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WSTĘP  

Prezentowany dokument zawiera sprawozdanie za rok 2019 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 
 Program regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji 
 Programu "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" 

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 Uchwałę nr 
 XXII/239/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu 
„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 IV 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: 
 zachęcenie młodych ludzi do pracy i zamieszkania w Świdnicy i okolicach, oraz kształcenia się 

w kierunkach przydatnych lokalnym przedsiębiorom; 
 wzbudzenie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi; 
 dostarczenie wiedzy i umiejętności oraz pomoc przy planowaniu ścieżki edukacji i kariery 

zawodowej, 
 przybliżenie specyfiki funkcjonowania lokalnego rynku pracy, 
 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” skierowany do uczniów klas VIII świdnickich szkół podstawowych, 

który obejmował:  
- warsztaty ekonomiczne kończące się Miejska Grą Ekonomiczną, 
- warsztaty z doradztwa zawodowego – 40 spotkań, 
- wizyty studyjne w firmach lokalnych, 
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- konkurs „Wiem to” – dodatkowe zadania w formie tzw. e-bonusów, dedykowane szkołom 
średnim i podstawowym, mający na celu poszerzenie wiedzy na temat firm funkcjonujących 
w mieście, 
- prezentacja przed komisją konkursową własnego pomysłu na biznes w Świdnicy. 
W III edycji Programu 2018/2019 w konkursie „Zalogowani” wzięło udział 198 uczniów, odbyło się 
40 spotkań z doradcą zawodowym, 30 warsztatów ekonomicznych i 25 wizyt w firmach. 
 „Liga Niezwykłych Umysłów” LNU – nauka programowania dla uczniów szkół podstawowych 

przy pomocy interaktywnej internetowej platformy ( 80 uczestników); 
 Lekcje Obywatelskie – zajęcia o tematyce samorządowej prowadzone dla uczniów klas VII 

przez Panią Prezydent Miasta ( 175 uczestników z 7 klas SP); 
 Klasy patronackie- współpraca pomiędzy szkołami zawodowymi a lokalnymi 

przedsiębiorcami w których uczestniczyło 87 uczniów; 
 Spotkania motywacyjne z liderami lokalnej społeczności, kładące nacisk na znaczenie 

rozwoju osobistego i promujące postawę przedsiębiorczości (450 uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych); 

 Mapa Projektów 20+ 30+ spotkania tematyczne otwarte dla mieszkańców w grupie 
wiekowej powyżej 20 lat, obejmujące tematykę prowadzenia biznesu w mieście (120 
uczestników); 

 Kosmiczna misja Dash'a i Dot'a” – kurs programowania przy użyciu robotów dla uczniów 
klas szóstych i siódmych, odbywający się w formie międzyszkolnego konkursu; 

Lokalni przedsiębiorcy i inni interesariusze przy naszej współpracy:  
 tworzą klasy 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. 
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Program jest doceniany i szeroko komentowany w mediach oraz był wskazywany, jako propozycja 
działania ogólnopolskiego i przykład dobrych praktyk. 
W roku Program został również doceniony i zajął I miejsce w 16. edycji Dolnośląskiego Gryf 2019, 
Nagrody Gospodarczej o zasięgu regionalnym, w kategorii Nagroda dla samorządów za 
przedsięwzięcia angażujące społeczność lokalną.  
Do roku 2019 r. programem objętych zostało ok. 3 tys. uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 udział 
wzięło 200 uczniów. Dla ponad 500 uczniów, którzy uczestniczyli w konkursie „Zalogowani”, 
zorganizowano 100 wizyt w lokalnych firmach, w tym: 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., Sonel 
S.A., ŚFUP, KB Invest Kaczmarczyk Bosch - Hafty Świdnickie Sp. z.o.o., Cloos Polska Sp. z o.o., 
Colgate-Palmolive Poland, Panas Schody, Cukrownię Świdnica S.A., Electrolix Poland Sp. z o.o., FAP 
Pafal S.A., Greenbrier Wagony Świdnickie Sp. z o.o., IMP Comfort Sp. z o.o, Promet Sp. z o.o. Ponad 
180 uczniów uczyło się programowania na platformie Liga Niezwykłych Umysłów. Realizowane były 
staże i praktyki oraz doposażane były pracownie szkolne w urządzenia funkcjonujące w firmach.  
W roku 2019 nastąpiło rozszerzenie/udoskonalenie programu o kolejne działania skierowane do 
przedsiębiorców i młodzieży tj.: rozszerzenie oferty firm dla uczniów, Kosmiczna misja Dash'a i 
Dot'a”, spotkania motywacyjne z liderami lokalnej społeczności, 
W roku 2019/2020 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, 
 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.  

 Panel dyskusyjny wyjazdowy w Trutnowie pn. „Organizacje pozarządowe” -23.03.2019 r.  

1.1.2. Uwzględnienie 
zagadnień związanych 
z przedsiębiorczością 
w ramach zajęć 
szkolnych, w tym 
wzbogacanie 
tradycyjnych metod 

W ramach programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” realizowane są następujące 
zajęcia dla uczniów, mające na celu aktywizację i kształtowanie u młodzieży przedsiębiorczego 
myślenia: 
1. Warsztaty z doradztwa zawodowego prowadzone przez profesjonalnego doradcę 

zawodowego 
W każdej szkole, która uczestniczy w programie, odbyły się cztery dwugodzinne spotkania 
z profesjonalnym doradcą zawodowym. Uczniowie poznali najszybciej rozwijające się gałęzie 
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i form kształcenia 
o nauczanie 
z wykorzystaniem 
metod aktywizujących 
i kształtujących 
techniki 
przedsiębiorczego 
myślenia 

gospodarki oraz najnowsze trendy na krajowym i lokalnym rynku pracy, w tym zawody, które 
cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Dowiedzieli się, gdzie najłatwiej znaleźć aktualne 
informacje o nowych kierunkach kształcenia i ofertach pracy. Rozwiązując specjalnie 
przygotowane testy, mogli poznać swoje mocne strony i predyspozycje zawodowe, co z pewnością 
ułatwi im podejmowanie trafnych decyzji na dalszych etapach nauki i wyboru zawodu przydatnym 
na lokalnym rynku pracy. Zajęcia zostały podzielone na cztery bloki tematyczne: 
 Samowiedza – informacje o sobie ważne dla projektowania przyszłości edukacyjnej 

i zawodowej. Rozwinięcie i wzmocnienie postrzegania własnych atutów. 
 Moja kariera: zawód i edukacja.  
 Praca jako wartość i źródło zaspokajania potrzeb człowieka. Samoświadomość i praca. 
 Ja na ryku pracy. Rynek pracy – mity i rzeczywistość, potrzeby lokalnego rynku pracy. 
W trzeciej edycji programu odbyło się w sumie 40 spotkań z doradcą zawodowym, w których 
łącznie wzięło udział prawie 200 uczniów z 10 świdnickich szkół podstawowych.  
2. Warsztaty ekonomiczne prowadzone przez pracowników Santander Bank Polska 
W każdej szkole, która uczestniczy w programie, odbyły się trzy warsztaty ekonomiczne, 
prowadzone przez wolontariuszy Santander Bank Polska (Oddział w Świdnicy). Spotkania miały 
pomóc młodzieży zrozumieć, jak działa gospodarka, banki i firmy, oraz przekazać wiedzę na temat 
oszczędzania i podejmowania decyzji związanych z pieniędzmi. Podczas warsztatów omówiono 
tematy:  
 Moje finanse 
 Pożyczaj z głową 
 Mądre inwestowanie. 
Warsztaty ekonomiczne zakończyły się Miejską Grą Ekonomiczną, w której uczestnicy 
w praktyczny sposób mogli wykorzystać wiedzę zdobytą podczas zajęć teoretycznych. 
W trzeciej edycji programu odbyło się w sumie 30 warsztatów ekonomicznych, w których łącznie 
wzięło udział prawie 200 uczniów z 10 świdnickich szkół podstawowych. 
 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i współorganizacja XXVI Targów Pracy, sala USC. 
 Patronat nad uroczystą Galą Finałową II Kongresu Młodzieży Przedsiębiorczej, która stanowiła 

zakończenie zmagań „Młodych z pomysłem na przemysł 4.0”. Organizatorami konkursu była 
Społeczna Akademia Nauk w Świdnicy, we współpracy z Sudecką Izbą Przemysłowo-
Handlową i Stowarzyszeniem Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości. Fundatorami – 
Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz spółką epeKoks z Wałbrzycha.  
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 Seminarium pn. „Wieloaspektowość w doradztwie zawodowym - słowo o potencjale”, 
w którym udział wzięli nauczyciele oraz doradcy zawodowi z Polski i Czech. Uczestnicy mieli 
okazję nie tylko wysłuchać ciekawych paneli, ale również wymienić się doświadczeniami 
(28.03.2019 r.). 

 Zajecia w ramach „Mozaiki edukacyjnej” i „Świdnickiej Mozaiki Edukacyjnej”. 

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  zindywidualizowanych oraz 

działających już w mieście przedsiębiorców,  

 intensyfikację działań na rzecz rozwoju i promocji inwestorów lokalnych, 

 wspieranie doradztwa w zakresie prowadzenia i rozwoju działalności eksportowej, 

 poszerzanie korytarzy komunikacji i przekazu informacji, 

 profesjonalizację usług gospodarczych, 

 promocję gospodarczą Świdnicy, 

 wsparcie i pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy gospodarczej między przedsiębiorcami, 

a innymi firmami o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,  

 dostęp do kompleksowej informacji gospodarczej, 

 organizowanie spotkań biznesowych z udziałem ekspertów zewnętrznych z  Dolnośląskiej 

Agencji Współpracy Gospodarczej (DAWG) oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (m.in. 

spotkania, konferencje, szkolenia, debaty – opisane w kolejnym punkcie).   

Gmina Miasto Świdnica jest certyfikowanym partnerem Dolnośląskiego Centrum Obsługi 

Inwestora i Eksportera. Do bazy świdnickich firm GCOIE zarejestrowało się i zadeklarowało 

współpracę ok. 100 przedsiębiorców.  
W roku 2019 przedsiębiorcy z terenu Świdnicy skorzystali z nw. PROGRAMÓW POMOCOWYCH:  

 uchwała XXI/253/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia 
„Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” - 1 przedsiębiorca 
na łączną kwotę 79.469,00 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 1.028.083,00 zł; 
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 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 338.705,00 zł; 

 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 336.394,00 zł i 26 osób fizycznych na kwotę 
285.077,00 zł, łącznie 621.471,00 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” – 
8 przedsiębiorców na kwotę 1.819.473,00 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 2019 z pomocy regionalnej - dla dużych przedsiębiorstw oraz MŚP realizujących nową 
inwestycję na terenie Miasta Świdnicy skorzystało 15 firm na kwotę 3.265.730,00 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 skorzystało 40 firm oraz 26 osób fizycznych na łączną kwotę  
621.471,00 zł.  
 W ramach projektu „MIASTA TRUTNOV I ŚWIDNICA RAZEM DLA BIZNESU” 

współfinansowanego z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy 
Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. 
Współpraca instytucji i społeczności miały miejsce nw. wydarzenia: 
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 Warsztaty „Co dalej po macierzyńskim?” (II 2019); 
 Spotkanie dla świdnickich przedsiębiorców „Kobieta w Biznesie” (III 2019); 
 Konferencja dla przedsiębiorców w Trutnowie (V 2019); 
 Jarmark z okazji Dni Świdnicy oraz Święta Dzika (VI 2019); 
 Jarmark Trutnowski Biznemarket – polscy rzemieślnicy na jarmarku w Trutnowie (IX 2019); 
 Seminarium „Środki unijne dla Twojej firmy” (IX 2019); 
 Seminarium „Działalność gospodarcza w Polsce/ w Czechach – praktycznie” (XII2019). 
W ramach projektu w Urzędzie Miejskim utworzony został Punkty Konsultacyjny (pok. 1c) dla osób 
zainteresowanych założeniem i prowadzeniem firmy Polsce lub Czechach, a na stronie 
internetowej http://um.swidnica.pl/pages/pl/dla-biznesu/gminne-centrum-obslugi-inwestora-i-
eksportera/projekt-razem-dla-biznesu.php umieszczone zostały dwujęzyczne przewodniki 
dotyczące zakładania biznesu w tych krajach.  
Podsumowując: 
 projekt trwał 24 miesiące; 
 w ramach projektu odbyło się 26 wydarzeń; 
 w panelach dyskusyjnych wzięło udział 240 osób; 
 w seminariach wzięło udział 400 uczestników; 
 odbyły się 4 jarmarki, w których uczestniczyło 40 przedsiębiorców z Polski i Czech; 
wydano dwa poradniki dla przedsiębiorców z Republiki Czeskiej i Polski „Jak rozpocząć działalność 
gospodarczą?” w języku polskim i czeskim. 
 Biznesmarket miał miejsce w Świdnicy w dniach 31.05 – 01.06.2019 r., w którym uczestniczyło 

10 mikroprzedsiebiorców z Czech reprezentujących 5 firm. Wystawcy z Cech zaprezentowali 
swoje firmy i produkty na jarmarku organizowanym na świdnickim Rynku w ramach Dni 
Świdnicy i Święta Dzika. 

1.1.4. Rozwój inicjatyw 
wspierających MŚP  

 Przy współudziale firmy „Petra Consulting” w marcu 2019 oraz listopadzie 2019  
zorganizowano konferencje „Świdnica Przedsiębiorcom” dla lokalnych firm. Tematyka spotkań 
dotyczyła możliwości pozyskania wsparcia dla firm, nowoczesnych technologii w biznesie, 
zatrudniania cudzoziemców, aktualności gospodarczych i prawnych. Łącznie 7 spotkań, 
warsztatów i konferencji. 
 Zakładka DZIAŁ BIZNES na stronie urzędowej www.um.swidnica.pl wyodrębniona  

z informacją dla inwestora, na którą składają się: bieżące wiadomości gospodarcze, obszar działań 
i możliwość skorzystania z GCOIE, obszar podstrefy WSSE, realizacja przedsięwzięć 

. 
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infrastrukturalnych, programy gospodarcze i projekty wsparcia przedsiębiorczości; informacje o 
stanie świdnickiej gospodarki; odsyłacze do stron internetowych świdnickich organizacji wsparcia 
przedsiębiorczości; 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. 
 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 r.  

W ramach projektu w Urzędzie Miejskim (p.1c) utworzony został i działał Polsko – Czeski Punkt 

Konsultacyjny dla osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem firmy w 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. 

W ramach projektu Trutnowie odbyły się następujące wydarzenia, w których uczestniczyli 

przedstawiciele świdnickiego biznesu:  

 W dniu 23.01.2019 r. w Świdnicy odbył się panel dyskusyjny skierowany do przedstawicieli 
stowarzyszeń i instytucji otoczenia biznesu. Rozmawiano na temat możliwości wsparcia 
i  współpracy pomiędzy samorządem lokalnym , gospodarczym i przedsiębiorcami. 

 W dniu 28.01.2019 r. w Trutnowie odbył się panel dyskusyjny dotyczący rzemiosła. Panel był 
otwarty i mogli brać w nim udział polscy rzemieślnicy. 

 W dniu 19.02.2019 r. w Świdnicy odbył się panel dyskusyjny skierowany do młodych rodziców 
szczególnie po urlopach macierzyńskich, którzy stali przed dylematem powrotu do pracy na 
etacie lub rozpoczęcia pracy na własny rachunek. 

 W dniu 18.03.2019 r. zorganizowana została konferencja „Świdnica przedsiębiorcom” przy 
współpracy z firmą consultingową Petraconsulting (tematyka: fundusze europejskie, 
mikropożyczki, podwyższanie kwalifikacji, zatrudnienie cudzoziemców). 
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 W dniu 21.05.2019 r. w Trutnowie odbyło się seminarium pn. „Marketing i budowanie marki 
handlowej”, w którym udział wzięło 20 Polaków i 20 Czechów.  

 Dolnośląskie Forum Gospodarcze - regionalna i bezpłatna konferencja gospodarcza 
skierowana do przedsiębiorców i samorządowców. Konferencja pn. „Środki unijne dla Twojej 
firmy”. W spotkaniu udział wzięli przedsiębiorcy i samorządowcy oraz podmioty 
współpracujące z biznesem na obszarze polsko-czeskiego pogranicza. Wykład motywacyjny  
„Zmiana jako szansa oraz źródło korzyści, a nie zagrożenie” poprowadził dziennikarz, prezenter 
Marcin Prokop (07.10.2019 r.). 

 Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej dla 
mieszkańców i przedsiębiorców. SIP, jako portal otwartych danych, umożliwia pozyskiwanie, 
przetwarzanie i prezentowanie kompletnych i wielowymiarowych danych dotyczących 
przestrzeni miejskiej. Służy również jako platforma komunikacji, jednocześnie będąc 
narzędziem integrującym pracę wydziałów urzędu. Wdrożenie SIP 
http://geoportal.um.swidnica.pl/, wpływa na rozwój społeczeństwa informacyjnego.  

Przystąpienie do tworzenia Geoportalu Świdnickiego przedstawiającego dane z Systemu 
Informacji Przestrzennej Świdnicy (SIP) oraz z innych serwisów zewnętrznych udostępniających 
dane przestrzenne o gminie: 
 Pomniki Przyrody - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
 Mapy Zagrożenia Powodziowego - Informatyczny System Osłony Kraju, 
 Ortofotomapa 2006-2016, Trasy Rowerowe, Specjalna Strefa Ekonomiczna - Geoportal Dolny 

Śląsk, 
 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - Komenda Główna Policji, 
 Świdnica na zdjęciach - ze strony polska-org.pl oraz fotopolska.eu, 
 Ewidencja zabytków, 
 Nieruchomości na sprzedaż, 
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 
 Dane o jakości powietrza w mieści. 
 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 i współfinansowana ze środków UE 
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w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014-2020. Miasto zapewnia obsługę organizacyjną Punktu.  

 Budowa platformy wymiany informacji z przedsiębiorcami, instytucjami okołobiznesowymi,  

ułatwiającej pozyskanie i przekazywanie spersonalizowanych informacji, m.in. w zakresie: 

pozyskania partnera biznesowego, możliwości udziału w warsztatach/konferencjach/misjach 

gospodarczych, promocji swojej firmy, aktualności biznesowych. 

 Organizacja warsztatów, seminariów, szkoleń i konferencji poświęconych tematyce biznesowej  

w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców i w reakcji na aktualną sytuację prawną i  gospodarczą 

w kraju i na świecie. 

 Debata w Centrum WOP nt. „Polska średnich miast – bariery rozwoju, wyzwania, progresywne 

recepty”. Tematem debaty były zmagania jakie towarzysza średnim miastom m.in. 

depopulacja, migracje i emigracja, wykluczenie transportowe, starzenie się społeczeństwa, 

deficyt dobrych i stabilnych miejsc pracy.  

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

W roku 2019 miały miejsce nw. działania:  

 udział polskich firm Targach Karkonoskich pn. „Dom – Ogród – Hobby (IV/V 2019); 

 4. 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 

 Na stronie internetowej zamieszczony został poradnik gospodarczy pn. "Jak rozpocząć  

działalność gospodarczą". Poradnik przedstawia warunki jakie należy spełnić aby stać się 

przedsiębiorą w Polsce.  
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 W dniu 18.02.2019 r. w Trutnowie odbył się panel dyskusyjny o biznesie w turystyce  

i rozpoczęciu pracy na własny rachunek. Zainteresowani świdniczanie mogli wziąć udział 

w spotkaniu. 

 W dniu 02.12. 2019 r. w Trutnowie odbyło się seminarium skierowane do osób  

rozpoczynających działalność gospodarczą oraz osób prowadzących małe firmy. W seminarium 

wzięło udział 20 Polaków, którzy byli zainteresowani tematem. 

1.1.6.
. 

Promowanie 
działalności lokalnych 
przedsiębiorców 
 

 Organizacja XV 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 19 października 
2019 r. o gospodarcze wyróżnienie po raz piętnasty walczyło osiemnastu  przedsiębiorców w nw. 
kategoriach: 
 SUDECKI PRODUKT REGIONALNY  - kapituła nagrodziła Gminę Jawor za coroczną 
organizację Święta Chleba i Piernika oraz za promocję przemysłu piekarskiego i cukierniczego oraz 
polskiego pieczywa, połączoną z kultywowaniem polskich tradycji związanych z wypiekiem chleba.  
 LIDER MIKROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI  - kapituła nagrodziła Centrum Językowe PLIMAT 
Macieja Pliszki – usługi edukacyjne, nauczanie języków obcych, organizacja i prowadzenie 
egzaminów językowych. 
 LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  - kapituła nagrodziła firmę BEST Systemy Grzewcze Sp. z o.o. 
– firma technologiczna w zakresie przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, 
instalowania maszyn przemysłowych, usług naprawy i konserwacji maszyn, usług w zakresie badań 
i analiz technicznych oraz innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu gazowego i energetycznego.  
 ZDROWIE I URODA - kapituła nagrodziła firmę PROXIMA spółka partnerska dentyści 
Oleksy i Karaszewski – Centrum Stomatologii Estetycznej, Ortodoncji i Implantologii.  
 DOBRE SMAKI  kapituła nagrodziła firmę AMARETTO Pracownia Działań Twórczych Łukasz 
Wilczyński, Filip Wilczyński s.c. – kawiarnia, miejsce przyjazne rodzinom, produkcja lodów tzw. 
rzemieślniczych.   
 NAJLEPSZA FIRMA TRANSGRANICZNA - kapituła nagrodziła firmę Barbora Petru BaJa 
Design z Trutnowa – projektowanie i szycie odzieży dla dzieci i matek.  
 WYBITNA OSOBOWOŚĆ – przyznana przez Prezydent Świdnicy dla Krzysztofa 
Habowskiego, współzałożyciela zatrudniającej ponad 200 osób grupy RST, zaangażowanego 
w liczne przedsięwzięcia m.in. w realizację programu edukacyjno – gospodarczego „Zostańcie z 
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nami Miasto i Powiat Świdnica”, w tym konkursu „Zalogowani” oraz w organizację RST 
Półmaratonu Świdnickiego.  
 WYBITNA OSOBOWOŚĆ POGRANICZA - burmistrz Trutnova Ivan Adamiec uhonorował 
tym tytułem nauczyciela akademickiego i autora licznych prac naukowych prof. dr. hab. Vladimíra 
Wolfa, niezwykle zasłużonego mieszkańca Trutnova szczególnie w dziedzinie historii i pedagogiki. 
 NAGRODA SPECJALNA - przyznana przez Prezydenta Miasta Świdnicy dla organizacji 
pozarządowej otrzymało Świdnickie Stowarzyszenie Amazonki, działające w imieniu kobiet 
dotkniętych chorobą raka piersi oraz prowadzące inicjatywy profilaktyczne.  
 NESTOR BIZNESU LOKALNEGO  - dyplomy wręczono małym świdnickim firmom, mogących 
się pochwalić wieloletnią działalnością gospodarczą: Gabrieli Nowogrodzkiej – sklep odzieżowy, 
Andrzejowi Garbowskiemu – właścicielowi Centrum Urody i Perfumerii „Justyna” oraz sklepu 
odzieżowego „Anatol”. 
 Businessmarket w Trutnowie w dniu 01.09.2019 r. w którym uczestniczyło 10  
mikroprzedsiębiorców z Polski reprezentujących 5 firm. Wystawcy z Polski zaprezentowali swoje 
firmy i produkty na jarmarku organizowanym na trutnowskim Rynku. Ponad to odbyła się tam 
dyskusja panelowa, w której udział wzięli mali przedsiębiorcy z PL i CZ oraz pracownicy samorządu 
terytorialnego. 
 W ramach programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” realizowane są następujące  
zadania, mające na celu m.in. promowanie działalności lokalnych przedsiębiorców: 
1. Wizyty uczestników konkursu „Zalogowani” w lokalnych firmach 
Każda szkoła, która wzięła udział w „Zalogowanych”, odwiedziła 4 wybrane przez siebie lokalne 
przedsiębiorstwa. Wizyty umożliwiły uczniom zapoznanie się z charakterem pracy w danych 
firmach. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców młodzież uświadomiła sobie, co znajduje się za 
murami zakładów pracy, a także jakie umiejętności są wymagane na poszczególnych stanowiskach 
pracy. Co więcej, wizyty w firmach pozwoliły na nawiązanie relacji między szkołami 
a przedsiębiorcami. 
W trzeciej edycji programu odbyło się w sumie 25 wizyt w 8 lokalnych firmach (ŚFUP, IMP Comfort, 
Cloos-Polska, Zakład produkcyjny „Cukrownia Świdnica”, Greenbrier Wagony Świdnica, Dolmeb, 
Electrolux, Krause). W wizytach wzięło udział łącznie prawie 200 uczniów z 10 świdnickich szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. 
2. Współpraca świdnickich szkół ponadpodstawowych z lokalnymi firmami w ramach klas  
patronackich 
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W celu wspierania działań dotyczących promowania i rozwoju edukacji zawodowej, technicznej 
oraz unowocześniania oferty kształcenia zawodowego i technicznego, świdnickie przedsiębiorstwa 
wraz ze świdnickimi szkołami ponadpodstawowymi podjęły współpracę, która na tle całego kraju 
uchodzi za przykład dobrych praktyk i wzór do naśladowania. 
Podczas trzeciej edycji programu współpraca w zakresie klas patronackich, szkoleń, doposażenia 
pracowni, praktyk i staży zawodowych prowadzona była pomiędzy: 

• firmą Sonel i Zespołem Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy 

• firmą RST Software Masters i Zespołem Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy 

• firmą AMS i Zespołem Szkół Mechanicznych w Świdnicy 

• firmą Volkswagen Jodko-Schiewe i Zespołem Szkół Mechanicznych w Świdnicy 

• firmą ZUPBADURA i Zespołem Szkół Mechanicznych w Świdnicy 
W trzeciej edycji programu w ramach klas patronackich zajęcia odbyło 87 uczniów. 
3. Konkurs „Wiem to”, czyli dodatkowe zadania w formie tzw. e-bonusów, sprawdzające  
wiedzę o lokalnych firmach. Celem konkursu pn. „Wiem to” jest promocja i spopularyzowanie 
świdnickiego rynku pracy, poszerzenie wiedzy na temat funkcjonujących na terenie Świdnicy firm 
oraz zapoznanie się z profilami ich działalności. Uczestnicy konkursu „Zalogowani” i uczniowie 
świdnickich szkół ponadpodstawowych otrzymywali do rozwiązania dodatkowe zadania w formie 
e-bonusów, a na udzielenie odpowiedzi mieli tylko 24 godziny. 
 Konferencja „Świdnica Przedsiębiorcom” dla lokalnych firm przy współudziale firmy „Petra  
Consulting”. Tematyka spotkania dotyczyła możliwości pozyskania wsparcia dla firm, 
nowoczesnych technologii w biznesie, zatrudniania cudzoziemców, aktualności gospodarczych 
i prawnych. Podczas spotkań odbyły się sesje networkingowe. 

