przylegających chodników i ścieżek rowerowych (drogi gminne: pow. 100 973m2, drogi 
wojewódzkie: pow. 12 560m2).  

 Koszone terenów zieleni przydrożnej w okresie wegetacji z wywozem i bez wywozu pokosu 
(drogi gminne pow. 279 888m2, drogi wojewódzkie pow. 54 247m2).  

 Formowanie żywopłotów (drogi gminne: pow. 8244m2, drogi wojewódzkie: pow. 6853m2) 

Drogi gminne: 
1.326.555,89 

Drogi wojewódzkie 
(środki miasta: 

129.173,94, dotacja 
64.401,44) 

Łączne wydatki: 
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oraz nasadzenie krzewów. 
 Przegląd drzewostanu i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia sanitarno-

korekcyjne oraz nasadzenia młodych drzew.  
 Nasadzanie kwiatów (drogi gminne: obsada wiosenna 101,5m2, letnia 380,5m2 i jesienna 

279m2; drogi wojewódzkie - obsada wiosenna i letnia na pow. 73m2). 
 Plewienie zieleńca z nasadzeniami roślin na pow. 6 857m2 w pasie dróg gminnych oraz 

zieleńca w pasie dróg wojewódzkich o pow. 1 000m2. 
 Ustawiane donic z nasadzeniami kwiatowymi oraz wieże kwiatowe w pasach dróg gminnych. 
 Utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych wraz z infrastrukturą. 

1.520.131,27 
 
 
 
 
 
 
 

83.009,62 

3.1.3. Rozwój zielonej 
infrastruktury oraz 
wsparcie w tworzeniu 
jej elementów, takich 
jak: zielone dachy, 
parki, ogrody 
wertykalne,  
czy innowacyjne 
rozwiązania jak np. 
woonerfy 
z towarzyszącą im 
zielenią 

 Przebudowa skweru u zbiegu ulic: Wałowa, Komunardów i Gen. Władysława Sikorskiego 
w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania przebudowano układ drogowy od 
strony ulicy Wałowej. Przeprowadzono renowację pozostałości pomnika. Wybudowano 
fontannę posadzkową. W obrębie skweru wykonano alejki, zamontowano elementy małej 
architektury oraz nasadzono zieleń. Teren objęto monitoringiem.  

 Zagospodarowanie zielenią ronda przy ul. Ceglanej.  

1.000.000,00 
 
 
 
 

2.583,00 

3.1.4. Zagospodarowanie 
i uporządkowanie 
nabrzeży i koryt 
rzecznych oraz 
wyposażenie ich 
w infrastrukturę 
rekreacyjną, 
piknikową 
i turystyczną.  

 Utrzymanie brzegów rzeki Bystrzycy oraz zbieranie nieczystości, koszenie trawy i usuwanie 
chwastów oraz samosiewek.  

 

119.570,00 

3.1.5. Prowadzenie 
systematycznego 

Gmina sprawuje nadzór nad zarządzaniem zielenią miejską przy pomocy zatrudnionych 
inspektorów nadzoru, którzy na bieżąco nadzorują w terenie prace realizowane przez 
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nadzoru w zakresie 
zarządzania zielenią 
miejską 

wykonawców, obejmujące bieżące utrzymanie zieleni oraz wybranych obiektów małej 
architektury w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wojewódzkich, na drogach 
wewnętrznych, jak również w parkach, na placach, skwerach i innych terenach komunalnych 
miasta. Nadzór prowadzony jest przez pracowników Wydziału Dróg i infrastruktury Miejskiej UM             
w Świdnicy, podczas wizji w terenie.  
Prawidłowość wykonania prac potwierdzają comiesięczne protokoły odbioru podpisane przez 
wykonawcę, inspektora nadzoru oraz pracownika Wydziału, po uprzednim sprawdzeniu jakości 
zrealizowanych prac w terenie. 
Zadania realizowane w oparciu o umowy:  
Drogi gminne i wojewódzkie: 
 „Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej, wybranych chodników oraz wybranych obiektów 

użytkowych małej architektury zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych oraz 
dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Świdnica” 

 „Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej, wybranych chodników oraz wybranych obiektów 
użytkowych małej architektury zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych oraz 
dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Świdnica” 

 „Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej, wybranych chodników oraz wybranych obiektów 
użytkowych małej architektury zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych oraz 
dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Świdnica” 

Parki, place, skwery i inne tereny komunalne miasta: 
 „Bieżące utrzymanie zieleni, wybranych chodników oraz wybranych obiektów użytkowych 

małej architektury zlokalizowanych w parkach, na placach i skwerach oraz innych terenach 
komunalnych miasta Świdnicy”. 

 „Bieżące utrzymanie zieleni, wybranych chodników oraz wybranych obiektów użytkowych 
małej architektury zlokalizowanych w parkach, na placach i skwerach oraz innych terenach 
komunalnych miasta Świdnicy”. 

 „Bieżące utrzymanie zieleni, wybranych chodników oraz wybranych obiektów użytkowych 
małej architektury zlokalizowanych w parkach, na placach i skwerach oraz innych terenach 
komunalnych miasta Świdnicy”. 

Drogi gminne i wojewódzkie, parki, place, skwery i inne tereny komunalne miasta: 
 „Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, wybranych chodników oraz wybranych obiektów 

użytkowych małej architektury na terenie miasta Świdnica". 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

729.247,17 
 
 

311.117,49 
 

 
360.520,46 

 
 
 

564.198,40 
 
 

243.392,06 
 
 

344.421,50 
 
 

211.959,76 
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CEL SZCZEGÓŁOWY: 3.2. OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM PRZECIWDZIAŁANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej, Wydział Inwestycji Miejskich 
Jednostki współpracujące: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego, 
Wydział Gospodarki Odpadami, Biuro Ochrony Środowiska, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. 

3.2.1. Modernizacja sieci 
mediów takich jak 
woda, kanalizacja, gaz 
i centralnego 
ogrzewania 

 Wymiana sieci wodociągowej na PE wraz z przyłączami w ul. Nadbrzeżnej; 
 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wrocławskiej (od ronda do ul. 

Esperantystów);  
 Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Kraszowickiej; 
 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej/ Podchorążych; 
 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z linią kablową zasilającą 

przepompownię ścieków w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Pogodnej; 
 Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Deszczowej;  
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Deszczowej; 
 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kliczkowska/ Mikołaja Kopernika;  
 Modernizacja linii technologicznej – Oczyszczalnia Ścieków Zawiszów 5; 
 Ergonomizacja stanowiska obsługi GEO3 - Oczyszczalnia Ścieków Zawiszów 5; 
 Remont kamionkowego kanału ogólnospławnego DN400 z zastosowaniem technologii 

rękawa termoutwardzalnego z włókniny poliestrowej na terenie Parku Centralnego przy ul. 
Pionierów Ziemi Świdnickiej; 

 Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Zygmuntowska; 
 Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Ks. Agnieszki; 
 Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Łukasińskiego; 
 Remont sieci wodociągowej w ul. Strzelińskiej; 
 Remont sieci wodociągowej w ul. Ślężańskiej/ Trzeboszańska; 
 Remont urządzeń i instalacji Oczyszczalnia Ścieków Zawiszów 5; 
 Remont agregatów pompowych i mieszadeł Oczyszczalnia Ścieków Zawiszów 5; 
 Remont ciągów komunikacyjnych pod potrzeby próbopobieraka Oczyszczalnia Ścieków 

Zawiszów 5;  

428.834,17 
209.425,72 

 
110.742,69 
255.015,13 

1.231.409,50 
 

55.437,00 
137.810,80 
337.630,14 

65.347,59 
50.392,68 

414.000,00 
 
 

69.180,00 
116.650,00 
190.230,00 
387.510,00 
101.920,00 
326.970,00 
140.650,00 

70.690,00 
 

3.2.2. Rozbudowa miejskiej 
sieci ciepłowniczej – 
zwiększanie liczby 
odbiorców 

 Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej – zwiększenie liczby odbiorców do sieci 
z jednoczesną eliminacją źródeł ciepła powodujących zanieczyszczenia – długość 
wybudowanej sieci w roku 2018 – 3 175 m.  

 Realizacja zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy 

4.137.079,00 
 
 

13.404.619,89  
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podłączonych do sieci 
z jednoczesną 
eliminacją źródeł 
ciepła powodujących 
zanieczyszczenia 

poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do 
rozbudowanej sieci ciepłowniczej”w ramach Programu KAWKA II – w ramach zadania na 
ulicach: Wrocławskiej, Wodnej, Jodłowej, Dębowej, Pułaskiego, Franciszkańska, Grodzka, Of. 
Oświęcimskich, Sikorskiego podłączono do sieci ciepłowniczej w roku 2018 - 338 mieszkań 
wraz z likwidacją 501 palenisk węglowych. Łącznie podłączono 555 lokale mieszkalne w 88 
budynkach i zlikwidowano 762 piece.  

 

3.2.3. Wymiana źródeł ciepła 
w obiektach 
użyteczności 
publicznej na 
przyjazne środowisku. 

  

3.2.4. Zastosowanie 
instrumentów 
wsparcia przy 
wymianie 
tradycyjnych źródeł 
ogrzewania na 
ekologiczne w lokalach 
mieszkalnych, w tym  
w szczególności 
budynków 
zlokalizowanych 
w obszarach miasta 
poza zasięgiem 
miejskiej sieci 
ciepłowniczej, gdzie 
dofinansowaniem 
objęte będą mogły być 
między innymi: kotły 
gazowe, źródła 
wykorzystujące 
energię odnawialną 

 Udzielono mieszkańcom miasta 163 dotacje na wymianę źródeł ciepła (piece węglowe) na 
ekologiczne (gazowe lub elektryczne). Dotacje z BOŚ. 
 Rozpoczęto nabór deklaracji do programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła  
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” 
 Podjęto działania polegające na przygotowaniu wniosku do konkursów ogłaszanych przez 
IPAW w ramach RPO WD 2014-2020, osi 3 Gospodarka Niskoemisyjna, działania 3.3. Efektywność 
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym: „Wymiana 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych 
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, „Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w 
Świdnicy”. 
 W ramach zadania „Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy” 

przygotowano zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.  
 

386.900,00 
 

6.000,00 
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oraz pompy ciepła  

3.2.5. Poprawa efektywności 
energetycznej 
i termomodernizacja 
budynków 
użyteczności 
publicznej 
i mieszkalnych 

 Zakończenie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła  
Podstawowa Nr 4 w Świdnicy” (I etap) – wniosek dofinansowany w ramach RPO WD 2014-2020, 
Osi 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej, Poddziałania 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności 
publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW, którego celem była termomodernizacja budynku 
– Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy. W oparciu o opracowany audyt energetyczny, 
dokumentację techniczną i Studium Wykonalności przeprowadzono roboty budowlane tj. 
modernizacja przegród budowlanych; wymiana stolarki otworowej, modernizacja instalacji 
ciepłej wody użytkowej; modernizacja instalacji grzewczej; modernizacja oświetlenia na 
energooszczędne LED. Projekt zakończony/ rozliczony.  
 Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 – zlecono wykonanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej.  
 Termomodernizacja budynku ul. Dworcowej 3 – wykonano elewację ściany szczytowej 

budynku poprzez skucie odspojonego tynku, mycie i gruntowanie ściany, ocieplenie ściany 
styropianem, wykonanie tynku silikatowego barwionego w masie oraz uzupełnienie obróbek 
blacharskich.  

Zadanie o wartości 
6.592.292,06 zł, 

otrzymał 
dofinansowanie w 

wysokości 
1.978.356,93 zł. 

 
 
 

ok. 100.000,00 
 

41.415,00 
 

3.2.6. Promowanie 
wykorzystania 
odnawialnych źródeł 
energii. 

 Konferencja zorganizowana przez NFOŚIGW we współpracy z Duszpasterstwem  
Parlamentarzystów i Samorządowców Diecezji Świdnickiej w Świdnicy w dniu 26 listopada 2018 
pn. „Efektywność energetyczna i OZE - oferta finansowa i wsparcie doradcze” w ramach 
Projektu Doradztwa Energetycznego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora 
publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz 
OZE”, realizowanego z POIiŚ 2014-2020, Osi I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Poddziałania 
1.3.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”. Głównym celem przedsięwzięcia 
było zaprezentowanie Projektu Doradztwa Energetycznego oraz przedstawienie informacji 
o aktualnych źródłach finansowania przedsięwzięć z obszaru gospodarki niskoemisyjnej, w tym 
efektywności energetycznej  i OZE. Wydarzenia organizowane w ramach Projektu Doradztwa 
Energetycznego – funkcjonują jako platforma wymiany aktualnej wiedzy oraz istotne narzędzie 
w zakresie nowych technologii i innowacji.  
 Spotkanie w dniu 13 grudnia 2018 z mieszkańcami miasta w sprawie przystąpienia do 
przygotowania wspólnego wniosku pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła 
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, 
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o dotację ze środków Unii Europejskiej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym ( np. koks, 
węgiel, ekogorszek) na bardziej przyjazne  środowisku źródła ciepła.  
 Rozpowszechnianie informacji poprzez strony internetowe oraz ulotki wśród mieszkańców 
miasta.  
 Kampania informacyjna w Teletop  Sudety pn. „Mądrze OgrzewaMy” w Świdnicy  

dofinansowana ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu. 
 Rozdawanie komiksów „Strażnicy Świdnicy” wydanych w roku 2017 podczas kampanii „Mądrze 

OgrzewaMy”. Komiks dostępny na stronie: https://drive.google.com/file/d/1WSOr3v_-
rH0UZDePHs771H0a-BkIMK_L/view  

 Stworzenie w 2018 r. bazy danych źródeł emisji w Świdnicy - III etap.  
 Monitorowanie na bieżąco jakości powietrza w Świdnicy z podawaniem aktualnych wyników 

pomiarów na stronie: 
http://um.swidnica.pl/pages/pl/moje-miasto/srodowisko-i-otoczenie/niska-emisja.php 

3.2.7. Modernizacja systemu 
oświetlenia miasta, 
w tym wymiana na 
energooszczędne. 

 Budowa oświetlenia ul. Ignacego Prądzyńskiego od ul. Jarosława Dąbrowskiego do rejonu 
przystanku MPK wraz z oświetleniem parkingu przy GPZ w Świdnicy. 

 Przebudowa oświetlenia ul. Bohaterów Getta w Świdnicy. 
 Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w Świdnicy. 
 Budowa oświetlenia parkowego w ramach rewaloryzacji Parku Centralnego w Świdnicy. 
 Budowa oświetlenia parkowego w ramach rewitalizacji Parku Gen. Sikorskiego w Świdnicy.  

69.967,32 
 

41.574,00 
12.004,80 

1.482.104,00 
878.523,91 

3.2.8. Dostosowanie się do 
zmian klimatycznych, 
w tym kontynuacja 
adaptacji obszarów 
miejskich do 
pojawiających się 
ekstremalnych zjawisk 
pogodowych 

  

CEL SZCZEGÓŁOWY: 3.3. EDUKACJA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Biuro Ochrony Środowiska 
Jednostki współpracujące: Wydział Edukacji, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, Młodzieżowy Dom Kultury 
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3.3.1. Kontynuowanie 
działań promujących 
segregację odpadów 
w szkołach 

 Warsztaty terenowe dla dzieci szkół podstawowych do Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów 
w Zawiszowie (PUO) i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. 
Metalowców 4 w Świdnicy (PSZOK) w ramach edukacji ekologicznej z zakresu właściwego 
postępowania z odpadami komunalnymi. Wycieczki odbywały się raz w tygodniu –  grupy ok.30 
osobowe; terminy : maj , czerwiec, wrzesień oraz październik.  
 Zajęcia edukacyjne w przedszkolach ( publicznych i prywatnych) oraz szkole specjalnej, 
mające na celu zapoznanie najmłodszych z podstawowymi zasadami postępowania z odpadami: 
segregacją odpadów, szkodliwością elektroodpadów i potrzebie selektywnego zbierania tego 
rodzaju odpadów (baterie, świetlówki). Kontynuacja edukacji najmłodszych mieszkańców 
Świdnicy w formie dla nich jak najbardziej przystępnej tzn. nauka przez zabawę. Pan Błyszczak, 
super bohater Czystej Świdnicy, to postać, która nie tylko stoi na straży czystości i porządku w 
mieście, ale przede wszystkim edukuje jak właściwie postępować z różnymi rodzajami odpadów, 
opowiada o tym co robić, żeby odpadów było mniej, jak i dlaczego oszczędzać wodę, jak można 
wykorzystać surowce wtórne itd.  

3.150,00 
 
 
 
 

10.332,00 
 
 
 
 

 

3.3.2. Kreowanie postaw 
proekologicznych 
poprzez 
organizowanie 
konkursów, spotkań 
i gier interaktywnych 

 Organizacja wystawy fotograficznej w wieży ratuszowej pn. „Strażnicy Planety” z udziałem 
firmy Eneris Surowce S.A. Tematem wystawy była codzienność ładowaczy, kierowców 
śmieciarek, pracowników sortowni. Twórcami wystawy są pracownicy ENERIS Surowce.  

 Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi (22 kwietnia). Świdniczanie, jak co roku, mieli 
okazję włączyć się w koordynowane przez Urząd Miejski akcje sprzątania miasta. Nacisk 
zostanie położony na usuwanie zanieczyszczeń nagromadzonych na terenach zielonych.  

 Akacja pn. „Wymień foliówkę na ekoreklamówkę” 
 Kontynuacja współpracy z firmą odbierającą odpady elektryczne i elektroniczne – AG EKO 

Aneta Gonera, w ramach której organizowane są zbiórki tego typu odpadów na terenie 
parkingu Urzędu Miejskiego raz na kwartał.  

 Udział w imprezie miejskiej : Dni Świdnicy 2018 podczas festynu sportowego na OSIR 10 
czerwca 2018r. było przygotowane stanowisko CZYSTEJ ŚWIDNICY. Wśród mieszkańców 
Świdnicy rozpowszechniane były ulotki i broszury informacyjne dotyczące selektywnego 
zbierania odpadów oraz zagospodarowania odpadów problemowych. Grupa animatorów 
poprowadziła konkursy i zabawy dla najmłodszych, a uczestnicy byli nagradzani.  

 Uczestnictwo podczas imprez: Targi Zdrowej Żywności oraz Domino Street Ball Cup.  
 Uczestnictwo podczas III RSTA Półmaratonu Świdnickiego. 
 Konkurs kibicowania podczas III RST Półmaratonu Świdnickiego dla szkół podstawowych 
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i gimnazjum. Najlepiej zorganizowane szkoły zostały nagrodzone. 
 Konkurs fotograficzny pn. „Segreguję na wakacjach”. 
 Prowadzenie animacji i zabaw dla dzieci o tematyce ekologicznej podczas Biegu 

Noworocznego ZUPBADURA oraz konkursów ekologicznych.  
 Organizacja zbiórek elektrośmieci na parkingu przy budynku urzędu. 
 PSI PAKIET – dystrybucja worków i pojemników zbiorczych do obsługi stacji.  

3.3.3. Kontynuowanie 
rozwoju edukacji 
ekologicznej poprzez 
budowę tablic 
i ścieżek edukacyjnych 
w parkach. 

  

3.3.4. Kontynuowanie 
oznaczania drzew 
w celu zwiększenia 
wrażliwości 
przyrodniczej  

  

3.3.5. Kontynuowanie 
organizacji oraz 
uczestnictwa 
w spotkaniach, 
konferencjach 
plenarnych 
i warsztatowych 
w zakresie ochrony 
środowiska i zieleni 
miejskiej oraz udział 
w krajowych 
i europejskich 
inicjatywach na rzecz 
ekologizacji miast. 

  

Zdiagnozowane trendy:  



 

56 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2018 

 

 Z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w roku 2018 zostało odebrane 21 963,0 Mg odpadów komunalnych w tym odpadów zmieszanych 16 tys. 
Mg.  

 Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy oddali w 2018 roku 335 Mg odpadów, z których największą masę stanowiły odpady 
betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów (208,0 Mg) – około 62%, drugą frakcją w kolejności były odpady wielkogabarytowe, które stanowiły 16% a 
trzecią odpady zielone stanowiące 8% całkowitej masy zebranych w PSZOKU odpadów. 

 Ogółem na jednego mieszkańca miasta w 2018 roku przypadało 291,0 kg. Cały strumień odpadów komunalnych zmieszanych (odpady o kodzie 20 03 01) 
odbieranych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych kierowany jest do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych- czyli 
do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w 
Zawiszowie na terenie gminy wiejskiej Świdnica.  

 Odpady problemowe i niebezpieczne mieszkańcy miasta nieodpłatnie za okazaniem dowodu na bycie mieszkańcem Świdnicy, mogą odwozić od 2013 roku 
do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który prowadzony jest przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. i 
mieści się przy ul. Metalowców 4. W 2018 roku z PSZOKU skorzystało około 4200 mieszkańców Świdnicy. 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów zbieranych selektywnie (tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura) 
wyniósł w 2018 roku 40%.  

 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 19%. 
 Odpowiednio wymagane poziomy przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów zbieranych selektywnie i poziom ograniczenia masy 

odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wymaganych przepisami wynoszą: na 2018 rok 30% i 40%, w związku z czym Gmina 
Miasto Świdnica poziomy osiągnęła. 

 W 2018 roku na terenie miasta zlikwidowane zostały 4 dzikie wysypiska odpadów na łączną masę 26,0 Mg, co w stosunku do lat poprzednich jest 
imponującym wynikiem, biorąc pod uwagę fakt, iż np. w 2011 roku takich wysypisk zostało zlikwidowanych 41. 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 3.4. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z BEZPIECZEŃSTWEM MIASTA, W TYM ZWIĘKSZENIE MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ 
WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI ODPOWIEDZIALNYCH ZA BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Biuro Bezpieczeństwa i zarzadzania Kryzysowego 
Jednostki współpracujące: Straż Miejska, Policja  

3.4.1. Rozwój inteligentnego 
systemu monitoringu, 
w tym między innymi 
wsparcie go poprzez 
zakup dronów 

 Uruchomienie punktu kamerowego przy ul. Emilii Plater 9 dla potrzeb monitoringu wizyjnego 
miasta Świdnicy w ramach rozwoju Platformy Cyfrowej.  

 Modernizacja Centrum Monitoringu wizyjnego Miasta Świdnicy przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 
w ramach rozwoju Platformy Cyfrowej. 

 Uruchomienie punktu kamerowego przy ul. Kościelnej 42 dla potrzeb monitoringu wizyjnego 
Miasta Świdnicy w ramach rozwoju Platformy Cyfrowej. 

 Modernizacja centrum monitoringu wizyjnego miasta Świdnicy przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 
w ramach zadania „Budowa Platformy Cyfrowej”. 

6.635,85 
 

9.840,00 
 

3.567,00 
 

25.968,00 
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 Świadczenie usługi światłowodowej transmisji danych dla 10 relacji na potrzeby monitoringu 
wizyjnego Miasta Świdnicy w ramach rozwoju Platformy Cyfrowej. 

 Uruchomienie punktu kamerowego miejskiego monitoringu na Pl. Św. Małgorzaty. 
 Uruchomienie punktu kamerowego miejskiego monitoringu na skrzyżowaniu ul. Wodnej z ul. 

Bolka I. 
 Utworzenie punktu kamerowego miejskiego monitoringu na Pl. Grunwaldzkim (infokiosk). 
 Rozbudowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania dla miasta 

Świdnica w 2018 r. SWOiA –2 syreny elektroniczne DSE typu szczelinowego z 
oprzyrządowaniem i blokiem sterującym o mocy 900W i 1200W. Punkty: SP Nr 6 i SP Nr 105. 

19.022,79 
 

1.230,00 
1.230,00 

 
2.400,00 

54.500,00 
 

3.4.2. Zakup nowej floty 
samochodowej 
z oprzyrządowaniem 
dla Straży Miejskie 

  

WSKAŹNIKI STAN 2015 STAN 2018  TENDENCJA 
korzystający z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie ludności [%] 

 
98,7 98,7 = 

korzystający z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie ludności [%] 
 

92,0 92,1 ^ 

korzystający z sieci gazowej w ogólnej  liczbie ludności [%] 
 

94,2 94,0 ⱽ 

różnica pomiędzy odsetkiem ludności korzystającej z wodociągu 
i z kanalizacji 

6,7% 6,6 ⱽ 

wskaźnik śmieci segregowanych (zadeklarowana liczba mieszkańców) [%] 
 

84,4% 98,6%1 ^ 

powierzchnia istniejących dzikich wysypisk [m2] 
 

2 000 2000 ^ⱽ 

udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni 
ogółem [%] 

5,3 7,2 ^ 

OBSZAR STRATEGICZNY 4 
INFRASTRUKTURA I TRANSPORT 

 
1 Wydział Gospodarki Odpadami - wskaźnik dotyczący ilości osób, które w złożyły deklarację o segregacji odpadów w stosunku do tych, którzy złożyli deklaracje o tym, że segregacji nie będą prowadzić 
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CEL PRIORYTETOWY 4 
INWESTYCJE W TRANSPORT I PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ 

POLITYKI, PLANY, PROGRAMY: 
 Polityka mieszkaniowa Świdnicy 
 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Świdnicy na lata 2017 - 2022 

WIZERUNEK I ESTETYKA MIASTA: 
 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata 2015-2024 
 Polityka reklamowa 
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica 
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: 
 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o. na lata 2015 – 2019 
TRANSPORT: 
 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
 Plan rozwoju infrastruktury drogowej w Świdnicy na lata 2014-2020 
 Polityka parkingowa miasta Świdnicy 
 Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 4.2. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Gospodarki Mieszkaniowej  
Jednostki współpracujące: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Miejski Zarząd Nieruchomości, 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

4.1.1. Wskazanie 
i przygotowanie 
infrastrukturalne oraz 
organizacyjno 
- prawne terenów pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 

W 2018 r. powołano zespół złożony z przedstawicieli kilku wydziałów oraz przedstawicieli MZN 
i ŚTBS w celu opracowania wykazu komunalnych terenów stanowiących rezerwę terenów pod 
budownictwo.  