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  

STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW na koniec 2019 r.  
Powierzchnia Miasta 21,76 km² (2176 ha): 
1. Użytki rolne - 764 ha, w strukturze gruntów 35,57%. 
2. Grunty leśne i zadrzewione - 9 ha, w strukturze gruntów 0,41%. 
3. Tereny zabudowane mieszkalne - 304 ha, w strukturze gruntów 13,97%. 
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terenów 
inwestycyjnych na 
obszarze miasta oraz 
efektywna ich 
promocja 

 

4. Tereny zabudowane przemysłowe - 236 ha, w strukturze gruntów 10,85%. 
5. Inne tereny zabudowane - 284 ha, w strukturze gruntów 13,05%. 
6. Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe - 95 ha, w strukturze gruntów 4,37% 
7. Tereny komunikacyjne - 316 ha, w strukturze gruntów 14,52%. 
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 - 52 ha, w strukturze gruntów 2,40%. 
 
Na terenie Miasta usytuowana jest Podstrefa Świdnicka WSSE „INVEST -PARK”, której 
powierzchnia na koniec roku 2019 wynosiła 167,74 ha, z czego 147,74 ha znajduje się na terenie 
Gminy Miasta Świdnica. Na koniec 2019 powierzchnia terenów zakupionych i użytkowanych przez 
inwestorów wynosiła w świdnickiej podstrefie 125,51 ha. Wolne tereny inwestycyjne - 42,23 ha.  
Promocja na stronach internetowych urzędu, w folderze gospodarczym oraz mediach 
społecznościowych. 
TERENY INWESTYCYJNE PRZEZNACZONE POD FUNKCJE PRZEMYSŁOWE, USŁUGOWE 
I MIESZKANIOWE PRZYGOTOWANE DO SPRZEDAŻY NA KONIEC ROKU 2019: 
 ul. Przelotowa nr dz. 515 o pow. 0,0903 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 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. Hetmańska, 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. 1074/1 o pow. 0,1065 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/2 o pow. 0,0876 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/3 o pow. 0,1854 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/4 o pow. 0,0833 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
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 ul. Sudecka, nr dz. 1074/5 o pow. 0,0811 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/6 o pow. 0,0754 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/7 o pow. 0,1314 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/8 o pow. 0,1627 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/9 o pow. 0,1699 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/10 o pow. 0,0932 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/11 o pow. 0,0933 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/12 o pow. 0,0886 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/13 o pow. 0,0847 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/14 o pow. 0,0809 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/15 o pow. 0,0848 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, nr dz. 3209 o pow. 0,7484 ha, zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna i usługi; 
 ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, nr dz. 3210 o pow. 0,4968 ha, zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna i usługi; 
 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. 1070/25 o pow. 0,1571 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 998 o pow. 0,1645 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. M.Tokarzewskiego-Karaszewicza, nr dz. 567/1 o pow. 0,0071 ha, zabudowa stacjami 

transformatorowymi, 
 ul. Metalowców, nr dz. 1435/1 o pow. 0,0055 ha, zabudowa stacjami transformatorowymi, 
 ul. W. Wróblewskiego, nr dz. 266/1 o pow. 0,0007 ha, zabudowa usługowa; 
 ul. Polna Droga, nr dz. 2180/9 o pow. 0,1257 ha, zabudowa usługowa. 
 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. Stalowa, nr dz. 1770/4 o pow. 0,1301 ha, zabudowa usługowa i przemysłowa. 

 
WYKAZ TERENÓW SPRZEDANYCH W ROKU 2019: 
 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; 
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 ul. Sudecka, nr dz. 1068/15 o pow. 0,1828 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 998 o pow. 0,1645 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1070/25 o pow. 0,1571 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. M.Tokarzewskiego-Karaszewicza, nr dz. 567/1 o pow. 0,0071 ha, zabudowa stacjami 

transformatorowymi, 
 ul. Metalowców, nr dz. 1435/1 o pow. 0,0055 ha, zabudowa stacjami transformatorowymi, 
 ul. W. Wróblewskiego, nr dz. 266/1 o pow. 0,0007 ha, zabudowa usługowa; 
 ul. Kosynierów, nr dz. 338/4 o pow. 1,0243 ha, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

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

z usługami; 
 ul. Stalowa, nr dz. 1770/4 o pow. 0,1301 ha, zabudowa usługowa i przemysłowa, 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/6 o pow. 0,0754 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/8 o pow. 0,1627 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/1 o pow. 0,1065 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/4 o pow. 0,0833 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/5 o pow. 0,0811 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/11 o pow. 0,0933 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/12 o pow. 0,0886 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/14 o pow. 0,0809 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/15 o pow. 0,0848 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/7 o pow. 0,1314 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/2 o pow. 0,0876 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  

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

 Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (GCOIE) – Świdnica jest Certyfikowanym  
Partnerem Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Siedziba GCOIE mieści się w Urzędzie 
Miasta Świdnica w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego. Do 
podejmowanych działań i celów strategicznych GCOIE: poszerzanie korytarzy komunikacji 
i przekazu informacji, profesjonalizacja usług gospodarczych, promocja gospodarcza Świdnicy, 
wsparcie i pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy gospodarczej między przedsiębiorcami, 
a innymi firmami o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, dostęp do kompleksowej 
informacji gospodarczej, organizowanie spotkań biznesowych z udziałem ekspertów zewnętrznych 
z  Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej (DAWG) oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu 
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(m.in. spotkania, konferencje, szkolenia, debaty – opisane w kolejnym punkcie). Do bazy 
świdnickich firm GCOIE zarejestrowało się ponad 100 przedsiębiorców. 
 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. 
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 o łącznej powierzchni 6,7321 ha 
ulokowane przy wschodniej granicy miasta, przy ul. Towarowej, które obecnie są 
zagospodarowane pod działalność gospodarczą takich firm jak: DBI PlasticPolska Sp. z o.o. – firma 
przetwórstwa tworzyw sztucznych, 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, Almes Poland Sp z .o.o. - wspiera swoich klientów w zakresie 
projektowania, prototypowania i dostaw silników elektrycznych, które są stosowane w różnych 
gałęziach przemysłu. Sukces  
 INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGIONU SUDECKIEGO utworzony w dniu 24 września 
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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. 
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, 
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 Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, 
 Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości. 
 Sudeckie Centrum Biznesu SCB. 

1.2.3. Prowadzenie 
aktywnych działań 
ukierunkowanych na 
pozyskanie 
inwestorów 
zewnętrznych. 

 Na stronie urzędu www.um.swidnica.pl prowadzony jest: wyodrębniony dział BIZNES  
z informacją dla inwestora, na który składają się: bieżące wiadomości gospodarcze, obszar działań 
i możliwość skorzystania z GCOIE, 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; profesjonalna obsługa inwestorów i świadczenie pomocy w procesie 
inwestycyjnym. 
 Współpraca z Wałbrzyską Specjalą Strefą Ekonomiczną „Invest-Park” oraz Dolnośląskiej 

Agencji Współpracy Gospodarczej. 
 W podstrefie świdnickiej WSSE INVEST-PARK Sp. z o.o. na koniec 2019r. działalność  
gospodarczą prowadziło 18 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. 
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13. Pebek Sp. z o.o. – producent najwyższej jakości betonu architektonicznego i elementów małej 
architektury. 

14. P.P.H.U. BEDO TECHNOLOGY Sp. z o.o. – producent bram, ogrodzeń, konstrukcji stalowych, 
balustrad balkonowych. 

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

technologicznych, metalowych zbiorników i cystern. 
17. 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. 

18. DBI Plastics Sp. z o.o. – produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. 
19. IDEAL Automotive Świdnica Sp. z o.o. - produkcja podłóg ładunkowych do samochodów.  
Dodatkowe dane dotyczące Podstrefy Świdnickiej WSSE „INVEST -PARK” na koniec 2019 r.: 

• deklarowane inwestycje wg zezwolenia: 1.044.843.680 zł. 

• inwestycje zrealizowane na koniec 2019 r.: 1.319.702.577,00 zł, 

• deklarowane nowe miejsca pracy wg zatrudnienia: 2.262 osób, 

• stan zatrudnienia: 3.432 osób.  
 

Poza WSSE 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. 
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 Dolmeb Sp. z o.o. - producent w branży meblarskiej. 
 IMP Comfort Sp z .o.o. – producent włókien poliestrowych ciętych oraz wyrobów z włókien 

wysokopuszystych oraz płaskich. 
 PPH Abet Sp. z o.o. – producent betonu. 

 DIORA ŚWIDNICA Sp. z.o.o. – producent wysokiej klasy obudów do zestawów 
głośnikowych renomowanych, audiofilskich firm europejskich oraz producent 
certyfikowanych mebli dziecięcych głównie dla szkół i przedszkoli 

 ODLEWNIA Świdnica Sp. z o.o. – odlewy wraz z obróbką mechaniczną i termiczną. 
 AMS Sp. z o.o. – producent budowy specjalistycznych maszyn i urządzeń. 
 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. 
 ALTRAD PRYMAT Sp. z o.o – producent nowoczesnych rusztowań i szalunków. 
 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. 
 Grandhome Poland Sp. z o.o. – producent branży pościelowej. 

 
Uroczyste otwarcie siedziby świdnickiego oddziału firmy DBI Plastics przy ul. Towarowej. 
Rozbudowana została hala, która pierwotnie miała 1,5 tys. m² powierzchni, obecnie 9 tys.m². 
Zostały dobudowane dwa nowe skrzydła po bokach budynku oraz wyremontowano stara część 
zakładu, dzięki czemu zyskano nowe hale, slae konferencyjne oraz dyzy magazyn.  
 
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: 
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 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;  
 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; 
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 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.  

 Zakończony został 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. 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. 

 
 
 

Całkowity koszt zadania 
6.008.101,99 zł, w tym 

dofinansowanie 
3.076.083,00 zł  

 
 

1.2.4. Kontynuowanie 
przyjaznej polityki dla 
inwestorów 
tworzących nowe 
miejsca pracy 
 

Gmina systematycznie współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz zwiększania napływu 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski i firmami zajmującymi się wyszukiwaniem 
lokalizacji pod inwestycje, organizacjami gospodarczymi. W roku 2019 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.  

 

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. 
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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. 
 W ramach programu: „Zostańcie z nami -  Miasto i Powiat Świdnica" Powiatowy Urząd Pracy  
w Świdnicy we współpracy z Urzędem Miejskim zorganizował XXVI edycję Targów Pracy, które 
odbyły się w dniu 19.09.2019. W targach uczestniczyło 22 wystawców.  
 „Pierwsze Forum Zawodów Ziemi Świdnickiej” pod hasłem „Twój zawód-Twoja 
Przyszłość”– przedsięwzięcie realizowane przez SIPH, Urząd Miejski w Świdnicy i Starostwo 
Powiatowe, adresowane do uczniów klas III gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych z powiatu 
świdnickiego. Spotkanie przedstawicieli 9 szkół zawodowych ze Świdnicy i powiatu, 7 świdnickich 
firm – Krause, Dolmeb, ŚFUP, Electrolux, Zupbadura, AMS, Wagony Świdnica, a także doradców 
zawodowych i psychologów.  
 Szkolenia z zakresu marketingu i możliwości rozwoju własnego biznesu przy realizacji mapy  
projektów. 
 XXIV Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy we współpracy  
z Urzędem Miejskim w Świdnicy dla pracodawców i wystawców.  
 Współpraca samorządowców subregionów: wałbrzyskiego i jeleniogórskiego w ramach 
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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.  

 

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 2019 w oparciu o opracowaną koncepcję oraz prowadzono 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 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.  
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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 2019 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.  
 Panel dyskusyjny pt. „Kobieta w Biznesie”. Celem spotkania była edukacja finansowa kobiet  
oraz umożliwienie nawiązania współpracy pomiędzy firmami zarządzanymi przez kobiety. Udział 
ok. 40 kobiet prowadzących własne firmy.  

 

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 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  
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 zwiększenia ruchu turystycznego w Świdnicy: 
 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 odwiedzania 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  Polski, Czech, Niemiec, Brazylii i USA; 

118.321,00 
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 udział Świdnicy w organizacjach turystycznych opracowujących produkty turystyczne regionu 
oraz wspierających się promocyjnie (współpraca m.in. z Osówką, Zamkiem Książ, Grodno, DOT, 
LOT AW itp., Fundacją „Niesamowity Dolny Śląsk”). 

Efektem społecznym, tych działań było zwiększenie rozpoznawalności Świdnicy, jako obszaru ruchu 
turystycznego na mapie Polski, Europy i świata, zwiększenie liczby osób korzystających z noclegu 
i usług gastronomicznych Świdnicy, co przekłada się na miejsca pracy i wzrost przychodów 
przedsiębiorstw turystycznych i paraturystycznych. 
 Zadania z zakresu promocji turystycznej Świdnicy w Polsce i poza jej granicami, zwiększenie 

obecności Świdnicy w ofercie turystycznej wycieczek krajowych i zagranicznych – 
organizowanych indywidualnie i grupowo, wzbudzanie zainteresowania Świdnicą wśród 
turystów kulturowych, promocja turystyczna Świdnicy w mediach tradycyjnych 
i elektronicznych: 

 organizacja wizyt studyjnych dla przedstawicieli mediów turystycznych i blogerów w Świdnicy 
(weekendowe spotkanie podczas, których zapoznajemy gości z ofertą turystyczno-kulinarną 
Świdnicy).  

Efektem społecznym, tych działań był: wzrost konkurencyjności gospodarki turystycznej na rynku 
regionalnym, poprawa atrakcyjności turystycznej Świdnicy, poprawa wizerunku miasta, jako 
obszaru recepcji turystycznej, rozwój współpracy regionalnej w zakresie turystyki, wzmocnienie 
lokalnych przedsiębiorców (noclegi, wyżywienie). Realizacja: II 2019 – Litwa, III i VI 2019 – Czechy 
i Polska, V 2019 – Chiny, VII 2019 – Polska, IX 2019 – grupa 13 osób z Polski. 
 Współpraca z pilotami wycieczek i organizatorami biur podróży z Polski i z zagranicy: 
 promocja turystyczna Świdnicy w Polsce i poza jej granicami,  
 zwiększenie obecności Świdnicy w ofercie turystycznej wycieczek krajowych i zagranicznych – 

organizowanych indywidualnie i grupowo, 
 wzbudzanie zainteresowania Świdnica wśród turystów,  
 promocja turystyczna w mediach tradycyjnych i elektronicznych, 
 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 z zagranicy).  

Efekt społeczny: większe zaistnienie Świdnicy w świadomości organizatorów wycieczek 
i pojawienie się miasta jako kierunku eksponowanego w ich ofertach turystycznych, 

 
 
 
 
 
 
 
 

12.574,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.575,00 
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nawiązanie współpracy pomiędzy branżą turystyczną ze Świdnicy i spoza Świdnicy na rzecz rozwoju 
turystyki w mieście. Realizacja: III 2019- grupa 22 osoby Czechy, VIII 2019 – grupa 25 osób z Brazylii, 
IX 2019 - dwie 50-osobowe grupy z Polski), XI 2019 - grupa 16 osób z USA, XII 2019 - grupa 21 osób 
z Polski. 

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 
był 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, 
opracowana została trasa turystyczna „Śladami Czerwonego Barona”, quest, tablica informacyjna, 
wystawa dotycząca „Czerwonego Barona” w wieży ratuszowej zrealizowana wraz z partnerem 
z Czech oraz wizyty studyjne dla pilotów wycieczek i dziennikarzy z Polski i Czech. Projekt 
zakończony. 
 Realizacja projektu „Razem przez wieki” dofinansowanego w ramach Programu Interreg V-A  
Republika Czeska - Polska, z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Głównym celem 
projektu było pogłębienie współpracy pomiędzy miastami Świdnicą i Czeską Skalicą oraz ich 
organizacjami pozarządowymi w zakresie m.in. edukacji kulturalnej, historycznej, turystycznej 
i wymiany dobrych praktyk. Projekt przyczynia się do lepszego zrozumienia i pogłębienia więzi 
pomiędzy jego uczestnikami poprzez zrozumienie wspólnej historii na przykładzie postaci Anny 
Świdnickiej - piastowskiej księżniczki, czeskiej królowej i rzymskiej cesarzowej.  
W ramach projektu:  
 przeprowadzono zajęcia edukacji historycznej i kulturowej, które odbyły się w ramach  
wspólnych warsztatów i prelekcji polsko - czeskich z udziałem przedstawicieli organizacji 
pozarządowych (grup rekonstrukcji historycznej) z Polski i Czech w ramach Obozu 
Średniowiecznego, który odbył się 18.05.2019r. w Świdnicy, 
 zorganizowano I Śląski Międzynarodowy Turniej Rycerski o pierścień Anny Świdnickiej, który  
odbył się w dniach 22-23.06.2019 roku w Świdnicy. W ramach turnieju odbyły się liczne działania, 
w tym m.in. prelekcje historyczne, pokazy gier średniowiecznych, pokazy wytwórstwa 
średniowiecznego, pokazy walk rycerskich, widowisko historyczne, koncert muzyki dawnej. Turniej 
obejrzało ok. 5000 widzów, 

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). 
W roku 2019 na realizację 

projektu wydatkowano 
kwotę 16.231,00 

 
 

Wartość wydatków 
kwalifikowalnych całości 

projektu dla Świdnicy 
wynosi: 20.000,00 € 

(ok.86.000,00 zł), w tym 
dofinansowanie 18.000,00 

€ (ok.77.400,00 zł). 
W roku 2019 na realizację 

projektu wydatkowano 
kwotę 71.515,00 
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 opracowano i wydano publikację poświęconą Annie Świdnickiej i wspólnej historii polsko – 
czeskiej w nakładzie łącznym 2000 egzemplarzy.  
Projekt realizowany III 2019 – II 2020. 
 Organizacja obchodów 680-tej rocznicy urodzin Anny Świdnickiej 
 upamiętnienie, wpisanej w strategię rozwoju turystyki (w kanonie znanych świdniczan) 
świdnickiej księżniczki, czeskiej królowej, rzymskiej cesarzowej, matki króla Niemiec i Czech 
Wacława IV Luksemburskiego,  
 zwiększenie świadomości społecznej na temat Anny Świdnickiej i wiedzy historycznej na jej  
temat,  
 przedstawienie wyników badań historycznych dotyczących Anny Świdnickiej i okresu, 
w którym żyła,  
 roczny program obchodów zakładał kilka form, wśród nich była: konferencja popularno- 
naukowa poświęcona osobie Anny Świdnickiej, piknik średniowieczny, wystawa plenerowa 
w Rynku, spotkanie z aktorami serialu „Korona Królów”, odtwarzającymi postaci Anny Świdnickiej 
i Bolka II, wydanie okolicznościowej monety i znaczka turystycznego z wizerunkiem księżniczki, 
konkurs historyczny o Annie Świdnickiej dla uczniów szkól podstawowych. 
Efekt społeczny: Poszerzenie wiedzy mieszkańców Świdnicy na temat własnego miasta i jego 
historii, a także późniejszej wielokulturowości, na którą wpływ miała osoba księżnej Anny 
Świdnickiej. Przygotowanie się Gminy Miasto Świdnica do utworzenia produktu turystycznego 
związanego z Anną Świdnicką i Piastami Świdnickimi. 

 
 
 

56.000,00 
. 

1.5.3. Wykreowanie 
i promocja lokalnych 
produktów, w tym 
m.in. pierników, piwa, 
wina, majonezu oraz 
dziczyzny, w tym 
również poprzez 
organizacje 
konkursów i zlotów 
(np. koneserów piwa) 

 XIII 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. 

 IV Świdnicki Festiwal Piwa – współorganizacja imprezy oraz promocja wraz z kosztowaniem 
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 10 jednostek Lasów Państwowych. W dniu 1.06.2019 
w świdnickim Rynku miały miejsce różnego rodzaju atrakcje tj.: stoiska edukacyjne, koncert 
muzyki myśliwskiej zespołu sygnalistów myśliwskich „Odgłos Kniei”, pokaz sprzętu leśnego, 

Zdrowie ma smak i 
Festiwal piwa  

łączna kwota 72.000,00  

 
 
 
 
 
 

10.000,00 
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wystawa ptaków drapieżnych, pokazowy ul i miody, pokaz rzeźbienia w drewnie, degustacja 
bigosu myśliwskiego, jarmark, konkursy i inne atrakcje dla rodzin. Udział ok. 4000 osób. 

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

1.5.4. Utworzenie wspólnych 
produktów 
markowych w ramach 
Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. 

 Prace przygotowawcze do wydania przewodnika polsko – czeskiego 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), 

 Udział przedstawicieli Referatu Turystyki i Wydziału Promocji w szkoleniu na temat tworzenia 
sieciowej oferty turystycznej w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracja 
Wałbrzyska, 

 Wspólna organizacja wizyty studyjnej dla grupy przedstawicieli biur podróży z Polski podczas 
której zaprezentowane zostały główne walory turystyczne Świdnicy jako element produktu 
markowego Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

 

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, 
pozwalających na 
rozszerzenie sezonu 
turystycznego na 
miesiące jesienno - 

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.  
 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 na 
piasku w siatkówkę, piłkę ręczną lub piłkę nożną. Dodatkowo w kompleksie znajduje się 
rekreacyjna wiata grillowa.  
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zimowe 
i wczesnowiosenne. 

 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 
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. 
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 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 
mieszkańców 
Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. 

 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; 
 Kongres Turystyki Polskiej – wydarzenie branżowe; 
 Giełda Staroci Numizmatów i Staroci – w każdą pierwszą niedziele miesiąca na świdnickim 

Rynku. 
 Jarmark bożonarodzeniowy – wydarzenie integrujące mieszkańców Świdnicy i okolicznych 

miejscowości oraz turystów. 

 

1.5.7. Wzmocnienie funkcji 
turystycznej starówki 
świdnickiej 

 Stałe wystawy w Muzeum Dawnego Kupiectwa. Liczba zwiedzających 9.205 osób.  
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  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 (XVIII/XIX w.), etykiety, pieniądze, wagi, odważniki, miary długości i 
objętości, dawne akcje i obligacje, historia Świdnicy prezentowana w późnogotyckiej Sali 
Rajców zdobionej polichromiami z epoki, galeria obrazów świdnickich malarzy przybyłych do 
miasta po 1945 r.  