TERENY PRZEZNACZONE POD FUNKCJE MIESZKANIOWE PRZYGOTOWANE DO SPRZEDAŻY NA 
KONIEC ROKU 2018: 
 ul. 1-go Maja, nr dz. 1094 o pow. 0,1128 ha, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

z usługami; 
 ul. Kosynierów, nr dz. 3210 o pow. 0,4968 ha, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

z usługami; 
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 ul. Kosynierów, nr dz. 338/4 o pow. 1,0243 ha, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
z usługami; 

 ul. Kosynierów, nr dz. 338/5 o pow. 1,0975 ha, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
z usługami; 

 ul. Parkowa, nr dz. 3209 o pow. 0,7484 ha, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
z usługami; 

 ul. Leśna, nr dz. 2685/17 o pow. 0,2069 ha, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
z usługami; 

 ul. Sudecka, nr dz. 1070/2 o pow. 0,1633 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1070/5 o pow. 0,1775 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1070/6 o pow. 0,1582 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/13 o pow. 0,1735 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/14 o pow. 0,1752 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/15 o pow. 0,1828 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1070/24 o pow. 0,1373 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1070/25 o pow. 0,1571 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 998 o pow. 0,1645 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Przelotowa, nr dz. 515 o pow. 0,0903 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

4.1.2. Pobudzanie rynku 
mieszkaniowego 
zgodnie z planami 
zagospodarowania 
przestrzennego 
i kierunkami rozwoju 
miasta, w tym 
w szczególności 
uzupełnianie 
zabudowy śródmieścia 

W centrum i środmieściu Świdnicy, wolne zasoby mieszkaniowe poddawane są kapitalnym 
remontom oraz modernizacją, mającym na względzie podnoszenie standardu i gospodarkę 
niskoemisyjną. Odzyskane lokale, których zakres remontu i koszty są zbyt wysokie, przeznaczane 
są do remontu w tzw. Programie remontowym, gdzie przyszli najemcy część prac wykonują 
systemem gospodarczym. 

 

 

 

4.1.3. Zapewnienie 
atrakcyjnych zasobów 
mieszkań 
komunalnych, 

 Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania o charakterze wspomaganym (20 
lokali mieszkalnych). Wyremontowaną infrastrukturę uzupełniono projektem miękkim pn. 
„Świdnicki Jaskółki” który ma na celu zwiększenie samodzielności 90 osób, kwalifikujących 
się do wsparcia w procesie integracji społecznej, a tym samym wzrost potencjału 

Łącznie 3.998.300,31, 
w tym dofin. 
2.848.957,39  
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socjalnych i 
chronionych, w tym 
poprzez 
przekształcenia i 
podnoszenie 
standardu już 
istniejących 

umożliwiającego samodzielne utrzymanie, autonomiczne funkcjonowanie oraz łączenie 
życia osobistego i zawodowego. 

 Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne - 11 lokali 
mieszkalnych o charakterze mieszkań socjalnych z przeznaczeniem dla kobiet, w tym matek 
samotnych z dziećmi. 

 Przygotowanie dokumentacji budowlanej oraz projektowej pod remont budynków przy 
ulicy: Gdyńskiej 3-3A, 1-go Maja 3, Stefana Żeromskiego 6, Spółdzielczej 29-31, Kotlarskiej 
5A, Przechodniej 3, Przechodniej 5, Przechodniej 6, Przechodniej 8, Przechodniej 10, 
Teatralnej 25. 

 Remonty pustostanów – prace budowlane w wolnych lokalach 30 szt. 
 Remonty pustostanów w ramach programu Mieszkanie za remont – 10 szt. 
 Roboty zduńskie - budowa i przebudowa pieców kaflowych – 11 szt. 
 Wymiana instalacji gazowych z przyłączami w 5 budynkach oraz w 14 lokalach mieszkalnych. 
 Remont pokrycia papowego dachu w 4 budynkach. 
 Wymiana kotłów i pieców CO – 9 szt. 
 Montaż domofonów w 2 budynkach mieszkalnych. 
 Wymiana stolarki w 7 lokalach mieszkalnych. 
 Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych – 9 szt. 
 Usuwanie awarii (roboty budowlane, elektryczne i hydrauliczne). 
 Modernizacja 3 lokali komunalnych tj. ul. Równa 5/9 i 5/13, ul. Teatralna 25/3 w ramach 

wsparcia ze środków Funduszu Dopłat BGK. 
 Oddanie z zasobów Miasta w ramach „Programu remontowego” 17 lokali do remontu na 

koszt własny.  

 
 

Łącznie 2.466.903,16, 
w  tym dofin. 
1.759.483,85  

Koszty dokumentacji: 
87.945,00 

 
 

1.238.862,43 
575.669,12 

40.100,03 
34.042,38 
31.030,30 
35.605,81 

7.708,28 
11.139,40 
27.092,42 

265.323,83 

4.1.4. Wspieranie systemu 
budownictwa 
społecznego 

 Przekazanie budynku przy ul. Kozara Słobódzkiego 19 (dawny DOMOS) zakupionego od 
Handlowej Spółdzielni Pracy Zoapis w Świdnicy Towarzystwu Budownictwa Społecznego 
w Świdnicy. TBS ma postawić  budynek z częścią mieszkalną (45 lokali mieszkalnych) 
i usługową (3 lokal użytkowe) oraz 65 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. Koszt 
inwestycji ma się zamknąć w kwocie 13,3 mln złotych, z czego 9,5 mln będzie pochodzić ze 
środków zewnętrznych. 

 Zakończenie przez ŚTBS Sp. z o.o. inwestycji i oddanie do najmu 48 lokali mieszkalnych w 
budynku przy ul. Kilińskiego 31AB-33AB. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 4.2. POPRAWA WIZERUNKU I ESTETYKI MIASTA 
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Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury 
Jednostki współpracujące: Straż Miejska, Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej, Referat Turystyki, Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Konserwacji 
Zabytków, Wydział Inwestycji Miejskich  

4.2.1. Rewitalizacja i 
rewaloryzacja 
zdegradowanych 
obszarów 

Na terenie Świdnicy obowiązuje „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata 
2015-2024” (LPR)przyjęty uchwałą nr XXI/217/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 czerwca 
2016 r., a następnie zmieniony uchwałą nr XXXI/331/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 
marca 2017 r. i uchwałą nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 marca 2019 r. Program 
jest opracowany w oparciu o „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 
lata 2014-2020” Ministra Infrastruktury i Rozwoju. 
Zadania realizowane na obszarze rewitalizacji wynikają z: 
 Załącznika nr 1. Projekty realizowane Lista A 
 Załącznika nr 2. Projekty realizowane Lista B.  
Narzędziem służącym monitorowaniu stopnia realizacji projektów i przedsięwzięć przyjętych 
w LPR jest monitoring postępu rzeczowo – finansowego. W marcu 2019 r. zostało opracowane i 
przekazane Radzie Miejskiej w Świdnicy sprawozdanie coroczne z monitoringu Programu. 
Sprawozdanie jest dostępne na stronie http://um.swidnica.pl/pages/pl/moje-
miasto/rewitalizacja.php. 
Zadania realizowane w 2018 przez Gminę Miasto Świdnica z listy A w ramach Programu: 
 Rewitalizacja Miasta Świdnica – w ramach zadania realizowane są łącznie trzy projekty pod  
jedną nazwą: „Rewitalizacja przestrzenno- społeczna Miasta Świdnica - przebudowa ul. 
Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana – Rynek wraz 
z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40”. Wniosek dofinansowany w ramach RPO 
WD 2014 – 2020, Osi 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.4 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT 
AW, Schemat A i C: 6.3.A - Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie 
istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni, 
(np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) 
i 6.3.C – Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
– w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych 
lub rekreacyjnych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:  
1.Przebudowę śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana – Rynek w Świdnicy; 
2.Przebudowę budynku przy ul. Rynek 39-40 w Świdnicy, w celu utworzenia Miejskiego Centrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wartość zadania 
9.834.045,51 zł, w tym 

dofinansowanie 
6.500.344,82 zł 
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Wspierania Inicjatyw oraz Informacji Turystycznej, w tym ich wyposażenie; 
3.Przebudowę drogi gminnej - ulicy Siostrzanej w Świdnicy. Zadanie w trakcie realizacji. 
 Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul.  
Gdyńskiej 3-3A; ul. Pierwszego Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. 
Kotlarskiej 5A w Świdnicy - wniosek o dofinansowanie złożony w ramach RPO WD 2014 – 2020, 
Osi 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, 
Poddziałania 6.3.4 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW, Schemat 6.3.B - remont, 
odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych mieszkaniowych. W roku 2018 została 
podpisana umowa o dofinansowanie. Projekt w trakcie realizacji.  
 Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. 
Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; 
ul. Teatralnej 25 w Świdnicy - wniosek o dofinansowanie złożony w ramach RPO WD 2014 – 
2020, Osi 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów, Poddziałania 6.3.4 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW, Schemat 6.3.B 
- remont, odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych mieszkaniowych. W roku 2018 
została podpisana umowa o dofinansowanie. Projekt w trakcie realizacji. 
Zadania realizowane w 2018 przez Gminę Miasto Świdnica z listy B w ramach Programu: 
 Modernizacja Żłobka Nr 1 w Świdnicy przy ul. Kozara Słobódzkiego 26 wniosek 
dofinansowany w ramach RPO WD 2014-2020, Osi 6 Infrastruktura spójności społecznej, 
Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania 6.1.4 Inwestycje 
w infrastrukturę społeczną -ZIT AW. Celem projektu był wzrost dostępności na terenie Świdnicy 
do wysokiej jakości usług na rzecz opieki na dziećmi do lat 3 poprzez wsparcie infrastruktury. 
Realizacja przedsięwzięcia polegała na modernizacji obiektu, uwzględniając wykonanie 
przebudowy wewnętrznej infrastruktury wraz z termomodernizacją budynku w zakresie 
przebudowy i budowy instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowy instalacji gazu ze zmianą 
lokalizacji istniejącego gazomierza, przebudowy i remontu: instalacji wod.-kan., hydrantowej, 
c.o. i c.w.u. oraz elektrycznej, prac budowlano-remontowych w budynku, docieplenia ścian 
zewnętrznych budynku oraz stropodachu, wymianie stolarki zewnętrznej, przebudowie 
wewnętrznych otworów drzwiowych z wymianą stolarki i jego doposażenie w brakujące 
wyposażenie i sprzęt (takie, jak: windy towarowe, sprzęty kuchenne i przybory sanitarne), 
a także przebudowie placu zabaw z ogrodzeniem terenu oraz wyposażeniem go w nowe 
urządzenia do zabawy. Projekt zakończony w 2018/ w rozliczeniu. 

 
Wartość zadania 

2.244.710,94 zł, w tym 
dofinansowanie 
1.835.662,99 zł. 

 
 
 
 

Wartość zadania 
1.954.998,39 zł, w tym 

dofinansowanie 
1.422.648,98 zł. 

 
 

Wartość zadania 
3.905.331,16 zł, w tym 

dofinansowanie 
w wysokości 

2.514.071,42 zł. 
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 Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania wspomagane” - wniosek  
dofinansowany w ramach RPO WD 2014-2020, Osi 6 Infrastruktura spójności społecznej, 
Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania 6.1.4 Inwestycje 
w infrastrukturę społeczną -ZIT AW. Przedmiotem projektu była przebudowa, wyposażenie 
infrastruktury oraz adaptacja budynku administracyjnego na mieszkania o charakterze 
wspomaganym (20 lokali mieszkalnych). Wsparcie będzie powiązane z procesem aktywizacji 
społecznej oraz społeczno-zawodowej, mającej na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakończony/ w rozliczeniu.  
 Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne” – wniosek 
dofinansowany w ramach RPO WD 2014-2020, Osi 6 Infrastruktura spójności społecznej, 
Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania 6.1.4 Inwestycje 
w infrastrukturę społeczną -ZIT AW. Przedmiotem projektu jest przebudowa budynków 
administracyjnych po Straży Miejskiej na wielorodzinne mieszkania socjalne wraz ze zmianą 
sposobu ich użytkowania. W wyniku przebudowy gmina uzyska 11 lokali mieszkalnych 
o charakterze mieszkań socjalnych. Zadanie w trakcie realizacji. 
 Zakup niskoemisyjnego taboru do obsługi komunikacji miejskiej w Świdnicy, w ramach 

zadania zrealizowano projekt pn. „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii 
komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica i gmin Świdnica i Marcinowice”; 

 Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację 
węglowych lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej 
(Program KAWKA II). 
 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Miasto Świdnica poprzez budowę  
infrastruktury rowerowej (dwa projekty): Rowerem przez Miasto - budowa dróg rowerowych 
i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej 
i Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej 
emisji. 
 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Pogodnej – rozpoczęto prace przy 
zadaniu „Przebudowa ulicy Pogodnej w Świdnicy”  
 Budowa systemu mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Miasto Świdnica – 
podjęto działania polegające na przygotowaniu dokumentacji projektowej do konkursu 

ogłoszonego w roku 2019. W ramach zadania zostanie złożony wniosek partnerski pn. „Wymiana 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych 

Wartość zadania 
3.998.300,31 zł, w tym 

dofinansowanie 
2.848.957,39 zł. 

 
 
 
 

Wartość zadania 
2.466.903,16 zł, w tym 

dofinansowanie 
1.759.483,85 zł. 

 
 
 

Wartość zadania 
10.442.725,00 zł, w tym 

dofinansowanie 
7.216.517,85 zł. 
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gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Przedmiotem projektu będzie udzielenie dofinansowania 
mieszkańcom gmin, które przystąpiły do projektu grantowego na wymianę kotłów grzewczych 
oraz modernizację instalacji grzewczej w budynkach i lokalach mieszkalnych. Wymieniane będą 
kotły opalane paliwem stałym na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła. Szacowana wartość 
projektu dla Świdnicy to ok. 3.650.000,00 zł. 
 Rewitalizacja terenów zieleni w Świdnicy – w ramach zadania realizowany jest projekt pn. 
„Rewitalizacja terenów zieleni w Świdnicy”. Zadanie dofinansowane w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do 
PO IiŚ 2014-2020, Priorytetu II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 
2.5. Zakres prac obejmuje: 1) Rewaloryzacja parku Centralnego; 2) Rewaloryzacja parku Gen. 
Władysława Sikorskiego; 3) Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP – inwestycja oddana 
do użytku; 4) Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy (zadanie w trakcie realizacji).  
 Uwierz we własne siły, projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świdnicy. Wniosek dofinansowany w ramach RPO WD 2014-2020, Osi 9 Włączenie Społeczne, 
Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.4. Aktywna Integracja – ZIT AW. Projekt 
w realizacji. 

4.2.2. Modernizacja 
zdekapitalizowanej 
zabudowy, w tym 
budynków 
komunalnych, 
z dbałością o detale 
architektoniczne 

 Udzielono dotacje celowe (zadanie realizowane na podstawie ustawy o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami) na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w oparciu o uchwałę nr XL/439/18 Rady Miejskiej 
Świdnicy z dnia 26 stycznia 2018 r. określającą zasady udzielania tych dotacji.  
W ramach zadania dotacją objęto:  

 Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Andrzeja Boboli - remont dachów kościoła i plebanii przy ul. 
Wałbrzyskiej 41-41A; 

 Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Stanisława i Św. Wacława - konserwacja gotyckiej posadzki 
w Dolnej Kaplicy Mariackiej w Katedrze Świdnickiej; 

 Parafię Ewangelicko-Augsburską Św.Trójcy w Świdnicy - prace konserwatorskie przy wystroju 
malarskim i rzeźbiarskim Hali Polnej w Kościele Pokoju; 

 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Waleriana Łukasińskiego 14 - remont dachu; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Franciszkańskiej 1 - remont elewacji frontowych; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Westerplatte 39 - remont elewacji frontowej i bocznej; 
 Właścicieli lokali użytkowych w Rynku 21 - wymiana witryny w lokalu użytkowym;  

Kwota łączna 
2.880.000,00 

w tym: 
 
 
 

272.500,00 
 

145.000,00 
 

400.000,00 
 

42.500,00 
139.500,00 

43.900,00 
18.700,00 
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 Wspólnotę Mieszkaniową w Rynku 22 - remont elewacji tylnej; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Bohaterów Getta 18 - Marii Konopnickiej 18-18A - remont 

elewacji frontowych; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kazimierza Pułaskiego 38 - remont dachu; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kościelnej 38 – remont elewacji frontowej; 
 Właścicieli kamienicy przy ul. Zamkowej 7 – remont elewacji frontowej; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Budowlanej 4  - remont dachu elewacji frontowej, tylnej, 

i bocznej; 
 Współwłaścicieli kamienicy przy ul. Środkowej 1 - remont dachu; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Garbarskiej 22 - remont elewacji frontowej; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Grodzkiej 4 - remont elewacji frontowej; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Księcia Bolka Świdnickiego 22 - remont elewacji 

frontowych; 
 Wspólnotę Mieszkaniową ul. Kazimierza Pułaskiego 24 - badania konserwatorskie, program 

konserwatorski, dokumentacja  .projektowa elewacji frontowej; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy pl. Grunwaldzkim 4 - remont dachu i elewacji frontowych; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Księcia Bolka Świdnickiego 15 - remont elewacji 

frontowych; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kotlarskiej 3 - remont elewacji frontowej; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kościelnej 5 - remont elewacji frontowej; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Budowlanej 2 - remont elewacji frontowych, tylnej 

i bocznej; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Świętokrzyskiej 2 - remont dachu i wzmocnienie stropów; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Grodzkiej 19-19B-19C - remont elewacji frontowej – etap II. 

– część elewacji od strony ul. Zamkowej; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Grodzkiej 14 - remont elewacji frontowej; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Westerplatte 54 - remont elewacji frontowych; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Długiej 45a - dokumentacja remontu i remont połaci dachu 

krytej dachówką; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Grodzkiej 4 - zabezpieczenie przed destrukcją nośnej ściany 

zewnętrznej.  
 Przeprowadzono konserwację modernistycznej rzeźby Wielanda w Parku Centralnym. 

21.300,00 
82.100,00 

 
36.500,00 
20.000,00 
38.000,00 
51.000,00 

 
54.000,00 
60.000,00 
70.000,00 

180.000,00 
 

11.800,00 
 

212.000,00 
200.000,00 

 
27.500,00 
34.500,00 

147.500,00 
 

298.700,00 
94.900,00 

 
47.600,00 
77.500,00 
18.000,00 

 
35.000,00 

 
26.234,07 
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4.2.3. Wspieranie ochrony 
obiektów 
zabytkowych 
i krajobrazu 
kulturowego. 

 Renowacja 300-letnich barokowych zabytkowych fontann znajdujących się na świdnickim 
Rynku i utworzenie nowej miejskiej trasy turystycznej dotyczącej dziedzictwa kamienia w ramach 
projektu „Szlak kamienia” dofinansowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, 
Osi 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Projekt 
realizowany był w partnerstwie, lider projektu: Město Hořice, partnerzy w projekcie: Gmina 
Dobromierz, Gmina Strzegom, Stowarzyszenie Podzvičinsko, Gmina Miasto Świdnica. Celem 
projektu jest uatrakcyjnienie regionu podkarkonoskiego i dolnośląskiego, rozwijanie potencjału 
ruchu turystycznego na terenie realizacji projektu poprzez udostępnienie lokalnego dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia. Projekt realizowany w latach: 2017-
2019.  
 Rewitalizacja terenów zieleni w Świdnicy - zakres prac obejmował: 

1) Rewaloryzację parku Centralnego;  
2) Rewaloryzację parku Gen. Władysława Sikorskiego; 
3) Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP; 
oraz przygotowanie dokumentacji  
4) Rewitalizacji Parku Młodzieżowego w Świdnicy. 

Wartość wydatków 
kwalifikowalnych całości 

projektu wynosi: 
1.998.851,2 €. Udział 
Świdnicy w projekcie 

315.600,00 € (1.357.080 
zł), w tym 

dofinansowanie 
268.260,00 € (1.153.518 

zł) . W roku 2018 na 
realizację projektu 

wydano 1.717.179,22 zł. 
Projekt zakończony 

w rozliczeniu.  
 

4.2.4. Opracowywanie 
i aktualizowanie 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Powierzchnia miasta objęta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego wyniosła na koniec roku 2018 – 82,2% (tj.1789,2ha). 
W ROKU 2018 UCHWALONO: 
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Szarych 

Szeregów w Świdnicy, zatwierdzony uchwałą nr XLVII/497/18 Rady Miejskiej w Świdnicy 
z dnia 31 sierpnia 2018 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z 2018r. poz. 445 z dnia 17 września 2018 r. 

Sporządzenie planu miejscowego miało na celu przeznaczenie terenu pod wielkopowierzchniowe 
obiekty handlowe oraz pod funkcje przemysłowo – usługowe zgodnie z ustaleniami studium. 
Ponadto niniejszy plan zapewnia kontynuację połączenia komunikacyjnego ul. Metalowców z ul. 
Szarych Szeregów, którego fragment został ustalony na sąsiednim obszarze w obowiązującym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul. Przemysłowej. 
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach ulic: 

Stawki – Lipowa – Westerplatte w Świdnicy, zatwierdzony uchwałą nr XLVIII/511/18 Rady 
Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 września 2018r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z 2018 r., poz. 5083 z dnia 18 października 2018r.  

 
 
 
 

29.238,25 
 
 
 
 
 
 
 

36.946,25 
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Plan w swoich granicach stanowi częściową zmianę obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy. Zmiana planu miała na celu zmniejszenie 
rezerwy terenu pod układ komunikacyjny w związku ze zrealizowanym skrzyżowaniem, 
dostosowanie ustaleń do oczekiwań potencjalnych inwestorów i właścicieli terenów oraz 
dostosowanie zapisów do obecnie obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym i wyeliminowaniu zapisów odbiegających od obecnych wymogów prawnych. 

WYKAZ PLANÓW OBOWIĄZUJĄCYCH (stan na koniec 2018 r.): 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Parkowej 
w Świdnicy, zatwierdzony uchwałą  nr LIII/559/98 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 maja 
1998r. Dz. Urz. Woj. Wałbrzyskiego Nr 23poz. 158 z dnia 30.07.1998r.; 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kraszowic i ul. Śląskiej, 
zatwierdzony uchwałą nr XXII/267/00 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 17 listopada 2000r. 
Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 14poz. 123 z dnia 28.02.2000r.; 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul. Sikorskiego, 
zatwierdzony uchwałą nr XLI/495/02 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 czerwca 2002r. Dz. 
Urz. Woj. Doln. Nr 175poz. 2523 z dnia 14.08.2002r.; 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami 
Westerplatte – Równą, Wodną i rzeką Bystrzycą, zatwierdzony uchwałą nr XIII/152/03 Rady 
Miejskiej w Świdnicy z dnia 7 listopada 2003r. Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 26poz. 467 z dnia 
10.02.2004r.; 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy mieszkaniowej 
„Zawiszów”, zatwierdzony uchwałą XXXIV/356/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 
czerwca 2017r., opublikowany w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r. poz. 3207 z dnia 11 lipca 2017r.; 

6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru 
dzielnicy produkcyjno – składowo – usługowej w rejonie ulic Mazowiecka – Przemysłowa – 
Kopernika – granica administracyjna, zatwierdzony uchwałą nr XXVI/286/04 Rady Miejskiej w 
Świdnicy z dnia 26 listopada 2004r. Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 6poz. 174 z dnia 10.01.2005r.; 

7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy mieszkaniowej 
„Zawiszów” w Świdnicy, dla obszaru ograniczonego od północy – granicą administracyjną 
miasta, od wschodu – skarpą oddzielającą tereny zalewowe rzeki Bystrzycy, od południa – 
granicą terenów zainwestowanych Osiedla Zawiszów i od zachodu – projektowanym 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,57 ha 
 
 

25,62 ha 
 
 

71,52 ha 
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183,81 ha 
 
 

100,75 ha 
 
 
 

33,67 ha 
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przebiegiem ulicy Kazimierza Wielkiego – „Zawiszów I” zatwierdzony uchwałą nr 
XXXII/340/05 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 22 marca 2005r. Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 71 
poz. 1540 z dnia 22.04.2005r.; 

8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy mieszkaniowej 
„Zawiszów” w Świdnicy, dla obszaru ograniczonego od północy – granicą administracyjną 
miasta, od wschodu – linią rozgraniczającą projektowany przebieg ulicy Kazimierza Wielkiego, 
od południa – granicą terenów zainwestowanych Osiedla Zawiszów i od zachodu - granicą 
terenów kolejowych - „Zawiszów II” – zatwierdzony uchwałą nr XXXV/361/05Rady Miejskiej 
w Świdnicy z dnia 5 maja 2005r. Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 99 poz. 2145 z dnia 03.06.2005r.; 

9. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Sikorskiego” 
w Świdnicy dla działki nr 1/ 4 i części dz. 1/14 AM 3, obręb 1, położonych przy ul. Sikorskiego 
zatwierdzonego uchwałą nr XLIX/490/06 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 17 marca 2006r.  
Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 93 poz. 1599 z dnia 15.05.2006r.; 

10. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla rejonu 
Kraszowic i ul. Śląskiej, ograniczonego ul. Śląską, rzeką Bystrzycą i liniami kolejowymi 
zatwierdzony uchwałą nr XLIX/491/06 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 17 marca 2006 r. Dz. 
Urz. Woj. Doln. Nr 93 poz. 1600 z dnia 15.05.2006r.; 

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar części obrębów 
w Kraszowicach w sąsiedztwie projektowanego przebiegu obwodnicy miasta Świdnica w ciągu 
dróg - krajowej nr 35 i wojewódzkiej nr 382- „Obwodnica” zatwierdzony uchwałą nr 
LI/512/06 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 kwietnia 2006 r. Dz. U. Woj. Doln. Nr 114 poz. 
1890 z dnia 12.06.2006r.; 

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla działek powstałych 
w wyniku podziału działki nr 5, am 11, obręb 1, położonej u zbiegu ulic: Zamenhofa – Riedla – 
Wróblewskiego  zatwierdzony uchwałą nr X/109/07  Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 2 lipca 
2007 r. Dz. U. Woj. Doln. Nr 215 poz. 2588 z dnia 03.09.2007r.; 

13. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy, dla terenu 
ograniczonego ulicami: Westerplatte, Równą, Wodną i rzeką Bystrzycą, zatwierdzony 
uchwałą nr XXXVI/436/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2009 r. Dz. U. Woj. 
Doln. Nr 161 poz.3001 z dnia 25.09.2009r.; 

14. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru 
zabudowy usługowo – mieszkaniowej „Armii Krajowej – Skłodowskiej” w obrębie ulic: 
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Ludwika Zamenhofa, Marii Skłodowskiej - Curie, Leopolda Okulickiego i Armii Krajowej, 
zatwierdzony uchwałą nr XXXIX/485/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 listopada 2009r.  
Dz. U. Woj. Doln. Nr 9 poz.156 z dnia 19.01.2010r.; 

15. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. 
Parkowej dla terenu w rejonie ul. Hetmańskiej, zatwierdzony uchwałą nr XLII/501/10 Rady 
Miejskiej w Świdnicy z dnia19 lutego 2010r. Dz. U. Woj. Doln. Nr 64 poz.982 z dnia 
9.04.2010r.; 

16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Śląskiej i ul. Lipowej 
w Świdnicy, zatwierdzony uchwałą nr XLIII/514/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 marca 
2010r. Dz. U. Woj. Doln. Nr 106 poz.1656 z dnia 9.06.2010r.; 

17. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej „Westerplatte – Bystrzycka” w Świdnicy, zatwierdzony uchwałą nr 
XLV/540/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 14 maja 2010r. Dz. U. Woj. Doln. Nr 123 
poz.1896 z dnia 2.07.2010r.; 

18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru położonego 
przy ul. Towarowej – Westerplatte, zatwierdzony uchwałą nr XLVI/545/10 Rady Miejskiej 
w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010r. Dz. U. Woj. Doln. Nr 141 poz.2189 z dnia 3.08.2010r. 