 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 2019 odbywały się działania 
kulturalno-promocyjne. Do takich działań należała m.in.:  
 wystawa malarska „Kazimierz Skrzypek” autorstwa Kazimierza Skrzypka; 
 wystawa pt.: „Ruch” autorstwa Pauliny Kryspiak. Wystawa dotycząca Świdnickiego Klubu Piłki 

Ręcznej; 
 wystawa o Malfredzie von Richthofen „Czerwony Baron” – życie, śmierć i popkultura; 
 wystawa firmy Sonnel; 
 wystawa i wernisaż malarstwa Franciszka Jowika „Acrylic Pouring Wodne Miraże”; 
 wystawa obrazów Maksymiliana Wnęka – II piętro na Wieży Ratuszowej; 
 wystawa „70 lat Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego 1949-2019”; 
 wystawa prac Stowarzyszenia Świdnickich artystów KANON „Prezentacje 2019”; 
 wystawa prac w ramach „Dni Fotografii”: wystawa „Śląsk” – twórca wystawy Okęrg Śląski 

ZPAF, wystawa zbiorowa członków Okręgu Górskiego ZPAF; „Katowice 2019” – twórcy 
wystawy: Hassan Abbas, Natalia Borowicz, Piotr Borowicz, Mariusz Buczma, Piotr Dębiński, 
Leszek Górski, Piotr Koralewski, Jarosław Łukaszewicz, Andrzej Protasiuk, Beata Radwańska, 
Piotr Tomczyk, Marta Wojciechowska, Agnieszka Wojtera, Adam Zieliński, wystawa „ANIMA 
URBIS”  - twórcy wystawy: Uczniowie Technikum nr.7 Zespołu Szkół Technicznych 
i handlowych w Bielsku- Białej pod kierownictwem Piotr Borowicza; 

 wernisaż i wystawa połączona z podsumowaniem akcji „Wojny Podwórkowe”; 
 wystawa fotograficzna „Walory turystyczne i przyrodnicze Powiatu Świdnickiego”; 
 wernisaż i wystawa „Między Mnichem, a Szatanem” autorstwa Krzysztofa Wojnarowskiego; 
 wystawa „Między Mnichem, a Szatanem” autorstwa Krzysztofa Wojnarowskiego; 
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 spektakl w ramach Festiwalu Teatru Otwartego  „W piwnicy Ducha Gór” Teatr Czerwona 
Walizka – dziedziniec pod Wieżą Ratuszową; 

 spektakl  w ramach Festiwalu Teatru Otwartego  „O psie podróżniku” Teatr bajka; 
 spektakl w ramach Festiwalu Teatru Otwartego  „Czerwony Kapturek – bajka samograjka” 

Teatr Bajka – dziedziniec pod Wieżą Ratuszową.  
 koncert w ramach festiwalu Bachowskiego. VIII  piętro Wieży Ratuszowej;  
 spotkanie w ramach V Świdnickiego  Festiwalu Filmowego SPECTRUM pt: „W dobrym 

gatunku” – dyskusja  o polskim kinie gatunkowym;  
 spotkanie w ramach V Świdnickiego  Festiwalu Filmowego SPECTRUM  -dyskusja wokół 

polskiego projektu VR „Szepty”  pod nazwą „Perspektywy rozwoju VR jako dziedziny sztuki”; 
 rozstrzygnięcie konkursu na „Najładniej oświetlony i przystrojony dom i balkon”; 
 roozstrzygnięcie konkursu „Świątecznie w Świdnicy”; 
 rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Walory turystyczne i przyrodnicze Powiatu 

Świdnickiego”; 
 kolacja na wieży ratuszowej w ramach licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 
 zawody w ratownictwie medycznym; 
 przemarsz uczniów Szkół Podstawowych w Świdnicy w ramach imprezy „Gryfiada” – 

dziedziniec pod Wieżą Ratuszową; 
 gry i zabawy dla dzieci w ramach Dni Świdnicy, organizowane przez Towarzystwo Krzewienia 

Kultury Fizycznej „Licznikowiec”. Dziedziniec pod Wieżą Ratuszową  
 gry i zabawy dla dzieci w ramach Festiwalu Teatru Otwartego – dziedziniec pod Wieżą 

Ratuszową; 
 ślub na Wieży Ratuszowej; 
 akcja „Łowcy Książek”  - konkurs organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną, VIII piętro 

Wieży Ratuszowej; 
 cykl warsztatów artystycznych w każdą sobotę miesiąca w ramach akcji „Wojny 

Podwórkowe” organizowanych przez Fundację Ładne Historie; 
 I Bieg na Wieżę Ratuszową „Wejdź w krwiobieg” – impreza sportowa połączona z promocją 

krwiodawstwa; 
W ramach promocji wieży promowany był jednolity system identyfikacji graficznej: logo wieży 
ratuszowej, bilet, żeton, papier firmowy, wizytówka, ulotka reklamowa. W roku 2019 wieżę 
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ratuszową odwiedziło 27 652, a Informację Turystyczną 15 296 ( w tym 1 521 turystów 
zagranicznych). Więcej informacji na stronie internetowej: www.wieza.swidnica.pl. 
 Prace 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.  
 Wydarzenia w Rynku organizowane przez ŚOK: 
 Świdnickie Noce Jazzowe – koncerty plenerowe; 
 Festiwal Teatru Otwartego – spektakle plenerowe; 
 Festiwal Folklorystyczny Kyczera – scena w rynku; 
 Pokazy przedfestiwalowe – kino plenerowe Festiwalu Spektrum. 
 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. 
 Zakończona rewitalizacja czterech fontann w ramach projektu „Szlak kamienia”. 
 Bieżące działania rewitalizacyjne.  

1.5.8. Inicjowanie, 
koordynowanie 
i prowadzenie działań 
na rzecz współpracy 
środowisk samorządu 

 Debata Kongresu Turystyki Polskiej „Turystyka w czasach experience economy. 
Przedsiębiorstwo, samorząd, nauka” w dniach 16-17.10.2019 r.  

 organizacja dużego spotkania z przedstawicielami branży turystycznej, samorządu 
terytorialnego i nauki (sesje plenarne, warsztaty praktyczne oraz panele dyskusyjne); 

44.165,00 
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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 

 tematem wiodącym była dynamicznie rozwijająca się turystyka, jako zjawisko ekonomiczno-
społeczne w celu przeprowadzenia szerokiej debaty związanej z jej problematyka oraz 
wymiany dobrych praktyk; 

 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 i w którym o turystyce warto dyskutować w wymiarze regionalnym, 
krajowym i globalnym. 

 Realizacja projektu „Turystyka Wspólna Sparwa” dofinansowanego w ramach Programu  
Interreg V-A Republika Czeska - Polska, z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. 
Projekt realizowany w partnerstwie z Trutnowem, podmiotami turystycznymi oraz 
przedstawicielami nauki w zakresie turystyki z Polski i Czech. Głównym celem projektu jest rozwój 
turystyczny polsko - czeskiego pogranicza oraz zwiększenie intensywności współpracy pomiędzy 
instytucjami i społecznościami działającymi na rzecz turystyki, stworzenie platformy współpracy i 
stałego porozumienia, bez której zrównoważony rozwój tej dziedziny gospodarki jest bardzo 
trudny. Realizacja cyklu transgranicznych spotkań, konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów i 
szkoleń. 
W ramach projektu w latach 2019 -2021 planuje się nw. działania:  
 powołanie społecznej Rady Rozwoju Turystyki Polsko-Czeskiego Pogranicza, organu 

opiniotwórczo - doradczego, w którym zasiądą przedstawiciele branży turystycznej z Polski 
i Czech; 

 organizację konkursu na: Najlepszy Produkt Turystyczny Polsko-Czeskiego Pogranicza, 
Najlepszą Usługę Turystyczną Polsko-Czeskiego Pogranicza oraz Osobowość Turystyki Polsko-
Czeskiej. 

 debatę „Turystyka wspólna sprawa” cykl składający się z 4 polsko-czeskich konferencji 
turystycznych odbywających się w Świdnicy i Trutnovie oraz Kongresu Turystyki Polsko-
Czeskiej, który uwieńczy finał projektu. Zaplanowano następujące konferencje:  

- Turystyka dla rodzin z dziećmi, która odbyła się we wrześniu 2019 roku w Trutnovie, 
- Sieciowe produkty turystyczne, Świdnica,  
- Turystyka dziedzictwa i smaku, Świdnica,  
- Turystyka rowerowa i turystyka przygody, Trutnov, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wartość wydatków 
kwalifikowalnych całości 

projektu wynosi: 
437.315,90 €. Udział 
Świdnicy w projekcie 

292.338,00 € 
(1.257.053,40 zł), w tym 

dofinansowanie 
248.487,30 € 

(1.068.495,39 zł). W 
roku 2019 na realizację 

projektu wydano 
115.426,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2019 

 

- Kongres Turystyki Polsko-Czeskiej, Świdnica. 
 Opracowanie i wydanie podręcznika Turystyka -wspólna sprawa  
 Działania promocyjno-informacyjne, w tym wydanie m.in. folderów po atrakcjach 

turystycznych. 

 
 
 

 

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

Obiekty sportowe są wykorzystywane przez cały rok zarówno przez indywidulanych gości, jak 

i kluby, stowarzyszenia sportowe, jednostki UM. Nowymi wydarzeniami organizowanymi w roku 

2019 były: 

- Realizacja działań w ramach projektu „Olimpiada sportowa nie zna granic”; 

- Otwarte treningi curlingu z reprezentantem Polski, Bartoszem Łobazą; 

- Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne.  

Działania inwestycyjne: 

 Wymiana pokrycia dachu przybudówki hali przy ul. Pionierów wraz z rewitalizacja szatni; 
  Zakup sprzętu do pielęgnacji stadionu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

149.997,57 
268.140,00 

1.5.10 Wspieranie form 
turystycznego 
zagospodarowania 
obiektów dziedzictwa 
kulturowego, przy 
możliwie 
maksymalnym 
zachowaniu ich 
pierwotnej 
architektury i funkcji  

 Przekazanie dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława i Św. Wacława na prace 
konserwatorski w Katedrze Świdnickiej, w obrębie Chóru Mieszczańskiego; 

 Przekazanie dotacji Parafii Ewangalicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Świdnicy na prace 
konserwatorskie przy wystroju malarskim i rzeźbiarskim Hali Polnej i Hali Zmarłych. 

85.000,00 
 

299.999,82 

1.5.11 Stworzenie spójnego 
systemu i rozwój 
szlaków turystycznych 
na terenie miasta 
i w najbliższej okolicy 

 Trwałość 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), którego przedmiotem była rozbudowa sieci dróg rowerowych 
w Świdnicy w ramach 6 zadań inwestycyjnych, których celem było m.in.-zmniejszenie emisji CO2,- 

. 
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(piesze, rowerowe, 
itp.) 

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.  
 Realizacja 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; 
 budowę ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo – rowerowej nad Bystrzycą 

w Świdnicy; 
 działania promocyjne. Projekt zakończony w rozliczeniu.  
 Działalność wypożyczalni rowerów przy Domu Wycieczkowym (zadanie realizowane we 

współpracy z Informacją Turystyczną). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Promocja walorów turystycznych Świdnicy w czasie targów turystycznych: 
- II 2019 – Tour Salon w Poznaniu, 
- III 2019 – Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu, 
- III 2019 – Targi Turystyczne Na Styku Kultur w Łodzi, 
- X 2019 - Międzynarodowe  Targi Turystyczne UiTM Kijów 2019, 
Świdnica była promowana m.in. jako miejsce atrakcyjne do zainwestowania w obszarze 
turystycznym. 
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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 2019 kontynuowano 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.  

Projekt o wartości 
9.834.045,51 zł, 

w tym dofinansowanie 
6.500.344,82 zł. 

1.5.14 Wsparcie i promocja 
dla istniejących 
przedsiębiorstw 
i lokalnych 
animatorów 
w obszarze turystyki. 
 

 Przekazanie części zadań własnych w zakresie turystyki realizowanych przez Gminę Miasto 
Świdnica dla organizacji pozarządowych, w tym m.in. na prowadzenie Informacji Turystycznej 
i zarządzanie wieżą ratuszową jako obiektem turystycznym, organizację rajdów rowerowych 
i pieszych upowszechniających idee turyzmu i krajoznawstwa wśród mieszkańców Świdnicy, 
organizację zlotu przodowników turystycznych z Polski, dzięki czemu możliwe było: 
 Wyposażanie zainteresowanych w wiedzę i informację na temat Świdnicy poprzez  
informowanie o walorach turystycznych Świdnicy i okolicy oraz umożliwianie zwiedzania wieży 
ratuszowej; 
 Integracja mieszkańców Świdnicy wokół idei turyzmu i krajoznawstwa; 
 Popularyzacja Świdnicy wśród przedstawicieli środowisk turystycznych z Polski. 
 Organizacja i obsługa wyjazdu producentów wyrobów regionalnych ze Świdnicy i okolic na "Dni  
Produktu Regionalnego"  w Hradec Kralove  w ramach projektu  „Wspólne tradycje regionalne 
Hradca i Świdnicy” realizowanego przez miasto Hradec Kralove i Gminę Miasto Świdnica. Wyjazd 
odbył się w maju. 
 Organizacja w ramach polsko – czeskiego projektu „Razem poprzez wieki” następujących 

przedsięwzięć:  
 zajęć edukacji historycznej i kulturowej, które odbyły się w ramach wspólnych warsztatów  
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i prelekcji polsko - czeskich z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych (grup 
rekonstrukcji historycznej) z Polski i Czech w ramach Obozy Średniowiecznego, który odbył się 
w maju w Świdnicy; 
 organizacji we współpracy ze Świdnickim Bractwem Rycerskim I Międzynarodowego Turnieju  
Rycerskiego o pierścień Anny Świdnickiej, który odbył się w czerwcu na terenach dawnej Fleszy 
Nowomłyńskiej oraz Campingu OSIR przy ul. Śląskiej; 
 opracowano i wydano publikację poświęconą Annie Świdnickiej i wspólnej historii polsko  
- czeskiej w nakładzie łącznym 2000 egzemplarzy; 
 Organizacja i obsługa wyjazdu przedstawicieli świdnickich organizacji pozarządowych na  
„Dzień Organizacji pozarządowych” organizowany w Ceskiej Skalicy w ramach projektu „Razem 
poprzez wieki”. 
 Organizacja i obsługa wyjazdu przedstawicieli Gminy Miasto Świdnica oraz świdnickiej branży  
turystycznej na konferencję pn. „Turystyka dla rodzin z dziećmi”, która odbyła się  w Trutnovie  
i okolicach w ramach projektu "Turystyka wspólna sprawa". 

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.  
 „Twierdza Miasto Świdnica – żywe lekcje historii” – działania w ramach projektu „Festiwal 
wrażeń” przeznaczone dla rodzin z dziećmi (ok. 500 osób). Miejscem wydarzeń były pozostałości 
militarne Świdnicy, po których oprowadzali uczestników rycerze, damy, żołnierze w strojach 
historycznych przybliżając historię militarnych umocnień miasta – od średniowiecza do XVIII w. 
Podczas wakacyjnych sobót uczestnicy mogli obejrzeć pokaz strojów i rynsztunków bojowych, 
poćwiczyć sprawność strzelecką w nawiązaniu do tradycji średniowiecznego bractwa kurkowego, 
odbyli szkolenie z musztry i poznawali sposób funkcjonowania różnych obiektów twierdzy.  
 Miasto Dzieci – 6. 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 € 
 

21.800,00.700,00 
 
 
 
 
 
 

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 „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 „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.  
 Realizacja projektu „Olimpiada sportowa nie zna granic” dofinansowanego w ramach  
Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie 
Glacensis, realizowanego w partnerstwie z miastem Trutnow. W ramach projektu, dzieci w wieku 
od 10 do 16 lat ze Świdnicy i Trutnowa wzięły udział w międzynarodowych wydarzeniach 
sportowych i rywalizowały w wielu dyscyplinach tj.: lekkoatletyka, gimnastyka, piłka nożna, 
koszykowa, dwa ognie, siatkówka, jazda na rolkach, tenis stołowy, szachy, zawody kajakowe oraz 
biegi. Oprócz dzieci grupą docelową tego projektu byli również nauczyciele i organizatorzy obu 
olimpiad. Projekt realizowany w latach: 2018-2019.  
 Realizacja projektu „Turystyka wspólna sprawa” dofinansowanego w ramach Programu 
Interreg V-A Republika Czeska - Polska, z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, 
realizowanego w partnerstwie z miastem Trutnow, podmiotami turystycznymi oraz 

 
 
 

Wartość wydatków 
kwalifikowalnych całości 

projektu wynosi: 
489.562,40 €. Udział 
Świdnicy w projekcie 

133.943,20€, 
 w tym dofinansowanie 

113.851,72 € 
 
 
 

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: 23.083,53 € 

w tym dofinansowanie 
19.621,00 € 

 
 

Wartość wydatków 
kwalifikowalnych całości 

projektu dla Świdnicy 
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przedstawicielami nauki w zakresie turystyki z Polski i Czech. Celem projektu była szeroko pojęta 
współpraca polsko-czeska na rzecz rozwoju turystyki, debata o turystyce pogranicza, a także 
wzajemna promocja produktów turystycznych pogranicza. Szczególny nacisk został położony na 
tworzenie i rozwoju transgranicznej sieci współpracy przedsiębiorców, podmiotów samorządów 
lokalnych, ich jednostek oraz organizacji pozarządowych i gospodarczych pracujących na rzecz 
turystyki, a także na zbudowanie platformy stałego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami 
turystycznymi a jednostkami odpowiedzialnymi za rozwój turystyki bądź wspieranie tego rozwoju. 
Projekt realizowany w latach 2019-2021.  
 Realizacja 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 przy udziale organizacji pozarządowych, bractw 
rycerskich, historyków i naukowców. Środki te wydatkowane będą na współpracę w zakresie 
edukacji historycznej, kulturowej oraz międzynarodowe widowisko plenerowe organizowane 
z okazji przypadającej na 2019 rok 680. rocznicy urodzin Anny Świdnickiej – księżniczki z linii 
Piastów Świdnickich, czeskiej królowej i rzymskiej cesarzowej. Projekt w realizacji. 
 Realizacja projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” ” dofinansowanego  
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowanego w partnerstwie przez 
Gminę Miasto Świdnica, Gminę Kędzierzyn Koźle, Gminę Miejską Kłodzko, Miasto Trutnov, 
Stowarzyszenie Barunka z.s.z Czeskiej Skalicy, Miasto Hronov. Partnerem wiodącym jest Gmina 
Miejska Kłodzko. Celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy społeczności polskiej 
i czeskiej, żyjącej na pograniczu. Działania projektowe skierowane są do seniorów 60+ oraz dzieci 
i młodzieży. Warsztaty o tematyce plastycznej, florystycznej, sportowej, gry itp. Okres realizacji 
projektu 1.05.2019- 30.06.2021. 
 Działania w ramach trwałości projektów: „I małe jest piękne” i „Domowe krajobrazy i ich 

opowieści” 
 Realizacja projektu „Odkrywam Świdnicę z przewodnikiem” - wycieczki dla dorosłych, 2 

stacjonarne i 4 autokarowe, raz w miesiącu.  

wynosi: 292.338,00 € 
w tym dofinansowanie  

248.487,30 € 
 
 
 
 
 

Wartość wydatków 
kwalifikowalnych całości 

projektu dla Świdnicy 
wynosi: 20.000,00 €  

w tym dofinansowanie  
18.000,00 €  

 
Wartość wydatków 

kwalifikowalnych całości 
projektu dla Świdnicy 

wynosi: 92.100,80 € 
w tym dofinansowanie  

78.285,68 € 
 
 
 
 

8.000,00 

1.5.16 Uczestnictwo 
w krajowych 
i międzynarodowych 
targach, wizytacjach 

 Promocja walorów turystycznych Gminy Miasto Świdnica na samodzielnych stoiskach podczas 
następujących targów turystycznych: 

- II 2019 – Tour Salon w Poznaniu 
- III 2019 – Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu 
- III 2019 – Targi Turystyczne Na Styku Kultur w Łodzi 
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i spotkaniach 
turystycznych 

- X 2019 - Międzynarodowe  Targi Turystyczne UiTM Kijów 2019 
 
 Promocja poprzez przekazanie materiałów promocyjnych organizacjom turystycznym, których 

Gmina Miasto Świdnica jest członkiem do dystrybucji na imprezach targowych, w których te 
organizacje brały udział: 

 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, które odbyły się w styczniu w Brnie oraz podczas targów turystycznych Holiday 
World, które odbyły się w lutym w Pradze. 

Udział przedstawicieli Referatu Turystyki i Wydziału Promocji w V Forum Promocji Turystycznej 
zorganizowanym przez redakcję branżowego portalu WaszaTurystyka.pl, które odbyło się w 
kwietniu we Wrocławiu.  

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”; 
 Książęce Rajdy rowerowe; 
 Rajdy Książęce - 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. 

 

 

19.584,80 

 

 

 
 
 
 
 

3.000,00 
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 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. W ramach współpracy zorganizowano 
m.in. szereg wizyt studyjnych dla przedstawicieli biur podróży, dziennikarzy turystycznych, 
blogerów z Polski, Czech, Litwy, Usa, Brazylii, Chin. 

 Kontynuowały współpracę z Lokalną Organizacją Turystyczną „Aglomeracja Wałbrzyska”, 
stowarzyszenia którego nadrzędnym celem jest rozwój turystyki oraz promocja regionu, na 
terenie którego działa. W ramach współpracy przedstawiciele Referatu Turystyki regularnie 
uczestniczyli w comiesięcznych spotkaniach grupy roboczej LOT AW podczas których 
omawiano kluczowe kwestie związane z bieżącą działalnością Stowarzyszenia. 

W roku 2019 wydano Znaczki Turystyczne dwustronne z wizerunkiem domu i samolotu 
Czerwonego barona oraz z wizerunkiem Anny Świdnickiej. Znaczki są kolekcjonowane przez 
turystów i krajoznawców z Polski i Europy.   

5.500,00 
 

 

 

8.000,00 
 
 
 
 
 
 

 

WSKAŹNIKI STAN 2015 STAN 2018 STAN 2019 TENDENCJA 

liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. 
mieszkańców 

1442 1 475 1493 ^ 

liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 10 
tys. mieszkańców 

94 97 84 v 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 
ludności  

85 87 88 ^ 

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

51,0 66,1 72,7 ^ 

liczba turystów ogółem odwiedzających miasto (osób) 
 

24 481 70 200 71 100 ^ 

liczba turystów zagranicznych odwiedzających miasto (osób) 
 

7 140 31 200 31 820 ^ 

liczba udzielonych noclegów ogółem (noclegi) 
 

48 117 15 325 15 076 v 

liczba uczestników imprez (osób) 10 200 12 150 8 800 v 
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OBSZAR STRATEGICZNY 2 
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 

 

CEL PRIORYTETOWY 2 
PRZESTRZEŃ CYFROWA I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 

POLITYKI, PLANY, PROGRAMY: 
Raport z badania stanu wdrażania oraz możliwości integracji obszarów SMART CITY w Świdnicy  

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 
infrastrukturalne. 