19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru miasta 
Świdnicy „Śródmieście – południe”, zatwierdzony uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w 
Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010r. Dz. U. Woj. Doln. Nr 142 poz.2211 z dnia 4.08.2010r.; 

20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnica– Zarzecze II, 
zatwierdzony uchwałą nr XLI/468/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2014r. Dz. 
U. Woj. Dol. Rok 2014 poz. 3205 z dnia 14.07.2014r.; 

21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy w obszarze 
ograniczonym ulicą Metalowców, linią kolejową, bocznicą i ulicą Przemysłową zatwierdzony 
uchwałą nrXI/129/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 października 2011r. Dz. U. Woj. 
Doln. Nr 245 poz. 4314 z dnia 30.11.2011r.; 

22. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ul. Sikorskiego” w 
Świdnicy w granicach ulic Sikorskiego – Pogodnej zatwierdzony uchwałą nr XI/131/11 Rady 
Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 października 2011r. Dz. U. Woj. Doln. Nr 245 poz. 4315 z dnia 
30.11.2011r.; 

23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście – północ” 
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zatwierdzony uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011r. Dz. 
U. Woj. Doln. Rok 2012 poz. 68 z dnia 12.01.2012r.;  

24. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla terenu 
Dworca Kolejowego Kraszowice, zatwierdzony uchwałą nr XXIV/284/13 Rady Miejskiej w 
Świdnicy z dnia 15 lutego 2013r. Dz. U. Woj. Doln. Rok 2013 poz.2157 z dnia 27.03.2013r.; 

25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej” , zatwierdzony 
uchwałą nr XXIV/285/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 lutego 2013r. Dz. U. Woj. Doln. 
Rok 2013 poz.2158 z dnia 27.03.2013r.; 

26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w granicach ulic Sikorskiego - 
Podmiejskiej, zatwierdzony uchwałą nr XXVI/309/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 
kwietnia 2013r.Dz. U. Woj. Doln. Rok 2013 poz.3522 z dnia 5.06.2013r.; 

27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Zarzecze I, 
zatwierdzony uchwałą nr XXVII/320/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 7 czerwca 2013r.Dz. 
U. Woj. Doln. Rok 2013 poz.4470z dnia 23.07.2013r.; 

28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach ulic Okulickiego 
– Skłodowskiej – Sybiraków w Świdnicy, zatwierdzony uchwałą nr XLI/469/14 Rady Miejskiej 
w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2014r. Dz.U. Woj. Dol. Rok 2014 poz. 3206 z dnia 14.07.2014r.; 

29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Ofiar 
Oświęcimskich, zatwierdzony uchwałą nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 
maja 2015r. Dz. U. Woj. Dol. Rok 2015 poz. 2627 z dnia 15.06.2015r.; 

30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach ulic Okulickiego 
– Fieldorfa w Świdnicy, zatwierdzony uchwałą nr XXIV/254/2016 Rady Miejskiej w Świdnicy 
z dnia 28 października 2016r., Dz. U. Woj. Dol. Rok 2016 poz. 5242; 

31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle 
Młodych, zatwierdzony uchwałą nr XXVII/306/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 stycznia 
2017r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2017r. poz. 
736 z dnia 15 lutego 2017r. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r. poz. 2098 z dnia 24 kwietnia 2017r.; 

32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. 
Szymanowskiego – Paderewskiego w Świdnicy, zatwierdzony uchwałą nr XXXI/328/17 Rady 
Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2017r.Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r. poz. 2098 z dnia 24 
kwietnia 2017r.; 

33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Szarych 
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Szeregów w Świdnicy, zatwierdzony uchwałą nr XLVII/497/18Rady Miejskiej  w Świdnicy 
z dnia 31 sierpnia 2018r.  Dz. U. Woj. Dol. Rok 2018 poz. 4453 z dnia 17.09.2018r.; 

34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach 
ulic: Stawki – Lipowa – Westerplatte  w Świdnicy, zatwierdzony uchwałą  nr XLVIII/511/18 
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 września 2018r. Dz.U.Woj. Dol. Rok 2018poz. 5083 z dnia 
18.10.2018r.; 

WYKAZ PLANÓW W TRAKCIE OPRACOWANIA: 

1. Uchwała nr XXVII/313/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru Świdnicy – Kraszowice; 

2. Uchwała nr XXXIV/358/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru Świdnicy – ul. Łączna; 

3. Uchwała nr XLIII/464/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru Świdnicy – ul. Pafalu; 

4. Uchwała nr XLIII/465/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście – południe”. 
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4.2.5. Opracowanie 
i wdrożenie programu 
edukacyjnego oraz 
systemu motywacji dla 
mieszkańców 
w zakresie dbałości 
o estetykę wspólnej 
przestrzeni 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy powołany został Zespół ds. estetyki miasta oraz 
wdrażania narzędzi ochrony krajobrazu w Świdnicy, którego rolą jest opracowanie i przyjęcie 
programu działań doraźnych w oparciu o obowiązujące rozwiązania prawne zmierzające do 
uporządkowania poszczególnych przestrzeni publicznych. Jednym z zadań Zespołu jest 
opracowanie kompleksowego programu edukacyjnego oraz systemu motywacji dla mieszkańców 
w zakresie dbałości o estetykę wspólnej przestrzeni. W ramach działań pilotażowych do 
opracowania programu w roku 2018 należały m.in.: 
 kampania informacyjna, w ramach której na stronach internetowych lokalnych portali 

informacyjnych, pojawiały się cykliczne artykuły dotyczące wdrażania polityki reklamowej 
miasta; 

 utworzenie strony internetowej, której podstawowym zadaniem jest przekaz informacji 
o działaniu Miasta oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązującego prawa 
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i zagadnień jakim jest dobra reklama w przestrzeni miejskiej, a także prezentacja w galerii 
dobrych praktyk przykładów estetycznych reklam oraz przykłady pozytywnych zmian 
w przestrzeni publicznej. 

 W styczniu 2018 r Świdnica była gospodarzem cyklicznych spotkań tzw. „Sieci 
progresywnych”, która jest wynikiem współpracy wielu włodarzy z miast w całej Polsce. 
W Świdnicy odbyły się warsztaty, a włodarze zapoznali się z założeniami polityki reklamowej, 
estetyki miejskiej i jej znaczenia. Zwieńczeniem spotkania progresywnych samorządowców 
była wspólna praca nad założeniami tzw. Deklaracji Świdnickiej”, w której zawarte zostały 
zasady racjonalnego gospodarowania przestrzenią publiczną, aby była ona wielofunkcyjna 
i nieposzlakowana.  

4.2.6. Realizacja polityki 
reklamowej miasta 

 W roku 2015 powołany został Zespół ds. estetyki miasta oraz wdrażania narzędzi ochrony 
krajobrazu w Świdnicy, którego celem była efektywna współpraca w celu kompleksowego 
i trwałego rozwiązania problemu estetyki miasta. 

 W oparciu o wypracowaną diagnozę w roku 2016 została zaakceptowana i przyjęta przez 
Radę Miejską do realizacji „Polityka reklamowa miasta Świdnicy”. 

 W okresie od 2015 do 2017 wykonano opracowania: 
 „Koncepcję architektoniczną form reklam wraz z ich lokalizacją na elewacjach dla lokali 

usługowych, biur i instytucji na budynkach w bloku śródrynkowym w Świdnicy"; 
 „Koncepcję zagospodarowania przestrzeni Rynku dla miasta Świdnicy”; 
 „Studium krajobrazowego najważniejszych przestrzeni miejskich dla miasta Świdnicy”, 
 „Koncepcję architektoniczną zagospodarowania przestrzeni publicznych w Świdnicy”.  
W wyniku wdrożenia działań z przestrzeni miejskiej Miasto uzyskał nowe oblicze 
w zagospodarowaniu ogródków gastronomicznych i elementów małej architektury. 
Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.reklama.um.swidnica.pl/ 
 W roku 2018 kontynuując przyjętą politykę wykonano: 
 nowy projekt graficzny witryny internetowej poświęconej polityce reklamowej; 
 20 sztuk „potykaczy” miejskich: 5 szt. potykaczy z identyfikatorem miejskim, dedykowanych 

instytucjom miejskim tj. Świdnickiemu Ośrodkowi Kultury, Teatrowi Miejskiemu, Muzeum 
Dawnego Kupiectwa czy Informacji Turystycznej oraz 15 szt. potykaczy oddanych w 
dzierżawę właścicielom lokali usługowych w Rynku; 

 wdrożono z opracowanej koncepcji zagospodarowania Rynku, zasady związane 
z sytuowaniem w przestrzeni Rynku letnich ogródków gastronomicznych, dzięki czemu 
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Rynek zyskał nowe uporządkowane oblicze. 
W ramach kontynuacji działań porządkujących reklamy w przestrzeniach publicznych podjęto 
w roku 2018 - 270 nowych postępowań i interwencji. W tym czasie usunięto lub przeobrażono 
382 reklamy. W pozostałych przypadkach trwają procedury i negocjacje zmierzające do usunięcia 
lub dostosowania reklam do obowiązujących zasad. 

 
 

4.2.7. Opracowanie 
i wdrożenie 
sprawnego systemu 
oczyszczania miasta 
i egzekwowania 
utrzymania czystości 

 Ręczne i mechaniczne oczyszczanie Miasta ( wg. harmonogramów) oraz opróżnianie koszy 
ulicznych, sprzątanie terenów zielonych z zanieczyszczeń: 

 Zakres usługi obejmował zamiatanie ręczne jezdni, chodników i placów w Rynku i strefie 
centralnej oraz w strefie śródmiejskiej i peryferyjnej. Łączna powierzchnia objęta 
utrzymaniem w ramach zawartej umowy wyniosła 321 658 m 22. 

 Zakres obejmował zamiatanie mechaniczne jezdni dróg gminnych i wojewódzkich (na 
podstawie zawartego porozumienia). Łączna długość jezdni  objęta utrzymaniem w ramach 
zawartej umowy wyniosła 114 429 mb. 

  Obsługa stacji „psi pakiet” - opróżnianie koszy na odchody zwierzęce, mycie oraz 
uzupełnianie woreczków na nieczystości - 52 szt. zestawów. 

 Systematyczne opróżnianie koszy ulicznych - średnio ok 720 koszy.  
 Zbieranie nieczystości na terenach zielonych ( pasy drogowe, skwery, parki ). 
Działania w zakresie interwencji, dzikich wysypisk prowadzi Straż Miejska. 
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4.2.8. Podnoszenie jakości 
przestrzeni 
publicznych jako 
atrakcyjnych, 
wyposażonych 
w różnorodne 
udogodnienia i 
przyjaznych wszystkim 
grupom mieszkańców 

 Park im. gen. Władysława Sikorskiego - wykonano prace związane z zagospodarowaniem 
zieleni polegające m.in. na założeniu trawników, nasadzeniu drzew, krzewów, bylin, pnączy oraz 
kwiatów, usunięciu karpin, pni, korzeni po usuniętych drzewach i krzewach. Przeprowadzono 
remont i przebudowę ciągów pieszych i rowerowych, wybudowano nową instalację 
oświetleniową oraz monitoringu, a także przyłącza sieci wodociągowej wraz z poidłami dla ludzi 
i zwierząt. Wprowadzone  zostały współczesne elementy wyposażenia terenu tj.: zamontowano 
ławki, kosze na śmieci i kosze na psie odchody, stojaki na rowery. Został utworzony wybieg dla 
psów z miejscem do zabaw z psami oraz urządzeniami typu: wzniesienia, tunele i przeszkody, 
z niskim wygrodzeniem i osłonięciem nasadzeniami krzewów.  
 Park Centralny – przebudowane zostały place zabaw wraz z zagospodarowaniem zieleni  
towarzyszącej oraz wybudowano trzy obiekty mostowe. Wymieniono grunt przed 
przygotowaniem miejsc pod trawniki dywanowe. Zrealizowano prace związane 
z zagospodarowaniem zieleni polegające m.in. na założeniu trawników, nasadzeniu drzew, 
krzewów, bylin, pnączy oraz kwiatów, usunięciu karpin, pni, korzeni po usuniętych drzewach 

5.175.000,00 
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i krzewach. Ponadto przeprowadzono prace pielęgnacyjne na drzewostanie, zagospodarowano 
zielenią wzgórze z altaną i skarpę przy schodach. Zrealizowane zostały prace polegające na 
wykonaniu instalacji elektrycznej (w tym monitoringu wizyjnego, oświetlenia parku, zasilania 
fontann oraz budynku WC), zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz instalacji wodnej 
do nawodnienia terenów zielonych w parku, jak również roboty budowlane polegające na 
budowie ścieżek pieszych oraz ścieżki rowerowej. Wybudowane zostały: toaleta, schody 
terenowe, bramy wejściowe i pergole. Przeprowadzana została renowacja ogrodzenia i naprawa 
muru. Wprowadzone zostały współczesne elementy wyposażenia terenu tj.: zamontowano ławki, 
kosze na śmieci i kosze na psie odchody, a także stojaki na rowery. Wykonano studnię do 
nawadniania wraz z przyłączem na terenie dawnego cmentarza Św. Mikołaja, a także oświetlenie 
pergoli. Przeprowadzono remont wlotu do kolektora deszczowego zlokalizowanego w skarpie 
zbiornika Witoszówka I oraz naprawiono umocnienie brzegu zbiornika. Oczyszczono i odmulono 
potok Młynówka na odcinku od mostu drogowego w ul. Pionierów do przebudowanej kładki dla 
pieszych. Wykonano modernizację ogrodzenia dawnego cmentarza Św. Mikołaja.  
 Park Wrocławski – przygotowanie projektu pod wykonanie głównej alejki. Realizacja 2019. 
 Skwer przy ul. Wałowej -została wybudowana granitowa fontanna posadzkowa wyposażona 
w system pomp, filtrów i uzdatniania wody oraz falowniki zmieniające wysokość strug wody, 
sterowane elektronicznie i skoordynowane z wielobarwną iluminacją. Wykonano oświetlenie 
parkowe oraz monitoring skweru, wybudowano nowe gruntowe alejki, przygotowano grunt pod 
nasadzenia zieleni, zagospodarowano zielenią teren skweru tj. wykonano nasadzeia kwiatów, 
krzewów i drzew, wykonano trawniki, dokonano zakupu i montaż pergoli oraz montaż małej 
architektury tj. ławek, koszy na odpady, stojaków rowerowych.  
 Plac zabaw przy ul. M.C.-Skłodowskiej - przeprowadzono roboty budowlane w celu  
przygotowania terenu pod plac zabaw, wykonano nawierzchnię amortyzującą, zamontowano 
ogrodzenie, ławki, stojak na rowery oraz urządzenia zabawowe i urządzenia siłowni plenerowej. 
Wykonano również nasadzenia zieleni.  
 Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej – usunięto wyrodzone krzewy, 
zagospodarowano teren, wykonano parking, alejkę zasadzono nowe krzewy, kwiaty sezonowe, 
ustawione kosze i ławki.  
 Rewitalizacja Parku Młodzieżowego – wykonano mapę do celów projektowych, 

dokumentacje projektową. 
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4.2.9. Niwelowanie barier Niwelowanie barier architektonicznych prowadzone jest na bieżąco i polega na wykonywaniu  
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architektonicznych dla 
osób 
niepełnosprawnych 
i starszych, w tym 
w szczególności na 
styku przestrzeni 
publicznych, atrakcji 
turystycznych i 
obiektów usługowych  

czynności lub podejmowaniu inwestycji zmierzających do likwidacji barier funkcjonalnych, 
rozumianych jako brak dostępu lub utrudnienie w korzystaniu z przestrzeni życiowej na którą 
składa się architektura, urbanistyka, transport, komunikowanie się, a także urządzenia 
techniczne.  

 

Zdiagnozowane trendy: 
 Podstawowymi dokumentami realizacji strategii są dokumenty planistyczne, przy pomocy, których gmina kształtuje i prowadzi politykę przestrzenną 

tj.: 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy, przyjęte zostało uchwałą nr XXXV/422/09 Rady Miejskiej w Świdnicy 
z dnia 3 lipca 2009r. Studium, nie posiada rangi przepisu prawa miejscowego, jest zobowiązaniem władzy lokalnej do działań zgodnie z wyznaczonymi 
kierunkami. Dokument zawiera syntetyczny zestaw podstawowych informacji na temat stanu środowiska przyrodniczego 
i kulturowego, stanu zagospodarowania przestrzennego gminy, a także funkcjonowania jej systemów komunikacyjnych i uzbrojenia technicznego. Polityka 
przestrzenna miasta w roku 2018 prowadzona była na bazie ww. studium. 
Plan miejscowy zawiera przepisy prawa lokalnego obowiązujące w zakresie przeznaczenia terenu, zagospodarowania i warunków zabudowy, stanowiące 
bezpośrednią podstawę do wydawania decyzji pozwolenia na budowę oraz wywłaszczania gruntów na cele publiczne. 
 Powierzchnia miasta objęta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wyniosła na koniec roku 2018 – 82,2% (tj.1789,2ha). 
 Według stanu na 31.12 2018 r. Gmina Miasto Świdnica była właścicielem 1 864 lokali o łącznej powierzchni 90.957 m2 z tego: 
- lokali socjalnych - 564 lokali o powierzchni 22.511m2, 
- pomieszczeń tymczasowych - 11 pomieszczeń o powierzchni 182 m2, 
- lokal chroniony - 1 lokal o powierzchni 87 m2 ( w dyspozycji MOPS) 
- lokali mieszkalnych - 1.288 lokali o powierzchni 68.177 m2. 
 109 budynków mieszkalnych stanowi 100 % własność gminy. 
 Gmina przekazała mieszkańcom do najmu 67 lokali, w tym: 
- 31 lokali socjalnych,  
- 13 lokali mieszkalnych, 
- 17 mieszkań w ramach programu remontowego, 
- 6 pomieszczeń tymczasowych 
 W zakresie zagospodarowania lokali komunalnych odzyskano 93 lokale mieszkalne z tzw. ruchu ludności, z czego: 
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- 54 zostały przeznaczone na realizację list oczekujących na lokale mieszkalne, socjalne i zamienne, 
- 18 skierowano do programu remontowego, 
- 20 przeznaczono do sprzedaży w przetargach nieograniczonych lub sprzedaż udziału w mieszkaniu, 
- 1 lokal wycofano z eksploatacji. 
 Na dzień 31.12.2018 r. Miasto posiada zobowiązania dotyczące przydziałów mieszkań w stosunku do 322 rodzin/osób. 
- lista socjalna - 62 rodziny/osoby, 
- lista wykwaterowań - 37 rodzin/osób, 
- lista mieszkalna- 3 rodziny/osoby, 
- lista wyroków eksmisyjnych - 220 rodzin/osób, 
 Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 

zabytków w oparciu o uchwałę nr XL/439/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 stycznia 2018 r. określającą zasady udzielania tych dotacji, podjęto 6 
uchwał o udzielenie dotacji na prace planowane lub interwencyjne nr: 

1) XLI/445/18 z dnia 23 lutego 2018 r.  
2) XLIII/469/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. 
3) XLV/495/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. 
4) XLVII/507/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. 
5) XLVIII/516/18 z dnia 28 września 2018 r. 
6) XLVIII/517/18 z dnia 28 września 2018 r.  
Łącznie na realizację zadań przekazano z budżetu w 2018 r. – 2.880.000,00 zł. 
CEL SZCZEGÓŁOWY: 4.3. POPRAWA JAKOŚCI I USPRAWNIENIE SYSTEMU TRANSPORTOWEGO I PARKINGOWEGO W MIEŚCIE  

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej 
Jednostki współpracujące: Wydział Inwestycji Miejskich 

4.3.1. Lobbowanie na rzecz 
budowy 
południowego odcinka 
obwodnicy drogowej 
Świdnicy. 

Budowa południowej obwodnicy Świdnicy ma na celu poprawę układu komunikacyjnego 
i zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych 
z infrastrukturą TEN-T. Obwodnica swój początek będzie miała w węźle „Słotwina, a koniec 
w węźle „Pszenno”. Liczne zabiegi i starania władz miasta o wpisanie zadania do realizacji 
w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 na oficjalną listę Programu 
Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zakończyły się na przyjęciu i wpisaniu wniosku Gminy 
Miasto Świdnica do dokumentu pn. Stanowisko Negocjacyjne Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego z lipca 2014 r., jako zadanie o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju 2014-2020 pn. 
„Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu Drogi Krajowej 35 oraz budowa obwodnicy Świdnicy 
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wraz z modernizacją drogi krajowej nr 35 na odcinku Słotwina- Świebodzice” oraz na 
umieszczeniu zadania na liście rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. 
Do dzisiaj obwodnica nie została wpisana rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014-2023 z perspektywą do 2025 r. W roku 2018 odbyły się spotkania z posłami i senatorami 
Ziemi Wałbrzyskiej w sprawie interwencji w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie poprawy 
połączeń z drogami ekspresowymi i powrotu do planów budowy obwodnicy Świdnicy wraz 
z ujęciem jej w planach rządowych. W listopadzie 2018 r. przekazano na ręce Prezesa Rady 
Ministrów pismo w sprawie budowy obwodnicy, a w styczniu 2018 pismo do Ministerstwa 
Infrastruktury o ujęcie w planach rządowych budowy obwodnicy Świdnicy. Obwodnica została 
wpisana do porozumienia koalicyjnego na szczeblu sejmiku samorządu wojewódzkiego zawartym 
między przedstawicielami PiS i Bezpartyjnymi Samorządowcami. Budowa południowej obwodnicy 
Świdnicy to konieczność ze względu na rosnący ruch samochodowy na drodze krajowej nr 35, 
który niedługo osiągnie stan krytyczny i doprowadzi do komunikacyjnej blokady miasta. 
Budowa obwodnicy Świdnicy z modernizacją drogi krajowej nr 35 wraz z poprawą 
bezpieczeństwa i zwiększeniem płynności systemu komunikacyjnego na drogach powiatu 
świdnickiego została zgłoszona, jako zadanie powiatowe do wykazu propozycji projektowych 
zgłoszonych do Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2020-2030 oraz do Strategii Rozwoju 
Województwa Dolnośląskiego do roku 2030. 

4.3.2. Remont i 
modernizacja 
zdekapitalizowanych 
dróg, chodników 
i ciągów pieszo- 
jezdnych oraz 
likwidacja braków w 
ich wyposażeniu 
 

 Przebudowa chodników w mieście Świdnica - ok. 4570 m². 
 Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego - w ramach realizacji inwestycji usunięto kolizję 

z siecią wodociągową oraz wybudowano kanalizację deszczową, dokonano zmianę 
nawierzchni jezdni z gruntowej na kostkę betonową, budowę oświetlenia ulicznego, 
chodników oraz wprowadzono elementy uspokojenia ruchu w postaci progów, wyniesionego 
skrzyżowania i przejść dla pieszych. Przewidziano również budowę zatoki postojowej dla 
samochodów osobowych. 

 Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej - inwestycja polegała na przebudowie 
nawierzchni jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia drogowego oraz 
budowie ścieżki rowerowej. 

 Przebudowa ul. Ludwika Waryńskiego - zakres prac obejmował wymianę warstwy ścieralnej 
jezdni na odcinku od numeru 33 do 45, przebudowę chodników oraz wykonanie nowych 
wpustów kanalizacji deszczowej. 

 Przebudowa ul. Deszczowej - prace budowlane objęły zmianę nawierzchni drogi z gruntowej 

955.000,00 
399.619,90 

 
 
 
 
 

6.274.559,57 
 
 

510.896,97 

 
 

361.951,61 
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na kostkę betonową, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Równocześnie z robotami 
drogowymi ŚPWiK wykonał sieć kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej. 

 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami 
Romualda Traugutta i Al. Niepodległości - w ramach inwestycji wykonano przebudowę jezdni 
i chodników na odcinku od skrzyżowania z ul. Romualda Traugutta do skrzyżowania pl. 
Grunwaldzkiego o długości 205 m i od ul. Romualda Traugutta do ul. Lelewela o długości 205 
m. Przebudowano także kanalizację deszczową na całej długości drogi oraz dodatkowo 
dostawiono dwie lampy oświetlenia ulicznego. 

 Rozbudowa ul. Chłopskiej – koszty odszkodowań na rzecz Skarbu Państwa i Kolei 
Państwowych S.A. za przyjęcie z mocy prawa nieruchomości przez Miasto w związku z 
rozbudową drogi. 

 Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt) – zakończenie prac projektowych.  
 Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/ Kliczkowska- wydatkowanie środków na 

cześć wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji, pokrycie kosztu pełnienia nadzoru 
inwestorskiego oraz wykonanie projektu zieleni dla planowanego ronda. Wartość całej 
inwestycji 3.900.000,00 z czego 30% kosztów pokrywa prywatny inwestor – właściciel 
obiektu handlowego. 

 Przebudowa ul. Franciszkańskiej – zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na 
budowę.  

 Przebudowa al. Niepodległości (droga wojewódzka nr 379) w Świdnicy – etapami  
 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy – 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla 
budowy ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy ul. Tadeusza Ząbka i gen. Władysława Andersa 
wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego. Wykonano projekt doświetlenia przejazdu rowerowego i 
przejścia pieszego.  

 Remonty dróg związane z usuwaniem ubytków w jezdni i przełomów w nawierzchniach:  
-kostka betonowa – 456 m² 
-kostka granitowa – 615 m² 
-masy mineralno-asfaltowe – 15 290 m² 
-drogi gruntowe – 11 153 m² . 

 
 

1.757.886,35 

 
 
 
 
 

123.978,00 
 

11.400,00 
 

55.875,80  
 
 
 
 

55.350,00 
160.965,00 

16.345,00 
 
 
 

1.035.434,67 w tym:  
42.721,00 
78.298,42 

853.407,25 
61.008,00 

4.3.3. Zwiększanie liczby 
miejsc parkingowych 

 Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy – etapami 
( wykonano 63 miejsca parkingowe) wraz z przebudową sieci energetycznej oraz kanalizacji 

636.619,81 
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deszczowej. 
 Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy ( w trakcie przebudowy ulicy 

wykonano 31 miejsc parkingowych. 

 
295.659,34 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 4.4. PODNOSZENIE JAKOŚCI I PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ I MIĘDZY MIASTOWĄ 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Transportu 
Jednostki współpracujące: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o., Wydział Inwestycji Miejskich 

4.4.1. Usprawnienie 
transportu kolejowego 
poprzez lobbowanie 
o częstsze połączenia 
miejsc o istotnym 
znaczeniu dla rynku 
pracy, w tym 
w  szczególności 
z Wrocławiem 

Ruch pasażerski (komunikacja kolejowa) obsługiwany jest przez Koleje Dolnośląskie S.A. – Spółkę 
utworzoną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w celu zapewnienia sprawnego 
systemu kolejowej komunikacji regionalnej 
Ruch towarowy obsługiwany jest przez następujących operatorów: PKP CARGO S.A.; Pol - Miedź - 
Trans Sp. z o. o./PMT/; Firma Handlowo Usługowa Orion Kolej; Lotos Kolej Sp. z o. o.; Ecco Rail 
Sp. z o. o.; PRKiI S.A. Wrocław.  
Na terenie Świdnicy znajduje się jeden czynny pasażerski dworzec kolejowy - Świdnica Miasto 
i jeden czynny towarowy dworzec kolejowy - Świdnica Przedmieście. Najbliższym węzłem 
kolejowym, z którego odjeżdżają pociągi dalekobieżne, jest odległa o 10 km Jaworzyna Śląska.  
Przez Miasto przebiegają następujące linie kolejowe: 
 Linia kolejowa nr 137 - linia kolejowa łącząca Katowice i Legnicę, nazywana też jako 

Podsudecka Magistrala Kolejowa (PMK). Zarządca linii PLK S.A.  
 Linia kolejowa nr 285 - linia kolejowa Świdnica- Wrocław. Zarządca linii PLK S.A. 
 Łącznica 771 – Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto. Zarządca linii PLK S.A. 
Ww. linie kolejowe przechodzą przez teren Miasta i są usytuowane w przekopie i na nasypach.  
W sieci kolejowej znajdują się wiadukty i mosty. W mieście mamy trzy główne przejazdy: 
ul. Komunardów, ul. Wałbrzyska, ul. Westerplatte.  
 
W roku 2018 rozpoczęła się realizacja projektu „Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku 
Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój” polegającego na przywróceniu linii kolejowej 285 ze stacji 
Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój – najbardziej malowniczej trasy, obfitującej w wiele obiektów 
inżynierskich oraz uzgadniały listę zadań towarzyszących tj. miejsca przywrócenia przystanków 
kolejowych. Przedsięwzięcie było wspierane przez Komitet Sterujący Aglomeracji Wałbrzyskiej 
oraz realizowane w oparciu o Strategię ZIT AW, w o Zintegrowany Program Transportu 
Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt jest realizowany 
w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
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Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 System transportu 
kolejowego. Zadanie o wartości 136.481. 820,67 zł, w tym dofinansowanie 94.295.132,33 zł 
realizują PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 
Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica 
Kraszowice – Jedlina Zdrój od km 60,720 do km 82,426 oraz m.in. budowę nowego posterunku 
odgałęźnego Świdnica Kraszowice.  

4.4.2. Lobbowanie na rzecz 
reaktywacji kolei na 
trasie Wrocław  
– Jedlina  

  

4.4.3. Wspieranie działań na 
rzecz rewitalizacji 
odcinka kolejowego 
Jaworzyna Śląska  – 
Świdnica z 
bezpośrednim torem 
do Wrocławia 

  

4.4.4. Współpraca w ramach 
Aglomeracji 
Wałbrzyskiej w celu 
uzyskania spójności 
transportowej. 

 W 2018 r. MPK Świdnica uruchomiło nową linię 31A na trasie Świdnica - Wałbrzycha przez 
Świebodzice z przystanku na pl. Grunwaldzkim. W okresie od 8 września 2018 r. do końca 
roku 2018 uruchomiono 15 połączeń regularnych.  

 Wpisano do rozporządzenia Rady Ministrów o sieci dróg krajowych i autostrad drogi S8 
Kobierzyce-Kłodzko-Boboszów z przebiegiem i węzłem w okolicach Sobótki oraz opracowanie 
studium dla przyszłej drogi mającej połączyć węzeł S8 Sobótka z węzłem S3 w Bolkowie przez 
Świdnicę i Świebodzice oraz zlecenie dokumentacji projektowej dla przebudowy lub budowy 
dróg krajowych łączących węzeł S3 w Bolkowie z Wałbrzychem i Jelenią Górą. 

 Wpisano do nowego kontraktu wojewódzkiego i przystąpienie do realizacji obwodnic 
Dzierżoniowa, Złotoryi, Boguszowa-Gorce, Góry, wschodniej obwodnicy Wrocławia oraz 
Strzegomia, Świdnicy, Ścinawy wraz z mostem na Odrze, Milicza. 

 

4.4.5. Rozwój 
niskoemisyjnego 
taboru miejskiego 

 W ramach projektu „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii komunikacyjnych 
na terenie miasta Świdnica i gmin Świdnica i Marcinowice” zakupiono 9 szt. nowoczesnych 
i ekologicznych autobusów do obsługi pasażerów korzystających z linii miejskich i podmiejskich (7 
szt. autobusów Solaris Urbino 12 z silnikiem EURO 6 oraz 2 autobusów Solaris Urbino 10,5 

Projekt o wartości 
10.442.725,83 zł, 

w dofinansowanie 
7.216.517,85 zł.  



 

81 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2018 

 

z silnikiem EURO 6); 
 Zakupiono autobus turystyczny Irisbus Iliade; 
 Zakupiono autobus turystyczny Van Hool;  
 Zamontowano wiaty małe przystankowe (razem 36 szt.), podnoszące standard i estetykę do 

eksponowania informacji pasażerskiej, ale przede wszystkim poprawiając standard 
pasażerów, oczekujących na autobus;  

 Przystąpiono do Programu na opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności z Programu 
Gepard - transport zeroemisyjny w mieście, który ma ułatwić pozyskanie środków na 
realizację przedsięwzięć, polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie oraz 
zakup 2 szt. bezemisyjnych autobusów o napędzie elektrycznym wraz z trzystanowiskową 
stacją ładowania baterii autobusowych plug-in. Projekt w trakcie realizacji; 

 Wyremontowano i przystosowano dla osób niepełnosprawnych część ciągów pieszych 
prowadzących do centrum miasta; 

 Rozwiązano część problemów płynności ruchu pojazdów aut, jego płynności (przebudowa 

rond, skrzyżowań, dróg, wiaduktu na terenie miasta). 

 
190.650,00 zł. 
178.350,00 zł 

4.4.6. Wprowadzenie 
inteligentnych 
rozwiązań w zakresie 
mobilności. 

Wdrożono: 
 system kamer i nadajników GPS we wszystkich autobusach; 
 nowoczesne bezgotówkowe formy płatności za przejazd w autobusach;  
 kasowniki przystosowane do zbliżeniowych płatności bezgotówkowych kartami bankowymi 

w każdym autobusie; 
 terminale zbliżeniowe dla kontrolerów, sprawdzających bilety kupione przy użyciu bankowych 

kart płatniczo/kredytowych; 
 internetowe rozkłady jazdy - www.rozklad.mpk.swidnica.pl/; 
 tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej tzw. elektroniczne wyświetlacze; 
 aplikacje na telefon - mobilny dynamiczny rozkład jazdy on-line na smartfony; 
 płatności przez Internet; 
 Zamontowano 25 nowoczesnych wiat przystankowych o aluminiowej konstrukcji i wyższym 

standardzie technicznym (podświetlane gabloty rozkładowe oraz gabloty reklamowe), 
z czego 9 z przyłączami elektrycznymi.  

245.321,04 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 4.5. POPULARYZACJA I ROZWÓJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Transportu 
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Jednostki współpracujące: Wydział Inwestycji Miejskich, Referat Turystyki 

4.5.1. Budowa i rozwój dróg 
rowerowych i pieszych 
wraz z oznakowaniem 

 Park Centralny – dwukierunkowa droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej o przebiegu od 
ul. Pionierów i Sprzymierzeńców do ul. Lipowej 693 mb.  

 Przebudowa ul. Kraszowickiej -wybudowano na części drogę rowerową dwukierunkową 
o nawierzchni asfaltowej, a w miejscach gdzie szerokość pasa drogowego na to nie pozwalał 
ciąg pieszo-rowerowy - od skrzyżowania z ul. Działkową i Chłopską do ul. Przyjaźni – 773mb. 

 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad rzeką 
Bystrzycą w Świdnicy – 222 mb. 

 Budowa ul. Św. Brata Alberta - asfaltowa dwukierunkowa droga rowerowa– 218mb. 

152.460,00 
 

170.060,00 
 
 

48.840,00 
 

47.960,00 

4.5.2. Dostosowanie ciągów 
komunikacyjnych do 
potrzeb ruchu 
rowerowego 

 Wprowadzanie stref uspokojonego ruchu, które zwiększają bezpieczeństwo rowerzystów 
poruszających się po jezdni drogi publicznej. Zgodnie ze standardami na drodze 
z ograniczeniem prędkości pojazdów do 30 km/h nie ma potrzeby wyznaczać pasów na jezdni 
ani budować dróg rowerowych. 

 Przebudowa chodników w mieście Świdnica. 
 Rozbudowa skrzyżowania ulicy Mikołaja Kopernika/ Kliczkowska. 
 Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy. 
 Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy. 
 Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy. 
 Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy. 
 Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy – etapami 
 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w m. Świdnica na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami 

z ulicami Romualda Traugutta i al. Niepodległości. 
 Budowa drogi gminnej – sięgacza ul. Bystrzyckiej w Świdnicy  
 Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Świdnicy. 
 Przebudowa ul. Ludwika Waryńskiego w Świdnicy. 
 Rozbudowa ul. Chłopskiej. 
 Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej 

emisji. 
 Rowerem przez Miasto – budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo- rowerowych w Świdnicy 

sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej. 
 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy. 

0 
 
 
 

1.220.318,29 
55.875,80 

367.953,29 
6.274.559,57 

399.619,90 
165.346,61 
668.997,00 

30.750,00 
 

5.535,00 
560.000,00 
510.896,97 
123.978,00 

2.811.580,30 
 

23.300,00 
 

16.345,00 
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 Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej (projekt). 
 Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy. 

11.400,00 
4.312.900,00 

4.5.3. Realizacja programów 
edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży w 
zakresie ruchu 
rowerowego 

 „Świdnica na rowery”, celem akcji jest propagowanie zdrowego stylu życia, ekologii, 
bezpiecznej jazdy na rowerze oraz integracji świdniczan. W ramach akcji organizowany jest 
wspólny przejazd świdniczan ulicami miasta (rajd rowerowy), a następnie uczestnictwo 
w pikniku rodzinnym, w czasie którego odbywają się zabawowe formy edukacyjne w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Udział w akacji wzięło ponad 1300 osób. 

 „Rower pomaga” – akcja promująca jazdy na rowerze, zachęcające do dbania o zdrowie 
i środowisko. Dzięki wspólnym wysiłkom uczestnikom akcji udało się „wyjeździć” 4 rowery. 

 Międzyszkolny Konkurs Ruchu Drogowego zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 8 
w Świdnicy; 

 W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT) na świdnickim Rynku 
odbył się festyn pn. „Zwiedzaj Świdnicę na rowerze”. Symboliczny przejazd dookoła 
głównego placu miasta, gry i zabawy dla dzieci, prezentacja nowinek rowerowych, udzielano 
instruktażu w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a na stanowisku policji można było 
oznaczyć swój jednoślad na wypadek kradzieży. W Rynku zorganizowano punkt informacyjny, 
w którym zachęcano do korzystania z e-biletu podczas przejazdów komunikacją miejską, 
demonstrowano działanie mobilnego rozkładu jazdy, a także przedstawiano zasady 
sortowania odpadów.  

 Zadanie Eco Challenge w ramach ETZT pod hasłem modalność w transporcie, polegające na 
pokonaniu odcinka około 2,2 km pomiędzy początkiem ul. Jodłowej a przystankiem na pl. 
Grunwaldzkim przez ochotników w możliwie różnorodny sposób - samochodem, rowerem, 
autobusem liniowym, pieszo, czy biegiem. 

15.000,00 
 
 
 
 

5.000,00 
 

1.471,79 

4.5.4. Opracowanie 
i realizacja spójnego 
systemu dróg i tras 
rowerowych we 
współpracy 
z sąsiednimi 
samorządami, w tym 
gminami Aglomeracji 
Wałbrzyskiej 

Wspólnie z Gminą Świdnica w 2018 r. podpisano umowę partnerską o wspólnym realizowaniu 
i finansowaniu dróg rowerowych w ramach projektu „Budowa dróg rowerowych w Gminie 
Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji”. Przedmiotem projektu jest 
inwestycja ograniczająca indywidualny ruch zmotoryzowana w centrum miasta. Miasto 
zadeklarowało wykonać drogę rowerową wzdłuż ul. Śląskiej od ul Słowiańskiej do granic miasta 
wraz z oświetleniem – 745 mb, budowę ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo – 
rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy, a Gmina Świdnica wybudować drogę rowerową 
w Bystrzycy Dolnej – 1004 mb. W 2018 roku zostało przygotowane studium wykonalności, 
złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020, Osi 3 Gospodarka 

Projekt o wartości 
4.955195,38 zł. Udział 

miasta w projekcie 
wynosi 3.604.817,26 zł 
w tym dofinansowanie 

2.859.490,79 zł. 
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niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Podziałania 3.4.4 Wdrażanie 
strategii niskoemisyjnych – ZIT AW, typ projektu 3.4.A d) i podpisano umowę na dofinansowanie. 
Realizację zadania zaplanowano na rok 2019.  

4.5.5. Poszerzenie miejskiej 
wypożyczalni rowerów 
i zwiększenie ilości 
stojaków. 

W 2018 roku zakupiono 17 sztuk stojaków rowerowych U- kształtnych. Ustawiono je w Rynku 
przed wejściem do biura ŚOK oraz wejściem do teatru- 6 szt., na ul. Kolejowej przy skrzyżowaniu 
z Spacerową- 4 szt. oraz przy wejściu głównym do Szkoły Podstawowej nr 8 – 7 szt. 

8.661,66 

WSKAŹNIKI STAN 2015 STAN 2018 TENDENCJA 

liczba mieszkań na 1000 mieszkańców 
 

411,0 426,4                   ^ 

zasoby mieszkaniowe [liczba mieszkań 23 995 24 437                       ^ 

powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 mieszkańca [m2] 
 

25,8 26,80                       ^ 

udział dróg gminnych publicznych 40 o nawierzchni ulepszonej w ogólnej 
długości dróg gminnych [%] 
 

89,7 89,96                        ^ 

liczba publicznych miejsc parkingowych ogółem [szt.] 
 

8 869 8 3832                       ⱽ 

długość dróg rowerowych [km] 16,0 23,5                        ^ 

OBSZAR STRATEGICZNY 5 
WSPÓŁPRACA, WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I EDUKACJA 

 

CEL PRIORYTETOWY 5 
WZMOCNIENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 
2 Informacja podana przez Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy 
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POLITYKI, PLANY, PROGRAMY: 
 Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie miasto Świdnica na lata 2011-2018 
 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Świdnica na lata 2016-2020 
 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2017 
 Kierunki polityki społecznej Gminy Miasto Świdnica na lata 2017-2018; 
 Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Świdnica na lata 2015-2017 
 Program Senior – WIGOR w Świdnicy 
 Program „Świdnicka Karta Dużej Rodziny” 
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na rok 2018 
 Program Aktywności Lokalnej w Gminie Miasto Świdnica na lata 2016-2020 
 Program Świdnicka Karta Seniora; 
 Programu profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy na lata 2016-2018 

w Gminie Miasto Świdnica 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 5.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA RZECZ ROZWOJU MIASTA 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywizacji Obywatelskiej 
Jednostki współpracujące: Wydział Promocji, Referat Organizacji Pozarządowych  

5.1.1. Wspieranie działań 
obywatelskich 
i partnerstw lokalnych  
m.in. poprzez 
kontynuację budżetu 
partycypacyjnego 

Zadania inwestycyjne, wybrane przez mieszkańców w ramach IV. Edycji Budżetu Obywatelskiego 
w Świdnicy (2017) zostały przekazane do realizacji na rok 2018. W urnach, za pośrednictwem 
Internetu lub korespondencyjnie swój głos oddało 4932 osoby, co stanowi 10,4% uprawnionych 
do głosowania. Projekty, które zwyciężyły w plebiscycie prezentują się następująco: 
 . Plac zabaw dla dzieci przy ul. Bora-Komorowskiego/M. Curie-Skłodowskiej - wykonano plac 

zabaw z urządzeniami, nawierzchnią amortyzującą oraz ogrodzeniem.  
 Ogrodzenie placu zabaw zlokalizowanego na Kolonii wraz z zamontowaniem ławeczki 

i tablicy informacyjnej - na terenie zieleńca przy ul. Willowej wykonano plac zabaw, 
zamontowano ogrodzenie wokół placu o długości 60 mb. Dookoła placu posadzono krzewy 
oraz drzewa.  

 Odtworzenie najbardziej zniszczonych fragmentów chodników miejskich przy ul. 
Prądzyńskiego, Dąbrowskiego, Marcinkowskiego, E. Plater, J. Riedla, W. Wróblewskiego, 
L. Waryńskiego i pl. Piłsudskiego – zadanie zrealizowane. 

 
 
 
 

137.989,00 
 

39.360,00 
 
 
 

160.000,00 
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 Odtworzenie najbardziej zniszczonych fragmentów chodników miejskich na Osiedlu 
Młodych – w lipcu 2018 roku podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę 738.597,00 
zł. Zakres przetargu obejmował zarówno chodniki z Budżetu Obywatelskiego jak i chodniki 
wykonywane co roku z budżetu miasta, w ramach inwestycji. Zadanie zakończone. 

 Przebudowa placów zabaw z wymianą urządzeń i nawierzchni -przebudowa placu zabaw 
wraz z wymianą urządzeń i nawierzchni w Przedszkolu Miejskim nr 6 przy ul. Komunardów 2 
w Świdnicy oraz przebudowa placu zabaw wraz z wymianą urządzeń i nawierzchni 
w Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Lelewela 10 w Świdnicy. Ze względu na unieważnienie 
pierwszego przetargu (brak oferentów), ogłoszono drugi przetarg nieograniczony. Termin 
realizacji robót budowlanych zakończył się w 2019 r. 

 Budowa boiska do gier zespołowych - zadanie inwestycyjne polegające na budowie boiska do 
gier zespołowych będzie realizowane będzie przez Wydział Inwestycji Miejskich w I półroczu 
2019 roku. 

 Strefa Aktywnego Wypoczynku G4 – Siłownia zewnętrzna, StreetWorkout - zadanie 
realizować będzie Szkoła Podstawowa nr 6. Planowane zakończenie procedury wyboru 
wykonawcy (dostawa i montaż urządzeń) to przełom I i II kwartału 2019 roku. Zakończenie 
montażu urządzeń planowane jest do 30 czerwca 2019 roku. 

 Zatoka KRASZOWICE Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno-Sportowe - Kraszowickie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich (wnioskodawca projektu) zawnioskowało, aby kwota 
z budżetu obywatelskiego została przekazana na rzecz realizacji projektu pn. Klub Seniora przy 
ul. Malinowej 2. Miasto zakupiło budynek przy ul. Malinowej. Zadanie to będzie realizowane 
w roku 2019 roku. 

W 2018 roku została przeprowadzona V. edycja Budżetu Obywatelskiego w ramach którego 
mieszkańcy Świdnicy wybrali następujące inwestycje do realizacji w 2019 roku: 
 Monitoring przejścia nad łącznikiem do budynku przy ul. Siostrzanej 1-25.  
 Remont placu zabaw w Przedszkolu nr 1 przy pl. Św. Małgorzaty 15. 
 Wykonanie kreatywnego placu zabaw- strefa gier podwórkowych na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 4 przy ul. Marcinowskiego 4-6. 
 Remont placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Świdnicy. 
 Wykonanie zieleni o charakterze rekreacyjnym w okolicy „Plastra Miodu”. 
 Wyposażenie placu zabaw oraz utwardzenie dojścia do placu. 
 Remont chodnika przy ul. Okrężnej 34-74. 

224.000,00 
 
 
 

Przedszkole Miejskie 6 – 
209.103,25 

Przedszkole Miejskie 4 – 
236.508,75 

 
 

00,00 
 
 

00,00 
 
 
 

9.840,00 
 
 
 
 
 
 

ok. 40.000,00 
ok. 150.000,00 
ok. 160.000,00 

 
ok. 224.000,00 
ok. 144.000,00 

ok. 62.000,00 
ok. 208.000,00 
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 Klub Seniora przy ul. Malinowej 2 w Świdnicy.  
 Remont chodnika przy ul. Sarniej i Zwierzynieckiej. 

ok. 96.000,00 
ok. 192.000,00 

5.1.2. Delegowanie zadań 
i projektów na rzecz 
organizacji 
pozarządowych 
i ruchów miejskich 

 Orszak Trzech Króli pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich” – udział ok. 4500 osób; 
 Wieczory Świdnickie – koncert w katedrze świdnickiej; 
 Marsz pod hasłem „Ojczyzna rodziną silna” – II edycja Święta Rodziny.  

10.000,00 
12.000,00 

5.1.3. Wspieranie 
pozyskiwania 
zewnętrznych 
środków finansowych 
dla organizacji 
pozarządowych przez 
Centrum Organizacji 
Pozarządowych 

Referat Organizacji Pozarządowych (ROP) na bieżąco przekazuje informacje organizacjom 
pozarządowym o dostępnych środkach zewnętrznych dla ngo. 
Informacje są przekazywane poprzez: 
 zamieszczenie na portalu Facebook – Fanpage „Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych”; 
 wysyłane za pomocą poczty elektronicznej; 
 zamieszczane na tablicy ogłoszeń wewnątrz Centrum. 
Udzielana była pomoc w sporządzeniu wniosku, realizacji i rozliczeniu przyznanych środków 
zewnętrznych.  
Udzielane było wsparcie w zakresie ngo, finansów i pomoc prawna. 

 

5.1.4. Poprawa warunków 
lokalowych dla 
organizacji 
pozarządowych 

Działalność ngo-ów koordynowana jest przez ROP w Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych z siedzibą przy ul. Długiej 33 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -19.00, 
w czwartek w godz. 8.00- 20.00, natomiast w soboty i niedziele stosownie do potrzeb. 
W budynku Centrum swoją siedzibę ma ok. 40 organizacji pozarządowych, ok. 20 organizacji 
korzysta z adresu do korespondencji, ok. 120 organizacji, które siedzibę mają poza Centrum 
korzysta z różnym form wsparcia/doradztwa. 
Pomieszczenia w budynku Centrum użytkowane są bezpłatnie na działania statutowe ngo-sów; 
Beneficjentami Centrum są:  
 członkowie organizacji pozarządowych; 
 mieszkańcy zainteresowani założeniem organizacji; 
 instytucje publiczne i prywatne zainteresowane współpracą; 
 grupy wolontariuszy; 
 radni Młodzieżowej Rady Miasta; 
 członkowie Rady Seniorów; 
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 osoby korzystające z nieodpłatnych porad prawnych, Mediatorów, Biura Porad 
Obywatelskich. 

W Centrum prowadzone są szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria, wystawy, spotkania i 
inne przedsięwzięcia z udziałem ngo-ów; 
W roku 2018 przystąpiono do realizacji projektu pn. Rewitalizacja przestrzenno- społeczna Miasta 
Świdnica - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. 
Siostrzana – Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40 – w ramach 
którego nastąpi przebudowa budynku przy ul. Rynek 39-40 w Świdnicy, w celu utworzenia 
Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw oraz Informacji Turystycznej, w tym ich wyposażenie.  

5.1.5. Opracowanie 
i wdrożenie polityki 
współpracy 
z organizacjami 
pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami 
prowadzącymi 
działalność społecznie 
użyteczną 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na rok 2018. Program określa m.in.: 

 cele główne i szczegółowe współpracy; 
 zasady współpracy; 
 formy współpracy finansowe i pozafinansowe; 
 planowane środki finansowe na realizację programu; 
 zadania publiczne priorytetowe. 
Z realizacji Programu rokrocznie sporządzane jest sprawozdanie przekazywane Radzie Miejskiej 
Świdnicy.  

 W roku 2018 powołano nowy skład Rady Sportu (2015). Wśród Rady zasiedli przedstawiciele 
organizacji sportowych działających na terenie miasta, którzy pełnią swoje funkcje społecznie. 
Jest to zespół o charakterze opiniodawczym, doradczym i konsultacyjnym. Do jego zadań 
należy w szczególności opiniowanie strategii rozwoju Gminy Świdnica w zakresie kultury 
fizycznej, budżetu miasta w części dotyczącej sportu, projektowanie programów rozwoju bazy 
sportowej, uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej na jej terenie i tworzenie wniosków 
dotyczących przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień zawodnikom i trenerom ze 
stowarzyszeń sportowych. Z radą konsultowane są plany imprez sportowych i rekreacyjnych, 
organizowanych przez różne organizacje w mieście.  

 Działała Świdnicka Rada Działalności Pożytku Publicznego (2016), której zadaniem było m.in. 
konsultowanie i opiniowanie projektów dokumentów strategii rozwoju miasta, projektów 
uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących określonych zadań publicznych, wyrażanie 
opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych. 

 Działała Młodzieżowa Rada Miasta Świdnicy powołana do życia uchwałą nr XIV/174/12 z dnia 
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24 lutego 2012 r., która upowszechniała idee samorządowe i kreowała postawy obywatelskie 
wśród młodzieży.  