 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 przez Komisję Europejską  
w ramach programu WiFi4EU, Świdnica otrzymała bon WiFi4EU o wartości 15 000 Euro na 
uruchomienie hotspotów (koszty sprzętu i instalacji hotspotów) na terenie miasta z bezpłatnym 
dostępem do Internetu. W roku 2019 wykonano rozeznanie techniczne przed podpisaniem umowy 
o refundację, dokonano wyboru lokalizacji Hot Spotów, rozeznanie dostępnych technologii, 
wycena, konsultacje techniczne, wizje lokalne z firmami zewnętrznymi. Planowane uruchomienie 
12 Hot Spotów nastąpiło w 2020. Darmowe hotspoty będą utrzymywane przez okres minimum 
trzech lat.  
 Realizacja przy inwestycjach miejskich sieci światłowodów miejskich; 
 Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej dla 
mieszkańców i przedsiębiorców. SIP, jako portal otwartych danych, umożliwia pozyskiwanie, 
przetwarzanie i prezentowanie kompletnych i wielowymiarowych danych dotyczących przestrzeni 
miejskiej. Służy również jako platforma komunikacji, jednocześnie będąc narzędziem integrującym 
pracę wydziałów urzędu. Wdrożenie SIP http://geoportal.um.swidnica.pl/, wpływa na rozwój 
społeczeństwa informacyjnego. 
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Przystąpienie do tworzenia Geoportalu Świdnickiego przedstawiającego dane z Systemu 
Informacji Przestrzennej Świdnicy oraz z innych serwisów zewnętrznych udostępniających dane 
przestrzenne o gminie: 
 Pomniki Przyrody - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
 Mapy Zagrożenia Powodziowego - Informatyczny System Osłony Kraju, 
 Ortofotomapa 2006-2016, Trasy Rowerowe, Specjalna Strefa Ekonomiczna - Geoportal Dolny 

Śląsk, 
 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - Komenda Główna Policji, 
 Świdnica na zdjęciach - ze strony polska-org.pl oraz fotopolska.eu, 
 Ewidencja zabytków, 
 Nieruchomości na sprzedaż, 
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 
 Dane o jakości powietrza w mieści. 
 Utrzymanie trwałości projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie  
Miasto Świdnica”. W roku 2019 w ramach Rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej uzupełniono 
dane w SIP: 
 5 nowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
 dodanie i usunięcie obiektów z ewidencji zabytków, 
 oferty inwestycyjne.  
W trakcie przygotowania są nowe moduły w SIP:  
 Wybory i Portal Mieszkańca - informacje o lokach wyborczych, obwodach głosowania, 

kandydatach itp. 
 Moduł Portal Mieszkańca - lokalizacje i opisy obiektów z działów: Edukacja i oświata, 

Gastronomia, Handel i usługi, ,Informacja turystyczna, Komunikacja, Kultura i sztuka, Noclegi, 
Ochrona zdrowia, Religia, Rozrywka i rekreacja, Urzędy i służby. 

 Opracowanie Raportu z badania stanu systemów informatycznych – zlecono 
 wykonanie szczegółowej inwentaryzacji stanu miasta oraz inwentaryzację realizowanych działań 
(w tym z tworzenia SIP w mieście) oraz sporządzenie analizy potrzeb i katalogu rekomendacji 
działań i rozwiązań w zakresie integracji obszarów smart city w Świdnicy wraz ze wskazaniem 
możliwości finansowania ich z zewnętrznych źródeł.  
 Udział w spotkaniu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie w sprawie 

finansowania i wdrażania inteligentnych rozwiązań dla miast.  
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 Prowadzono działania mające na celu utrzymanie i rozwój aplikacji mobilnych w zakresie 
turystki: Eluneta, Footsteps – pozwalają one na zwiedzanie Świdnicy w ciekawy 
i spersonalizowany sposób na wybranej przez siebie jednej z 5 tras:  
  Rodzinny wypad do Świdnicy, 
 Przez Świdnicę na rowerze, 
 Barokowa Świdnica,  
 Zabytki książęcej Świdnicy, 
 Świdnica śladami Czerwonego Barona. 

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. 
 Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej (SIP – Geoportal świdnicki  

www.geoportal.um.swidnica.pl 
 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.  
 Udział, jako partner w projekcie pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna 
Nowa Ruda”, ogłoszonym przez MIiR w ramach konkursu HUMAN SMART CITYES z Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Ideą projektu jest przygotowanie przedstawicieli 
miast: Świdnicy i Nowej Rudy do wyboru i wdrażania inteligentnych rozwiązań technologicznych 
i innowacji społecznych służących poprawie zarządzania miastem na płaszczyznach tj. monitoring 
jakości powietrza, inteligentne sieci do zarządzania gospodarka komunalną, systemy 
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monitorowania i zarządzania energią oświetlenia ulicznego (wdrożenie energooszczędnych 
technologii), ekotechnologie i innowacyjne rozwiązania ekologiczne przeciwdziałania 
zanieczyszczeniu powietrza w miastach.  
 Przystąpiono do montażu i uruchomienia Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na 15 

przystankach autobusowych. 
 Przygotowano zakres działania do uruchomienia punktów dostępu do bezpłatnego internetu 

w ramach unijnego projektu WiFi4EU. 

2.1.3. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
systemów  
informacyjno - 
komunikacyjnych 

W roku 2019 zostało zakupione:  
 nową wersję oprogramowania antywirusowego; 
 nową wersje oprogramowania szyfrującego; 
 kontynuowano uaktualnienie desktopowych systemów operacyjnych; 
 kontynuowano wirtualizację kolejnych dotychczasowych serwerów dziedzinowych; 
 zakupiono sprzęt sieciowy. 
Do systemów ogólnego zastosowania zaliczyć można: 
 SIDAS – elektroniczny system zarządzania dokumentacją; 
 Kalendarz; 
 Rejestr wejść/wyjść; 
 SIP mapy. 

W Urzędzie Miejskim funkcjonuje 50 różnych systemów informatycznych wykorzystywanych 
przez poszczególne wydziały, referaty i biura.  
 Licencja na zarobkowy transport drogowy; 
 Program do zarządzania komunikacją zbiorową; 
 Ewidencja ludności; 
 Rejestr dowodów osobistych i rejestr pesel; 
 Dodatki mieszkaniowe; 
 System do zarządzania infrastrukturą IT; 
 System sprzedaży biletów; 
 System obsługi USC oraz rejestr bazy usług stanu cywilnego; 
 Ewidencja geodezyjna; 
 Ewidencja i windykacja mandatów; 
 Rozliczenie osób niepełnosprawnych; 
 Program płatnik UM; 
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 Ewidencja Mienia Komunalnego; 
 Ewidencja użytkowania wieczystego, naliczanie opłat; 
 Naliczanie opłat od gruntów i budynków; 
 Windykacja opłat i podatków; 
 Rejestr danych osobowych pracowników; 
 Sporządzanie list płac; 
 Ewidencja związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 
 Obsługa okienek kasowych; 
 Ewidencja środków trwałych; 
 Rejestracja i drukowanie faktur i rachunków sprzedaży VAT, prowadzenie kartotek faktur…; 
 Księgi rachunkowe wg klasyfikacji budżetowej; 
 Ewidencja należnych podatków od środków transportu; 
 System do obsługi ostrzeżeń i syren; 
 Obsługa awarii; 
 Reklamy umieszczone w pasie drogowym; 
 Zezwolenia na handel; 
 Elektroniczne zarządzanie dokumentacją: 
 Rozliczenie biletów za parkowanie; 
 System szyfrowania danych zarządzanych centralnie; 
 Rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz oświadczeń …; 
 Baza adresowa podmiotów i osób; 
 System antywirusowy zarządzany centralnie; 
 Zarządzanie budżetem jst; 
 Książka drogi z podsystemem obiekty mostowe; 
 Rozliczanie czasu pracy pracowników; 
 Zarządzanie drogami i obiektami mostowymi; 
 Obsługa GIS oraz tworzenie map; 
 Mandaty straży miejskiej; 
 Portal usług publicznych; 
 System obsługi sesji rady miejskiej; 
 Świdnicka elektroniczna sieć przesyłu informacji i dokumentów; 
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 Prezentacja zbiorów danych geoprzestrzennych; 
 Platforma zakupowa- przetargi publiczne; 
 Program obsługi wydawania materiałów biurowych; 
 Program do planowania czasu pracy; 
 Program do obsługi wyjść pracowników. 

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

 Program elektronicznego składania wniosków na zadania publiczne realizowane w ramach 
konkursów do użytku III sektora. 

 Dystrybucja biletów przez aplikację „ZBILETEM.PL”. 
 System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - budowa systemu informacji pasażerskiej dla 

komunikacji miejskiej. 
 Program CMS do obsługi, aktualizacji strony internetowej www.czystaswidnica.pl. 
 Grobonet - system informatyczny do wyszukiwania grobów na cmentarzach komunalnych 
poprzez sieć internetową.  
 Strona Nieruchomości Miasta Świdnicy –www.nieruchomosci-swidnica.pl, 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.  

 Profil zaufany – punkt potwierdzania profilu zaufanego - 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. 
 „Świdnickiej Elektronicznej Sieci Przesyłu Informacji i Dokumentów – zsynchronizowany 

system pomocy społecznej (SESPID)” - www.sespid.praca.swidnica.pl. wykorzystywanie 
oprogramowania umożliwiającego wymianę danych pomiędzy jednostkami samorządów 
odpowiedzialnych za udzielanie pomocy społecznej. 

 Aplikacja na smartfona myBus Online, dzięki której można sprawdzić rozkład jazdy w mieście. 
 Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności SWOiAL – w zakresie zarządzania 

kryzysowego. W roku 2019 zamotowana została 1 syrena alarmowa.  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 2.2. E-USŁUGI 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego  



54 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2019 

 

Jednostki współpracujące: Referat Obsługi Informatycznej 

2.2. Rozwój publicznych  
e-usług 
 

 Trwałość projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica”  
dofinansowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez IPAW w ramach RPO WD 2014-2020, 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), 
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. 
 Trwałość projektu zakończonego w 2018 pn. „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. 
 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. 
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2.2.2. Rozwój systemów 
i platform 
teleinformatycznych 
zdolnych do 
partnerstwa w ramach 
realizacji e-usług 

Współprca z firmą e-INSTYTUCJAutrzymująca platformę e-Urząd w zakresie udostępnienia 
nowych wzorców formularzy, jak również pojawiających się błędów w trakcie korzystania z usług.   

 

2.2.3. Powszechna 
digitalizacja 
w instytucjach 
publicznych 
i dostępność do 
dokumentów, 
wniosków, formularzy 
itp., a także możliwość 
rezerwacji, zakupu, 
wypożyczenia itp. 
poprzez Internet 

 Internetowy dostęp do konta bibliotecznego przez internet - rezerwacja zbiorów i samodzielne 
prolongowanie. 

 Dostęp do ksiżek w wersji elektronicznej w Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
 Udostępnienie zbiorów Muzeum Dawnego Kupiectwa w internecie.  
 Geoportal świdnicki, dostęp do MPZP poprzez system Informacji Przestrzennej. 
 Udostępnianie wniosków, formularzy i innych dokumentów na stronach BIP Świdnica. 
 Zakup biletów w MPK, ŚOK.  
 Czasopismo „Moja Świdnica”. 
 Geoportal świdnicki, udostępnianie różnego rodzaju danych związanych z miastem. 

 
 

 

 

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 

 Realizacja projektu „Każdy jest ważny – program rozwojowy świdnickich szkół” w ramach  
RPO WD 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 RPO WD 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 

Całkowita wartość 
projektu wynosi 

1.588.896,00 
w tym  dofinansowanie 
1.417.776,00 zł (w tym 

1.097.000,00 zł dla 
Świdnicy – bez 

finansowego wkładu 
własnego).  

Całkowita wartość 
projektu wynosi 

1.521.283,72 
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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 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. 
 Realizacja projektu pn. „Świdnicka Mozaika Edukacyjna” złożonego do RPO WD 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 jest Fundacja "Krzyżowa", Gmina Miasto Świdnica – partner w projekcie. 
W projekcie uczestniczy 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.   
 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. 

w tym  dofinansowanie 
1.409.563,72 zł (w tym 

411.462,40 zł dla 
Świdnicy – bez 

finansowego wkładu 
własnego).  

 
 
 
 
 

 
Całkowita wartość  

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 
 

 

2.3.2. Upowszechnianie 
wiedzy informatycznej 
we wszystkich grupach 
wiekowych, 
ograniczenie zjawiska 

 Projekt o finansach w Bibliotece  
 Warsztaty komputerowe „Senior w sieci” – cykliczne zajęcia dla seniorów. 
 Szkolenia urzędników w różnym zakresie w ramach projektu „Razem dla e -rozwoju”. 
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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 STAN 2019  TENDENCJA 

ilość procesów, procedur objętych informatyzacją 
w Urzędzie Miejskim [szt.] 

- 45 56  

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

- 79/296 82/304  

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; 
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 Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Miasto Świdnica w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 
 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. 16,51 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. 1,58 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. 

9,26 ha; 
 Park Wrocławski między ul. 1 Maja i ul. Saperów o pow. 1,75 ha; 
 Park Nowomłyński między ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej, ul. Śląską, torami kolejowymi i 

potokiem Witoszówka o pow. 3,71 ha; 
 Park im. Jana Kasprowicza między ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej, ul. Ramualda Traugutta, ul. 

Sprzymierzeńców o pow. 4,37 ha.  
 Rewitalizacja Parku Młodzieżowego - wykonano prace projektowe związane z rewitalizacją 

Parku w zakresie branży drogowej wraz zelementami małej architektury, elektrycznej 
(oświetlenie i monitoring), instalacyjnej. Prace projektowe wzakresie zieleni zostaną 
zakończone w 2020 roku. Zaplanowano wykonanie audytu inwentaryzacji dendrologicznej 
drzewostanu. Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy 
tarasu widokowego wraz z altaną i fontanną w korpusie oraz z przebudową fontanny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125.767,50 
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wolnostojącej wParku Młodzieżowym w Świdnicy. Wykonano również odkrywki mające na celu 
dokonanie badań konstrukcji obiektu oraz ocenę stanu technicznego murów altany widokowej. 

 Rewitalizacja Parku Wrocławskiego – w oparciu o zawartą w roku 2018 umowę, w roku 2019 
zostały wykonanie głównej alejki w parku Wrocławskim. W ramach prac usunięto starą 
zniszczoną nawierzchnię alejki wraz z podbudową z pow. 1089 m2, obrzeża oraz krawężniki 
betonowe. Wykonano nową nawierzchnię mineralną na pow. 1089 m2 wraz z obrzeżami 
i krawężnikami. Wyplantowano również skarpy i nasypy. Wykonano dodatkową alejkę wraz 
z niwelacją terenu. Łącznie w Parku Wrocławskim wybudowano nowe alejki o pow. 1251,5m², 
Dopełnieniem rewitalizacjiparku był zakup i montaż elementów małej architektury,takich jak 
ławki i kosze na odpady. Ponadto dodatkowo zlecono opracowanie dokumentacji projektowej 
oświetlenia i monitoringu wizyjnego parku. Po wykonaniu dokumentacji planuje się 
rozpoczęcie budowy oświetlenia i monitoringu parku w 2020 roku zakup i montaż małej 
architektury oraz wykonanie monitoringu wizyjnego. 

203.067,71 

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

 Utrzymanie czystości terenów zielonych 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. 
oczyszczani terenów zieleni pow. 293 364 m2, oczyszczanie żywopłotów i zieleńców o pow. 10 
127 m², oczyszczanie chodników i ścieżek rowerowych o pow. 110 804 m², drogi wojewódzkie: 
oczyszczani terenów zieleni pow. 60 368 m2, oczyszczanie zieleńców o pow. 1 271 m², 
oczyszczanie chodników o pow. 16722 m2).  

 Koszone terenów zieleni przydrożnej w okresie wegetacji z wywozem i bez wywozu pokosu 
(drogi gminne pow. 293 364 m2, drogi wojewódzkie pow. 60 368 m2).  

 Formowanie żywopłotów (drogi gminne: pow. 7907 m2, drogi wojewódzkie: pow. 6853m2) 
oraz cięcia odmładzające krzewy 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 483,5 m2 i jesienna 372 
m2; drogi wojewódzkie - obsada wiosenna i letnia na pow. 73m2), ich pielęgnacja i podlewanie. 

 Plewienie zieleńca z nasadzeniami roślin na pow. 7 506 m2 w pasie dróg gminnych oraz zieleńca 
w pasie dróg wojewódzkich o pow. 1 271 m². 

 Ustawiane skrzynek, wież kwiatowych, koszy wiszących, dzbana kwiatowego, donic piętrowych  
z nasadzeniami kwiatowymi w pasach dróg gminnych oraz na drogach wewnętrznych. 

Drogi gminne: 
1.283.649,35 

Drogi wojewódzkie (środki 
miasta: 145.979,63, 
dotacja 85.000,00) 

Łączne wydatki: 
1.514.628,98 

Drogi wewnętrzne: 
86.475,76 
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 Grabienie liści wraz z wywozem biomasy (drogi  gminne – grabienie wiosenne pow. 20 000 m2, 
jesienne pow. 100 000 m2; drogi wojewódzkie - grabienie wiosenne pow. 1 500 m2, jesienne 
pow. 8 000 m2 

 Utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych wraz z infrastrukturą. 

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 

 Zagospodarowanie zielenią ronda u zbiegu ulic: Ludwika Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej 
w przebiegu drogi krajowej nr 35. Na rondzie wykonano trawnik, nasadzenia krzewów i bylin 
oraz rozłożono żwir. Prace zrealizowane na mocy porozumienia z dnia 03.10.2019 roku, 
zawartym z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która jest właścicielem terenu. 

 Rewitalizacja parku Wrocławskiego - w ramach prac usunięto starą zniszczoną nawierzchnię 
alejki wraz z podbudową z pow. 1089 m2, obrzeża oraz krawężniki betonowe. Wykonano nową 
nawierzchnię mineralną na pow. 1089 m2 wraz z obrzeżami i krawężnikami. Wyplantowano 
również skarpy i nasypy. Wykonano również dodatkową alejkę  wraz z niwelacją terenu. Łącznie 
w parku Wrocławskim wybudowano nowe alejki o pow. 1251,5m². Zakupiono i zamontowano 
elementy  małej architektury tj.: ławki i kosze na odpady. Ponadto dodatkowo zlecono 
opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia i monitoringu wizyjnego parku. 

 W dniu 22.10.2019 r. - spotkanie informacyjne dla mieszkańców poświęcone działaniom 
miasta, dotyczącym zieleni, w tym rewaloryzacji parków w Świdnicy. W spotkaniu m.in. udział 
wzięli m.in.: Dariusz Szwed, ekspert i działacz Zielonego Instytutu z Warszawy, Piotr Kempf, 
dyrektor zarządu zieleni miejskiej w Krakowie, Edmund Steckiewicz, autor inwentaryzacji 
drzewostanu w Parku Młodzieżowym i Olga Rój, architekt krajobrazu. W trakcie spotkania 
zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia miasta w rewaloryzacji terenów zielonych oraz 
założenia do projektu odnowy Parku Młodzieżowego. 

 W dniu 11.12.2019 r. w Świdnicy w sali USC zorganizowano seminarium nt. nowelizacji ustawy 
o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Prelegentem był Maciej Kiełbus, jeden z 
najlepszych w Polsce specjalistów od gospodarki odpadami. W spotkaniu udział wzięli 
pracownicy urzędu, zarządcy nieruchomości, przedstawiciele firm, zajmujących się zbieraniem 
odpadów oraz osoby, których zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym składowaniem 
odpadów.  

46.583,43 
 
 
 
 

203.067,71  
 
 
 

 

3.1.4. Zagospodarowanie 
i uporządkowanie 
nabrzeży i koryt 
rzecznych oraz 

 Utrzymanie rzeki Bystrzycy i potoku Witoszówka na terenie miasta Świdnicy – zawarto 
porozumienie z PGWWP (utrzymanie międzywala i wysokich skarp wałów rzeki Bystrzycy na 
terenie miasta Świdnicy). Zrealizowane zostały prace konserwacyjne brzegów rzeki Bystrzycy, 
ograniczające możliwość wystąpienia powodzi, polegające na usuwaniu samosiewów drzew 

156.728,61, w tym 
dotacha PGWWP 

40.000,00 
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wyposażenie ich 
w infrastrukturę 
rekreacyjną, 
piknikową 
i turystyczną.  

i krzewów oraz koszeniu chwastów i traw. Wykonana została konserwacja potoku Witoszówka 
oraz prace mające na celu utrzymanie czystości i porządku na terenach położonych wzdłuż 
brzegów rzeki Bystrzycy, potoku Witoszówka oraz zbiornika Witoszówka 1.  

3.1.5. Prowadzenie 
systematycznego 
nadzoru w zakresie 
zarządzania zielenią 
miejską 

Gmina sprawuje nadzór nad zarządzaniem zielenią miejską przy pomocy zatrudnionych 
inspektorów nadzoru, którzy na bieżąco nadzorują w terenie prace realizowane przez 
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. W roku 2019 zieleń miejska utrzymywana była na podstwie umowy 
zawartej pomiędzy GMŚ, a Konsorcjum firm Farma Miejska i Transus. Zadanie realizowane 
w oparciu o umowę z dnia 09.11.2018 r. obejmuje „Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, 
wybranych chodników oraz wybranych obiektów użytkowych małej architektury na terenie miasta 
Świdnica”. 
Bieżącym utrzymaniem, na podstawie zlecenia DI.7021.101.2019 z dnia 30.07.2019  dla Farmy 
Miejskiej Maciej Karpiński, objęto teren przy ul. Armii Krajowej 30-36. 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 i pracownika Wydziału, po uprzednim sprawdzeniu jakości zrealizowanych prac 
w terenie.  

2.942.346,68 
 
 
 

 
 

2.916,00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączy w ulicach: Leśna/ Główna;  
 Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego ; 

777.845,00 
167.943,73 
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woda, kanalizacja, gaz 
i centralnego 
ogrzewania 

 Przebudowa sieci wodociągowej w obrębie ul.Żwirki i Wigury; 
 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków wraz z linią 

kablową zasilającą ul. Pogodną/ Gen. Wł. Sikorskiego; 
 Budowa i przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Szarch Szeregów od ul. Częstochowskiej 

do granicy miastaŚwidnicy; 
 Budowa kolektora sanitarnego na trasie: il. Pogodna do Oczyszczalni Ścieków.   
 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Westerplatte/Bystrzycka II 

etap.  
 Rozbudowa systemu kogeneracji na terenie Oczyszczalni Ścieków. 
 Monitoring infrastruktury wodociągowej.  
 Remont sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową (rękaw plastikowy) w ul. 

Siostrzanej. 
 Remont odcinków sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową (za pomocą krótkich 

modułów rurowych PCV) w ul. Armii Krajowej.  
Remonty planowane sieci wodociągowej: 
 ul. Romualda Traugutta 
 ul. Jana Pawła II  
 ul. Wodna/Warszawska 
 ul. Szarych Szeregów 
 ul. Towarowa 
 ul. Składowa 

393.420,39 
 

1.260.100,58 
 

1.604.030,75 
 

257.715,70 
47.157,26 

 
984.077,00 

93.479,75 
92.740,00 

 
196.000,00 

 
 

374.640,00 
43.430,00 

250.020,00 
206.090,00 

49.750,00 
27.100,00 

3.2.2. Rozbudowa miejskiej 
sieci ciepłowniczej – 
zwiększanie liczby 
odbiorców 
podłączonych do sieci 
z jednoczesną 
eliminacją źródeł 
ciepła powodujących 
zanieczyszczenia 

 Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i 
pomieszczeniach użytkowych oraz części wspólnych w budynkach wielorodzinnych przy 
ulicach: Jodłowej3, Wodnej 32, Wodnej 34, Wodnej 36. W ramach zadania wykonano 
wewnętrzna instalację centralnego ogrzewania wraz z węzłami ciepłowniczymi w 11 
mieszkaniach w 4 budynkach.  

 Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Kraszowickiej, ul. 
Przechodniej, ul. Teatralnej 25. W ramach zadania wykonano wewnętrzną instalację 
centralnego ogrzewania wraz z węzłami ciepłowniczymi w 51 mieszkaniach w 10 budynkach. 
Zlikwidowano 73 szt. palenisk na paliwo stałe. Szacowany roczny efekt redukcji emisji wynosi: 
- gazów cieplarnianych 31,37 ton, - pyłu PM10: 1,07 tony, - pyłu PM2,5: 0,91 tony. 

288.683,10  
 
 
 
 

2.248.175,38 
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 Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej – zwiększenie liczby odbiorców do sieci z jednoczesną 
eliminacją źródeł ciepła powodujących zanieczyszczenia – długość wybudowanej sieci w roku 
2019 – 1 401 m.  

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

 Dotacje celowe udzielane przez Bank Ochrony Środowiska dla osób fizycznych 
i przedsiębiorców na zmianę systemu ogrzewania z pieców węglowych na ogrzewanie 
ekologiczne (gazowe, elektryczne).  

 Przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji 
Wałbrzyskiej współfinonsowanego ze środków unijnych w ramach RPO WD 2014-2020, Osi 3 
Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW, Typ 3.3 e: Modernizacja systemów 
grzewczych i odnawialne źródła energii. Liderem projektu Gmina Miasto Świdnica. Partnerzy: 
Gmina Świdnica, Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świebodzice, Żarów, 
Nowa Ruda, Nowa Ruda Gmina Wiejska, Boguszów Gorce, Głuszyca, Mieroszów, Walim, 
Wałbrzych Projekt realizowany w latach 2020 -2022.  Celem projektu jest ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych 
instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Jest to projekt 
grantowy i polegać będzie na udzielaniu przez Grantodawcę grantów na przedsięwzięcia 
realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje 
wykorzystujące odnawialne źródła ciepła, kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa 
gazowe, ogrzewanie elektryczne. W ramach projektu planuje się zmodernizować łącznie min. 
637 szt. źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji PM 10 w wysokości 
14,34 ton oraz roczny spadek emisji PM 2,5 w wysokości 11,13 ton. Ponadto będzie 
przeciwdziałać zmianom klimatu dzięki planowanej redukcji emisji CO2 w wysokości 2 810 ton 
równoważnika CO2. 