 W dniu 7 czerwca 2018 r. odbyły się wybory do Rady Seniorów w Świdnicy. Rada działa, jako 
ciało konsultacyjne, doradcze i inicjatywne. Powstała w roku 2014 w celu pobudzania 
aktywności obywatelskiej osób starszych. Przedstawiciele tej organizacji biorą czynny udział 
w obchodach Dni Seniora czy też w Senioriadzie. Współpracują z podmiotami, których 
statutową działalnością jest dobro na rzecz osób starszych, czyli m.in. z Dziennym Domem 
Senior Wigor, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, TKKF Licznikowiec i klubami seniora na 
Osiedlu Młodych i Zarzeczu. Członkowie Rady Seniorów współuczestniczyli w organizacji 
takich przedsięwzięć jak: Świdnicka Karta Seniora, Ogólnopolska Karta Seniora, Koperta Życia 
i szczepienia dla seniorów. 

 Działało Świdnickie Centrum Wolontariatu przy Centrum Organizacji Pozarządowych 
w Świdnicy przy ul. Długiej 33. Członkowie Centrum Wolontariatu prowadzą portal 
społecznościowy facebook (grupy otwarte) w ramach których promują wolontariat w 
świdnickich organizacjach. Zamieszczają na bieżąco informacje o organizowanych 
wydarzeniach, poszukiwaniu wolontariuszy oraz informacje dla wolontariuszy. W ramach 
działalności w roku 2018 prowadzona była współpraca ze szkolnymi klubami wolontariatu, 
koordynowano działania wolontarystyczne, realizowane przez Młodzieżową Radę Miasta oraz 
współpracowano przy organizacji wydarzeń, m.in. Festiwal Kolorów, Noc Świętojańska, 
warsztaty dla dzieci dotyczące 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, Okiem 
Młodych, Wigilia dla organizacji pozarządowych, ferie dla dzieci. Przeprowadzono konkursy: 
„Miejsce przyjazne wolontariuszom”, „Wolontariusz Roku”, „Aktywna organizacja 
pozarządowa” oraz zorganizowano Galę Wolontariatu podczas której rozdano nagrody. 

5.1.6. Stworzenie miejsc 
spotkań i aktywnego 
spędzania czasu 

 Realizacja projektu „Akademia Wiedzy Koniecznej” – projekt dofinansowany w ramach  
Programu Operacyjnego Wiedz Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej II - Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się 
przez całe życie, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu była 
Politechnika Wrocławska, Gmina Miasto Świdnica – jako jeden z partnerów w projekcie. Działania 
na terenie Świdnicy realizowane były przez Szkołę Podstawową nr 2 w Świdnicy w okresie 
01.2017-06.2018 przez konsorcjum: Politechnika Wrocławska – Studium Nauk Humanistycznych 
i Społecznych, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Carpe Diem”. Celem Projektu było 

200.000,00 
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zwiększenie udziału osób dorosłych w edukacji poprzez uruchomienie w 20 szkołach Lokalnych 
Ośrodków Wiedzy i Edukacji. Zajęcia prowadzone w ramach projektu miały różnorodny charakter 
np. kursy językowe, zajęcia komputerowe, doradztwo zawodowe, rękodzieło, zajęcia taneczne, 
fitness, spotkania w kawiarence, zajęcia w Szkole Rodziców, wyjazdy kulturalne, olimpiady 
rodzinne, gry społeczne. 
Zadania realizowane przez Miejska Bibliotekę Publiczną:  
 Dyskusyjny Klub Książki „Melina Literacka”; 
 Klub Miłośników Dobrej Książki; 
 Dyskusyjny Klub Filmowy „Kinoteka”; 
 Klub Gier Planszowych „Kostka”; 
 Klub „Nitka”; 
 Klub Seniora; 
 Zajęcia dla dzieci w okresie wakacji i ferii zimowych („Piątkowe poranki w bibliotece”, „Ferie 

w bibliotece”). 

 
 
 
 
 

139,00 
54,00 

1.647,00 
12,00 

37.252,00 
 
 
 

 

5.1.7. Realizacja działań 
ograniczających 
zjawisko spadku liczby 
ludności w mieście 
(realizacja programu: 
Zostań z nam!)  

Działania w ramach Programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” skierowane do 
uczniów świdnickich szkół obejmowały m.in.:  
 warsztaty ekonomiczne (kończące się grą ekonomiczną), 
 warsztaty z doradztwa zawodowego, 
 wizyty studyjne w firmach – realizowane w formie wycieczek, 
 konkurs na autorski film pt. „Zostanę w Świdnicy, bo…” 
 działania w ramach „Zalogowani” skierowane do uczniów klas VII szkół podstawowych: 

warsztaty z przedsiębiorcami oraz w zajęcia z edukacji obywatelskiej prowadzone przez 
Panią Prezydent.  

 działania w ramach LNU Liga Niezwykłych Umysłów - nauka programowania przy pomocy 
internetowej platformy "LIGA NIEZWYKŁYCH UMYSŁÓW" w formie gry dla zainteresowanych 
uczniów. 

Współpraca dydaktyczna w zakresie klas patronackich, szkoleń, doposażenia pracowni, praktyk 
i staży zawodowych pomiędzy: 
 firmą SONEL Sp. z o.o. i Zespołem Szkół Budowlano Elektrycznych, 
 firmą RST Software Masters Sp. z o.o. i Zespołem Szkół Budowlano Elektrycznych,  
 firmą FW Jodko- Schiewe Sp. j. a Zespołem Szkół Mechanicznych w Świdnicy, 
 firmą AMS sp. z o.o. i Zespołem Szkół Mechanicznych w Świdnicy, 
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 firmą ZUPBADURA Spółka z o.o. i sp.k. i Zespołem Szkół Mechanicznych.  
Przeprowadzono warsztaty doradztwa zawodowego oraz warsztaty ekonomiczne. Uczniowie 
trzecich klas gimnazjum nabywali wyjątkowo ważną świadomość potrzeby pracy, jak 
i umiejętność gospodarowania pieniądzem. Około 300 uczniów świdnickich szkół gimnazjalnych 
zwiedziło i z bliska poznało charakter pracy w takich firmach jak: ZUPBADURA Sp. z o.o. i Sp.k. 
Franc - Textil Sp. z o.o., Krause Sp. z o.o., RST Software Masters, AMS Sp. z o.o., FW Jodko – 
Schiewe Sp.j., Dolmeb, KB Invest Kaczmarczyk Bosch - Hafty Świdnickie, Cloos Polska Sp. z.o.o., 
Wagony Świdnickie Sp. z o.o., Promet Sp. z o.o. 

5.1.8. Opracowanie 
i wdrożenie kolejnych 
zachęt i ułatwień dla 
rodzin przy 
uwzględnieniu 
możliwości 
budżetowych miasta 

 Realizacja projektu pn. „Świdnickie Maluchy” w ramach RPO WD 2014-2020 , Osi 8 Rynek  
pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.4 Godzenie życia 
zawodowego i prywatnego – ZIT AW w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej. Projekt 
realizowany na obszarze miasta – Żłobek nr 2, grupą docelową jest 80 rodziców/opiekunów dzieci 
w wieku do lat 3, w tym: > 40 osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich 
rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, > 40 osób pozostających 
bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Łącznie 100 dzieci w okresie 
od V 2017 do II 2019 zostało objętych opieką w żłobku. Projekt zakłada finansowanie działalności 
70 ze 100 nowych miejsc żłobkowych w Świdnicy. Nowo powstałe 70 miejsc przeznaczonych jest 
dla rodziców/opiekunów prawnych wracających na rynek pracy po urodzeniu/wychowaniu 
dziecka lub dla osób niepracujących. Pozostałe 30 miejsc przeznaczonych zostało dla osób już 
pracujących. Usługi świadczone w żłobku w odniesieniu do wymienionych 70 miejsc są dla 
rodziców bezpłatne. Finansowane są w całości ze środków unijnych oraz budżetu miasta. Projekt 
pozwala na aktywizację zawodową 80 rodziców/opiekunów prawnych dzieci. Projekt w trakcie 
realizacji.  
 V edycja projektu dydaktyczno – wychowawczego „Miasto Dzieci” – przedsięwzięcie  
skierowane do dzieci w wieku 6-12 lat. Dwa turnusy 4 dniowe, przez 6-8 godzin dziennie, dla 
około 900 uczestników. Celem jest organizacja dzieciom, które nie mają możliwości skorzystania 
ze zorganizowanego wypoczynku, ciekawych wakacji poprzez stworzenie warunków opiekuńczo 
– wychowawczych, edukacyjnych. Kształtowanie u dzieci kompetencji przedsiębiorczości, 
poprzez pokazanie specyfiki różnych zawodów, różnych możliwości zatrudnienia i pomoc w 
odnalezieniu zajęcia, które je najbardziej interesuje.  

Wartości 2.413.671,33 
zł, z czego 

dofinansowanie 
2.044.567,17 zł 

5.1.9. Opracowanie 
i realizacja polityki 

 Polityka senioralna realizowana była w oparciu Strategię Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2011-2018. 
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senioralnej w mieście.  Program został przyjęty do realizacji Uchwałą nr XXI/219/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. Rady 
Miejskiej w Świdnicy. Stanowi on element polityki społecznej realizowanej przez Miasto i ma 
na celu: 
1. Zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług i dóbr dla Seniorów; 
2. Wspieranie i wzmacnianie aktywności społecznej Seniorów; 
3. Poprawę jakości życia osób starszych. 

 Wdrożona została Świdnicka Karta Seniora adresowana do osób powyżej 60 roku życia, 
którzy są mieszkańcami Świdnicy. W ramach Programu wprowadzone są zniżki dla seniorów 
za korzystanie z dóbr kultury, sportu i rozrywki, usługi publiczne oraz preferencyjne oferty 
partnerów Programu. Od momentu rozpoczęcia Programu do dnia 31.12.2018 wydano 3356 
sztuk kart.  

 W 2018 r. Świdnica przystąpiła do realizacji Program pn. Ogólnopolska Karta Seniora. Na 
dzień 31.12.2018 r. wydano 1500 sztuk kart.  

 Budżet Dziennego Domu „Senior Wigor” wraz z dotacją z MRPiPS w roku 2018 wynosił:  
 Realizowany był Program Wieloletni „Senior plus” na lata 2015-2020 – edycja 2018.  
 Adresatami oferty DDSW są osoby po 60-tym roku życia, nieaktywne zawodowo, 

przebywające na emeryturze lub rencie. Wsparciem objętych było 130 osób, które korzystało 
z usług opiekuńczych poza miejscem ich zamieszkania.  

 Podstawą do korzystania z usług placówki jest decyzja administracyjna Dyrektora MOPS-u 
w Świdnicy. 

 Bezpośredni nadzór nad działalnością DDSW sprawuje Wydział Polityki Społecznej i Spraw 
Socjalnych. 

 Prowadzona jest strona internetowa www.senior-wigor.swidnica.pl oraz profil na Facebook. 
 III cykl bezpłatnych zajęć szkoleniowo – warsztatowych w ramach projektu „Aktywny senior 

polsko-czeskiego pogranicza” współfinansowanego ze środków EFRR Programu Współpracy 
Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

 Program Seniorada 2018 pod hasłem „Aktywność to zdrowi”. Gry i zabawy zorganizowane 
przez KKKF Licznikowiec we współpracy ze Świdnicką Radą Seniorów, Klubem Seniora 
Pafalowcy. Program dzielił się na trzy części: sesję rekreacyjną, konkurs tańca oraz sesję 
integracyjną.  

 Senioriada Kulturalna – Świdnica po raz trzeci gospodarzem spotkania seniorów z Polski 
i Czech. Do miasta przybyło około 200 gości z Nachodu, Czeskiej Skalicy, Trutnova, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1.307.666,82 w tym: 

budżet GMŚ 840.287,03 i 
budżet MRPiPS 467.999,00 
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Kędzierzyna-Koźla i Kłodzka W ramach wydarzenia odbyła się parada seniorów którzy 
przemaszerowali sprzed Młodzieżowego Domu Kultury na ulicy Nauczycielskiej do 
świdnickiego Rynku.  

 III edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów Świdnica 2018 - Seniorzy 
zaprezentowali swoje talent, tradycyjne stroje ludowe, uśmiechy i piękną muzykę graną na 
żywo. Celem imprezy było zaprezentowanie dorobku artystycznego seniorów, poszukiwanie 
nowych form pracy artystycznej, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla seniorów, 
instruktorów i animatorów działalności kulturalnej, integracja społeczna oraz aktywizacja 
środowiska senioralnego. 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 5.2. ROZWÓJ OFERTY EDUKACYJNEJ I WSPIERANIE SZKOLNICTWA, W TYM SZCZEGÓLNIE ZAWODOWEGO W DOSTOSOWANIU DO 
POTRZEB RYNKU PRACY 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Edukacji 
Jednostki współpracujące: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja 

5.2.1. Poszerzenie oferty 
kształcenia 
pozaformalnego dla 
dorosłych. 

 Realizacja projektu „Akademia Wiedzy Koniecznej” - patrz pkt. 5.1.6.  

5.2.2. Współpraca 
przedsiębiorców, szkół 
wyższych i placówek 
oświatowych w celu 
uatrakcyjnienia 
i podniesienia jakości 
systemu edukacji na 
terenie miasta 

„Śladami Emila Krebsa” projekt edukacyjny realizowany od 9 kwietnia do 27 września 2018 przez  
Starostwo Powiatowe w Świdnicy oraz Fundację Fondazione L ’Unione Europea z Berlina. Celem 
projektu było pobudzenie i zwiększenie zainteresowania nauką języka niemieckiego za 
pośrednictwem postaci historycznej wybitnego poligloty Emila Krebsa oraz zwiększenie wiedzy na 
temat Niemiec. 

 

5.2.3. Zapraszanie do szkół 
przedsiębiorców 
prezentujących dobre 
praktyki 

  

CEL SZCZEGÓŁOWY: 5.3. SZEROKI DOSTĘP DO OFERTY KULTURALNEJ I REKREACYJNEJ MIASTA RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH I WIEKOWYCH 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych 
Jednostki współpracujące: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Świdnicki Ośrodek Kultury, Muzeum Dawnego Kupiectwa, Miejska Biblioteka Publiczna, 
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Wydział Promocji, Referat Organizacji Pozarządowych, Młodzieży Dom Kultury, Dzienny Dom Seniora-Wigor w Świdnicy 

5.3.1 Poszerzenie 
i podniesienie jakości 
oferty kulturalnej na 
terenie miasta 
i skuteczna jej 
promocja. 

Informacje o wydarzeniach realizowanych przez UM są zamieszczane na stronach internetowy 
w zakładce „kalendarz”. 
Imprezy i wydarzenia organizowane i współorganizowane przez WP: 
  Raj Świdnicki – KRAUSE; 
 Odkrywamy Świdnicę z przewodnikiem – wycieczki dla dzieci i dorosłych; 
 Święto Dzika; 
 Wieża na wesoło; 
 Świdnicka Kolęda -Jarmark Bożonarodzeniowy; 
 Warsztaty malowania ikon. 
Imprezy i wydarzenia organizowane i współorganizowane przez ROP: 
 Żywa Biblioteka; 
 Gala poświęcona pamięci Ireny Sendlerowej oraz 50.rocznicy powstania Orderu Uśmiechu; 
 Noc Świętojańska; 
 Festiwal kolorów – Święto wolontariatu i tolerancji; 
 Świdnickie Szydełkowanie – ubierzemy Nasze Miasto na Niepodległość; 
 Warsztaty dot. 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę; 
 Akcja promująca patriotyzm- „Patriotyzm weź do domu”; 
 Spotkanie dyskusyjno – towarzyskie dot. 100-lecia odzyskania praw wyborczych przez kobiety 

w Polsce; 
 Przeprowadzenie konkursu „Miejsce przyjazne wolontariuszom”, :Wolontariusz Roku”, oraz 

„Aktywna Organizacja Pozarządowa”; 
 Organizacja Gali Wolontariatu; 
 Ferie zimowe dla dzieci; 
 Paczki mikołajkowe dla dzieci, warsztaty  - malowanie świątecznych bombek; 
 Warsztaty wielkanocne – malowanie pisanek; 
 Organizacja Wigilii Organizacji Pozarządowych; 
 Szkolenie dla pracowników UM oraz Organizacji Pozarządowych nt. wdrażania aplikacji 

eNGO; 
 Sesje Młodzieżowej Rady Miasta.  
Imprezy i wydarzenia organizowane i współorganizowane przez ŚOK: 
 Czas na Teatr/ Teatr na Czasie – przybliżenie wysokiej kultury teatralnej; 
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 Dni Świdnicy – wystąpili: Ania Rusowicz, Andrzej Piaseczny, Papa D, Łobuzy; 
 Koncerty m.in.: Kazik & Kwartet Proforma, Andrzej Jagodziński, Katarzyna Pakosińska, 

Wojciech Gąssowski, Dr Misio, KAT &Roman Kostrzewski, Luxtorpeda, Coma, Władek Pawlik 
Trio; 

 Spektakle m.in.: „Po co są matki” Teatr Polonia, ‘Gorycz” Polski Teatr Tańca; 
 Inauguracja sezonu kulturalnego – wystąpił Zbigniew Zamachowski; 
 4 Żywioły Słowa – Festiwal Literacki. 
Imprezy i wydarzenia organizowane i współorganizowane przez MBP: 
 Zakup zbiorów bibliotecznych. W 2018 r. zakupiono: księgozbiór - 6.499 j.inwent., multimedia 

(filmy, muzyka, audiobooki), 957 j. inwent. gry planszowe - 103 j. inwent.,czasopisma - 96 

tytułów; 
 Kiermasz płyt i książek; 
 Akcja wymiany książek „Książka za książkę”; 
 Dostęp do czytelni on-line IBUK LIBRA; 
 Dostęp do aplikacji Legimi; 
 Narodowe Czytanie; 
 Noc Bibliotek; 
 Ogólnopolska Biesiada Literacka; 
 Spotkania autorskie: Ewa Kassala - spotkanie powiązane z promocją książki, 

- Dorota Cembrzyńska - Nosala - spotkanie dla najmłodszych czytelników,  
- Ilona Wiśniewska - spotkanie z polską reporterką i fotografką, - Olga Tokarczyk - spotkanie 
zorganizowane w ramach Kolędy Świdnickiej, - Paweł Wakuła - pisarz i ilustrator książek dla 
dzieci spotkanie w ramach projektu „Z książką na walizkach”. Spotkania autorskie promujące 
rodzimych artystów: Tamara Hebes, Grzegorz Skoczylas; 

 Wystawy:  
- Wystawa dotycząca twórczości Jana Brzechwy, 
- Wystawa „Śladami Emila Krebsa”, 
- Wystawa „Poczytaj mi mamo”, 
- Wystawa Filatelistyczna Polskiego Związku Filatelistów z okazji 100 rocznicy niepodległości; 

 Konkursy: 
- konkurs recytatorski „Polska - moja ojczyzna”, 
- konkurs plastyczny „Okładka mojej ulubionej książki”, 
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- konkurs „Przepis na Święta z Biblioteką”; 
 Gry: 

- Z okazji świąt narodowych: rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Święta Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej: - MAXIgra „Zdobądź flagę”, - Gra Quizowa „Nasza Historia”, 
- Gra historyczno-literacka „Tropiąc Historię”, 
- Gra miejska „Świdnica legendarnie”; 

 Kolęda Świdnicka: „Świąteczne Warsztaty w Zagrodzie Kraszowickiej”, Świąteczny Domek 
Biblioteki w Rynku, „Rodzinna pracownia św. Mikołaja”; 

 Projekt "Łączy nas Niepodległa" - obchody 100-lecia Niepodległości; 
 Zajęcia cykliczne organizowane dla dzieci w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Świdnicy, promujące czytelnictwo poprzez zabawę i naukę: „Abecadło”, „Baśniolandia”, 
„Baśniolandia Junior”, „Wokół książki”, „Bajeczne podróże”. Wycieczki po bibliotece, lekcje 
biblioteczne. 

Imprezy i wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury: 
 „To Tu To Tam” – Zawody Organizacji Pozarządowych w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej; 
 Przegląd Zespołów Kolędniczych;  
 Koncert Studia Piosenki „La Chanson” i „EMDEK – BAND”; 
 Dzień Talentów MDK - prezentacja wszystkich pracowni MDK; 
 XV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci i Młodzieży „Przebój z jajem”; 
 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - udział pracowni teatralnej; 
 XIV Dolnośląski Konkurs Keybordowy „Mistrz Klawiatury”; 
 Wernisaż XIII Diecezjalnego Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II”; 
 Przegląd Piosenki Literackiej „PaPaLi”; 
 spektakl o Irenie Sendlerowej pt. „Dusze w słoiku zamknięte”;  
 „Antoniada” - Ogólnopolski Dzień Placówek Wychowania Pozaszkolnego; 
 XXVII Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej; 
 Tydzień Kultury Kresowej udział pracowni muzycznej; 
 Konkurs Plastyczny „Barwy Niepodległości” 
 Powiatowy Konkurs Recytatorski „Nie rzucim Ziemi skąd nasz ród”; 
 VIII Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego; 
 Warsztaty malowania bombek; 
 Wernisaż konkursu plastycznego „Kartka świąteczna - Boże Narodzenie”; 
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 Koncert Zespołu „Totus Musicus i jego goście”; 
 Współorganizacja konkursu Świdnicka Szopka Bożonarodzeniowa;  
 Wieczór poetycki Leokadii Kasprzyckiej "Słowa w przestrzeni" - recytacja wierszy autorki 

pracownia teatralna; 
 VI Bieg Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” - udział pracowni turystycznej i muzycznej 

MDK; 
 XXII Międzynarodowy Konkurs Modeli Redukcyjnych „Junior 2018”; 
 78 Rocznica Zbrodni Katyńskiej; 
 Wernisaż plastyczny „100 lat Niepodległej”; 
 VIII Szachowe Mistrzostwa Świdnicy; 
 Ferie Zimowe – półkolonie; 
 Wyjazd na „Hop Sanki”; 
 Warsztaty modelarskie „Polskie Lotnictwo Wojskowe 1918 – 1920”; 
 Konkurs Recytatorski „Wierszykarnia”; 
 Konkurs Literacki „Małe ojczyzny w literaturze”; 
 Konkurs Krajoznawczy koło turystyczne „To Tu To Tam”; 
 Koncert Walentynkowy - Studio Piosenki; 
 Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej; 
 Międzynarodowy Konkurs Modeli Redukcyjnych „Świdnica Junior 2018”; 
 Dzień Talentów MDK; 
 Warsztaty malowania pisanek ; 
 XV Konkurs Piosenki dla Dzieci i Młodzieży „Przebój z Jajem”; 
 XLVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno Krajoznawczy; 
 Wernisaż XIII Dolnośląskiego Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II”; 
 „Noc w MDK”; 
 XI Rodzinny Rajd Szlakiem Papieskim; 
 „Nasze domowe ZOO” - koncert pracowni muzycznej z cyklu „Śpiewamy i gramy dla 

przyjaciół”; 
 „Świdnicka Gryfiada”; 
 Uroczyste Podsumowanie Roku Oświatowego „Antoniada”; 
 Koncert zespołu "Totus musicus" w ramach projektu „Poznaj Księcia Bolka”; 
 Półkolonie Letnie; 
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 Mistrzostwa koła „To Tu To Tam” w kule bule; 
 Spotkania z ceramiką dla rodziców; 
 „Pożegnania” - występ Studia Piosenki MDK; 
 Warsztaty maski w ramach projektu "Czas na teatr, teatr na czasie"; 
 III Świdnicka Impreza na Orientację; 
 Artystyczny Plener Świdnicki; 
 II Konkurs Krasomówczy „Trzymaj się tematu a słowa się znajdą”; 
 XVII Przegląd Piosenki turystycznej i Ekologicznej "Na Szlaku"; 
 Powiatowy Konkurs Wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo – Wschodnich; 
 Koncert „Jesienne Liście”; 
 Bieg Patrolowy Śladami Mieczysława Kozara – Słobódzkiego; 
 Wernisaż konkursu plastycznego "Barwy Niepodległości" 
 IX Rajd Niepodległości "Szlakiem Zamków Piastowskich" 
 Warsztaty ceramiczne o tematyce świątecznej; 
 Happening „Rock przeciw AIDS”; 
 Impreza „W poszukiwaniu Św. Mikołaja”; 
 Koncert kolęd „Zespół Totus Musicus i jego goście”; 
 Żywa Szopka – jasełka; 
 II Turniej Bożonarodzeniowy w Szachach. 
Imprezy i wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Muzeum Dawnego Kupiectwa: 
Wystawy: 
 „Świdnicka szopka bożonarodzeniowa”; 
 „Na ratunek katedrze- historia ocalenia od ruiny”. Wystawa Stowarzyszenia Rewaloryzacji 

i Konserwacji Zabytków Miasta Świdnicy przygotowana przy współpracy z Muzeum Dawnego 
Kupiectwa; 

 „Z drewna i gliny - Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze” - fotografie Franciszka Grzywacza;  
 „Pierwsze pielgrzymki Jana Pawła II” - zdjęcia wybitnego polskiego fotografa Tadeusza 

Zagoździńskiego;  
 „Świat Leona Wyczółkowskiego – malarstwo, rysunek, grafika”. Wystawa ze zbiorów 

Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy oraz Muzeum Narodowego we Wrocławiu;  
 „Salon fotografii” – ekspozycja przygotowana w ramach XXXI Dni Fotografii; 
 „Drogi do Niepodległości” - wystawa przygotowana ze zbiorów Szczecińskiego Muzeum 
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Historii i Pamięci, Muzeum Broni i Militariów Stanisława Gabrysia w Witoszowie Dolnym oraz 
dr. Macieja Małachowicza. Jednym z elementów ekspozycji były modele samolotów 
wykonane w Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy; 

 „Świdnicka szopka bożonarodzeniowa”; 
 „Księstwo świdnicko-jaworskie”. Wystawa merytorycznie przygotowana przez pracowników 

MDK dla ŚOK w ramach projekt „Poznaj księcia Bolka”; 
 „Walory turystyczne i przyrodnicze Świdnicy i powiatu świdnickiego”. Pokonkursowa 

wystawa fotograficzna przygotowana wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną „Księstwo 
Świdnicko-Jaworskie”, Nadleśnictwem Świdnica oraz Towarzystwem Regionalnym Ziemi 
Świdnickiej; 

Działania wydawnicze: 
 Druk foldera do wystawy czasowej „Świat Leona Wyczółkowskiego – malarstwo, rysunek, 

grafika”. 
Konkursy: 

 „Marszałek z wąsem - o życiu Józefa Piłsudskiego” – został przygotowany dla uczniów 
świdnickich szkół podstawowych. Zorganizowano go wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 8 
i Towarzystwem Regionalnym Ziemi Świdnickiej;  

 „Świdnica – Moje Miasto” – XV edycja konkursu historycznego zorganizowanego wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich.  

 „Świdnicka szopka bożonarodzeniowa” – V edycja konkursu zorganizowanego wspólnie 
z Młodzieżowym Domem Kultury w Świdnicy. 

 „Walory turystyczne i przyrodnicze Świdnicy i powiatu świdnickiego” – konkurs fotograficzny 
zorganizowany przy współpracy z LOT „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, Nadleśnictwem 
Świdnica oraz Towarzystwem Regionalnym Ziemi Świdnickiej.  

Lekcje muzealne i historyczne: 
 „Dawne miary w Polsce i na Śląsku”; 
 „Święci patroni w topografii sakralnej późnośredniowiecznej Świdnicy”; 
 „Mury obronne Świdnicy w świetle badań archeologicznych”; 
 „Mury obronne Świdnicy z czasów Piastów świdnicko-jaworskich w świetle badań 

archeologicznych”; 
 „Świdnicka kancelaria miejska w czasach Bolka II”; 
 „Świdnica i jej mieszkańcy w 1945 roku”; 
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 „Domy mieszczańskie w średniowiecznej Świdnicy"; 
 „Początki miasta Świdnicy”.  
 „O cesarzowej Annie Świdnickiej”; 
 „Historia przemysłu świdnickiego do zakończenia II wojny światowej.  

5.3.2. Inicjowanie działań 
w zakresie kultury 
i edukacji na osiedlach 
mieszkaniowych 

„Lato na podwórku” – III edycja prowadzona przez Fundację Ładne Historie. W ramach projektu, 
na wybranych podwórkach w Świdnicy przez całe wakacje odbywały się bezpłatne animacje 
i zajęcia edukacyjne dla dzieci, prowadzone przez doświadczony zespół pedagogów i animatorów 
kultury. Program obejmował: zajęcia profilaktyczne, animacyjne, plastyczne, artystyczne, 
sensoryczne, sportowe, naukę tańca oraz języka angielskiego. W ramach projektu świdniczanie 
razem robią coś dobrego dla dzieci w swoim najbliższym otoczeniu. W roku  2018 animatorzy 
i wolontariusze odwiedzili podwórka 24 razy. Z przygotowanych zajęć skorzystało ponad 200 
dzieci, w wieku od 2 do kilkunastu lat. W ramach podwórkowych pomysłów powstała m.in. 
indiańska wioska, wybuchający wulkan, odbyły się wyścigi w workach, budowanie z kartonów 
oraz wiele tradycyjnych podwórkowych gier.  
Zajęcia odbywały się w następujących lokalizacjach: 
 skwer na rogu ulic Teatralna/Mennicka; 
 park przy ul. Gdyńskiej; 
 Kopernika/Okrężna. 

 

5.3.3. Wspieranie ruchów 
amatorskich 

Imprezy i wydarzenia organizowane i współorganizowane przez ŚOK: 
 Przegląd Muzyczny Truskawka, Rapsodia Świdnicka - Muzyczne imprezy prezentujące 

twórczość muzyków amatorów; 
 Działalność zespołu Krąg, Jubilat, Mała Świdnica, Mały Jubilat, Zespół Wokalny (Chór) - 

zespoły folklorystyczne, estradowe – ruch amatorski; 
 Alchemia Teatralna - projekt edukacji teatralnej dla młodzieży i dorosłych, w tym warsztaty, 

spotkania autorskie, przygotowanie spektakli; 
 Przegląd Twórczości Seniorów - impreza plenerowa prezentująca amatorską twórczość 

seniorów; 
 Przegląd piosenki literackiej PaPaLi – konkurs dla amatorów w nurcie piosenki literackiej, 

poetyckiej, aktorskiej; 
 Przegląd Zespołów Kolędniczych - konkurs dla dzieci i młodzieży, grup amatorskich 

prezentujących jasełka i przedstawienia teatralne o tematyce bożonarodzeniowej; 
 Festiwal Piosenki Przedszkolnej - konkurs dla przedszkoli, występy amatorów. 

 
44.000,00 

 
81.000,00 

 
73.000,00, w tym 

30.000,00 z MKiDN 
9.500,00 

 
13.000,00 

 
10.000,00 

 
1.800,00 



 

101 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2018 

 

Wydarzenia organizowane przez MBP: 
 Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką; 
 Warsztaty pisarskie prowadzone przez Barbarę Elmanowską. 

 
 

784,00 

5.3.4. Współuczestnictwo 
interesariuszy w 
tworzeniu oferty 
kulturalnej, sportowej 
i rekreacyjnej. 

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi obejmowała zadania publiczne zlecane 
w ramach otwartych konkursów ofert: 
 z zakresu pomocy społecznej: 
 zadanie pn. „Prowadzenie jadłodajni” realizowało Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata 

Alberta Koło w Świdnicy i Caritas Diecezji Świdnickiej; 
 zadanie pn. „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności” realizowała Spółdzielnia Socjalna „Mitos” 

Świdnica; 
 zadanie pn. „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych” – do konkursu nie przystąpił 

żaden podmiot. 
 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:  
 zadanie pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem 

socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży” realizowały Fundacja Pomocy Dzieciom 
Biednym „Ut Unum Sint”, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”, Caritas Diecezji 
Świdnickiej; 

 z zakresu ochrony i promocji zdrowia:  
 zadanie pn. „Prowadzenie klubów seniora w Świdnicy” realizowały Fundacja Spichlerz 

Kultury, TKKF Licznikowiec 2009; 
 zadanie pn. „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa 

krwi i oświaty zdrowotnej” realizował Polski Czerwony Krzyż– Oddział Rejonowy w Świdnicy; 
 zadanie pn. „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, 

w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia” realizowały: Polskie 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” 
w Świdnicy, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, Świdnickie Stowarzyszenie 
„Amazonki”; 

 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:  
 zadanie pn. „Szkolenie zawodników z różnych dyscyplin sportu” realizowały: Klub Sportowy 

„Neptun”, Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Olimpia", Uczniowski 
Klub Sportowy „Gryf Świdnica”, Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica”, Miejski Klub Sportowy 
„Polonia”, Miejski Klub Sportowy „Polonia” Żeńska Akademia Piłkarska, Sportowy Klub 

 
 

126.177,00  
w tym: 

51.177,00 
 

75.000,00 
00,00 

 
343.393,00 w tym: 

343.393,42  
 
 

109.310,00 w tym: 
15.510,00 

 
28.200,00 

 
65.600,00 

 

 
 
 

462.000,00 w tym: 
392.000,00 
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Taekwondo – do „Tiger”, Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica, Klub Sportowy „Czwórka”, 
Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf”, Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate, 
Uczniowski Klub Sportowy Judo „Świdnica”, Akademia Piłkarska „13” Jarosław Lato, 
Stowarzyszenie Basket Świdnica, Stowarzyszenie Fighter Kaczmarek-Grodowski; 

 zadanie pn. „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych” realizowały: Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Licznikowiec-2009”, Świdnicki Klub Sportowy Piłki 
Ręcznej „Świdnica”, Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” Świdnica, Świdnicki Klub Biegacza 
„Hermes”, Sportowy Klub Taekwondo – do „Tiger”, Klub Sportowy „Neptun”, Stowarzyszenie 
Boks Polonia Świdnica, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Bolko”, Fundacja 
Wspierania Sportu HandbalLove, Miejski Klub Sportowy „Polonia”. 

 z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 
i ochrony praw dziecka na kwotę:  

 zadanie pn. „Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny” realizowała 
Fundacja Małżeństwo i Rodzina. 

 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:  
 zadanie pn. „Działania wydawnicze”: 

-„Wydanie 45. Tomu Rocznika Świdnickiego” - realizowało Towarzystwo Regionalne Ziemi 
Świdnickiej; 

 zadanie pn. „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, w tym prowadzenie orkiestry dętej”: 
- „Oprawa muzyczna uroczystości miejskich przez Orkiestrę Dętą Music Label” - realizowało 
Świdnickie Stowarzyszenie Music Label; 

 zadanie pn. „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności 
i poszerzeniu oferty kulturalnej Świdnicy”: 
- „III Międzynarodowy Festiwal Organowy im. Christiana Schlaga” realizowała  Fundacja 
Chorda Auxit w Świdnicy;  
- „Lekcje sztuki – Edycja Wiosna 2018” realizowała Fundacja Ładne Historie; 

 z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży:  
 zadanie pn. „Wyjazdowa dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów świdnickich szkół 

podstawowych” realizował Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec 
Świdnica;  

 z zakresu turystyki i krajoznawstwa: 
 zadanie pn. „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych” realizowało 

 
 
 
 

70.000,00 
 
 
 
 
 

15.000,00 w tym: 
 

15.000,00 
 

59.000,00 w tym: 
15.000,00 

 
 

21.400,00 
 
 

12.600,00 
 
 
 
 

55.000,00 w tym: 
55.000,00 

 
 

426.800,00 w tym: 
6.800,00 
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Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko – Jaworskie, Polskie 
Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze; 

 zadanie pn. „Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej i zarządzanie 
wieżą ratuszową w Świdnicy w latach 2018-2020” realizowało Stowarzyszenie Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko – Jaworskie”. 

 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:  

 zadanie pn. „Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto 

Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 

w Świdnicy” realizowała Fundacja „Mam pomysł”. 

 z zakresu ochrony i promocji zdrowia w związku z ustawą z dn. 11.09.2015 r. o zdrowiu 
publicznym:  

 zadanie pn. „Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie” realizowała Fundacja 
Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint"; 

 zadanie pn. „Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej 
z telefonem zaufania” realizowała Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna; 

 zadanie pn. „Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu 
życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin” realizowało Stowarzyszenie Klub 
Abstynenta „ACCESS” w Świdnicy; 

 
Zdania na podstawie art. 19 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
z zakresu: 
 Rekreacja prozdrowotna Świdnickich Seniorów 2018 – realizowało Towarzystwo Krzewienia 

Kultury Fizycznej „Licznikowiec 2009”; 
 24 godziny z … - realizowało Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Carpe Diem”; 
 Świdnicki Ekspres Rodzinny 2018 – realizowało „Mamy co kochamy, czyli Stowarzyszenie 

Świdnickich Mam; 
 Dietetyczne Rewolucje - realizowało „Mamy co kochamy, czyli Stowarzyszenie Świdnickich 

Mam; 
 VIII Przegląd Piosenki Uniwersytetu Trzeciego Wieku – realizował Świdnicki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku; 
 Świdnickie Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu – realizowało Stowarzyszenie 

 
 

420.000,00 
 
 

230.000,00 w tym: 
230.000,00 

 
 
 

51.500,00 w tym: 
20.000,00 

 
 

15.000,00 
 

16.500,00 
 
 
 

78.621,96 w tym: 
 

2.250,00 
 

6.250,00 
1.404,63 

 
1.400,00 

 
1.580,00 

 
1.900,00 
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„Bliżej Ciebie”; 
 Bezpieczny Maluch – realizowało Świdnickie Stowarzyszenie Rajdowe; 
 Świdnicki Koncert Paschalny – realizowała Parafia Prawosławna; 
 Staw edukacyjny – realizowało Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinne Ogrody Działkowe „Pod 

Grzybem”; 
 Prowadzenie domów tymczasowych dla zwierząt na terenie miasta Świdnica – realizowało 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami; 
 Święto Rodziny w Świdnicy – realizowała Fundacja Małżeństwo i Rodzina; 
 Przygotowanie i wydanie publikacji na temat 60-letniej historii 10 Świdnickiej Drużyny 

Harcerskiej Mrówkojady im. hm Aleksandra Kamińskiego w Świdnicy – realizował Związek 
Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska oddział Świdnica; 

 Warsztaty jazzowe – realizowało Stowarzyszenie Przyjaciele Szkoły Muzycznej; 
 IX Dni Lwowa i Kultury Kresowej – realizowało Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 

Południowo – Wschodnich; 
 Obchody 90-rocznicy powstania Związku Sybiraków – realizował Związek Sybiraków koło 

w Świdnicy; 
 Jubileusz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, wydanie 

publikacji – realizowało Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich; 
 XIV Świdnicki Przegląd Piosenki. Mimozami jesień się zaczyna – realizowało Stowarzyszenie 

Music Label; 
 Korowód Niepodległości – realizowało Stowarzyszenie Miłośników Tańca „Jubilat”. 

 

PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT poprzez kluby sportowe tj. MKS Polonia Świdnica 

siatkówka, ŚKPR, Polonia Stal Świdnica, Automobil Klub Sportowy, UKS Gryf Świdnica, 

Stowarzyszenie Fighter Klub Kaczmarek Grodowski, Świdnickie Stowarzyszenie Rajdowe, UKS 

Świdnica działające w dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, boks, akrobatyka, 

rajdy samochodowe, kickboxing. 

 

Imprezy i wydarzenia, organizowane i współorganizowane przez ŚOK: 
 Kulturalnie zakręceni - konkurs dla mieszkańców w wieku 16-60 aktywizujący do 

uczestnictwa w działaniach w instytucjach kulturalnych w Świdnicy;  

 
6.500,00 
3.000,00 

10.000,00 
 

5.000,00 
 

7.086,00 
5.000,00 

 
 

4.000,00 
3.300,00 

 
2.863,50 

 
2.600,00 

 
4.800,00 

 
10.000,00 

 
931.400,00 

 
 
 
 
 
 
 

1.000.00 
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 Świdnicka Środa Literacka - spotkania autorskie dla twórców amatorów z fachowcami, 
Konkurs jednego wiersza – dla amatorów; 

 Świdnickie Recenzje Muzyczne - projekt umożliwiający zgłoszenie koncertu ulubionego 
artysty – warunkiem jest napisanie recenzji płyty.  

 
Mecenat nad działalnością kulturalną:  

Na podstawie uchwały nr XXXVII/393/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 października 2017 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznano: 

 nagrody 4 osobom w łącznej wysokości; 
 stypendia 3 osobom w łącznej wysokości. 

Dofinansowanie lub współorganizacja imprez: 
- wydatki związane m.in. z organizacją i współorganizacją różnorodnych przedsięwzięć m.in.: 
obchodów świąt państwowych i narodowych: Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święta 
Narodowego Trzeciego Maja, Narodowego Dnia Zwycięstwa, Narodowego Święta Niepodległości, 
organizacją Debaty Kobiet z okazji 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce, 
uroczystym wręczeniem nagród w dziedzinie kultury oraz tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy, 
obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, organizacją Świdnickiej Kolędy 
i Koncertów Zadusznych. 
 
Nadawanie tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Świdnicy” i „Zasłużony dla Miasta Świdnicy”: 
przyznano cztery tytuły „Zasłużony dla Miasta Świdnicy”. Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta” 
w 2018 roku nie był nadawany. 
 

Informacje o wydarzeniach z zakresu sportu są zamieszczane na stronie internetowej 
www.sport.swidnica.pl oraz na portalu społecznościowym FaceBook –sportswidnica. 
Wydarzenia organizowane w mieście w 2018 we współpracy z instytucjami kultury i sportu 
oraz organizacjami pożytku publicznego, które Miasto promowało lub wspierało finansowo:  
 

Motoryzacja: 

7.000,00 
 

50.000,00 
 
 
 
 
 
 
 

16.500,00 
12.600,00 

 
 

58.556,52 
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 46. Rajd Świdnicki „KRAUSE” – Rajd Samochodowy Mistrzostw Polski; 
Akrobatyka: 

 Międzynarodowy Turniej Akrobatyki Sportowej im. Henryka Chmielewskiego w Świdnicy”; 
 Międzynarodowy Turniej w Akrobatyce Sportowej o Puchar Prezydent Miasta Świdnicy; 
 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Akrobatyce Sportowej; 
 Mistrzostwa Dolnego Śląska w Akrobatyce Sportowej; 

Pływanie: 
 International Swimming (III edycja) – Zawody Pływackie; 

Triathlon: 
 Marconi Indoor Triathlon Świdnica; 

Piłka ręczna: 
 Memoriał Kuby Marcinkowskiego – turniej piłki ręcznej; 
 Festiwal Piłki Ręcznej Świdnica Cup - VII edycja; 
 Mecze ligowe ŚKPR; 
 Piknik Rowerowy „Świdnica na rowery”; 

Lekkoatletyka: 
 IV RST Półmaraton Świdnicki; 
 11. Bieg Niepodległości; 
 Świdnicki Bieg Noworoczny „Zupbadura”; 
 „Orientuj się w Świdnicy” Mistrzostwa Szkół Podstawowych; 
 Bieg Tropem Wilczym; 
 Orientuj się w Świdnicy otwarty trening biegowy + zawody Bno; 
 X Bieg Goplany - Świdnicki Turniej Biegowy; 
 V Cross Mokrzeszowski (Świdnicki Turniej Biegowy); 
 Bieg Papieski; 
 Bieg Małego Gladiatora - bieg przeszkodowy dla dzieci; 
 III Charytatywny Bieg „Budzika” (Świdnicki Turniej Biegowy); 
 Bieg na Wieżę Ratuszową; 
 Mistrzostwa Polski w Biegach na Orientację - biegi towarzyszące dla mieszkańców; 
 V Międzypokoleniowy Otwarty Przełajowy Bieg Pojednania „Rodzina bez przemocy”; 
 Dabro-Bau Furia Świdnicka - Bieg Przeszkodowy; 
 „Biegowa Świdnica” - (treningi biegowe); 
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 Świdnicka Grupa Biegowa – treningi wytrzymałości, tempowej/ siły biegowej, wycieczki 
biegowe, treningi siły biegowej, trening tabata; 
Koszykówka: 

 Domino Streetball - Turniej Koszykówki Ulicznej; 
 Mecze Ligowe Koszykówki Basket Świdnica; 

Wrotkarstwo: 
 Kurs instruktora wrotkarstwa; 

Rekreacja  
 Olimpiada Sportowa na Lodzie; 
 Aktywni 24 - 24-godzinna jazda na rowerze stacjonarnym, bieg na bieżni i ćwiczenia na 

ergometrze; 
 „Dzieci Dzieciom” - VIII Blok sportowo-rekreacyjnych zawodów dla dzieci i młodzieży; 
 XIV Ogólnopolski Memoriał Krzysztofa Huzarskiego w Kręglach Kobiet i Mężczyzn; 
 XIV Otwarte Mistrzostwa Świdnicy w Kręglach; 
 Turniej Niepełnosprawnych (XVII edycja); 
 Piknik rowerowy „Świdnica na rowery”; 
 XX Wojewódzki Festiwal Gier i Zabaw Rekreacyjnych; 
 XI Grand Prix Świdnicy w Petance; 
 „TKKF Dzieciom” - Festyn sportowo – rekreacyjny dla uczniów SP 315; 
 Świdnicki Test Przedszkolaka – konferencja Odpowiedzialnego Rodzica; 
 Festyn z Okazji Dnia Matki i Dziecka – gry rekreacyjne; 
 Dzień Sportu – Prezentacje Świdnickich Klubów; 
 Kolęda Sportowa – spotkanie sympatyków, zawodników, organizatorów świdnickiego sportu; 
 Cykl zawodów współzawodnictwa szkolnego; 
 Festyn Rodzinno -Sportowy pod hasłem „Jan Paweł II papieżem sportowców”; 
 

Kajakarstwo: 
 Zawody Kajakowe; 

Taniec towarzyski: 
 Turniej Tańca Towarzyskiego; 

TAEKWON-DO: 
 Otwarte Mistrzostwa Polski Południowej w Taekwon-do dzieci, młodzików i kadetów Związku 



 

108 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2018 

 

Sportowego Unia; 
KICKBOXING, MUAY THAI: 

 Otwarte Mistrzostwa Polski w Sztukach Walki; 
Sporty siłowe: 

 Puchar Świdnickiego Dzika – wyciskanie sztangi leżąc; 
Boks: 

 „Piknik Bokserski pod Zamkiem Grodno”; 
 XII Międzynarodowy Turniej Bokserski; 

Hokej: 
 Turniej Hokeja na Lodzie; 

Piłka nożna: 
 Noworoczny Charytatywny Turniej Piłkarski „Łączy nas Footbool”; 
 IV Silesian Autumn Cup – Krajowy Turniej Piłkarski; 
 Mecze ligowe MKS Polonia Stal Świdnica; 
 Cykl turniejów piłkarskich dla dzieci; 
 Mecze Ligowe Żeńskiej Akademii Piłki Nożnej; 
 Turniej Piłki Nożnej dla Roczników 2011/2012; 
 Turniej Tatusiów - Turniej Piłkarski; 
 Turniej Piłki Nożnej dla Rocznika 2011; 
 VI Charytatywny Turniej Piłki Nożnej; 

Piłka ręczna: 
 Turniej Piłki Ręcznej Chłopców; 
 I Turniej Piłki Plażowej „Świdnica gra na piachu”; 
 Turniej Piłki Ręcznej SP 105; 
 Piłkarski Turniej Piłki Halowej Służb Mundurowych; 

Siatkówka: 
 Turniej Siatkówki Plażowej; 
 Międzynarodowy Turniej Siatkówki „Turniej Ząbka”; 
 Świdnicka Volleymania – (V edycja) Turniej Siatkarski; 
 Powiatowa Liga Siatkówki; 
 Mecze Ligowe MKS Polonia Świdnica; 
 Mecze Ligowe KPS Świdnica; 
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Szachy: 
 VII Mistrzostwa Świdnicy Juniorów w Szachach; 
 VII Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego; 

Wędkarstwo: 
 XI Muchowe Mistrzostwa Koła; 
 FEDDER – zawody wędkarskie; 
 Zawody Wędkarskie; 
 II Rzeczne Mistrzostwa Spinningowe Koła; 
 II Otwarte Zawody Muchowe o Puchar Prezesa Koła PZW Świdnica; 
 Spławikowe Mistrzostwa Koła Seniorek, Seniorów i Młodzieży; 
 Spławikowe Zawody Emerytów i Rencistów; 
 Zawody z Okazji Dnia Dziecka; 
 Zawody o Puchar Ziemi Świdnickiej; 
 Mistrzostwa Okręgu Młodzieży; 
 Zawody Gruntowe – wędkarstwo; 
 Memoriał Jacka; 

JUDO: 
 IX Otwarte Mistrzostwa Świdnicy w JUDO; 
 Zunifikowane Mistrzostwa Europy Sportów Walki; 
 Turniej Mikołajkowy Judo; 

Strzelectwo: 
 Otwarty Samorządowo- Medialno-Sportowy Turniej w Dwuboju Strzeleckim „Grillowanie ze 

strzelaniem”; 
 XIII Otwarte Mistrzostwa Świdnicy w Strzelectwie; 
 Medialno-sportowy turniej w dwuboju strzeleckim „Grillowanie ze strzelaniem”; 

Bowling: 
 XI Otwarte Mistrzostwa Świdnicy w Bowlingu; 

Tenis ziemny: 
 Memoriał Bogdana Szymańskiego w Tenisie Ziemnym; 
 Turniej Mikstów Pamięci Wiesia Kułakowskiego; 

Caravaning: 
 11. Świdnicki Zlot Caravaningowy. 
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5.3.5. Rozwój infrastruktury 
w obszarze kultury, 
sportu i rekreacji, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych. 

• Sfinansowano zakup trezora bibliotecznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.  

• Budowa kortu tenisowego na Osiedlu Młodych przy ul. Ignacego Prądzyńskiego. 

• Przystąpienie do zadania „Budowa boiska do gier zespołowych” w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Zakończenie zadania 2019. 

• Modernizacja basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 wraz z przebudową całej 
instalacji służącej do uzdatniania wody. 

21.052,68 
35.948,70 
74.000,00 

 
377.122,10 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 5.4. PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO ORAZ ZINTEGROWANIE DZIAŁAŃ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SŁUŻB W 
CELU PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych 
Jednostki współpracujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

5.4.1. Weryfikacja 
dotychczasowych 
środków i narzędzi 
pod kątem ich 
skuteczności, a także 
beneficjentów 
pomocy społecznej co 
do rzeczywistego 
zakresu pomocy 
(inwentaryzacja) 

 Warsztaty wsparcia pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – w roku 2018 zrealizowano 
7 edycji programu, które łącznie ukończyło 87 osób.  

 Działania edukacyjne podnoszące poziom wiedzy i doskonalące umiejętności pracowników 
MOPS oraz innych osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 
- „Dziecko jako ofiara przemocy” 
- „Diagnozowanie dziecka wykorzystanego seksualnie za pomocą obserwacji objawów 
i dziecka i czynników ryzyka w rodzinie i środowisku” 
- „Współpraca asystenta rodziny, pracownika socjalnego oraz koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej” 
- Metodyki prowadzenia postępowań i podejmowania czynności w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie” 

 Działania edukacyjno – informacyjne w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy:  
- warsztaty „By nie nienawidzić w sieci” – 19 spotkań po 2 godz.  
- spektakl „To nie żarty, czyli ostrożność nigdy nie zawodzi” – udział wzięło 632 uczniów III 
klas szkół podstawowych. 

 „Spotkania z rodziną” – terapia pedagogiczna, 156 uczestników, którym Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdnicy udzieliła 273 porad. 

 Nauczyciele i wychowawcy świdnickich placówek oświatowych na bieżąco biorą udział w 
działaniach edukacyjnych podnoszących wiedzę i doskonalących umiejętności w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

5.4.2. Systematyczny pomiar 
przekazywanej 

Rozwinięcie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 
 Udzielanie porad i innych form wsparcia: 
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pomocy w wymiarze 
całego miasta 
i pojedynczych 
klientów pomocy 
społecznej 

 Pracę na rzecz rodzin w 2018 realizowało 7 asystentów rodziny; 
 Asystenci rodziny wsparciem objęli 106 rodzin, w tym: 
- 30 rodzin nowych: 
- 51 rodzin zostało zobowiązanych do pracy z asystentem przez sąd; 
- 1 rodzina objęta wsparciem w ramach ustawy „Za życiem”, z tytułu niepełnosprawności dziecka; 
- w rodzinach objętych asystenturą wychowywało się łącznie 187 dzieci; 
- w rodzinach objętych asystenturą 31 dzieci przebywało w pieczy zstępczej; 
- na dzień 31.12.2018 r. wsparcia asystenta rodziny wymagało 76 rodzin; 
 Na terenie m.in. miasta przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowany był projekt 

„Akademia Rozwoju” współfinansowany w ramach RPO WD 2014-2020, którego celem jest 
realizacja usług wsparcia systemu pieczy zastępczej w powiecie świdnickim. 