 Przystąpienie do realizacji projektu pn. Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach 
komunalnych w Świdnicy współfinonsowanego ze środków unijnych w ramach RPO WD 2014-
2020, Osi 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW, Typ 3.3 e: Modernizacja systemów 
grzewczych i odnawialne źródła energii– projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej)– 
konkursy niegrantowe. Projekt polega na modernizacji 52 systemów grzewczych obejmującej 

331.450,00 
 
 
 

Całkowity koszt 
projektu 24.212.601,37 

zł, w tym 
dofinansowanie 
16.840.999,95 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Całkowity koszt 
projektu 

2.465.841,44 zł,  
w tym dofinansowanie  

1.470.336,89 zł 
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wymianę w ramach kosztów kwalifikowalnych projektu wysokoemisyjnych źródeł ciepła (49 
pieców kaflowych i 3 kotły węglowe). Źródła te zostaną w 19 lokalach (ul. Kraszowicka 32, 34, 
35) wymienione na nowoczesne kotły gazowe wraz z systemem zarządzania energią (brak 
możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej); pozostałe 33 lokale (ul. Teatralna 25, ul. 
Przechodnia 3, 4, 5, 6, 8, 10) zostaną przyłączone do sieci ciepłowniczej. Łącznie projekt 
obejmie 10 budynków wielorodzinnych w centralnej części miasta Świdnica. Wymiana 19 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe będzie prowadzić do redukcji 
emisji CO2 powyżej 30% na danym kotle (redukcja min. 31%; redukcja max 64%). Podłączenie 
pozostałych 33 lokali mieszkalnych do sieci ciepłowniczej wraz z wymianą 19 kotłów 
doprowadzi do 100% redukcji emisji pyłów PM10 - 1,07 tony rocznie o i pyłów PM2.5 - 0,91 
tony rocznie. Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 
w sektorze mieszkaniowym na terenie Miasta Świdnica poprzez modernizację systemów 
grzewczych w 52 lokalach mieszkalnych w celu zwalczania emisji kominowej na obszarze ZIT 
AW poprzez redukcję emisji CO2 i pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Wszystkie lokale mają 
opracowane audyty uproszczone - załączone wraz z rekomendacją audytora do niniejszego 
wniosku. Projekt w trakcie realizacji. 

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 

 Udzielono mieszkańcom miasta 129 dotacje na wymianę źródeł ciepła (piece węglowe) na 
ekologiczne (gazowe lub elektryczne). Dotacje z BOŚ. Zlkwidowano 163 piece kaflowe i 39 kotów 
ogrzewania węglowo-koksowego.  
 Zebrano deklaracje i przystąpiono do programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł 

ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji 
Wałbrzyskiej” w ramach RPO WD 2014-2020, osi 3 Gospodarka Niskoemisyjna, działania 3.3. 
Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 
(patrz pkt 3.2.1)  

331.450,00 
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objęte będą mogły być 
między innymi: kotły 
gazowe, źródła 
wykorzystujące 
energię odnawialną 
oraz pompy ciepła  

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

 Utrzymanie trwałości projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - 
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy”.  

  

 
 
 
 
 

3.2.6. Promowanie 
wykorzystania 
odnawialnych źródeł 
energii. 

 Gmina Miasto Świdnica wspólnie z gminami z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej  przystąpiła do 
wspólnego wniosku pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, o dotację ze środków Unii 
Europejskiej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym ( np. koks, węgiel, ekogorszek) na 
bardziej przyjazne  środowisku źródła ciepła. W ramach projektu możliwe jest dofinansowanie 
modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) w budynkach 
jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Na ten cel mieszkańcy 
będą mogli otrzymać dotację 70% wydatków podlegających refundacji, w maksymalnej wysokości 
25 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym 
(wartości mogą ulec zmianie). Do 31.01.2019 można było składać deklaracje udziału w projekcie.  
 Niezależnie od programów: gminnego i aglomeracyjnego, które dotują wymianę „starych 
pieców” na ekologiczne źródła ciepła w roku 2019 można było skorzystać z rządowego wsparcia 
w ramach programu CZYSTE POWIETRZE.  
 Spotkanie w dn. 3.01.2019 r. w Świdnicy włodarzy gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej  nt.: 
„Poprway stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej”. 
 Rozpowszechnianie informacji poprzez strony internetowe, pisma oraz ulotki wśród  
mieszkańców miasta.  
 Monitorowanie na bieżąco jakości powietrza w Świdnicy z podawaniem aktualnych wyników  
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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 sięgacza ul. Strzelińskiej nr 9 – 23 w Świdnicy - po wykonaniu  
dokumentacji projektowej i uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę, zostały 
przeprowadzone roboty budowlane polegające na ułożeniu  nowego kabla zasilającego nowe 
latarnie składające się ze słupów aluminiowych i opraw typu LED. Ilość nowych punktów świetlnych 
to 7 szt. 
 Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga - prace  
projektowe trwały w latach 2017 - 2018. W 2019 roku w ramach realizacji inwestycji ułożono kabel 
zasilający nowe latarnie na odcinku równoległym do ul. Karola Szymanowskiego, przy parkingu 
oraz przy schodach do ul. Polna Droga. Zamontowano 20 szt. latarni, z czego dwie na schodach. 
Wszystkie lampy składają się ze słupów aluminiowych i opraw typu LED. Zadanie to jest 
kontynuowane w roku 2020, w zakresie doświetlenia dojść do ul. Ignacego Paderewskiego od ul. 
Wałbrzyskiej. 
 Wymiana na oszczędne oprawy typu LED odbywała się także w ramach przebudowy dróg, czy  
budowy ścieżek rowerowych, w tym:  
- Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/ Kliczkowska,  
- Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej, 
- Rozbudowa ulicy Chłopskiej,  
- Przebudowa ul. Traugutta, 
- Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad rzeka Bystrzycą, 
- Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej od ul. Słowiańskiej do granic miasta Świdnica  
   wraz z oświetleniem.  

38.376,00 
 
 
 
 

139.998,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Analizuje się określone podatności miasta na czynniki klimatyczne, które następują na podstawie 
przeglądu dostępnych danych i informacji. Celem poprawy zrozumienia potencjalnego wpływu 
poszczególnych czynników na poszczególne sektory mieście. Analizowane są informacje na 
poziomie ogólnym: dane zamieszczone na portalach rządowych i oficjalnych stronach 
internetowych (GUS, KLIMADA oraz inne strony organizacji rządowych np.: GDDKiA, GDOŚ, 
Geoportal, inne bazy kartograficzne,itp. itd.), dokumenty,sprawozdania z ich realizacji oraz 
statystyki regionalne, publikacje badao dot. zmian klimatu ze spodziewanymi ich skutkami 
zarówno ujęciu ogólnokrajowym jak i regionalnym.  
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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 

3.3.1. Kontynuowanie 
działań promujących 
segregację odpadów 
w szkołach 

 Warsztaty terenowe dla dzieci szkół podstawowych prowadzonych w Przedsiębiorstwie 
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.25-
30 osób. 
 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. W działąniu udział wzięło 20 jednostek oświatowych.  
 Konkurs kibicowania dla szkół podstawowych podczas V RST Półmaratonu Świdnickiego. 
Przygotowane strefy kibicowania zostały ocenione i nagrodzone. W miasteczku biegowym 
ustawiono namiot „Czystej Świdnicy”, przy którym prowadzono m.in. konkurs na najlepszą grupę 
ekokibicowania. 

1.512,00 
 
 
 
 

11.512,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.250,00 
 

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

 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, prowadzenie animacji i zabaw dla dzieci o tematyce 
ekologicznej w trakcie imprez tj.: Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA, Piknik Sportowy z 
okazji obchodów Dni Świdnicy, Targi Zdrowej Żywności, Festiwal Piwa i III Domino Ball Cup.  

 Kontynuacja współpracy z firmą odbierającą odpady elektryczne i elektroniczne – AG EKO, w 
ramach której organizowane są zbiórki tego typu odpadów na terenie parkingu Urzędu 
Miejskiego raz na kwartał.  
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 Prowadzenie manualnych zajęć edukacyjnych z dziećmi w wieku szkolnym zawód „Recykler”, 
m.in tworzenie nowych rzeczy z recyklingu podczas trwania półkolonii pt. „Miasto Dzieci” – 
dwa turnusy.   

 Akacje pn. „Wymień foliówkę na ekoreklamówkę” polegające na wymianie foliowej 
reklamówki na torbę wielokrotnego użytku z logo „Czysta Świdnica”. 

 Konkurs kibicowania podczas RST Półmaratonu Świdnickiego dla szkół podstawowych 
i gimnazjum. Najlepiej zorganizowane szkoły zostały nagrodzone. 

 Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dwa razy w roku w  22 placówkach przedszkolnych 
z udziałem bohatera „Czystej Świdnicy” Panem Błyszczakiem.  

 Konkurs plastyczny z nagrodami adresowany do dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
pt. „PAN BŁYSZCZAK I SEGREGACJA ODPADÓW-PORTRET BŁYSZCZAKA”. W konkursie udział 
wzięło 117 dzieci z 9 placówek.  

 Wycieczki do Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów w celu zapoznania się ze ścieżką 
ekologiczną oraz do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla uczniów szkół 
podstawowych oraz seniorów + ekologiczne upominki.  

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

 Realizacja dofinansowania „Lekcji w przyrodzie” realizowanych przez Fundację „Zielona  
Akcja” dla szkół podstawowych na terenie miasta.  
 

3.259,00 

3.3.4. Kontynuowanie 
oznaczania drzew 
w celu zwiększenia 
wrażliwości 
przyrodniczej  

  

3.3.5. Kontynuowanie 
organizacji oraz 
uczestnictwa 
w spotkaniach, 
konferencjach 
plenarnych 

 Udział pracowników Wydziału Dróg i Infrastruktury oraz Biura Ochrony Śwrodowiska w II 
Kongresie Diagnostyki Drzew , którego tematyka obejmowała ocenę wizualną drzew i ocenę 
drzew za pomocą przeznaczonych do tego celu narzędzi. Kolejna konferencja – seminarium 
połączone z warsztatami Ogrodowe Perły Lusławice. Tematyka tej konferencji związana była 
z możliwościami zagospodarowania przestrzeni miejskiej drzewami, a warsztaty związane były 
z rozpoznawaniem wielu gatunków drzew. 

5.860,00 
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i warsztatowych 
w zakresie ochrony 
środowiska i zieleni 
miejskiej oraz udział 
w krajowych 
i europejskich 
inicjatywach na rzecz 
ekologizacji miast. 

 

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 

W mieście jest zamontowany system monitoringu wizyjnego wspierający działania Straży Miejskiej 
i Policji, pozwalający na szersze, szybsze i skuteczniejsze monitorowanie większego terenu. Celem 
monitoringu jest poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez prowadzenie obserwacji 
przestrzeni publicznej i zdarzeń zachodzących na terenie Świdnicy oraz ich rejestracji za pomocą 
kamer i innych urządzeń technicznych. Zgodnie z założeniami, monitoring obejmuje miejsca 
publiczne wskazane przez służby mundurowe i jednostki miejskie, jako szczególnie niebezpieczne 
lub zagrożone przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacji pieszej, 
skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu, ulic i skrzyżowań strategicznych, placów, miejsc 
użyteczności publicznej i innych. System obsługiwany jest w trybie ciągłym, całodobowo przez 
wszystkie dni w tygodniu przez operatorów Straży Miejskiej. Dzięki systemowi kamer 
monitorujących i rejestrujących obraz w miejscach publicznych, gdzie najczęściej dochodzi do 
popełniania wykroczeń i przestępstw, mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej. Strażnicy patrolujący 
ulice pozostają w stałym kontakcie z operatorem monitoringu i na bieżąco mogą interweniować 
w przypadku ujawnienia naruszenia bezpieczeństwa mieszkańców czy turystów. System 
obsługiwany jest w trybie ciągłym, całodobowo przez wszystkie dni w tygodniu przez operatorów 
Straży Miejskiej. System monitoringu w Straży Miejskiej obsługuje 102 kamery. Natomiast 
w jednostkach podległych na konieć roku było 286 kamer. Razem: 388 kamer.  
W roku 2019 dokonano: 
 modernizacji systemu monitoringu wizyjnego zwiększając ilość kamer; 
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 modernizacji systemów transmisji obrazu z wykorzystaniem światłowodów; 
 część kamer analogowych wymieniono na cyfrowe; 
 modernizacja stanowiska operatora monitoringu; 
 zamontowano dwa monitory wieloobrazowe; 
 zwiększono możliwość przechowywania danych przez zamontowanie dodatkowych 

rejestratorów 
Działania:  
 Uruchomienie monitoringu wizyjnego przejścia pod łącznikiem budynku przy ul. Siostrzanej 7-

7A, ul. Siostrzanej i „skweru z dzikami”. W ramach zadania zamonotowano 4 kamery, w tym 2 
stałe i 2 obrotowe. Środki na zakup pochodziły z budżetu obywatelskiego. 

 Uruchomienie monitoringu wizyjnego na skwerz przy ul. Boh. Getta. W ramach zadania 
zamontowano kamerę obrotową na elewacji budynku nr 6 przy ul. Bohaterów Getta.  

 Uruchomienie monitoringu wizyjnego na placu pomiędzy ul. Grodzką i Kotlarską. Na elewacji 
budynku przy ul. Kotlarskiej zainstalowano kamerę obrotową i kamerę typu „fisheye”. 

 Zakup rejestratora sieciowego Hikvision DS.-9664NI-8 do siedzby monitoringu miejskiego. 
 Uruchomienie monitoringu wizyjnego kwartału ul. Siostrzanej -Rynek. Powstały dwa punkty 

kamerowe z 1 kamerą stała i 1 obrotową PTZ. 
 Modernizacja monitoringu wizyjnego dworaca kolejowego i najbliżej okolicy w ramach 

sysyemu monitoringu i informacji pasażerskiej.  
 Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Ogrodzie Różanym. 
 Modernizacja monitoringu wizyjnego przy ul. Księcia Henryka Brodatego 27, ul. Księżnej Jadwigi 

Śląskiej 8 i ul. Emilii Plater 9. Wymieniono 3 kamery obrotowe. 
 Rozbudowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania dla miasta 

Świdnica w 2019 r. SWOiA –montaż jednej syreny alarmowej na budynku SzP nr 2. 

 
 
 
 
 
 
 

19.065,00 
 
 
 
 
 
 

Wartość ww. 
czterech zadań  

55.483,89 
14.529,99 

 
15.375,00 
25.999,74 

 
28.000,00 

 

3.4.2. Zakup nowej floty 
samochodowej 
z oprzyrządowaniem 
dla Straży Miejskie 

Zaplanowanie w bużecie środków na zakup samochodu specjalnego uprzywilejowanego 
przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych - Forda Courier 1.0 EcoBoost, który został 
zakupiony w roku 2020.  
 
 

 

WSKAŹNIKI 
 

STAN 2015 STAN 2018  STAN 2019  TENDENCJA 
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korzystający z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie ludności [%] 
 

98,7 98,7 98,7 = 

korzystający z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie ludności [%] 
 

92,0 92,1 92,1 ^ 

korzystający z sieci gazowej w ogólnej liczbie ludności [%] 
 

94,2 94,0 92,9 ⱽ 

różnica pomiędzy odsetkiem ludności korzystającej z wodociągu 
i z kanalizacji 

6,7 6,6 6,6 = 

wskaźnik śmieci segregowanych (zadeklarowana liczba 
mieszkańców) [%] 

 

84,4% 98,6% 99,1 ^ 

powierzchnia istniejących dzikich wysypisk [m2] 
 

2 000 2 000 2000 = 

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

5,3 7,2  7,2 = 

OBSZAR STRATEGICZNY 4 
INFRASTRUKTURA I TRANSPORT 

 

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: 
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 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 

TERENY PRZEZNACZONE POD FUNKCJE MIESZKANIOWE PRZYGOTOWANE DO SPRZEDAŻY NA 
KONIEC ROKU 2019: 
 ul. Przelotowa nr dz. 515 o pow. 0,0903 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 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. Hetmańska, 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. 1074/1 o pow. 0,1065 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/2 o pow. 0,0876 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/3 o pow. 0,1854 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/4 o pow. 0,0833 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/5 o pow. 0,0811 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/6 o pow. 0,0754 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/7 o pow. 0,1314 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
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 ul. Sudecka, nr dz. 1074/8 o pow. 0,1627 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/9 o pow. 0,1699 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/10 o pow. 0,0932 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/11 o pow. 0,0933 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/12 o pow. 0,0886 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/13 o pow. 0,0847 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/14 o pow. 0,0809 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/15 o pow. 0,0848 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, nr dz. 3209 o pow. 0,7484 ha, zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna i usługi; 
 ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, nr dz. 3210 o pow. 0,4968 ha, zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna i usługi; 
 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. 1070/25 o pow. 0,1571 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 998 o pow. 0,1645 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, 
socjalnych i 

 Zakończenie przebudowy 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 

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

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

 Zakończenie przebudowy 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. 

 Rozpoczęcie realizacji projektów: „Wykonanie remontu budynków komunalnych 
wielorodzinnych usytuowanych przy ulicy: Gdyńskiej 3-3A, 1-go Maja 3, Stefana Żeromskiego 
6, Spółdzielczej 29-31, Kotlarskiej 5A w Świdnicy” i „Wykonanie remontu budynków 
komunalnych wielorodzinnych usytuowanych przy ulicy:Przechodniej 3, Przechodniej 5, 
Przechodniej 6, Przechodniej 8, Przechodniej 10, Teatralnej 25 w Świdnicy” 

 Remonty pustostanów przez MZN – prace budowlane w wolnych lokalach 40 szt. 
 Remonty pustostanów w ramach programu Mieszkanie za remont – 15 szt. 
 Roboty zduńskie - budowa i przebudowa pieców kaflowych – 12 szt. 
 Wymiana instalacji gazowych z przyłączami w budynkach oraz w 8 lokalach mieszkalnych. 
 Remont pokrycia papowego dachu w 4 budynkach. 
 Wymiana kotłów i pieców CO – 5 szt. 
 Montaż domofonów w 1 budynku mieszkalnym. 
 Wymiana stolarki w 6 lokalach mieszkalnych. 
 Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych – 9 szt. 
 Usuwanie awarii (roboty budowlane, elektryczne i hydrauliczne) – 838 szt.  

 
Łącznie 2.466.903,16, 

w  tym dofin. 
1.759.483,85  

Koszty dokumentacji: 
87.945,00 

 
 
 

877.264,68 
427.076,70 

46.800,00 
15.240,69 
15.068,80 
21.608,26 

2.879,53 
30.083,64 
46.952,34 

432.587,20 

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. Przystąpienie do realizacji projektu pn. „Budowa budynku mieszkalnego z usługami 
społeczno-użytkowymi, z aprkingiem podziemnym, wraz z infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy”, w którym powstanie 
45 lokali mieszkalnych, 3 loakale użytkowe i 65 miejsc parkingowych w garażu podziemnym.  

Koszt inwestycji 
15.331.232,53 zł, w tym   

8.994.000,00 zł 
pochodzi ze środków 
zewnętrznych Banku 

Gospodarstwa 
Krajowego. 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 4.2. POPRAWA WIZERUNKU I ESTETYKI MIASTA 

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  
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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. Rewitalizacją objęto część śródmieścia Świdnicy. 
Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje swoim zasięgiem pow. 2,4 km² (11 % pow. gminy). 
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. i luty 2020 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 2019 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 
Wspierania Inicjatyw oraz Informacji Turystycznej, w tym ich wyposażenie; 
3.Przebudowę drogi gminnej - ulicy Siostrzanej w Świdnicy. Projekt w rozliczeniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wartość zadania 
9.834.045,51 zł, w tym 

dofinansowanie 
6.500.344,82 zł 
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 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 2019 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 (tj.: 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 2019 rozliczony. 
 Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania wspomagane” - wniosek  

 
Wartość zadania 

2.245.325,94 zł, w tym 
dofinansowanie 
1.836.198,46 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 

2.513.385,37 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wartość zadania 
3.998.300,31 zł, w tym 
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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 2019.  
 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 zakończone 2019. 
 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). Rozliczony w 2019. 
 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 –prace przy realizacji  
zadania „Przebudowa ulicy Pogodnej w Świdnicy” w ramach Rządowego Programu na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Infrastruktury Drogowej.  
 Budowa systemu mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Miasto Świdnica – 

Złożono dokumentację projektową do konkursu ogłoszonego, wniosek partnerski pn. „Wymiana 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych 
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Przedmiotem projektu będzie udzielenie dofinansowania 

dofinansowanie 
2.848.957,39 zł. 

 
 
 
 
 

Wartość zadania 
2.466.903,16 zł, w tym 

dofinansowanie 
1.759.483,85 zł. 

 
 
 

Wartość zadania 
10.442.725,83 zł, w tym 

dof. 7.216.517,85 zł  
Wartość zadania 

18.185.717,09 zł, w tym 
dof. 7.122.000,00 zł. 

Wartość zdania 
3.604.817,26 zł, w tym 

dofinansowanie 
2.859.490,79 zł   

 
Wartość zadania 

5.126.804,84 zł, w tym 
dof. 2.584.800,00  

 
Wartość zadania 

24.212.601,37 zł, w tym 
dof. 16.840.999,95 zł 
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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. Realizacja 2019-2022. 
 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. 
 Mieszkania wspierane i chronione dla mieszkańców Świdnicy z obszaru rewitalizowanego – 
realizacja projektu pn. „Śwodnickie Jaskółki” Realizacja 2019-2022. 
 Przystapienie do realizacji zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach 

komunalnych w Świdnicy” - projekt polega na modernizacji 52 systemów grzewczych 
obejmujących wymianę wysokoemisynych źródeł ciepła (49 pieców kaflowych i 3 kotły 
węglowe). Źródła te zostaną przyłączone do sieci ciepłowniczej. Łącznie projekt obejmuje 10 
budynków wielorodzinnych w centralnej części miasta.  

 
 
 
 
 

Wartość zadania 
23.105.056,55 zł, w tym 

dof. 14.245.496,09 zł 
 
 
 

Wartość zadania  
481.587,50 zł, w tym 

dof. 396.627,50 zł 
Wartość zadania 

2.980.844,62 zł, w tym 
dof. 2.828.944,62 zł. 

Wartość zadania 
2.465.841,44 zł, w tym 

dof. 1.470.336,89 zł.  

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. Stanisława i Św. Wacława - konserwacja w obrębie Chóru 
Mieszczańskiego (konserwacja dwóch par zabytkowych drzwi z Dolnej Kaplicy Mariackiej, prace 
konserwatorskie przy emporze); 

Kwota łączna dotacji 
1.133.920,23 

w tym: 
 
 
 

85.000,00 
 
 

299.999,82 
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 Parafię Ewangelicko-Augsburską Św.Trójcy w Świdnicy - prace konserwatorskie przy wystroju 
malarskim i rzeźbiarskim Hali Polnej i Hali Zmarłych realizowane w ramach zdania pn. 
„Konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego UNESCO – Kościół Pokoju -cz.2”; 

 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Wrocławskiej 6 - remont elewacji frontowej; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Grodzkiej 19A-19B-19C - remont elewacji frontowej III etap; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kolejowej 18 - remont elewacji frontowej; 
 Właścicieli lokalu użytkowego przy Rynku 31 - wymiana witryny w lokalu użytkowym;  
 Wspólnotę Mieszkaniową w Rynku 23 a – opracowanie ekspertyzy budowlanej stanu 

technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji części budynku tj. przejścia bramnego nad ciągiem 
ul. Świętokrzyskiej; 

 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Komunardów 20 -  remont elewacji frontowej I etap; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 2 – opracowanie dokumentacji 

projektowej remontu trzech elewacji kamienicy i remontu altany; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kościelnej 11 – remont elewacji frontowej; 
 Właścicieli kamienicy przy ul. Muzealnej 4 – sporządzenie inwentaryzacji i ekspertyzy 

technicznej obiektu, zakup materiałów do odnowienia pokrycia dachowego więźby dachowej, 
rynien i rur spustowych zabezpieczenia stolarki drzwi wejściowych i balkonóo oraz elementów 
witarażowych i klatki schodowej; 

 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Budowlanej 4  - opracowanie programu konserwatorskiego 
i konserwację reliktów średniowiecznych detali architektonicznych w elewacji frontowej;  

 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Równej 8 - remont elewacji frontowej; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Grodzkiej 5 - remont elewacji frontowej; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Komunardów 18 - remont elewacji frontowej; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kazimierza Pułaskiego 2 – remont elewacji frontowej; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Długiej 19-19A -  opracowanie dokumentacji projektowej 

remontu elewacji frontowej; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Wrocławskiej 53 - opracowanie dokumentacji projektowej 

remontu elewacji frontowej; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Stefana Żeromskiego 28 - opracowanie dokumentacji 

projektowej remontu elewacji frontowej; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Okrężnej 5  - opracowanie dokumentacji projektowej 

remontu dachu; 

 
97.812,00 
60.000,00 
81.000,00 
20.000,00 

 
9.000,00 

 
 

73.000,00 
13.000,00 

 
30.000,00 
49.819,80 

 
 
 

10.000,00 
 

20.000,00 
70.318,57 
50.000,00 
40.000,00 

3.000,00 
 

3.000,00 
 

3.000,00 
 

2.000,00 
 

2.700,00 
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 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Ofiar Oświęcimskich 4 - opracowanie dokumentacji 
projektowej remontu dachu; 

 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Długiej 34 - opracowanie dokumentacji projektowej remontu 
elewacji frontowej; 

 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Równej 4-6 - opracowanie dokumentacji projektowej 
remontu elewacji frontowej; 

 Właściciela lokalu użytkowego w kamienicy przy ul. Grodzkiej 4 – wymiana witryny; 
 Właściciela lokalu użytkowego w kamienicy w Rynku 20 – renowacja witryny w lokalu 

użytkowym; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Długiej 21 – remont elewacji frontowej. 