5.4.3. Wyposażanie 
w umiejętności 
i kształtowanie postaw 
wśród klientów 
pomocy społecznej, 
które pomogą wyjść 
poza obszar 
wykluczenia 
społecznego 

 Realizacja projektu „Uwierz we własne siły” współfinansowanego w ramach RPO WD 2014-
2020, Osi 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.4 
Aktywna integracja – ZIT AW. Celem projektu jest aktywna integracja mieszkańców Świdnicy 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich 
zdolności do zatrudnienia. Aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa uczestników, 
którymi są osoby od wielu lat, z różnych przyczyn, korzystające z pomocy społecznej, 
o niskich kwalifikacjach, nieodpowiadających potrzebom rynku pracy, które doznały 
wielokrotnego wykluczenia. W projekcie bierze udział 20 osób najbardziej oddalonych od 
rynku pracy, zakwalifikowanych do III profilu bezrobotnych, 10 osób dla których ustalono ii 
profil pomocy oraz co najmniej 20 osób z ich najbliższego otoczenia. Dla uczestników 
przewidziano kompleksowe i indywidualne formy wsparcia w ramach ścieżki reintegracji, 
uwzględniające ich indywidualne potrzeby i możliwości. Projekt realizowany przez MOPS.  

 Prowadzenie poradnictwa rodzinnego dla klientów MOPS-u, przede wszystkim dla rodzin 
uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy domowej. Łącznie zrealizowano 394 godziny 
konsultacji, w tym udzielono: 
- 361 konsultacji osobom dorosłym, 
- 78 konsultacji dzieciom, 
- 213 porad osobom dorosłym korzystającym z e wsparcia, poradnictwa lub terapii rodzinnej, 
w tym 18 osobom niepełnosprawnym, 
- 103 porady osobom dorosłym korzystającym z innych oddziaływań terapeutycznych, w tym 
13 osobom niepełnosprawnym, 
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- 78 porad dzieciom korzystającym ze wsparcia, poradnictwa lub terapii rodzinnej, w tym 12 
dzieciom niepełnosprawnym. 

 Mieszkańcy Świdnicy uwikłani w problem alkoholowy korzystali z profesjonalnego 
całodobowego programu terapeutycznego finansowanego przez NFZ, realizowanego przez 
Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze oraz 
w ramach terapii ambulatoryjnej w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od 
Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień w Świdnicy. 

 Zlecono zadanie publiczne pn. Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i 
trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin” Stowarzyszeniu 
Klub Abstynenta „ACCESS”. 

 Zlecono zadanie publiczne pn. „Prowadzenie punktu pomocy psychlogiczno -pedagogiczno-
prawnej z telefonem zaufania” Diecezjalnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej. 

5.4.4. Współpraca 
przedstawicieli 
pozarządowych 
podmiotów w celu 
systemowego 
i jednostkowego 
rozwiązywania 
problemów 
związanych z 
wyłączeniem 
społecznym 

 Współpraca z Radą Seniorów, której celem jest wzmocnienie słyszalności głosu starszych 
mieszkańców przez władze gminy, a pośrednio i zaktywizowanie ich oraz zwiększenie 
zainteresowania działalnością władz lokalnych. Rada Seniorów w Świdnicy jest organem 
konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Wszelkie działania Rady podejmowane są w tym 
obszarze. Pierwsze posiedzenie I kadencji Rady Seniorów odbyło się 6 czerwca 2014r. Natomiast 
w 2018r. odbyły się wybory do Rady Seniorów wynikające z powodu upływu kadencji Rady. 
Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów II kadencji odbyło się 7 czerwca 2018r. W 2018r. 
wydatkowano na funkcjonowanie Rady Seniorów 6.000 zł. 
 Koperta życia  
Akcja przygotowana i realizowana przez Urząd Miejski w Świdnicy od 2016r. a skierowana do 
osób przewlekle chorych, starszych, niepełnosprawnych lub samotnych. Polega ona na 
umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach karty informacyjnej o stanie zdrowia, 
przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktach do najbliższych oraz danych osobowych. Pakiet ten 
przechowywany jest w lodówce, na której przykleja się naklejkę – „Tu jest koperta życia”. 
Wszystkie informacje podane w karcie służą ratownikom medycznym w przyspieszeniu tworzenia 
wywiadu dotyczącego osoby chorej, do której zostali wezwani w celu interwencji.  Ponad 4000 
„Kopert życia” trafiło dotychczas do świdniczan. W 2018r. nie wydatkowano środków na ten cel. 
 Regionalna Koalicja na rzecz Zdrowego Starzenia się. 
W dniu 14 maja 2015r. w Krzyżowej został podpisany list intencyjny deklarujący rozpoczęcie 
współpracy w zakresie przygotowania i wdrożenia „Regionalnej Koalicji Na Rzecz Zdrowego 
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Starzenia”. List podpisali: 
 Starosta Powiatu Świdnickiego, 
 Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego, 
 Wójt Gminy Świdnica, 
 Wójt Gminy Dzierżoniów, 
 Z-ca Prezydenta Miasta Świdnicy, 
 Burmistrz Dzierżoniowa, 
 Prezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, 
 Wiceprezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świdnicy, 
 Przedstawiciel Społecznej Akademii Nauk Wydział w Świdnicy. 

Działalność Koalicji koncentruje się na: 
 podniesieniu świadomości społecznej w zakresie wiedzy, dotyczącej zagadnienia „zdrowego 

starzenia się”, 
 promowaniu zdrowego stylu życia, 
 wspieraniu działań profilaktycznych, edukacji zdrowotnej i rehabilitacji seniorów, 
 przygotowaniu bazy informacyjnej na temat zakładów, instytucji, placówek świadczących 

opiekę dla osób starszych, 
 integrację środowiska lokalnego na rzecz idei zdrowego i aktywnego starzenia się, 
 pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów prozdrowotnych. 

W ramach Koalicji w 2018r. realizowany był projekt „Edukacja do starości” przy udziale szkół i 
przedszkoli gmin zrzeszonych w Koalicji. W 2018r. nie wydatkowano środków na ten cel. 
 Program polityki prorodzinnej - Świdnicka Karta Dużej Rodziny. Posiadanie karty ułatwia 

rodzinom wielodzietnym łatwiejszy dostęp do wielu dóbr. Do programu przystąpiło 101 
partnerów. Wydano łącznie 1.171 kart – 234 rodzinom, w tym 436 dla rodziców/ opiekunów i 
738 dla dzieci.  

 Współorganizacja XIX Biesiady Dziadunia i Babuni. 
 Współorganizacja gali podsumowującej program „ Edukacja do starości – Nawzajem sobie 

potrzebni”. 
 Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku 

senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia. 
Dotacje celowe z budżetu JST udzielone n/w organizacjom pozarządowym: 
 Świdnickie Stowarzyszenie „Amazonki”; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.900,00 



 

114 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2018 

 

 Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy w kwocie; 
 Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy; 
 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Świdnicy. 
 Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty 

zdrowotnej  
Dotacja celowa z budżetu JST udzielona Oddziałowi Rejonowemu PCK w Świdnicy.  
 Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka. 
Dotacja celowa z budżetu JST udzielona Fundacji Małżeństwo Rodzina w Świdnicy.  
 Rock przeciw Aids - działania profilaktyczne – spotkania z ekspertami, koncerty.  

3.000,00 
56.200,00 

2.500,00 
 
 
 

28.200,00 
 
 

15.000,00 
22.000,00 

5.4.5. Tworzenie dziennych 
domów wsparcia osób 
chorych i w wieku 
senioralnym oraz 
wzrost ilości usług 
opiekuńczych 
w miejscu 
zamieszkania dla osób 
starszych, chorych i  
z niepełnosprawnością 

Prowadzenie klubów seniora w Świdnicy  
W Świdnicy działają dwa kluby seniora prowadzone przez jednostki miejskie. Klub Seniora 
„Zarzecze” prowadzi Dzienny Dom „Senior-WIGOR” (DDSW) dla 40 seniorów, natomiast Klub 
Seniora „Osiedle Młodych” prowadzi Miejska Biblioteka Publiczna dla 100 seniorów. Ponadto 
działają kluby seniora prowadzone przez organizacje pozarządowe a wspierane finansowo 
z budżetu miasta, tj.: 
1. Klub Seniora Pafalowcy, utworzony przez TKKF Ognisko „Licznikowiec-2009” w 2018 r. - (60 
osób). 
2. Klub Seniora Zawiszów, utworzony przez Fundację Spichlerz Kultury w 2018r. - (50 osób). 
3. Klub Seniora „Nad Bystrzycą”, utworzony przez Kraszowickie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Obywatelskich w 2018r.  
 
DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR” prowadził działalność w zakresie:  
 aktywizacji seniorów do podejmowania wszelkich form aktywności fizycznej i psychicznej; 
 kontaktu z rodziną i opiekunami osób zagrożonych depresją i innymi chorobami wieku 

senioralnego; 
 podtrzymywania więzi społecznych poprzez zachęcanie do korzystania z wycieczek, spacerów, 

biesiad, grillowania, spotkań okolicznościowych oraz organizowanych przez placówkę; 
 realizacji programu „Integracja Międzypokoleniowa” - wspólne spotkania i zabawy z dziećmi 

ze świdnickich przedszkoli, młodzieżą szkolną, jak i podopiecznymi Środowiskowego Domu 
Samopomocy, 
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 promocji zdrowia; 
 wymiany spostrzeżeń i informacji, których celem jest dobre samopoczucie seniorów; 
 obserwacji i objęcia szczególną troską osób z zaburzeniami psychicznymi zaniedbujących 

swoje leczenie; 
 współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami 

pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną oraz innymi 
podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej; 

 profilaktyki i prewencji psychologiczno-pedagogicznej zmierzającej do przeciwdziałania 
patologii życia społecznego ludzi starszych, w zakresie oferty aktywizującej, edukacyjnej, 
kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej; 

Osoby współpracujące z DDSW w 2018: 
 psycholog, 
 neurologopedą, 
 informatyk, 
 osoba prowadząca zajęcia z muzykoterapii, 
 osoba prowadząca zajęcia z tańca i choreografii,  
 osoba prowadząca zajęcia w ramach pracowni „Złota igła” 
 socjoterapeuta. 

5.4.6. Zmniejszenie 
marginalizacji 
społecznej 

 Czytak Plus i czytak NPM dla osób niewidomych i niedowidzących - MBP przystąpiła do 
projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych 
i słabowidzących” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Larix”.  

 Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
 Zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. 
 Realizacja programu „MALUCH plus” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi do lat 3.  

 

5.4.7. Utworzenie mieszkań, 
hostelu dla osób 
potrzebujących, w tym 
dla ofiar przemocy 
domowej oraz 

 Rozpoczęto prace budowlane przy projekcie pn. „Przebudowa budynku przy ul.  
1-go Maja 23 na mieszkania wspomagane”. Przedmiotem projektu była przebudowa, 
wyposażenie infrastruktury oraz adaptacja budynku administracyjnego na mieszkania 
o charakterze wspomaganym (20 lokali mieszkalnych). Wsparcie mieszkańców powiązane będzie 
z procesem aktywizacji społecznej oraz społeczno-zawodowej, mającej na celu usamodzielnienie 

Projekt o wartości 
3.998.300,31 zł, w tym 

dofinansowanie 
2.848.957,39 zł. 
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bezdomnych ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakończony.  
 Złożono wniosek partnerski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych projektu  
pn. „Świdnickie Jaskółki”, który ma na celu zwiększenie w okresie 01.04.2019 - 31.03.2022 r. 
samodzielności 90 osób, kwalifikujących się do wsparcia w procesie integracji społecznej 
w budynku przy ul. 1-go Maja 23. Kompleksową interwencję w obszarach stworzenia miejsca 
zamieszkania, świadomości, wiedzy i umiejętności społecznych: 
 uruchomienie mieszkań wspomaganych, w tym treningowych i wspieranych o optymalnym 

standardzie; 
 uruchomienie i prowadzenie usług opiekuńczych i asystenckich; 
 prowadzenie treningów i wsparcia podnoszącego kompetencje społeczne ukierunkowane na 

usamodzielnianie; 
 prowadzenie działań towarzyszących, w tym z udziałem rodzin; 
 prowadzenie wsparcia specjalistów, dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb 

i celów.  
 Rozpoczęto prace budowlane przy projekcie pn. „Przebudowa budynków przy ul.  
Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne”. Przedmiotem projektu jest przebudowa 
budynków administracyjnych po Straży Miejskiej na wielorodzinne mieszkania socjalne wraz ze 
zmianą sposobu ich użytkowania. W wyniku przebudowy gmina uzyska 11 lokali mieszkalnych o 
charakterze mieszkań socjalnych. W budynku zostaną zasiedlone potrzebujące wsparcia. 
Budynek zostanie zasiedlony w 2019 r.  
 MOPS prowadził mieszkania chronione na terenie miasta. 

 
Projekt o wartości 

2.980.844,62 zł, w tym 
dofinansowanie 
2.828.944,62 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt o wartości 
2.466.903,16 zł, w tym 

dofinansowanie 

1.759.483,85 zł. 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 5.5. PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych 
Jednostki współpracujące: Wydział Promocji, Referat Turystyki, Referat Sportu, Wydział Edukacji 

5.5.1. Wprowadzenie 
programów 
prozdrowotnych i 
profilaktycznych. 

Miasto realizowało programy: 
 Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla 

mieszkańców Świdnicy na lata 2016-2018. 
Realizatorem programu, we współpracy z Gminą Miasto Świdnica, było Centrum Usług 
Medycznych „ESKULAP” Sp. z o.o. w Świdnicy. Program zakładał szczepienia mieszkańców 
Świdnicy powyżej 60 roku życia, będących podopiecznymi MOPS w Świdnicy. Celem Programu 
jest zapobieganie zachorowaniom na grypę oraz zmniejszenie powikłań pogrypowych 
stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia. Zintensyfikowanie działań edukacyjnych w celu 

Koszt realizacji 
programu w 2018 r. 

wyniósł 16.942 zł. 
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poszerzenia wiedzy i świadomości dotyczącej skuteczności i bezpieczeństwa szczepień. W roku 
2018 zaszczepiono 341 osób, a w akcji informacyjno – edukacyjnej wzięło udział 355 osób.  
W związku z niewykorzystaniem wszystkich szczepionek przez osoby korzystające z pomocy 
MOPS, zostały one zaproponowane pozostałym mieszkańcom Gminy Miasto Świdnica. 
Program finansowany jest ze środków Gminy Miasto Świdnica.  
 Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016 – 2018 

dla Miasta Świdnicy. 
Realizatorem programu, we współpracy z Gminą Miasto Świdnica, był Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Mieszko” Sp. z o.o. w Świdnicy. Program zakładał szczepienie dziewczynek w wieku 
13 lat, zamieszkałych na terenie miasta. Celem było zmniejszenie zapadalności na choroby 
wywołane przez HPV oraz zmniejszenie umieralności z powodu HPV i innych nowotworów 
inicjowanych infekcją HPV poprzez prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w szkołach 
(pogadanki, prelekcje skierowane do dziewcząt i chłopców (13-letnich) objętych programem. 
oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli. Głównym kryterium kwalifikacji do udziału 
w dobrowolnych szczepieniach, oprócz wieku, płci i miejsca zamieszkania, był wynik 
kwalifikacyjnego badania lekarskiego oraz pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) 
dziecka na szczepienie. Program finansowany jest ze środków Gminy Miasto Świdnica. 
W 2018 r. zaszczepiono 78 osób z rocznika 2005, a akcją promocyjno-edukacyjną objęto 400 osób 
(dziewcząt i chłopców z rocznika 2005 oraz rodziców, opiekunów prawnych i nauczycieli). 
 Program profilaktyki próchnicy zębów gminy Miasto Świdnica na lata 2018 – 2020 pn. 

„W Świdnicy bez próchnicy”  
Realizatorem programu we współpracy z Gminą Miasto Świdnica było Centrum Stomatologii 
Estetycznej, Ortodoncji i Implantologii Proxima Spółka Partnerska lekarze dentyści Oleksy 
i Karaszewski w Świdnicy. Program skierowany do dzieci zamieszkałych na terenie miasta 
uczęszczających do grup „zerówkowych” wszystkich przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz 
klas ) i I we wszystkich szkołach podstawowych. Celem programu jest zmniejszenie występowania 
próchnicy zębów oraz poprawa stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci z populacji docelowej, 
w okresie trzyletniej edycji programu, poprzez zintegrowane działania informacyjno-edukacyjne 
i profilaktyczne. Program finansowany jest ze środków Gminy Miasto Świdnica. 
W 2018 r.: 
 przeprowadzono 8 spotkań edukacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 

oddziałów „0” i klas I wszystkich świdnickich przedszkoli (publicznych i niepublicznych) oraz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koszt realizacji 
programu w 2018 r. 
wyniósł 55.760,0 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koszt realizacji 
programu w 2018 r. 
wyniósł 41.459,00zł. 
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szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych); 
 działaniami informacyjno-edukacyjnymi objęto 1008 dzieci z oddziałów „0” i klas I – 

przeprowadzono 50 spotkań z dziećmi oraz przekazano im 1008 szt. szczoteczek i 1008 szt. 
kubeczków; 

 przeprowadzono 159 badań diagnostycznych dzieci klas I, pod kątem sprawdzenia stanu ich 
uzębienia i przekazania tych informacji rodzicom w tzw. „Certyfikacie uśmiechu”. 

 Program „Mali wspaniali” ogólnorozwojowy dla dzieci w wieku przedszkolnym 
w który włączone są wytypowane dyscypliny sportowe The Word Games 2017.  Program 
prowadzony w 7 przedszkolach miejskich. Łącznie programem objęto 18 grup, w każdej po 
maksymalnie 25 osób, co łącznie daje blisko 450 uczestników.  
DZIENNY DOM „SENIOR-WOGOR” – realizowane Programy: 
 „Uśmiech dużo zmienia”; 
 „Pomagam sobie”; 
 „Niezapominajki”; 
 „Integracji Międzypokoleniowej”;  
 „Podziwiając Dolny Śląsk”; 
 „W zdrowym ciele, zdrowy duch”; 
 „Kwiaty naszą pasją”; 
 „Obudzić zmysły”;  
 Gabinet SPA; 
 „Seniorze pokaż się”; 
 „Spotkania okolicznościowe - święta”: Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Zabawa 

Karnawałowa, Dzień Kobiet, Wielkanoc dla seniorów i zaproszonych gości, Turniej Piłki 
Siatkowej, Powitanie/Pożegnanie Lata, Turniej Międzyplacówkowy, Dni Seniora, Wieczerza 
Wigilijna dla seniorów i zaproszonych gości. 

Działania DDSW z zakresu terapii zajęciowej: 
 zajęcia ruchowe - codzienna gimnastyka; 
 zajęcia relaksacyjne – codziennie; 
 zajęcia kulinarne – „Kulinarne poniedziałki”; 
 zajęcia integracyjne – grupowe;  
 zajęcia z muzykoterapii – „Muzyczne czwartki”; 
 zajęcia komputerowe;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

119 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2018 

 

 gry poprawiające pamięć, uważność i koncentrację; 
 zajęcia teatralne zespołu „Teatrzyk Zielona Gęś” (choreoterapia);  
 przygotowywanie spektakli z okazji Świąt, Przeglądów Teatralnych, Świdnickich Dni Seniora; 
 zajęcia krawieckie „Pracownia Złotej Igły” (dekoracje świąteczne i okolicznościowe, kostiumy 

na przedstawienia teatralne); 
 konsultacje indywidualne z neurologopedą;  
 zajęcia grupowe z neurologopedą;  
 konsultacje indywidualne z psychologiem;  
 zajęcia grupowe z psychologiem (psychoedukacja); 
 konsultacje indywidualne z socjoterapeutką;  
 zajęcia grupowe z socjoterapeutką (trening pamięci, relaksacje, trening interpersonalny); 
 zajęcia plastyczne;  
 biblioterapia - Klub Dobrej Książki – zajęcia z głośnego czytania;  
 zajęcia ogrodnicze (hortiterapia);  
 zajęcia sportowe - tenis stołowy, bilard, nordic walking, siłownia zewnętrzna;  
 udział w wydarzeniach, warsztatach, spotkaniach itp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Całkowity koszt zadania: 
18.795,00 zł z czego 

wsparcie GMŚ wyniosło 
11.515,00 zł. 
 

5.5.2. Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych we 
wszystkich grupach 
wiekowych 

 Rajd rowerowy „Świdnica na rowery”– przejazd ulicami miasta, udział w rowerowym pikniku 
rodzinnym, w czasie którego odbywają się zabawowe formy edukacyjne w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Rajd ma na celu integrację międzypokoleniową 
świdniczan, zachęcenie świdniczan do wyjścia z domu i aktywności fizycznej, zdobywanie 
wiedzy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekonanie świdniczan, że rower jest 
urządzeniem dla każdego i warto się nim poruszać po mieście;  

 Propagowanie zdrowego stylu życia, ekologii, bezpiecznej jazdy na rowerze oraz integracja 
świdniczan; 

 Akcja „Rower pomaga” – promocja jazdy na rowerze, zachęcenie do dbania o zdrowie i 
środowisko. Za kilometry wspólnie przejechane w ramach akcji dzieci otrzymują wymarzone 
rowery.  

15.00,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.00,00  

5.5.3. Realizacja 
kompleksowych 
programów rozwoju 
fizycznego od juniora 
do seniora. 

 Program „Umiem pływać” program powszechnej nauki pływania adresowany do  
uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny 
udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. 
Zajęcia sportowe odbywały się na krytej pływalni ŚOSiR. 
Główne cele programu: 
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 upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży; 
 nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania; 
 profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy; 
 zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę 

uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych; 
 efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie); 
 wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w 

szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni; 
 edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów. 
Projekt finansowany przez MSiT przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, 
realizowany przez Dolnośląską Federacje Sportu oraz koordynowany przez Urząd Miejski w 
Świdnicy. 
W pierwszym etapie (luty-czerwiec) przeprowadzono zajęcia dla 9 grup 15 osobowych, łącznie 
135 osób. W drugim etapie (wrzesień – grudzień) zorganizowano zajęcia dla 6 grup 15 osobowych 
łącznie 90 osób. Łącznie z programu w 2018 skorzystało 225 osób. 

5.5.4. Prowadzenie edukacji 
i prewencji w zakresie 
zwalczania uzależnień, 
w tym narkotyków, 
alkoholu i 
innych używek 

Prowadzenie działań z zakresu i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz integracji 
społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych Gminy. Zadania te są 
realizowane w oparciu o gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2018 r przyjęty uchwałą nr 
XXXIX/424/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. Koordynatorem 
i realizatorem Programu jest Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Świdnicy, obsługiwana technicznie i merytorycznie przez Wydział Polityki Społecznej i Spraw 
Socjalnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy. W realizacji Programu, poza Urzędem Miejskim 
w Świdnicy, uczestniczyły instytucje i organizacje wykonujące na rzecz mieszkańców Świdnicy 
zadania mieszczące się w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz inne pełniące funkcje wspierające: 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy; 
 Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Świdnicy; 
 Poradnia Leczenia Uzależnień w Zespole Usług Medycznych „Medyk” sp. z o.o. w Świdnicy; 
 Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy; 
 Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy; 
 organizacje pozarządowe; 
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 placówki oświatowe. 
W ramach Programu w roku 2018 podejmowano działania adresowane do wszystkich 
mieszkańców Świdnicy, zmierzające do przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw 
nadużywania alkoholu i używania substancji psychoaktywnych. Ich charakter uzależniony był od 
potrzeb grup odbiorców, do których były kierowane. Realizacja zadań obejmowała 
interdyscyplinarną współpracę na rzecz rodzin, podmiotów i instytucji realizujących zadnia 
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, organizowania form integracji rodziny, 
motywowania rodziców i rodzin do korzystania z poradnictwa i szkoleń w zakresie kwestii 
wychowawczych, problemów związanych z uzależnieniami i przemocą domową oraz 
organizowania i wspierania form opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży. Pomoc rodzinom poprzez umożliwienie korzystania z placówek wsparcia dziennego 
(pwd) wynika z obowiązków gminy zawartych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pobyt dziecka w pwd jest bezpłatny. Pwd mogą tworzyć 
gminy lub zlecać to zadanie innym podmiotom. Miasto w ramach „Programu współpracy Gminy 
Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność społecznie użyteczną”, zleca zadania innym podmiotom. W 2018r. pwd w Świdnicy 
prowadziły następujące organizacje: 
 Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”, 
 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”, 
 Caritas Diecezji Świdnickiej. 
Na zlecenie Miasta w 2018r. realizowane było zadanie publiczne pod tytułem:  
 Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie, 
 Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania, 
 Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób 

uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, 
 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci 

i młodzieży, 
 Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania, 
 Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych, 
 Prowadzenie jadłodajni. 
Działania w ramach zwalczania narkomanii: 
 Wykład skierowany do rodziców pt. „Dopalacze z perspektywy lekarza pediatry i psychiatry 
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dzieci i młodzieży”, 
 Współorganizacja projektu „Lato na podwórku”, 
 „Blok strefy zabaw dla dzieci” w ramach „Rock przeciw Aids”, 
 Spektakle profilaktyczne pt. „Dopalacze. Siedem stopni donikąd”. 
W ramach działań edukacyjno- informacyjnych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom 
i przemocy zakupiono i rozdysponowano materiały: 
Plakaty:  
 Nie karm trolla 
 Nie hejtuj! 
 Cyberprzemoc – niby wirtualna, a prawdziwa boli; 
 Cyberprzemoc. Dotyka jak w realu; 
 Nie eksperymentuję. Nie piję, nie palę! 
 W ciąży mądrze decyduję o przyszłości dziecka (FASD i FTS)  
Płyty CD z audycjami edukacyjnymi dotyczącymi cyberprzemocy. 
Ulotki i broszury: 
 Przemoc w sieci boli jak w realu; 
 NIE Eksperymentuję. Alkohol i papierosy to trucizna! 
 Przemoc w sieci boli w realu; 
 Cyberprzemoc. Wiedzieć, aby chronić; 
 Cyberprzemoc. Znać prawo, by walczyć; 
 Moje dziecko- agresor czy ofiara? 
 W ciąży mądrze  decyduję o przyszłości dziecka (FASD i FTS);   
 Miniporadnik dla sprzedawców alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.  

CEL SZCZEGÓŁOWY: 5.6. ROZWÓJ KOMUNIKACJI ORAZ WSPÓŁPRACY WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNE 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywności Obywatelskiej 
Jednostki współpracujące: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Promocji, Rzecznik Prasowy, Referat Organizacji Pozarządowych 

5.6.1. Wzmocnienie dialogu 
społecznego przy 
jednoczesnym 
zaangażowaniu 
obywateli w proces 
współtworzenia 

 V edycja Budżetu Obywatelskiego – dniach od 18 do 30 czerwca 2018 r. świdniczanie mogli 
oddać głos w ramach głosowania internetowego Moja Świdnica Mój Budżet przy użyciu 
aplikacji dostępnej na stronie  www.glosuj.swidnica.pl. W ramach budżetu mieszkańcy mieli 
do wykorzystania ok. 1,6 mln. zł. 