 
3.000,00 

 
2.000,00 

 
26.980,04 
26.290,00 

 
53.000,00 

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 będącej 
elementem międzynarodowego polsko – czeskiego szlaku 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 było 
uatrakcyjnienie regionu podkarkonoskiego i dolnośląskiego, rozwijanie potencjału ruchu 
turystycznego na terenie realizacji projektu poprzez udostępnienie lokalnego dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia. Utworzenie sieci tras tematycznych 
oraz zaplecza i przestrzeni ekspozycyjnych w Hořicach i Strzegomiu. Odbudowa i restauracja 
niektórych zabytków (np. barokowych fontann w Świdnicy). 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. Zakres opisany, patrz pkt 4.2.8. 

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 2019 na 
realizację projektu 

wydano 184.454,00. 
Projekt zakończony 

w rozliczeniu.  
 

4.2.4. Opracowywanie 
i aktualizowanie 
miejscowych planów 

Powierzchnia miasta objęta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego wyniosła na koniec roku 2019 – 83,9% (tj.1827,24ha). 
W ROKU 2019 UCHWALONO: 
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zagospodarowania 
przestrzennego 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Łączna, 
zatwierdzony uchwałą nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 kwietnia 2019 r., 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3284 
z dnia 16 maja 2019 r. 

Tereny objęte planem posiadają zróżnicowaną strukturę przestrzenną i funkcjonalną. 
Zlokalizowane są tu tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy usługowej, tereny obsługi produkcji w gospodarstwach ogrodniczych, 
a także część terenu zajmują ogrody działkowe i miejskie targowisko. Istniejący stan terenów oraz 
aktywność inwestycyjna, wskazało na konieczność ustalenia dość sztywnych uregulowań 
planistycznych w zakresie funkcjonalnym, wymogów środowiskowych, zasad ochrony wartości 
kulturowych oraz regulacji komunikacyjnych głównie w zakresie rozwiązań parkingowych. Obszar 
planu stanowi część zewnętrznego pierścienia śródmiejskiego z dużym potencjałem rezerw 
budowlanych, w szczególności na terenach po byłych ogrodnictwach. Przyjęcie nowych funkcji 
uporządkuje i zaktywizuje te obszary nadając im miejski charakter.  
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kraszowice, 

zatwierdzony uchwałą nr XI/100/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia z dnia 27 września 
2019 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 
5936 z dnia 15 października 2019 r.  

W granicach planu miejscowego zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zagrodowej i produkcji w gospodarstwach  ogrodniczych, tereny usług w tym 
zakłady kamieniarskie, warsztaty i myjnie samochodowe. Znajdują się tu również tereny ogrodów 
działkowych, upraw rolnych i zieleni parkowej.  
Plan ustala przeznaczenia terenów, określa sposób ich zagospodarowania i zabudowy, wskaźniki 
urbanistyczne i wysokość zabudowy, zasady zabudowy terenów niezainwestowanych. Z uwagi na 
oddziaływanie rzeki Bystrzycy plan ustala przede wszystkim zasady zagospodarowania na terenach 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.  
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Pafalu, 

zatwierdzony uchwałą nr XII/110/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 października 2019 r. 
Dz. U. Woj. Dol. Rok 2019, poz. 6538 z dnia 18 listopada 2019 r. 

Plan w swoich granicach stanowi częściową zmianę obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście – północ” (uchwała nr 
XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r., opublikowana w Dz. U. Woj. Doln. 

58.911,64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53.216,64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38.133,50 
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Rok 2012 poz. 68 z dnia 12.01.2012). Zmiana planu miała na celu znalezienie rozwiązania 
przywracającego równowagę funkcjonalną i komunikacyjną w tym rejonie miasta, ze szczególnym 
uwzględnieniem włączenia nowej ul. Pafalu do drogi krajowej nr 35 oraz wyznaczenia nowych 
obszarów przeznaczonych pod parkowanie. 
 Zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów zatwierdzone uchwałą nr XIII/126/19 Rady Miejskiej 
w Świdnicy z dnia 22 listopada 2019 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7454 z dnia 14 grudnia 2019 r. 

Przedmiotem zmiany w części tekstowej była korekta ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów. Wprowadzone 
zmiany miały na celu podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych należących do Miasta, 
poprzez dopuszczenie w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1.U usług związanych 
z obsługą komunikacji w zakresie myjni samochodowych. Rozszerzenie zakresu dopuszczonej 
zabudowy obsługi komunikacyjnej o myjnie samochodowe umożliwi gminie przygotowanie oferty 
inwestycyjnej wychodzącej naprzeciw faktycznym potrzebom mieszkańców tej części miasta, gdzie 
brak jest obiektów o takiej funkcji.  
 Zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Świdnicy  „Śródmieście – południe”, zatwierdzone uchwałą nr XIV/139/19 Rady Miejskiej 
w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z 2020r., poz.379 z dnia 14 stycznia 2020 r. 

Przedmiotem zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Świdnicy „Śródmieście – południe” (uchwała nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy 
z dnia 16 czerwca 2010 r., opublikowana w Dz. U. Woj. Doln. Nr 142, poz.2211 z dnia 4.08.2010 r.) 
była korekta jego ustaleń w przedmiocie dopuszczenia, w terenach zieleni urządzonej, budowli 
ściśle związanych z ich użytkowaniem takich jak pomniki, szalety miejskie czy fontanny, 
rozszerzenia gamy dopuszczonych usług, dopuszczenia funkcji mieszkaniowej lub zamieszkiwania 
zbiorowego w obiektach usług oświaty, administracji, kultu religijnego, ochrony i opieki zdrowia. 
Wprowadzone zmiany miały charakter porządkowy, doprecyzowano między innymi zasady 
bilansowania miejsc parkingowych.  

WYKAZ PLANÓW OBOWIĄZUJĄCYCH (stan na koniec 2019 r.): 

 
 
 
 

1.854,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.251,30 
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 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 
1998 r. Dz. Urz. Woj. Wałbrzyskiego Nr 23poz. 158 z dnia 30.07.1998 r.; 

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

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

 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 2003 r. Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 26poz. 467 z dnia 
10.02.2004 r.; 

 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 2017 r. poz. 3207 z dnia 11 lipca 2017 r.; 

 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 2004 r. Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 6poz. 174 z dnia 10.01.2005 r.; 

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

 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 
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terenów kolejowych - „Zawiszów II” – zatwierdzony uchwałą nr XXXV/361/05Rady Miejskiej 
w Świdnicy z dnia 5 maja 2005 r. Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 99 poz. 2145 z dnia 03.06.2005 r.; 

 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 2006 r.  
Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 93 poz. 1599 z dnia 15.05.2006 r.; 

 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 15.05.2006 r.; 

 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 
12.06.2006 r.; 

 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 03.09.2007 r.; 

 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 25.09.2009 r.; 

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

 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 2010 r. Dz. U. Woj. Doln. Nr 64 poz.982 z dnia 
9.04.2010 r.; 
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 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 
2010 r. Dz. U. Woj. Doln. Nr 106 poz.1656 z dnia 9.06.2010 r.; 

 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 2010 r. Dz. U. Woj. Doln. Nr 123 
poz.1896 z dnia 2.07.2010 r.; 

 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 2010 r. Dz. U. Woj. Doln. Nr 141 poz.2189 z dnia 3.08.2010 r. 

 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 2010 r. Dz. U. Woj. Doln. Nr 142 poz.2211 z dnia 4.08.2010 r.; 

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

 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 2011 r. Dz. U. Woj. Doln. 
Nr 245 poz. 4314 z dnia 30.11.2011 r.; 

 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 2011 r. Dz. U. Woj. Doln. Nr 245 poz. 4315 z dnia 
30.11.2011 r.; 

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

 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 2013 r. Dz. U. Woj. Doln. Rok 2013 poz.2157 z dnia 27.03.2013 r.; 
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 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej” , zatwierdzony 
uchwałą nr XXIV/285/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 lutego 2013 r. Dz. U. Woj. Doln. 
Rok 2013 poz.2158 z dnia 27.03.2013 r.; 

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

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

 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 2014 r. Dz.U. Woj. Dol. Rok 2014 poz. 3206 z dnia 14.07.2014 r.; 

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

 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 2016 r., Dz. U. Woj. Dol. Rok 2016 poz. 5242; 

 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 2017 r. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r. poz. 2098 z dnia 24 kwietnia 2017 r.; 

 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 2017 r.Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r. poz. 2098 z dnia 24 
kwietnia 2017 r.; 

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

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

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Łączna, 
zatwierdzony uchwałą nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 kwietnia 2019 r., 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3284 
z dnia 16 maja 2019 r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kraszowice, 
zatwierdzony uchwałą nr XI/100/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia z dnia 27 września 2019r., 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 5936 z 
dnia 15 października 2019 r.  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Pafalu, 
zatwierdzony uchwałą nr XII/110/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 października 2019 r. 
Dz. U. Woj. Dol. Rok 2019, poz. 6538 z dnia 18 listopada 2019 r. 
 
WYKAZ PLANÓW W TRAKCIE OPRACOWANIA: 

 Uchwała nr XI/107/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 września 2019r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu po byłej trafostacji położonego przy ul. Armii Krajowej w Świdnicy. 

 Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 marca 2019r.w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy 
– Kolonia północ. 
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4.2.5. Opracowanie 
i wdrożenie programu 
edukacyjnego oraz 
systemu motywacji dla 
mieszkańców 
w zakresie dbałości 
o estetykę wspólnej 
przestrzeni 

POLITYKA REKLAMOWA MIASTA została wypracowana na podstawie szczegółowej diagnozy stanu 
istniejącego w różnych płaszczyznach (własności terenu, sytuowania i jakości reklam, aspektów 
ekonomicznych, ochrony elementów cennego krajobrazu i innych) oraz oceny obowiązujących 
przepisów i wprowadzonych nowych regulacji ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z 
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Następnie została zaakceptowana i przyjęta do 
realizacji przez Radę Miejska w Świdnicy w dniu 30 września 2016r.  
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 
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w zakresie dbałości o estetykę wspólnej przestrzeni. W ramach działań pilotażowych do 
opracowania programu 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 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 roku 2019 kontynuując przyjęta politykę reklamową wykonano:  
 opracowanie „Przedstawienie w formie graficznej wytycznych konserwatorskich w sprawie 

zasad i warunków montowania reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych 
i szyldów przy obiektach zabytkowych i w obszarach zabytkowych miasta Świdnica”; 

 zaktualizowano stronę internetową „Polityka reklamowa” której podstawowym zadaniem jest 
przekaz informacji o podejmowanych przez Miasto działaniach oraz edukacja społeczeństwa w 
zakresie zasad sytuowania reklam w przestrzeni miejskiej, obowiązującego prawa i zagadnień 
z zakresu dobrej reklamy: www.reklama.um.swidnica.pl; 

 przygotowano prezentację „Reklama w przestrzeni miejskiej”, która została zaprezentowana 
21 listopada 2019r. podczas Konferencji Świdnica Przedsiębiorcom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.375,00 

4.2.6. Realizacja polityki 
reklamowej miasta 

 Celem Zespołu ds. estetyki miasta oraz wdrażania narzędzi ochrony krajobrazu w Świdnicy,  
jest efektywna współpraca oraz kompleksowe i trwałe rozwiązanie problemu dotyczących estetyki 
miasta.  
 W okresie od 2015 do 2019 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”.  
 „Przedstawienie w formie graficznej wytycznych konserwatorskich w sprawie zasad 

i warunków montowania reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów przy 
obiektach zabytkowych i w obszarach zabytkowych miasta Świdnica” 
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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/ 
 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 Rynek 
zyskał nowe uporządkowane oblicze. 

W ramach kontynuacji działań porządkujących reklamy w przestrzeniach publicznych Wydział 
Gospodarki Przestrzennej i Architektury podjął w roku 2019 - 195 nowych postępowań 
i interwencji. Realizacja przyjętej polityki w ramach obowiązującego prawa polegająca na ścisłej 
współpracy z właścicielami, zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi, organami 
współdziałającymi (Wojewódzki Konserwator Zabytków, Starosta Powiatowy, Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego) przyniosły wymierny skutek. Z przestrzeni miejskiej z 463 reklam, 
w stosunku do których podjęte zostały działania, 218 reklam zostało usuniętych lub uległo 
pozytywnemu przeobrażeniu. 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) firma JEDYNKA: 
Ręczne zamiatanie 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. 

 Ręczne i mechaniczne oczyszczanie Miasta ( wg. harmonogramów) firma ENERIS: 
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 - 68 szt. zestawów. 

 Systematyczne opróżnianie koszy ulicznych - średnio ok 891 koszy.  
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 Zbieranie nieczystości na terenach zielonych ( pasy drogowe, skwery, parki ). 
Działania w zakresie interwencji, dzikich wysypisk prowadzi Straż Miejska. 

 

4.2.8. Podnoszenie jakości 
przestrzeni 
publicznych jako 
atrakcyjnych, 
wyposażonych 
w różnorodne 
udogodnienia i 
przyjaznych wszystkim 
grupom mieszkańców 

 Kontynuowano realizacje projektu pn. „Rewitalizacja terenów zieleni w Świdnicy” 
obejmującego swoim zasięgiem:  

 PARK IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 8,33 ha – oddano do użytuku po rewitalizacji 
duzy teren zieleni miejskiej. W ramach zadania wykonano:  

1. Alejki: 

1) nawierzchnię ciągów pieszych z mieszanki kruszywa 0/5 mm: 6 849,22 m² 
2) nawierzchnię z kostki granitowej 4/6: 561,48 m² 
3) chodnik o nawierzchni z kostki betonowej , wzdłuż ul. Gen. Władysława Sikorskiego: 1 005.26 m² 
4) przebudowano istniejący chodnik z kostki betonowej: 70,73 m² 
5) nawierzchnię chodnika z kostki granitowej 8/11 wzdłuż ul. Komunardów: 7,62 m² 
2. Ścieżkę rowerową: 
1) powierzchnia nawierzchni ścieżki rowerowej o nawierzchni AC 8 S, wzdłuż ul. Gen. Władysława 
Sikorskiego: 842,53 m²  
2) bariery ocynkowane U-12a przy ścieżce rowerowej – 14 szt. po 2 mb. 
3. Zagospodarowanie zielenią: 
1) cięcia sanitarno – korekcyjne lub pielęgnacyjne na 729 szt. drzewach 
2) wycięto 410 szt. drzew 
3) założono 118 wiązań na 83 drzewach 
4) nasadzono 123 szt. drzew i 2 912 szt. krzewów 
5) założono 20 407 m² trawników parkowych oraz odtworzono 10 000 m² runa parkowego. 
4. Małą architekturę: 
- ustawiono ławki żeliwne 0126C – 68 szt. 
- kosze na śmieci parkowy 03001 – 27 szt.  
- stojaki na rowery 5 stanowisk – 2 szt. 
- Stację Psi Pakiet typ 01A z pojemnikiem zbiorczym – 10 szt. 
- ogrodzenie panelowe – 210 m 
- bramę techniczną szer. 3,0 m – 1 kpl. 
- furtkę wejściową szer. 1,0 m – 4 szt. 
- tablicę informacyjną – regulamin 2 kpl. 

 
 

Całkowity koszt zadania 
5.690.968,21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2019 

 

- piesuar (psia toaleta) – 4 szt., tunel betonowy – 2 szt., pnie drzew – 3 szt., pochylnię skośną – 1 
szt., słupki do slalomu – 5 szt., płotki do skoków – 3 szt., pochylnie prostą – 1 szt., pochylnie 
równoważną – 1 szt., obręcze do skoków – 3 szt., stopnie drewniane 14x14x90 – 5 szt., opony 
pionowe – 7 szt., opony poziome – 3 szt. , poidło Z-03 ZDRÓJ – 3 szt.  
5. Oświetlenie: 
1) słup oświetleniowy SAL-4dz anodowany C-33 Oliwka – 85 szt. (podstawowy słup oświetleniowy) 
2) słup oświetleniowy SAL-5dz anodowany C-33 Oliwka – 24 szt. (oświetlenie ścieżki rowerowej) 
3) wysięgnik WR-4/1/0,5/5 anodowany C-33 Oliwka – 24 szt. (oświetlenie ścieżki rowerowej) 
4) słup oświetleniowy SAL-11,8 plus fundament B-70 anodowany C-33 Oliwka – 6 szt. (oświetlenie  
górki saneczkowej) 
5) słup oświetleniowy SAL-60dz anodowany C-33 (oświetlenie placu zabaw dla dzieci) 
6) oprawa Pilzeo 16 led 700mA NW 5068 – 5 szt. (plac zabaw dzieci i psów) 
7) oprawa Pilzeo 16 led 700mA NW 5068 ANDI+PIR – 3 szt. (plac zabaw psów) 
8) oprawa Pilzeo 16 led 700mA NW 5118 – 61 szt. (alejki) 
9) oprawa Pilzeo 16 led 700mA NW 5119 – 19 szt. (place, skrzyżowania alejek) 
10) oprawa Teceo 32 led 500mA NW 5119 – 6 szt. (oświetlenie górki saneczkowej) 
11) oprawa ISKRA 24 LED ALFA T2 5000 – 24 szt. 
11) kabel YAKXS 4x35 – 4518 m 
12) szafka oświetleniowa SO-69 (SOU-8/CP Anet) – 1 szt.  
6. Monitoring wizyjny: 
1) YKY 3x4 – 1046m (zasilanie kamer z SD przy fontannie) 
2) kabel światłowodowy Fibrain EXO-G0 4J MM – 480m  
3) kabel światłowodowy Fibrain EXO-G0 24J MM – 640m 
4) kamera obrotowa 25X DS.-2DE4225IW – 3 szt. 
5) kamera 3MPX 2-12mm MOTO ZUM DS.-2CD2635FW – 4 szt. 
6) szafka dystrybucyjna monitoringu z wyposażeniem – 1 szt. 
7) studnia kablowa SK-1 – 12 szt. 
8) kanalizacja dwuotworowa pod monitoring (1 x HDPE 40/3,7 + 1 x DVK75) – 1201m   
9) Słup oświetleniowy SAL – 5dz anodowany C-33 Oliwka – 7 szt. (pod kamery) 
7. Sieć wodociągową: 
1) studnia do nawadniania SN-1 – 3 szt. (studnia SK-1 z zaworem kulowym i szybkozłączką ¾ cala) 
2) rurociąg PE d50 – 80 m 
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3) rurociąg PE d40 – 279 m 
4) rurociąg PE d25 – 8 m  
5) studnia wodomierzowa Dn 1000 z wyposażeniem – 1 szt. 
 PARK CENTRALNY 9,25 ha – odaano do użytku obszar zieleni miejskiej po rewitalizacji. 

W ramach zadania wykonano: 
1. Alejki: 
1) nawierzchnię alejki z mieszanki kruszywa –  16 052 m² 
2) nawierzchnię asfaltową ścieżki rowerowej – 1 615 m² 
3) powierzchnię kostki kamiennej – 210 m² 
4) powierzchnię bloków granitowych (schody) – 19 m² 
5) powierzchnię płyt kamiennych – 838 m² 
6) powierzchnię płyt betonowych – 26 m² 
7) powierzchnię kostki betonowej – 474 m² 
8) obrzeże betonowe– 9 783 m 
9) krawężnik – 113 m 
10) obrzeże granitowe– 78 m 
11) mur oporowy – 5,5 m 
12) kanalizacje deszczową Ø200 – 14 m 
2. Zagospodarowanie zielenią:  
1) Wykonano cięcia sanitarno – korekcyjne i pielęgnacyjne drzew jak również założono na nich 

wiązania 
2) przeprowadzono wycinkę drzew 
3) założono trawniki parkowe oraz odtworzono runo 
4) nasadzono drzewa liściaste i iglaste, krzewy liściaste i iglaste, byliny i paprocie, pnącza oraz 

trawy. 
3. Małą architekturę:  
1) ławki parkowe - 102 szt 
2) kosze parkowe na odpady – 68 szt. 
3) stojaki rowerowe – 10 szt. 
4) kosze na psie nieczystości - 6 szt. 
5) poidła dla ludzi i zwierząt – 4 szt. 

4. Wybudowano rozarium – pow. zabudowy – 1300 m² 

 
 
 

Całkowity koszt zadania  
18.904.855,17 zł 
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Budowla terenowa typu „ogród kamienny” w rzucie poziomym regularnym ze ścieżkami, 
schodami terenowymi z kostki granitowej na  poszczególne poziomy budowli, podjazdem 
ślimakowym, murami oporowymi z kamienia granitowego murowego rzędowo łupanego, polami 
prostokątnymi z nasadzeniami roślinnymi.  
5. Wybudowano schody prowadzące na dawny cmentarz Św. Mikołaja – pow. zabudowy 236m². 
Schody terenowe granitowe blokowe na płycie żelbetowej z podestami z barierami bocznymi 
z murków żelbetowych schodkowych obłożonych płytami granitowymi regularnymi ciętymi 
i z nakrywą z bloków granitowych ciętych.  
6. Przeprowadzono renowację ogrodzenia i bramy wejściowej do parku 
Prace objęły czyszczenie powierzchni niemalowanych, oczyszczanie z rdzy wyrobów z żelaza, 
malowanie elementów staliwnych farbą podkładowa, oraz 2 warstwami farby, flekowanie, 
spoinowanie oraz licowanie ścian z kamienia, wymianę: zamków skrzynkowych, zasuw czołowych, 
klamek z rozetami, zawiasów drzwiowych krępowanych oraz hydrofobizację. 
7. Naprawiono mur na odcinku około 160 mb. 
Prace objęły przemurowanie czap z cegły klinkierowej oraz naprawę czap filarów, rozebranie 
elementów z cegieł, rozbiórkę elementów z niezbrojonego betonu, zamurowanie otworów, 
spoinowanie ścian z kamienia. 
8. Wybudowano schody terenowe – 6 szt. 
Schody terenowe o widocznych wymiarach stopnia 15x30 cm wykonane z kostki granitowej 15x15 
x15 cm z widoczną stroną płomieniowaną, z oporem i obrzeżem z granitu 8x30 cm na ławie 
fundamentowej (3szt.) Schody zejściowe do przystani o widocznych wymiarach stopnia 15x30 cm  
blokowe granitowe z widoczną stroną płomieniowaną na płycie żelbetowej (3 szt.) 
9. Wybudowano bramy wejściowe – 3 szt.; pergole – 4 szt.; tablicę informacyjną – 1 szt 
10. Zmodernizowano ogrodzenie dawnego cmentarza Św. Mikołaja 
11. Oświetlenie: 
1) słup SAL 4 dz anodowany oliwka – 203 szt. 
2) słup SAL 4,5 dz anodowany oliwka – 16 szt.(z kamerami) 
3) słup SAL 5 dz anodowany oliwka – 32 szt.(ścieżka rowerowa) 
4) oprawa Pilzeo 16 led 500mA NW 5068 26W – 32 szt.(ścieżka rowerowa) 
5) oprawa Pilzeo 16 led 700mA NW 5118 38W – 187 szt.(alejki) 
6) oprawa Pilzeo 16 led 700mA NW 5119SY 38W – 32 szt.(place, skrzyżowania alejek)  
7) projektor SCULP DOT 16 led 600mA BLUE 6297 – 7 szt. (mosty) 
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8) projektor TERRA MIDI 16 led 700mA CW – 21 szt. (mur) 
9) projektor Traso MINI 11 LED 350mA CW 6307 -20 szt.  
10) projektor BLOCO 6 led 7,2W NW – 4 szt.(rozarium) 
11) projektor RUNA 3 12LED 15W rozsył 22°,  6000 K  – 12 szt.  
12) projektor NEOS 2 48 led 500mA 76W CW 5121 – 2 szt. (podświetlenie kaczej wyspy)  
13) projektor RUNA 1 3 led 6W CW – 40 szt   
14) kabel YAKXS 4x35 – 7216m (pomiędzy lampami)  
15) kabel YKY 3x6 – 452m (pomiędzy projektorami TERRA przy murze)  
16) kabel YKY 3x4 – 452m (zasilanie projektorów RUNA 3)  
17) kabel YKY 3x2,5 – 264m (zasilanie projektorów RUNA 1 (schody i Wieland) , zasilanie 
projektorów Trasso (pergole))  
18) kabel YAKY 4x50 – 411m (zasilanieprzy schodach)  
19) złącze kablowo-pomiarowe - 1 szt. 
20) szafka oświetleniowa  
22) rozdzielnica wnętrzowa  
12. Monitoring wizyjny: 
1) YAKY 4x25 – 411m (zasilanie SM1 przy schodach) 
2) YKY 3x4 – 1418m (zasilanie kamer z SM0 i SM1) 
3) szafka monitoringowa SM0 (do zasilania kamer przy Hali) 
4) szafka monitoringowa SM1 (do zasilania kamer przy schodach) 
5) kanalizacja 2 x HDPE 40/3,7 – 1167m  
6) studnia kablowa SK-1 – 30 szt. 
7) kabel światłowodowy Fibrain EXO-G0 4J MM – 1880m 
8) kabel światłowodowy Fibrain EXO-G0 24J MM – 1100m 
9) kamera obrotowa HIKVISION mod. DS.-2DF8223I-AEL – 14 szt. 
10) kamera bullet HIKVISION mod. DS.-2CD4A26FWD-AEL – 2szt. 
11) szafka dystrybucyjna monitoringu 19” ZPAS mod. WZ-7240-20 S5-011 z wyposażeniem – 1 szt. 
13.Kanalizacja sanitarna: 
1) studnia kanalizacji ściekowej Dn 1200mm – 6 szt 
2) studnia kanalizacji ściekowej Dn 1000mm – 1 szt 
3) Kanalizacja ściekowa dn 160 – 220m 
14. Instalację nawodnienia: 
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1) studnia do nawadniania SN-1 – 23 szt. 
2) studnia do nawadniania na terenie dawnego cmentarza św. Mikołaja wraz z przyłączem (40 m) 
15.Sieć wodociągową 
1) Rurociąg PE d63 – 366,2 m. 
2) Rurociąg PE d50 – 617,5 m. 
3) Rurociąg PE d40 – 273,0 m. 
4) Rurociąg PE d32 – 328,5 m. 
5) Rurociąg PE d25 – 108,00 m 
16. Fontanny: 
1) Fontannę granitową na planie koła o średnicy 12 m z dwoma poziomami wody. W centralnej 
części znajduje się misa o średnicy 2,64 m posadowiona na postumencie. W fontannie znajdują się 
24 szt. tryskaczy wodnych, 24 szt. gejzerów oraz kolorowe podświetlenie. 
2) Fontannę na stawie z wyspą wyposażoną  w jedną dyszę tryskającą.  
3) Fontannę na stawie w kanale przepływowym wyposażoną  w 3 dysze tryskające. 
17. Mosty: 
Przeprowadzono rozbiórkę konstrukcji przęseł oraz nadziemnej części przyczółków wraz ze 
skrzydłami na głębokość min. 0,7 m poniżej terenu, 3 obiektów mostowych. Wykonano pale 
w technologii CFA Ø 600 po dwa na podporę o długości 6,0m i rozstawie osiowym 1,60m. 
Wykonano: oczepy żelbetowe na palach CFA, konstrukcje nośne 3 obiektów mostowych, izolacje 
powierzchni betonowych, stref przejściowych za przyczółkami i płyt pomostów; nawierzchnię na 
obiektach; balustrady na kładkach oraz przy obiektach.   
18. Zbiorniki wodne: 
Przeprowadzono kapitalny remont umocnień brzegowych zbiornika „Witoszówka I”, „Stawu 
Pływackiego” i przystani kajakowej, wybudowano kaskady wraz ze studnią przepompowni dn 1500, 
wykonanie umocnienia kanału między zbiornikami i wykonano nowe ogrodzenie „Stawu 
Pływackiego” w Parku Centralnym. Wymieniono balustrady na jazie. Uzupełniono wał 
przeciwpowodziowy wraz z budową dwóch stopni schodowych z kostki granitowej. 
19. Plac zabaw: 
Zamontowano następujące urządzenia: zestaw integracyjny: wspinaczka, ślizganie, zabawa, 
integracja– 1 szt., piaskownica z domkiem – 1 szt. huśtawka/gniazdo – 1 szt., zestaw sprawnościowy 
– 1 szt., zestaw sprawnościowy – 1 szt., ławka - 5 szt., regulamin – 3 szt., zestawy fitness: drabinka, 
twister, ławka do ćwiczeń mięśni nóg, wioślarz, motyl do ćwiczeń górnych partii mięśni, narciarz 
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biegowy, urządzenie wyciskanie siedząc, urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha, ogrodzenie wys. 1 
m – 90 mb, bramka wejściowa szer. 2m. Wykonano nawierzchnię  żwirowo - piaskową 
REWITALIZACJĘ PARKU MŁODZIEŻOWEGO - 11,17 ha (zadanie w trakcie realizacji). Wykonano 
mapę do celów projektowych, dokumentacje projektową. Zadanie realizowane w latach 2019-
2020. W ramach zadania w roku 2019 wykonano prace projektowe związane z rewitalizacją Parku 
w zakresie branży drogowej wraz z elementami małej architektury, elektrycznej (oświetlenie 
i monitoring), instalacyjnej. Planuje się wykonanie audytu inwentaryzacji dendrologicznej 
drzewostanu. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy tarasu 
widokowego wraz z altaną i fontanną w korpusie oraz z przebudową fontanny wolnostojącej.  

4.2.9. Niwelowanie barier 
architektonicznych dla 
osób 
niepełnosprawnych 
i starszych, w tym 
w szczególności na 
styku przestrzeni 
publicznych, atrakcji 
turystycznych i 
obiektów usługowych  

Niwelowanie barier architektonicznych prowadzone jest na bieżąco i polega na wykonywaniu 
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 2019 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 – 83,9% (tj.1827,24 ha). 
 Według stanu na 31.12 2019 r. Gmina Miasto Świdnica była właścicielem 1 844 lokali o łącznej powierzchni 89.721 m2 z tego: 
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- lokali socjalnych - 517 lokali o powierzchni 20.509 m2, 

- pomieszczeń tymczasowych - 24 pomieszczeń o powierzchni 492 m2, 

- lokal chroniony - 1 lokal o powierzchni 87 m2 ( w dyspozycji MOPS) 

- lokali mieszkalnych - 1.302 lokali o powierzchni 68.633 m2. 

 108 budynków mieszkalnych stanowi 100 % własność gminy  o pow. 40.641 m². 
 Gmina przekazała mieszkańcom do najmu 85 lokali, w tym: 
- 49 lokali socjalnych,  
- 22 lokali mieszkalnych, 
- 14 mieszkań w ramach programu remontowego, 
- 6 pomieszczeń tymczasowych 
 W zakresie zagospodarowania lokali komunalnych odzyskano 120 lokali mieszkalnych z tzw. ruchu ludności, z czego: 

- 68 zostało przeznaczone na realizację list oczekujących na lokale mieszkalne, socjalne i zamienne, 

- 11 skierowano do programu remontowego, 

- 40 przeznaczono do sprzedaży w przetargach nieograniczonych lub sprzedaż udziału w mieszkaniu, 

- 1 lokal skierowano do projektu społecznego. 

 Na dzień 31.12.2019 r. Miasto posiada zobowiązania dotyczące przydziałów mieszkań w stosunku do 345 rodzin/osób. 
- lista socjalna - 61 rodziny/osoby, 
- lista wykwaterowań - 42 rodzin/osób, 
- lista mieszkalna- 6 rodziny/osoby, 
- lista wyroków eksmisyjnych - 194 rodzin/osób, 
- pomieszczenia tymczasowe – 42 rodzin/osób. 

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. 

 Zadanie pn. „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu Drogi Krajowej 35 oraz budowa 
obwodnicy Świdnicy wraz z modernizacją drogi krajowej nr 35 na odcinku Słotwina- 
Świebodzice” mające  na celu poprawę układu komunikacyjnego i zwiększenie mobilności 
regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T było 
przez miasto zgłaszane i wpisywane do wszystkich nowotworzonych dokumentów strategicznych. 
W latach wcześniejszych pomimo licznych zabiegów i starań władz miasta zadanie nie zostało  
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wpisanie do realizacji (było na liście rezerwowej) w ramach nowej perspektywy finansowej UE na 
lata 2014-2020 na oficjalną listę Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.   
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, Strategii Rozwoju 
Województwa Dolnośląskiego do roku 2030, Strategii Rozwoju Sudety 2030 i Programu 
Wykonawczego Strategii Sudety 2030. 
 W roku 2019 rząd RP podjął decyzję o budowie drogi ekspresowej S5. Wstępne założenia  
dotyczące przebiegu wskazują, że droga łączyłaby Wrocław – autostrada A4, Sobótkę, Świdnicę 
z Bolkowem z drogą ekspresową nr 3. Miasto wystosowało pismo (20.12.2019) do GDDKiA, aby 
planowaną drogę S5 poprowadzić w okolicy Świdnicy planowanym korytarzem południowej 
obwodnicy. 

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. 2 093 m². Przebudowano chodniki wzdłuż 
ulic: Sarniej, Zwierzynieckiej, Okrężnej, Kozara -Słobódzkiego, Kopernika, Willowa 

 Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/ Kliczkowska - zadanie rozpoczęte w 2018 
polegało na budowie ronda u zbiegu ulic Mikołaja Kopernika i Kliczkowskiej oraz przebudowie 
jezdni ul. Kopernika na odcinku od mostu na rzece Bystrzyca do ul. Jodłowej. Ponadto 
przebudowano kanalizację deszczową oraz oświetlenie. Wybudowano dwukierunkową drogę 
rowerową. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 1.087.074,00 przez firmę budującą 
obiekt handlowy przy ul. Kliczkowskiej. 

 Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej - kolejny etap przebudowy ul. Kraszowickiej, 
zadanie w trakcie realizacji. W 2019 rozpoczęto przebudowę na odcinku od ul. Przyjaźni do ul. 
Torowej, wykonano kanalizację. Zakończenie tego odcinka planowane jest w 2020 roku. 
Kolejny odcinek od ul. Bystrzyckiej do ul. Działkowej będzie realizowany na przełomie lat 2020-
2021. Zakres inwestycji to przebudowa oświetlenia, kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników, 
budowa drogi rowerowej i miejsc do parkowania.  

 Budowa drogi gminnej - sięgacza ul. Bystrzyckiej w Świdnicy -  wykonanie prac budowlanych 
polegających na wykonaniu nawierzchni jezdni asfaltowej na odcinku od ul. Bystrzyckiej do 
granic miasta Świdnica o długości ok. 70 mb. Droga ta w połączeniu z drogą wybudowaną przez 
Gminę Świdnica ułatwi dojazd do wsi Makowice.  

545.467,51 
 

4.199.879,81 
 
 
 
 
 

6.625.171,86 
 
 
 
 
 

110.085,00 
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 Rozbudowa ulicy Chłopskiej w Świdnicy -  zmiana nawierzchni jezdni z gruntowej na 
utwardzoną o łącznej długości 298 mb, budowa chodników, miejsc do parkowania- 41 szt., 
kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego – 13 lamp.  

 Przebudowa ul. Franciszkańskiej - przebudowano jezdnię, chodniki i miejsca do parkowania 
na całym odcinku od ul. Marii Konopnickiej do ul. Grodzkiej. Wybudowano nową kanalizację 
deszczową, uspokojono ruch poprzez wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu 
drogowego – wyniesione skrzyżowania. Zadanie zakończono w lutym 2020 r. 

 Przebudowa ul. Traugutta w Świdnicy - przebudowa ulicy na odcinku ok. 400m od 
skrzyżowania z ulicą Sprzymierzeńców do ulicy Wałbrzyskiej, przebudowa nawierzchni jezdni, 
budowa zatok postojowych dla samochodów osobowych, wybudowano sieci kanalizacji 
deszczowej oraz przebudowano istniejącą sieć oświetlenia drogowego. 

 Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy - zlecono opracowanie dokumentacji drogowej 
obejmującej wymianę nawierzchni jezdni, chodników i wprowadzenie elementów uspokojenia 
ruchu. Planuje się wymianę sieci kanalizacji sanitarnej. Termin realizacji - 2020 r.  

 Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy – podpisano umowę na prace projektowe, 
które planuje się przeprowadzić w roku 2020 w ramach Programu Fundusz Dróg 
Samorządowych. Zadanie polegające na przebudowie istniejącego odcinka ul. Inżynierskiej 
oraz budowie nowego odcinka do ul. Kliczkowskiej, wymianie kolektora kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia ulicznego i chodników. Powstaną nowe miejsca do parkowania oraz droga 
rowerowa. Realizacja 2020 r.  

 Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy – zlecono opracowanie dokumentacji polegające na 
przebudowie jezdni, chodników, drogi rowerowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji 
deszczowej, budowie miejsc do parkowania wzdłuż jezdni, parkingu przy bosmanacie oraz 
zielenie przyulicznej. Planowany termin realizacji 2020 r. z udziałem środków z Programu 
Funduszu Dróg Samorządowych. 

1.299.428,06 
 
 

1.493.556,65 

 
 
 

2.092.781,04 
 
 
 

30.627,00 
 
 

85.362,00 
 
 
 
 
 

123.000,00 
 
 
 

 

4.3.3. Zwiększanie liczby 
miejsc parkingowych 

 Przygotowanie dokumentacji projektowej parkingu o pojemności 24 miejsc pomiędzy ulicami 
Waryńskiego i Marcinkowskiego wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową, parkingiem i 
jezdnią łączącą obie ulice.  

 Zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa ul. Sybiraków w Świdnicy w zakresie budowy 
zatoki postojowej” w ramach, której poszerzono jezdnię i w ten sposób wygospodarowano 

28.290,00 
 
 

336.769,37 
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miejsce na zatoki postojowe wzdłuż krawężnika, 15 nowych miejsc do parkowania, 
przebudowano chodnik oraz wymieniono nawierzchnię ścieralną jezdni.  

 Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej - w ramach prac zagospodarowano 
teren  o pow. 437 m2., na którym wybudowano parking  z nawierzchni mineralnej, 
wybudowano także zjazd z ul. Słowiańskiej. Parking  umożliwia swobodne parkowanie przed 
cmentarzem od  strony ul. Wieleckiej. 

 
101.834,20 

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 2019 kontynuowano rozpoczęte w roku 2018 prace związane z realizacją  
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 jest 
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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 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.  
 W roku 2019 trwały prace przy realizacji projektu pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na 
odcinku Wrocław Gł. – Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – 
Świdnica Miasto, projekt realizowany przez PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. z RPO WD 2014-
2020, Działania 5.2. System transportu kolejowego. Projekt o wartości 247.314.576,03 zł, w tym 
dofinansowanie 170.877.872,35 zł Przedmiotem projektu jest rewitalizacja linii kolejowej nr 285 
na odcinku Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – 
Świdnica Miasto wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Są to linie o dużym znaczeniu dla regionu 
doprowadzające ruch w kierunku Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Projekt stanowi 
kompleksową realizację przedsięwzięcia, którego celem jest zwiększenie dostępności i znaczenia 
transportu kolejowego w sieci komunikacyjnych powiązań potencjału regionu poprzez poprawę 
funkcjonalności infrastruktury kolejowej, w tym jej dostosowaniu do obsługi podróżnych. 
Zakończenie realizacji projektu przewidziano na 31.12.2020r. 

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 
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bezpośrednim torem 
do Wrocławia 

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

 Utrzymanie przez MPK Świdnica Sp. zo.o. linię 31A na trasie Świdnica - Wałbrzycha przez 
Świebodzice z przystanku na pl. Grunwaldzkim. W roku 2019 funkcjonowało 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. 

 Uzgodniono stanowisko 22 samorządów – członków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach 
konsultacji planowanych przebiegów korytarzy dotyczących A4 na odcinku Wrocław – 
Krzyżowa oraz S5 Sobótka – Bolków i poparto najbardziej na południe poprowadzony wariant 
przebiegu autostrady A4 oznaczony jako K3W3. Wariant ten w sposób optymalny odpowiada 
na potrzeby województwa dolnośląskiego. W jego zasięgu oddziaływania (50km) znajdują się 
wszystkie rdzenne obszary funkcjonalne ( Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra). Wariant ten na 
odcinku Bolków – Sobótka pokrywa się z jednym z proponowanych przebiegów trasy S5, która 
w tej propozycji łączy się z zaproponowanym wariantem drogi ekspresowej S8 i jest dobrym 
uzupełnieniem tak powstałego systemu transportowego, zapewniają obsługę południa 
województwa. W okolicach Świdnicy przyszła A4/S5 powinna zostać poprowadzona na 
południe od tego miasta, wykorzystując przygotowane studium korytarzowe tzw. południowej 
obwodnicy Świdnicy. 

 

4.4.5. Rozwój 
niskoemisyjnego 
taboru miejskiego 

 Utrzymanie trwałości projektu „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii 
komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica i gmin Świdnica i Marcinowice” w ramach 
którego 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 z silnikiem EURO 6); 

 Realizacja projektu pn. „Zakup dwóch bezemisyjnych autobusów o napędzie elektrycznym do 
obsługi linii projektu komunikacji miejskiej na terenie miasta Świdnica wraz z 
trzystanowiskową stacja łądowania baterii autobusowych” w ramach II naboru Programu 
System zielonych inwestycji GEPARG – bezemisyjny transport publiczny przez MPK Świdnica 
Sp z.o.o. Zakupiono i zamontowano na terenie bazy MPK kontenerowa stację 

 
 
 
 
 

697.410,00 
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transformatorową 20.0,4 kV oraz położono elektroenergetyczną sieć kablową średniego 
napięcia w celu zapewnienia możliwości ładowania autobusów elektrycznych.  

 W ramach ww. projektu w 2019 zaplanowano, a w IV 2020 r. zakupiono dwa elektryczne 
autobusy komunikacji miejskiej, EV marki VOLVO – 12m, ilośc miejsc 33/81. 

 Zaplanowano dostawę i montaż 2020 r.: 2 stacji wolnego ładowania typu PLUG IN o mocy 
ładowania min. 40kW każda, 1 stację szybkiego ładowania typu PANTOGRAF o mocy 250kW. 
Planowana wartość zadania 1.186.950,00. 

 Przystąpiono do Programu GEPARD II – transport niekoemisyjny na opracowanie „Strategii 
elektromobilności Gminy Miasto Świdnica do 2035 roku”, który ma ułatwić pozyskanie 
środków na realizację przedsięwzięć, polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw 
w transporcie.  

 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). 

 Podpisano z MPK Świdnica Sp. zo.o. umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego. Umowa zawarta na 10 lat: 01.01.2020 – 31.12.2029. 

 Zamontowano wiaty małe przystankowe (4 szt.), podnoszące standard i estetykę do 
eksponowania informacji pasażerskiej, ale przede wszystkim poprawiając standard pasażerów, 
oczekujących na autobus;  

 
 

2.803.170,00 
 

4.4.6. Wprowadzenie 
inteligentnych 
rozwiązań w zakresie 
mobilności. 

Wdrożono i utrzymywano: 
 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 na 

przystankach pasażerskich; 
 przystanki w całej sieci komunikacyjnej łącznie 264 w info z kodami QR odsyłającymi do 

wirtualnej wersji dynamicznej informacji o odjazdach autobusów komunikacji miejskiej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

212.940,00 
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 aplikacje na telefon - mobilny dynamiczny rozkład jazdy on-line na smartfony; 
 płatności przez Internet; 
 modernizacja wiat przystankowych; 
 Wiaty przystankowe o aluminiowej konstrukcji i wyższym standardzie technicznym 

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

 
 

20.945,89 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 4.5. POPULARYZACJA I ROZWÓJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Transportu 
Jednostki współpracujące: Wydział Inwestycji Miejskich, Referat Turystyki 
4.5.1. Budowa i rozwój dróg 

rowerowych i pieszych 
wraz z oznakowaniem 

 Realizacja projektu partnerskiego pn. Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej  
i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji 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). Projekt o wartości 
4.955195,38 zł, w tym dla miasta Świdnicy 3.604.817,26 zł, w tym dofinansowanie 2.859.490,79 zł. 
Zakres prac dla Miasta Świdnicy obejmował:  
- Budowę drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej, od ul. Słowiańskiej do granic miasta Świdnica 
wraz z oświetleniem. Budowie ciągu pieszo-rowerowego o długości 746 mb, budowie nowego 
ulicznego oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu nowej warstwy ścieralnej jezdni. 
- Budowę ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Bystrzycą 
w Świdnicy o długości 221mb, budowie oświetlenia oraz budowie tunelu pod torami kolejowymi. 
- Działania promocyjne.  

 
 
 

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.  

 Ciągi piesze w złym stanie technicznym są przewbudowywane systematycznie. W roku 2019 
w ramach „Budżetu obywatelskiego” przebudowane zostały chodni wzdłuż ul. Zwierzynieckiej 
pow. 532,48 m², koszt 171.956,23 zł  i ul. Sarniej pow. 95,35 m², koszt 34.200,71 zł oraz chodnik 
wzdłuż ul. Okrężnej – dzielnica Zarzecze pow. 953,30 m², koszt 223.353,42 zł.  

 Przebudowano chodnik wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika pow. 398,00 m², koszt: 88.381,38 zł, 
pomiędzy ul. Jodłową i Hugo Kołłątaja oraz dwa odcinki chodników wzdłuż ul. Mieczysława 
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Kazara Słobódzkiego pow. 60,77 m², koszt: 12.797,21 zł (dojście do budynku nr 25) oraz dojście 
do placu zabaw przy ul. Willowej. pow. 52,78 m², koszt: 14.778,56 zł. 

 Zlecona zaprojektowanie zadania pn. Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego, 
 Zlecono wykonanie projektu budowlanego dla budowy sięgaczy przy ul. Sudeckiej. Zadnie pn. 

Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy.  
4.5.3. Realizacja programów 

edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży 
w zakresie ruchu 
rowerowego 

 „Świdnica na rowery” celem akcji (4.edycji) jest propagowanie zdrowego stylu życia, 
aktywności fizycznej, integracji rodziny, ekologii, bezpiecznej jazdy na rowerze oraz integracji 
świdniczan. W ramach akcji organizowany był wspólny przejazd świdniczan ulicami miasta ok. 
200 rewerzystów (ulewny deszcz i niska temperatura), a następnie uczestnictwo w pikniku 
rodzinnym na terenie OSIR-u, gdzie czekał ciepły posiłek.  

 „Rajd rowerowy” zorganizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu, symboliczny przejazd ok. 1200 uczestników ulicami miasta. Gości pikniku czekało 
wiele atrakcji m.in. gry i zabawy dla dzieci, ogródek warzywny, stanowisko symulacyjne – „alko 
i narko Google”, prezentacja nowinek rowerowych, szkoła ratownictwa medycznego, udzielano 
instruktażu w zakresie udzielania pierwszej pomocy, prezentacja alternatywnych środków 
transportu (segway, hulajnoga, ryksza itp.), konkurs sprawnościowy pojazdami elektrycznymi, 
akcje „Bezpieczny senior na spacerze” i „Senior na rowerze”, nordic walking, stanowisko 
edukacji ekologicznej „Czysta Świdnica”, społeczną akcję „Odblask to nie obciach”, czyli 
promowanie nawyku noszenia odblasków, a na stanowisku policji można było oznaczyć swój 
jednoślad na wypadek kradzieży.  