 Inicjatywa lokalna – w ramach zadań publicznych.  
Zadania publiczne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie Uchwały nr 
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i współdecydowania o 
mieście 

XLIII/510/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia trybu 
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zdania publicznego w ramach : 
 Festiwal Kolorów – Święto wolontariatu i tolerancji; 
 Gramy dla Rzeczpospolitej turnieje piłkarskie OSiR; 
 Remont dachu budynku Naszej Szkoły ul. Mickiewicza 1-3;  
 Flaga dla Świdniczan – uszycie flag dla mieszkańców z okazji 100-lecia.  
 Budowa bramy wjazdowej ul. Daleka.  
 Nowe otwarcie w siedzibie Hufca ZHP Świdnica. 
 Remont sieci hydrantowej wraz z zakupem sprzętu do szkoły przy ul. Jagiellońskiej 30.  
Zadania realizowane na podstawie umów, zleceń w oparciu o ustawę Prawo zamówień 
publicznych: 
 „Zanim Dorosnę do Maratonu” – medale dla dzieci w ramach IV RST Półmaratonu 

Świdnickiego; 
 Program pn. „Mali Wspomagali”; 
 Współorganizacja 4 RST Półmaratonu Świdnickiego; 
 Zakup upominków (puchary) na VII Charytatywny Halowy Turniej Piłki Nożnej w Świdnicy; 
 Zapłata za Bieg Kobiet Anita- Zawsze Pier(w)si; 
 MARCONI Idoor Triathlon 2018; 
 Transport zawodniczek MKS „Świdnica” na rozgrywki w II lidze we Włocławku; 
 Organizacja I edycji Pucharu Świdnickiego Dzika; 
 Transport zawodników SKT TIGER; 
 DABRO-BAU/ Bieg przeszkodowy Świdnicka Furia; 
 Upominki na piknik bokserski w Zagórzy Śląskim; 
 Organizacja treningu biegowego w ramach projektu „Orientuj się w Świdnicy”; 
 Konkurs na kibicowanie w ramach IV RST Półmaratonu Świdnickiego; 
 Zakup upominków na Memoriał Kuby Marcinkowskiego; 
 Upominki na Puchar Szarych Wilków (koszulki sportowe); 
 TKKF Bolko – 50-lecie; 
 Organizacja pikniku harcerskiego w ramach projektu „Orientuj się w Świdnicy”. 

123.594,00 w tym 
wsparcie miasta: 

 6.997,46 
12.999,05 
53.690,00 

3.714,55 
20.000,00 
15.000,00 
11.193,00 

 
73.645,44 w tym 
wsparcie miasta: 

2.521,22 
 

11.515,00 
20.000,00 

400,00 
5.000,00 
4.949,00 
2.000,00 
2.500,00 
1.000,00 
8.260,00 
1.499,62 

500,00 
2.500,00 
1.500,00 
1.000,00 
3.000,00 
5.500,00 

5.6.2. Zapewnienie stałej 
komunikacji pomiędzy 

 Portal Facebook / Fanpage – „Centrum Wspierania Organizacjo Pozarządowych w Świdnicy”, 
„Świdnickie Centrum Wolontariatu”, „Młodzieżowa Rada Miasta Świdnica”. 
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władzą 
a mieszkańcami, 
w tym utworzenie 
stałej platformy 
konsultacyjnej oraz 
organizacja  
cyklicznych 
i powszechnych 
spotkań oraz 
konsultacji 
społecznych. 

 Tablica ogłoszeń w COP. 
 Platforma do obsługi Budżetu Obywatelskiego „Mój Budżet Moja Świdnica”. 
 Platforma do konsultacji społecznych. 
 Instagram. 
 Kalendarz Imprez Miejskich. 
 Ulotki rozdawane podczas Giełdy Staroci, Numizmatów i Osobliwości. 
 Ekrany z informacją o bieżących imprezach i atrakcjach. 
 Plakaty na przystankach. 
 Wtorki z unią. 

5.6.3. Wypracowanie 
skutecznych form 
i narzędzi komunikacji 
z mieszkańcami, 
w tym również 
alternatywnych do 
internetu,  
oraz określenie 
mechanizmów 
i narzędzi służących 
przekazywaniu 
i zwiększających 
dostęp do informacji 
publicznej oraz 
podejmowanych 
inwestycjach 
i zadaniach 

W roku 2018 do komunikacji z mieszkańcami wykorzystywana nw. narzędzia:  
 Bezpośrednie spotkania z mieszkańcami w poszczególnych rejonach miasta – 5 spotkań. 

Spotkania otwarte, w trakcie których Prezydent Miasta omawiała ostatnie inwestycje, 
działania i plany inwestycyjne w danym rejonie oraz odpowiadała na pytania. 

 Spotkania z mieszkańcami w trakcie wtorkowych spotkań. Przyjmowanie wniosków, 
interwencje, interpelacji i skargi mieszkańców. 

 Prowadzenie miejskich stron internetowych i portali społecznościowych (facebook, kontakty 
telefoniczne). Za pośrednictwem portali przyjmowane są zgłoszenia, postulaty i sugestie 
mieszkańców z różnych sfer życia, a także awarie, czy utrudniania.  

 Prowadzenie biuletynu informacyjnego Urzędu Miejskiego w Świdnicy; 
 Korespondencja mailowa do firm z GCOiE. 
 Stworzono bezpłatną gazetę lokalną „Moja Świdnica” dostępna w miejscach publicznych, 

a także kolportowaną do skrzynek pocztowych mieszkańców Świdnicy, wydawaną przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w której zamieszczane są informacje o wszystkich ważniejszych 
wydarzeniach, inwestycjach oraz działania realizowane przez gminę.  

 Zamieszczanie artykułów w parsie lokalnej, regionalnej i krajowej. 
 Zamieszczanie spotów reklamowych i plakatów na słupach ogłoszeń. 
 Współpraca z lokalną telewizją kablową. 
 Informacje o umowach realizowanych przez miasto przekazywane są mieszkańcom za 

pomocą elektronicznego rejestru umów.  
 Wydawanie ulotek informacyjnych o wydarzeniach, imprezach miejskich… 
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 Bieżąca transmisja comiesięczna sesji Rady Miejskiej. 
 Konsultacje przed wdrożeniem dokumentów strategicznych tj. Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2019 – 2025, Strategia Rozwoju Sudety 2030 oraz badania 
ankietowe/badania potrzeb mieszkańców przed złożeniem wniosków aplikacyjnych.  

 Stronę do obsługi budżetu partycypacyjnego „Budżet Obywatelski”, składania wniosków 
i głosowania przez Internet. 

 Wdrożono System Informacji Przestrzennej (SIP) udostępniający informacje geoprzestrzenne 
zgromadzone w zasobach gminy oraz spełniający wymogi dyrektywy INSPIRE - portal 
umożliwiający dostęp do odpowiednio zharmonizowanych zasobów danych przestrzennych 
w formie usług sieciowych, serwisów katalogowych oraz przede wszystkim poprzez 
metadane. 

 Uruchomiono możliwość uiszczania opłat i podatków za pośrednictwem specjalnej aplikacji.  
 Bezpłatny Samorządowy Informator SI SMS (www.sims.pl)  przy pomocy którego 

przekazywane były informacje i ostrzeżenia o najważniejszych i najciekawszych miejskich 
imprezach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz najważniejszych zagrożeniach: 
wichury, burze, katastrofy, poważne awarie.  

 Montaż i sukcesywna rozbudowywanie cyfrowego systemu miejskiego monitoringu wizyjnego 
umożliwiającego automatyzację monitorowania przestrzeni miejskiej. 

 Wykorzystywanie systemu informatycznego „Świdnicka Elektroniczna Sieć Przesyłu Informacji 
i Dokumentów – zsynchronizowany system pomocy społecznej (SESPID). 

5.6.4. Stworzenie systemu 
badania opinii 
mieszkańców 

  

5.6.5. Zawiązanie 
współpracy 
instytucjonalnej 
pomiędzy podmiotami 
gospodarczymi, 
sportowymi, 
kulturalnymi 
i oświatowymi 
oraz organizacjami 

 Współpraca z Gminą Wałbrzych w ramach umowy o udzielenie dotacji celowej do projektu  
realizowanego ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji działań Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie 
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.  
 Współpraca z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach ogłaszanych  
konkursów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2024-2020. 
 Współpraca Gminy miasto Świdnica z Lokalną Organizacja Turystyczną Aglomeracji  
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i mieszkańcami 
w ramach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej oraz 
w regionie, w tym 
podejmowanie 
wspólnych 
przedsięwzięć 

Wałbrzyskiej (LOT AW). W ramach wspólnych działań m.in. prowadzona jest strona internetowa: 
www.lotaw.pl/. 
 Uruchomienie nowej linii komunikacyjnej Świdnica – Wałbrzych o charakterze użyteczności 
Publicznej. 
 Przystąpienie do prac rewitalizacji linii kolejowej Świdnica Jedlina Zdrój. 
 Współpraca pomiędzy ngo-sami w ramach realizacji projektów z udziałem środków UE. 

5.6.6. Podejmowanie działań 
na rzecz wzmacniania 
znaczenia 
pozycji Świdnicy 
w ramach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej 
 

 Udział w pracach nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Województwa na lata 2020-2030” wraz 
ze zgłaszaniem projektów do realizacji. 
 Współdziałanie Gminy Miasto Świdnica z 22 jednostkami samorządu terytorialnego,  
Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji „Strategii 
Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030”. Wypracowanie działań do realizacji 
w perspektywie 2030. Dokument obejmuje syntetyczną diagnozę Aglomeracji jako miejskiego 
obszaru funkcjonalnego. Jest kluczowym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju 
Aglomeracji Wałbrzyskiej we wszystkich sferach tzn. sferze społecznej, przestrzennej 
i gospodarczej.  
 Udział przedstawicieli Gminy Miasto Świdnica w spotkaniach Komitetu Sterującego  
Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
 Udział w spotkaniach organizowanych przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji  
Wałbrzyskiej. 
 Współdziałanie Gminy Miasto Świdnica z 107 jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz  
podpisania we Wleniu „Deklaracji Sudeckiej” oraz opracowania „Strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju 
Sudety 2030”. Wypracowanie kierunków przedsięwzięć strategicznych. Działania zapisane 
w dokumencie mają zmierzać do poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju 
gospodarczego południowej części Dolnego Śląska.  
 Udział przedstawicieli Gminy Miasto Świdnica w spotkaniach Komitetu Sterującego ds.  
Sudety 2030.  
 Realizacja działań w ramach „Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 
2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. 

 

5.6.7. Kontynuacja 
współpracy 

 W dniach 8-9.03.2018 r. w Świdnicy na zaproszenie Świdnickiego Towarzystwa  
Partnerstwa Miast (ŚSPM) gościła pani Joy Phillips – przedstawiciel bliźniaczego Stowarzyszenia 
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międzynarodowej, 
w tym w ramach 
partnerstwa miast 
 

Partnerstwa Miast z Clacton w Dystrykcie Tendring, która zaprosiła 3 dzieci wraz opieką na 
organizowany przez siebie konkurs, który skierowany był do dzieci ze wszystkich miast 
partnerskich Dystryktu, dedykowany pamięci Wielkiej Wojnie 1914-1918 czyli I Wojnie 
Światowej.  
 W dniach 31.03-3.04.2018 r. wizyta 5 osobowej delegacji Świdniczan wraz z dziećmi 
w Dystrykcie Tendring, w celu udziału dzieci w konkursie na temat pokoju na świecie. Projekt 
związany ze 100-leciem I Wojny Światowej.  
 W dniu 20.04.2018 r. wizyta przedstawicieli Trutnova w osobach Hany Horynovej - zastępcy  
starosty, Michaeli Dedkovej - asystentki starosty, Gabrieli Kusovej - przedstawicielki obiektu 
UFFO, Petra Gaislera - kierownika obiektów sportowych w Świdnicy w celu spotkania się 
z przedstawicielami Komisji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Rady Miejskiej 
w Świdnicy oraz przedstawicielami Urzędu Miejskiego. Omówiono rozwój dalszej współpracy na 
niwie kulturalnej i sportowej pomiędzy Trutnovem a Świdnicą, oraz zapoznano gości 
z świdnickimi obiektami umożliwiającymi takie działanie. 
 W dniach 4-6.05.2018 r. wyjazd delegacji Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miast do  
Biberach na obchody Muzycznej Wiosny. Wizyta grupy przedstawicieli Świdnicy oraz członków 
Świdnickiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast w celu promocji miasta pod kątem muzycznym. 
 W dniach 4-7.05.2018 r. udział delegacji świdnickiej w Iwano-Frankowsku w 365 rocznicy  
uzyskania praw miejskich.  
 W dniach 16-19.05.2018 r. udział 4 osobowej delegacji z Urzędu Miejskiego i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Biberach w celu wymiany doświadczeń i nawiązania stałej współpracy. 
Delegacja odwiedziła bibliotekę „Medienhaus am See”.  
 W dniach 13-16.07.2018 r. przedstawiciele Urzędu Miejskiego wzięli udział w obchodach 
święta miasta Biberach. Delegacja spotkała się z szefem partnerstwa oraz Panią Małgorzatą 
Kopf-Jasińską – nowym szefem komisji ds. Świdnicy w Stowarzyszeniu Partnerstwa Miast 
Biberach.  
 W dniach 18-21.08.2018 r. delegacja ze Świdnicy uczestniczyła w obchodach święta miasta  
Kazincbarcika, jak i w obchodach święta narodowego państwa węgierskiego tj. Święto Korony 
Św. Stefana. 
 W dniach 24-27.08.2018 r. Świdnica gościła grupę z Węgier, Słowacji, Litwy, Ukrainy i Czech.  
Święto Partnerstwa dedykowane było głównie jubileuszowi 20-lecia partnerstwa z Trutnovem 
oraz 10-leciu partnerstwa z Iwano-Frankowskiem.  
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 W dniu 26.09.2018 r. z okazji uroczystości poświęconych postaci Emila Krebsa Świdnica  
gościła delegację z Niemiec. 
 W dniach 9-11.11.2018 r. delegacja ŚSPM wzięła udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym  
w Clacton - Dystryktu Tendring. 
 W dniach 22-25.11.2018 r. Świdnica gościła Kawalerów Maltańskich z Miasta Partnerskiego  
Biberach oraz nowego szefa Waltera Musterle.  
 Udział w wymianach międzynarodowych w ramach współpracy transgranicznej polsko – 

czeskiej przy realizacji nw. projektów:  
 „ Olimpiada Sportowa nie zna granic”, 

 „Odlotowe miasta - Świdnica i Trutnov”, 
 „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu”, 
 „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”,  
 „I małe jest piękne”, 
 „Domowe krajobrazy i ich opowieści”, 
 „Festiwal wrażeń”, 
 „Tradycja w nowej szacie”, 
 „Szlak kamienia”, 
 „Turystyka wspólna sprawa”. 

WSKAŹNIKI STAN 2015 STAN 2018 TENDENCJA 

liczba imprez kulturalnych (artystyczno-rozrywkowych) [szt.] (masowe)  5 5 0 

liczba osób biorących udział w imprezach kulturalnych (artystyczno- 
rozrywkowych) [osób] 
 

10 200 12150  ^ 

liczba bezrobotnych [osób] 
 

1 735 1050 ⱽ 

osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej [osób] 
 

2 962 2039 ⱽ 

rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci [rodzina] 
 

823 1057 ^ 

fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców 
 

39 41 ^ 
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nowo zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne na 10 tys. 
mieszkańców 

4 3 ⱽ 

 

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY ZA WYNIKI SPORTOWE I OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ ZA 2018 ROK 

W roku 2018 dla osób wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w działalności sportowej przyznano nagrody i wyróżnienia na łączną kwotę 22.300,00 zł. Ich 

uroczyste wręczenie odbyło się podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy. Uhonorowani zostali:   

 
Nagrodą indywidualną za osiągnięte wyniki sportowe:  

• Tomasz Paździora – taekwondo, UKS Taekwon-do Gryf; 

• Karolina Malinowska – taekwondo, UKS Taekwon-do Gryf; 

• Dominika Sokołowska – pływanie, Klub Sportowy Neptun Świdnica; 

• Maja Lęga - pływanie, Klub Sportowy Neptun Świdnica; 

• Damian Cabaj – lekkoatletyka, biegi uliczne; 

• Paweł Kondzior – lekkoatletyka; 

• Krzysztof Dominikowski – triathlon i bieganie, Żelazna Świdnica; 

• Kamil Guźliński – boks, Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica; 

• Damian Wis - boks, Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica; 

• Zuzanna Rut – siatkówka, MKS Polonia Świdnica; 

• Kamil Halicki – modelarstwo, Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej; 

• Adam Chodyniecki – speedcubing; 

• Piotr Sułek – kolarstwo, Klub Sportowy Sułek Sport; 

• Katarzyna Brzezińska – judo, UKS Judo Świdnica; 

• Amelia Cieślak – akrobatyka, UKS Acro Club Świdnica; 

• Roksana Niedziałkowska - akrobatyka, UKS Acro Club Świdnica; 

• Karolina Kozieł - akrobatyka, UKS Acro Club Świdnica; 

• Szymon Wolano – akrobatyka, MKS Polonia Świdnica; 

• Zuzanna Idziak - akrobatyka, MKS Polonia Świdnica; 

• Michał Pietrzak - taekwondo, UKS Taekwon-do Tiger; 

• Zuzanna Klimczak - taekwondo, UKS Taekwon-do Tiger; 
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• Weronika Borkowska - taekwondo, UKS Taekwon-do Gryf; 

• Anna Wojas – taniec towarzyski i sportowy; 

• Tomasz Wojas – taniec towarzyski i sportowy; 

• Tytus Tomkiewicz – Judo, UKS Judo Świdnica. 
 

Nagrodą zespołową za osiągnięte wyniki sportowe:  

• Akademia Piłki Ręcznej - drużyna w składzie: Dawid Pajdała, Igor Michalski, Filip Gusiacki, Stanisław Madziara, Julian Buczma, Daniel Dąbrowski, Antoni Szporko, 
Kornel Dziedzic, Damian Wiktor, Mateusz Myśliński, Maciej Markowski, Damian Królak, Stanisław Dzięcielski, Ksawery Włostowski, Szymon Wieczorek, Wiktor 
Chrząstowski, Konrad Hollinger, Fabian Kaczor. 

• MKS Polonia Stal Świdnica - drużyna w składzie: Choromański Mateusz, Cieślak Marcel, Cybruch Oskar, Duda Mateusz, Homa Karol, Korab Eryk, Jakub Holband, 
Jakub Król, Lipiński Hubert, Malinowski Igor, Paliński Patryk, Safian Jakub, Sauter Allan, Simlat Adrian, Sprawka Aleksander, Stańczak Maciej, Franciszek Nowak, 
Taratuta Patryk, Widła Piotr, Zawiła Igor, Leon Ziętek. 

• UKS GRYF Świdnica - drużyna w składzie: Charuży Hubert, Grzechynia Bartłomiej, Haręza Michał, Jernutowski Wiktor, Kazimierski Kuba, Kosmala Jakob, 
Krakowiak Nikodem, Łuczak Filip, Patyk Sebastian, Patyk Damian, Pieńkowski Szymon, Podleśny Patryk, Wciórka Igor, Witaszczyk Patryk. 

Nagrodą dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników:  

• Anna Kozieł – akrobatyka – UKS Acro Club Świdnica; 
• Piotr Pas - Akrobatyka - MKS Polonia Świdnica; 
• Tomasz Szporko – piłka ręczna, Akademia Piłki Ręcznej; 
• Mirosław Treczyński – boks, Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica; 
• Bartłomiej Zamęcki - UKS Judo Świdnica; 
• Mariusz Krupczak – piłka nożna – MKS Polonia Stal Świdnica; 
• Janusz Masny – piłka nożna – UKS Gryf Świdnica; 
• Magdalena Sadowska – siatkówka, MKS Polonia Świdnica. 

 

Nagrodą dla osób wyróżniających się w działalności sportowej: 

• Tadeusz Piłat – piłka nożna; 
• Dariusz Stachurski – piłka nożna, MKS Polonia Stal Świdnica; 
• Jan Moczała – TKKF Bolko Świdnica; 
• Arkadij Makowiejew – piłka ręczna, Świdnicki Klub Piłki Ręcznej. 
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ZASŁUŻENI DLA MIASTA.  
Medale „Zasłużonych dla Miasta” za zaangażowanie, wkład pracy i podejmowane inicjatywy na rzecz poszanowania i ochrony praw oraz poprawy jakości i godnego 
życia osób starszych, a także za rekomendowanie kierunków funkcjonowania w zakresie niedyskryminującego, spójnego i skoordynowanego systemu działań 
skierowanych na tworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej osobom starszym podczas sesji przyznano:  
Krystyna Lasek,  
Zygmunt Zelek oraz  
Uhonorowano tytułem „Zasłużony dla Miasta Świdnicy” burmistrzów dwóch czeskich miast partnerskich Świdnicy: 
Burmistrza czeskich Polic nad Metują, Idę Jenkovą, 
Burmistrzowi Trutnova, Ivana Adameca. 
 
NAGRODY GMINY MIASTO ŚWIDNICA: 

 „Perły samorządu” – III miejsce w ogólnopolskim rankingu Dziennika Gazety Prawnej w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców.  

 VII miejsce w rankingu Forbsa. Świdnica i Legnica są wskazywane przez miesięcznik Forbes jako dwa przykłady miast leżących poza zasięgiem dużych 

aglomeracji, w których przybywa nowych firm. – Gospodarka w Polsce kwitnie przede wszystkim na peryferiach największych aglomeracji. Sprawdza się 

zasada: „Jeśli robić duży biznes, to najlepiej w niewielkiej miejscowości” – czytamy w podsumowaniu rankingu miast przyjaznych biznesowi. W Świdnicy na 

100 o mieszkańców przypada 11 firm, w Piasecznie, które jest liderem rankingu miast od 50 do 149 tysięcy mieszkańców, 27. W Świdnicy w 2015 roku 

przybyło 51 firm, w 2017 – 69. Świdnicę w rankingu wyprzedzają Piaseczno, Przemyśl, Zielona Góra, Pruszków, Biała Podlaska i Leszno. 

 Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego uznał Świdnicki Park Centralny za najlepiej oświetlony teren rekreacyjny w 2018 roku. Nagroda branżowa to 

jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień jakie mogła otrzymać gmina za realizację takiego przedsięwzięcia.  

 „Sportowa Gmina 2018”- tytuł otrzymany przez Klub Sportowa Polska. Wyróżnienie w ramach Programu Budujemy Sportową Polskę dla samorządów, które 

umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie. 

 I miejsce w 9. Edycji konkursu Smart City Awards za 2018 w kategorii do 100 tys. mieszkańców. Nagroda przyznana za wykorzystanie dostępnych innowacji na 

rzecz rozwoju infrastruktury, poprawy jakości powietrza oraz życia mieszkańców w zakresie inteligentnego zarządzania transportem miejskim. 

 
PODSUMOWANIE: 
 
Niniejszy dokument stanowi podsumowanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2018. Analizując realizację poszczególnych zadań 
zaplanowanych w Strategii można stwierdzić, że osiągnięto odczuwalny dla wszystkich mieszkańców rozwój Miasta zgodnie z założeniami  określonymi 
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w dokumencie. Zaplanowane zadania wynikające z potrzeb mieszkańców zostały zrealizowane. Wiele zadań zostało zrealizowanych jeśli chodzi o infrastrukturę 
sportowo – rekreacyjną. Na szczególną uwagę zasługują zrewitalizowane tereny zielone, ścieżki rowerowe i miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego, które 
cieszą się powodzeniem wśród mieszkańców. Dzięki tym działaniom miasto zyskało nowe obiekty sportowe, rekreacyjne, zrewitalizowane place i parki. Na bieżąco 
podejmowane były starania o pozyskanie środków zewnętrznych oraz prowadzone były prace remontowo-modernizacyjne infrastruktury społecznej i drogowej. 
Dzięki tym działaniom powstały obiekty o charakterze socjalnym, mieszkalnym i opiekuńczym oraz nowe drogi, chodniki, miejsca parkingowe. Realizowane były 
zadania wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przeprowadzono liczne remonty oraz zakończono termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4. Poza 
działaniami w infrastrukturę wdrożono wiele działań związanych z rozwojem intelektualnym i fizycznym świdniczan, przede wszystkim dzieci i młodzieży. Świdnica 
była również miejscem przyjaznym inwestorom, sprzyjała prowadzeniu działalności gospodarczej. W roku 2018 został uruchomiona fabryka Ideal Automotive 
Świdnica Sp. z o.o. Wszystkie te działania pozwoliły na uzyskanie „nowego” wizerunku miasta, polepszeniu estetyki miasta, podniesieniu komfortu życia 
mieszkańców.  
 

Przeprowadzona analiza nie daje podstaw do całościowej oceny funkcjonowania miasta. Należy jednak pamiętać, iż strategia jest procesem cząstkowych 

zmian, w trakcie których formuje się wzorzec działania powielany w czasie. Podjęte w roku 2018 zadania i inicjatywy na rzecz rozwoju Miasta przybliżyły nas do 

osiągnięcia celu strategicznego - uczynienia Świdnicy jako zintegrowana wspólnota miejska, otwarta, aktywna, szanująca tradycję i wspierająca 

przedsiębiorczość. Realizacja tego najważniejszego strategicznego celu to wynik równego traktowania wszystkich innych obszarów strategicznych – „zrównoważony 

rozwój”, to właśnie termin jak najbardziej przystający do Świdnicy. Tę tendencję należy utrzymać w kolejnych latach. Nie bez znaczenia jest też utrzymanie dobrych, 

twórczych relacji pomiędzy przedstawicielami między – prezydentem i radnymi- a mieszkańcami. Ważne też jest, by miejskie instytucje, w tym Urząd Miejski 

spełniały swoje funkcje jako instytucje służebne wobec świdniczan. Jest to warunkiem sine qua non realizacji wizji „przedsiębiorcza i współczesna wspólnota oparta 

na tradycji i otwarta na zmiany”.  

 

 

             Prezydent Miasta 

             Beata Moskal-Słaniewska 