 „Rower pomaga” – akcja (4. Edycja) promująca jazdy na rowerze, zachęcające do dbania o 
zdrowie i środowisko. Miasto jest partnerem Fundacji Ekologicznej „Arka”, w ramach której 
promuje ekologiczny styl życia i bezpieczną jazdę na rowerze. Dzięki wspólnym wysiłkom 
uczestników, przy użyciu specjalnej aplikacji www.rowerpomaga.pl przekazywane są przebyte 
przez uczestników kilometry, które zamieniane sa na rowery dla najuboższych dzieci.  

 Konkurs wiedzy o rychu drogowym „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” prowadzony przez 
Straż Miejską dla ok. 30 uczestników. 

 Straż Miejska opracowała i wydała trzy broszury z cyklu „Eko rady inspektora Jaśka” oraz 
„Inwazja śmieci”.  

15.000,00 
 
 
 
 

20.000,00 
 
 
 
 
 
 

4.5.4. Opracowanie 
i realizacja spójnego 
systemu dróg i tras 

 Realizacja projektu partnerskiego z Gminą Świdnica pn. „Budowa dróg rowerowych  
w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji”. Przedmiotem projektu 
była inwestycja ograniczająca indywidualny ruch zmotoryzowana w centrum miasta. Miasto 

Projekt o wartości 
4.955195,38 zł. Udział 

miasta w projekcie 
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rowerowych we 
współpracy 
z sąsiednimi 
samorządami, w tym 
gminami Aglomeracji 
Wałbrzyskiej 

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. (patrz pkt 4.5.1). 
 Utrzymanie trwałości projektu pn. „Rowerem przez Miasto - budowa dróg rowerowych  
i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej”, 
realizowanego w ramach środków z RPO WD na lata 2014-2020, którego przedmiotem była 
rozbudowa sieci dróg rowerowych w Świdnicy.  
 Lobbowanie w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei na rzecz budowy ciągu pieszo-rowerowego  
od Świdnicy do lasu w okolicy Modliszowa (podnóża uskoku sudeckiego) w ramach projektu pn. 
„Trasa Sudecka – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary 
Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica" realizowanego w ramach RPO WD na lata 2014-
2020. W ramach zadania od na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowińską w Świdnicy do wjazdu w 
kierunku Modliszowa wykonano asfaltową ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 4 km, odsunięty 
od jezdni, wyprowadzający ruch w kierunku gór i łączący się ze szlakami turystycznymi i drogami 
leśnymi.  
 W roku 2019 wypracowano w partnerstwie zarys nowego projektu pn. „Budowa dróg  
rowerowych na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej jako alternatywny sposób komunikacji”, 
który zakłada wykonanie dokumentacji projektowej i budowę sieci dróg rowerowych na terenie 
Gmin Powiatu Świdnickiego. Dla miasta w ramach zadania planuje się 2,7 km dróg i ciągów pieszo-
rowerowych tj.: 
- Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego od ul. Andersa do ul. Ząbka, 
- Droga rowerowa łącząca osiedle Młodych z centrum miasta, 
- Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Pogodną i osiedlem Zawiszów. 
Oprócz budowy infrastruktury rowerowej przewiduje się budowę nowego i przebudowę 
istniejącego oświetlenia na energooszczędne. 

wynosi 3.604.817,26 zł 
w tym dofinansowanie 

2.859.490,79 zł. 

4.5.5. Poszerzenie miejskiej 
wypożyczalni rowerów 
i zwiększenie ilości 
stojaków. 
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WSKAŹNIKI 
 

STAN 
2015 

STAN 2018 STAN 2019 TENDENCJA 

liczba mieszkań na 1000 mieszkańców 
 

411,0 426,4 432,0                   ^ 

zasoby mieszkaniowe [liczba mieszkań] 
 

23 995 24 437 24 540                       ^ 

powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 mieszkańca [m2] 
 

25,8 26,80 27,2                       ^ 

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

 

89,7 89,96  89,96 ^ 

liczba publicznych miejsc parkingowych ogółem [szt.] 
 

8 869 8 3831 8399 v 

długość dróg rowerowych [km] 
 

16,0 23,5 23,5 ^ 

OBSZAR STRATEGICZNY 5 
WSPÓŁPRACA, WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I EDUKACJA 

 

CEL PRIORYTETOWY 5 
WZMOCNIENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 
1 Informacja podana przez Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy 



108 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2019 

 

POLITYKI, PLANY, PROGRAMY: 
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025; 
 Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019 – 2020 dla Miasta Świdnicy; 
 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Świdnica na lata 2016-2020; 
 Program profilaktyki próchnicy zębów gminy Miasto Świdnica na lata  2018 – 2020 pn. „W Świdnicy bez próchnicy” 
 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2020 r.; 
 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Świdnica na lata 2016-2020; 
 Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Świdnica na lata 2018-2020; 
 Program Senior – WIGOR w Świdnicy 
 Program „Świdnicka Karta Dużej Rodziny” 
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na rok 2019 
 Program Aktywności Lokalnej w Gminie Miasto Świdnica na lata 2016-2020 
 Program Świdnicka Karta Seniora; 
 Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy na lata 2019-2020 

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 V. Edycji Budżetu Obywatelskiego w 
Świdnicy (2018) zostały przekazane do realizacji na rok 2019. W urnach, za pośrednictwem 
Internetu lub korespondencyjnie swój głos oddało 3882 osoby, co stanowi 8,3% uprawnionych do 
głosowania. Projekty, które zwyciężyły w plebiscycie prezentują się następująco: 
 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: plac zabawa ul. Willowa,  

plac zabaw ul. Przemysłowa. 

 
 
 
 

19.065,00 
146.304,53 
163.526,40 

 
222.447,00 

92.838,31 
20.285,78 
20.531,78 
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 Remont chodnika przy ul. Okrężnej 34-74. 
 Klub Seniora przy ul. Malinowej 2 w Świdnicy. Dokumentacja projektowa i koncepcja. 
 Remont chodnika przy ul. Sarniej i Zwierzynieckiej. (ul. Sarnia i ul. Zwierzyniecka). 

 
W 2019 roku z uwagi na niewielkie zainteresowanie mieszkańców nie przeprowadzono 
kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.   

222.881,92 
40.240,00 

205.276,94 
 

 

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

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, Kraszowickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich; 
 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, Polski Związek Niewidomych, 
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, Świdnickie Stowarzyszenie „Amazonki”; 

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

Ręcznej „Świdnica”, Klub Futbolu Amerykańskiego w Świdnicy, Klub Sportowy „Neptun”, 
Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Olimpia”, Uczniowski Klub 

 
 
 

51.402,00 
 

74.866,22 
 

00,00 
 
 

349.048,33 
 
 
 

24.980,00 
 

28.200,00 
 

73.348,00 
 
 
 
 

398.800,00 
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Sportowy „Gryf Świdnica”, Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica”, Uczniowski Klub Sportowy 
Acro Club „Świdnica”, Miejski Klub Sportowy „Polonia Świdnica”, Miejski Klub Sportowy 
„Polonia Świdnica” - Żeńska Akademia Piłkarska, Sportowy Klub Taekwondo – do „Tiger”, 
Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica, Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf”, 
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”, Miejski Klub Sportowy „Polonia Świdnica”, Uczniowski Klub Sportowy 
„Gryf” Świdnica, Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica, Świdnicki Klub Biegacza „Hermes”, 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Bolko”, Miejski Klub Sportowy „Polonia 
Świdnica” - Żeńska Akademia Piłkarska Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf”, Miejski 
Klub Sportowy Polonia – Stal Świdnica, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną, Akademia Piłki Ręcznej Świdnica. 

 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” - do konkursu nie 
przystąpił żaden podmiot. 

 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:  
 zadanie pn. „Działania wydawnicze” - realizowało Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej. 
 zadanie pn. „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności 

i poszerzeniu oferty kulturalnej Świdnicy” – prowadzenie orkiestry dętej - realizowało 
Świdnickie Stowarzyszenie Music Label. 

 zadanie pn. „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności 
i poszerzeniu oferty kulturalnej Świdnicy realizowały : Fundacja Ładne Historie, Fundacja 
Dobrej Muzyki, Świdnickie Stowarzyszenie Music Label, Świdnickie Towarzystwo Muzyczne. 

 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: 

 
 
 
 
 
 

67.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 

16.000,00 
22.000,00 

 
 

26.750,00 
 
 

50.000,00 
 
 
 

7.988,25 
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 zadanie pn. „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych” realizowało 
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. 

 z zakresu ogrodów działkowych służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych 
w związku  z uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej Świdnicy z dnia 22 lutego 2019 r.: 

 zadanie pn. „Wykonannie przyłącza wodnego do miejskiej sieci wodociągowej oraz 
wyposażenie działek w indywidualne liczniki wody” realizował PZD Rodzinne Ogrody 
Działkowe „Aster”; 

 zadanie pn. „Częściowa wymiana wnstalacji wodociągowej na terenie ROD” realizował PZD 
Rodzinne Ogrody Działkowe „Aronia”; 

 zadanie pn. „ Wykonanie bramy wjazdowej na teren ROD” realizował PZD Rodzinne Ogrody 
Działkowe „Pod Dębem”; 

 zadanie pn. „Remont świetlicy ogrodowej i biura ogrodu” realizowało Stowarzyszenie 
Ogrodowe „Pod Grzybem”; 

 
415.000,00 

 
 
 

230.000,00 
 
 
 
 
 

19.462,50 
 

15.000,00 
 

18.700,00 
 
 
 

6.000,00 
 
 
 

5.000,00 
 

1.000,00 
 

5.000,00 
 

7.000,00 
 

0,00 
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 zadanie pn. „Remont domu działkowca” realizował PZD Rodzinne Ogrody Działkowe 
„Kolejarz”; 

 zadanie pn. „Wykonanie studni głębinowej na terenie ROD” realizował PZD Rodzinne Ogrody 
Działkowe „Irys”. 

 
 Orszak Trzech Króli pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi” – udział ok. 4500 osób; 

 
 

 
 
 
 
 

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 2019 kontynuowano prace rozpoczęte 2018 nad realizacją 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 trwa przebudowa budynku przy ul. Rynek 39-40 
w Świdnicy m.in. na cel 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 2019, który 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 na trzy lata nowy skład Rady Sportu. 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. W ciągu roku 2019 Rada 
Sportu omawiała zasady przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe, opiniowała 
przedsięwzięcia związane z wydarzeniami i obiektami sportowymi, m.in. nadanie imienia hali 
im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno. Skupiała się na wizytacjach poszczególnych klubów sportowych 
w celu sprawdzenia ich funkcjonowania i zaczerpnięcia wiedzy jak można przyczynić się do 
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usprawnienia prowadzenia działalności samego klubu jak i obiektów, w których odbywają się 
szkolenia. Omawiana była bieżąca działalność stowarzyszeń oraz ogłoszone konkursy na 
zadania publiczne objęte dotacją. 

 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 
24 lutego 2012 r., która upowszechniała idee samorządowe i kreowała postawy obywatelskie 
wśród młodzieży. W roku 2019 Młodzieżowa Rada wspierała lub/i współorganizowała nw. 
wydarzenia: 

 zimowe warsztaty dla dzieci, 
 Mikołajki dla dzieci ( warsztat malowania świątecznych bombek),  
 Świdnicką Eksplozję Kolorów – kolorowy festiwal z użyciem nietoksycznych proszków Holi,  
 Noc Świętojańską, 
 Świdnicki Festiwal Filmowy Spektrum i Okiem Młodych - prowadzenie fanpage’a na portalu 

Facebook (@Młodzieżowa Rada Miasta Świdnica), w którym na bieżąco są zamieszczane 
informacje o działaniach organizowanych przez członków, 

 „sesję pokazową” – otwarte spotkania z udziałem świdnickich szkół – promocja działań Rady 
i zachęcenie młodzieży do wstąpienia w szeregi MRMŚ, 

 wernisaż pod hasłem (NIE)Miłość,  
 warsztaty dotyczące tolerancji, na które zaproszeni zostali uczniowie świdnickich szkół 

podstawowych,  
 udział delegacji Młodzieżowej Rady w IV ogólnopolskiej konferencji Młodzieżowych Rad                      

w Warszawie, 
 pomoc w Marszu Nadziei organizowanym przez Hospicjum w Świdnicy. 
 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, Senioriadzie, czy też w zawodach rekreacyjnych. 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 
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Osiedlu Młodych i Zarzeczu  oraz trzema klubami seniora prowadzonymi przez organizacje 
pozarządowe. Członkowie Rady Seniorów współuczestniczyli w organizacji takich przedsięwzięć 
jak: Świdnicka Karta Seniora, Ogólnopolska Karta Seniora, Koperta Życia i szczepienia dla 
seniorów. 

 Świdnickie Centrum Wolontariatu działające 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 2019 prowadzona była współpraca ze szkolnymi klubami wolontariatu, 
koordynowano działania wolontarystyczne, realizowane przez Młodzieżową Radę Miasta oraz 
współpracowano przy organizacji wydarzeń, m.in. Świdnicka Eksplozja Kolorów Roku 2019, Noc 
Świętojańska, Świdnicki Festiwal Filmowy Spektrum i Okiem Młodych, Wigilia dla organizacji 
pozarządowych, ferie dla dzieci. Przeprowadzono konkursy: „Świdnickie miejsce przyjazne 
wolontariuszom”, „Świdnicki Wolontariusz Roku 2019”, „Świdnicka Aktywna Organizacja 
Pozarządowa Roku 2019” oraz zorganizowano Galę Wolontariatu podczas której rozdano 
nagrody i wręczono statuetki.  

5.1.6. Stworzenie miejsc 
spotkań i aktywnego 
spędzania czasu 

Zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną:  
 Dyskusyjny Klub Książki „Melina Literacka”; 
 Klub Miłośników Dobrej Książki; 
 Klub Filmowy „Kinoteka”; 
 Klub Gier Planszowych „Kostka”; 
 Klub „Nitka”; 
 Klub Seniora; 
 Zajęcia dla dzieci w okresie wakacji i ferii zimowych oraz strajku nauczycieli („Piątkowe poranki 

w bibliotece”, „Ferie w bibliotece”); 
 Koncerty (Zespół ludowy Ale Babki, Koncert z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa „A źródło 

wciąż bije” grupy muzycznej pod kierunkiem M. Jabłońskiego, Zespół Ludowy Kądziołeczka. 
 Utrzymanie trwałości projektu „Akademia Wiedzy Koniecznej” dofinansowanego w ramach  
Programu Operacyjnego Wiedz Edukacja Rozwój poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć przez 
Szkołę Podstawowa nr 2 w Świdnicy.  
 Dzienny Dom „Senior Wigor”; 
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 Dwa kluby seniora prowadzone przez jednostki miejskie: Osiedle Młodych i Zarzecze; 
 Trzy kluby seniora prowadzone przez organizacje pozarządowe; 

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 prowadzone przez pracowników Santander Bank Polska (kończące 

się Miejską Gra Ekonomiczną), 
 warsztaty z doradztwa zawodowego prowadzone przez profesjonalnego doradcę 

zawodowego, 
 wizyty studyjne w firmach – realizowane w formie wycieczek, 
 działania w ramach „Zalogowani” skierowane do uczniów klas VIII szkół podstawowych: 

warsztaty z doradztwa zawodowego, warsztaty ekonomiczne, wizyty w firmach lokalnych, 
konkurs „Wiem to”, prezentacja przed komisją konkursową własnego pomysłu na biznes w 
Świdnicy. 

 Lekcje obywatelskie dla uczniów klas siódmych - zajęcia z edukacji obywatelskiej prowadzone 
przez Panią Prezydent.  

 Spotkania motywacyjne z liderami lokalnej społeczności, kładące nacisk na znaczenie 
rozwoju osobistego i promujące postawę przedsiębiorczości. 

 Mapa Projektóo 20+, 30+ - warsztaty tematyczne dla mieszkańców w grupie wiekowej 
powyżej 20 lat, obejmujące tematykę prowadzenia biznesu w mieście. 

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

 Kosmiczna misja Dash’a i Dot’a – nowość wprowadzona w czwartej edycji programu – kurs 
programowania przy użyciu robotów dla uczniów klas szóstych i siódmych, odbywający się w 
formie międzyszkolnego konkursu. 

Konkurs „Wiem to” – dodatkowe zadania w formie tzw. e-bonusów, sprawdzające wiedzę o 
lokalnych firmach. Celem konkursu była promocja i popularyzacja świdnickiego rynku pracy, 
poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania świdnickich firm oraz zapoznanie się z profilami ich 
działalności.   
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, 
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 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, 
 firmą ZUPBADURA Spółka z o.o. i sp.k. i Zespołem Szkół Mechanicznych.  
Przeprowadzono warsztaty doradztwa zawodowego oraz warsztaty ekonomiczne. Uczniowie 
ósmych klas szkół podstawowych nabywali wyjątkowo ważną świadomość potrzeby pracy, jak 
i umiejętność gospodarowania pieniądzem. Około 200 uczniów świdnickich szkół zwiedziło 
i z bliska poznało charakter pracy w takich firmach jak: ŚFUP Sp z o.o., IMP Comfort Sp. z o.o., 
Zakład produkcyjny „Cukrowania Świdnica”, Krause Sp. z o.o., Elektrolux Poland Sp z .o.o.,  Dolmeb 
Sp z o.o.,Cloos Polska Sp. z.o.o., Greenbrier Wagony Świdnickie 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.  
 Świdnicka Dużej Rodziny – świdnickie rodziny wielodzietne, w których skład wchodzą jeden  
lub dwoje opiekunów oraz troje lub więcej dzieci, mogą zostać objęte programem polityki 
prorodzinnej. W ramach programu wprowadzone zostały zniżki i promocyjne opłaty dla ww. 
rodzin za korzystanie z dóbr kultury, sportu i rozrywki, usługi publiczne oraz preferencyjne oferty 
pozostałych partnerów- przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Do Programu 
przystąpiło 103 partnerów – samorządowych jednostek organizacyjnych i firm prowadzących 
działalność gospodarczą. W roku 2019 wydano łącznie 1077 kart – 220 rodzinom, w tym 389 dla 
rodziców/opiekunów i 688 dla dzieci.   

Wartości 2.413.671,33 
zł, z czego 

dofinansowanie 
2.044.567,17 zł 
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 VI edycja projektu dydaktyczno – wychowawczego „Miasto Dzieci” – przedsięwzięcie  
skierowane do dzieci w wieku 6-12 latły podstawowe z miasa oraz świetlice środowiskowe. Dwa 
turnusy 4 dniowe, przez 6-8 godzin dziennie, dla około 1200 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.  

217.187,00 zł 

5.1.9. Opracowanie 
i realizacja polityki 
senioralnej w mieście. 

 Polityka senioralna realizowana była w oparciu Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025, przyjętą uchwałą nr 
VIII/67/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31.05.2019 r. W dokumencie określony jest cel 
strategiczny: 2. Aktywna polityka senioralna i włączenie społeczne grup defaworyzowanych, 
w którym zapisano, Działanie 2.1.6 Rozwój polityki senioralnej. 

 Realizacja Programu 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 31.12.2019 wydano 3832 
sztuki. 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. 

 Realizacja Programu pn. Ogólnopolska Karta Seniora. Na dzień 31.12.2019 r. wydano 1696 
sztuk.  

Budżet Dziennego Domu „Senior Wigor” wraz z dotacją z MRPiPS w roku 2019 wynosił:  
 Realizowany był Program Wieloletni „Senior plus” na lata 2015-2020 – edycja 2019.  
 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1.522.029,14 w tym: 
budżet GMŚ 1.054.940,31  

i budżet MRPiPS 
467.088,83 
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 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. 
Standardowe działania DDSW: 
 Aktywizacja seniorów do podejmowania wszelkich form aktywności fizycznej i psychicznej, 
 Kontakt z rodziną i opiekunami osób zagrożonych depresją i innymi chorobami wieku 

senioralnego, 
 Podtrzymywanie więzi społecznych poprzez zachęcanie do korzystania z wycieczek, spacerów, 

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

ze świdnickich przedszkoli, młodzieżą szkolną, jak i z podopiecznymi Środowiskowego Domu 
Samopomocy, 

 Działania z zakresu promocji zdrowia, 
 Wymiana spostrzeżeń i informacji, obserwacja i objęcie troską osób z zaburzeniami 

psychicznymi zaniedbujących swoje leczenie. 
 Poza zajęciami regularnymi w tygodniu na terenie placówki lub poza, seniorzy uczestniczą 

w wielu innych wydarzeniach, warsztatach czy spotkaniach. Zestawienie programów 
realizowanych w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”: 

1. Program „Uśmiech dużo zmienia” zajęcia wyzwalające pozytywne emocje (śmiech, poczucie 
humoru) zapobiegające sytuacjom konfliktowym. Sesje fotograficzne na wesoło w kolorowych 
nakryciach głowy i kostiumach na profesjonalnym tle fotograficznym, zajęcia integracyjne 
grupowe oraz zajęcia taneczne Klanza, teatralno – kabaretowe, filmowe (oglądanie komedii), 
udział seniorów w życiu kulturalnym miasta, wycieczki do teatru i kina. Ilość zajęć: ok. 30 na 
rok. 

2. Program „Pomagam sobie” – zajęcia zachęcające seniorów do korzystania z usług dietetyka 
i psychologa. Skierowany jest do osób z obniżonym nastrojem, problemami emocjonalnymi, 
zaburzeniami mowy, przełykania (po udarach mózgu i w chorobach neurologicznych). 
Spotkania z dietetykiem (indywidualne oraz grupowe) pomagają dobrać dietę odpowiednią do 
wieku i stanu zdrowia Seniora. Zajęcia indywidualne i grupowe. Ilość zajęć: ok. 20 na rok. 

3. Program „Niezapominajki” – zajęcia mające na celu ćwiczenie pamięci, koncentracji 
i uważności w celu zachowania jak najlepszej kondycji umysłowej, a tym samym zapobieganie 
powstawaniu wszelkiego rodzaju chorób i zaburzeń pamięci. Formy zajęć: treningi pamięci, gry 
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logiczne (szachy, memo, warcaby), zajęcia komputerowe, zajęcia relaksacyjne – nauka oddechu 
i szybkiej regeneracji psychofizycznej, potyczki słowne z użyciem tablicy interaktywnej. Ilość 
zajęć: ok. 30 na rok. 

4. Program „Integracji Międzypokoleniowej” - cykl spotkań z dziećmi ze świdnickich przedszkoli, 
młodzieżą szkolną, osobami niepełnosprawnymi oraz seniorami z innych organizacji 
pozarządowych. Współpraca z: Przedszkolem Miejskim nr 1, Przedszkolem Miejskim nr 3, 
Przedszkolem Miejskim nr 4, Przedszkolem Integracyjnym nr 16, Przedszkolem „Abracadabra”, 
Przedszkolem „Akademia Przedszkolaka“, Szkołą Podstawową nr 6, Szkołą Podstawową                  
nr 8, III Liceum Ogólnokształcącym, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Świdnicy, 
Środowiskowym Domem Samopomocy w Świdnicy, Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczym w Świdnicy, Hospicjum „Ojca Pio” w Świdnicy, Świdnickim Uniwersytetem III 
Wieku. Ilość spotkań: ok. 20 w roku. Wolontariat świdnickiej młodzieży wśród seniorów 
podnosi ich świadomość o problemach i potrzebach osób starszych. Młodzi ludzie biorąc udział 
w warsztatach i mając bezpośredni kontakt z osobami starszymi nabierają większej 
świadomości i wiedzy na temat starości, starzenia się i charakterystyki wieku senioralnego. 
Realizowanie Programu Integracji Międzypokoleniowej ukazuje seniorów jako potrafiących 
współpracować z różnymi grupami społecznymi.  

5. Program „Podziwiając Dolny Śląsk” - aktywizacja seniorów należących do DDSW a także 
seniorów z miasta czy też zrzeszonych w organizacjach pozarządowych do wypoczynku 
i rekreacji poprzez udział w wycieczkach na terenie Dolnego Śląska. To doskonała okazja do 
integracji środowisk senioralnych i wyjścia z izolacji społecznej. Ilość wycieczek: ok. 12 w roku. 

6. Program „W zdrowym ciele, zdrowy duch” aktywizacja seniorów do szeroko pojętej 
aktywności ruchowej zaczynając od rehabilitacji poprzez codzienną gimnastykę 
ogólnorozwojową z piłkami i kijkami, tańce integracyjne, wieczorki taneczne, imprezy 
o charakterze sportowym, spacer nordic walking, ćwiczenia na stepie, gra w tenisa stołowego 
i gra w bilard. Ilość zajęć: ok. 250 roku. 

7. Program „Kwiaty naszą pasją” dla seniorów, którym wiele radości i satysfakcji sprawia 
uprawianie roślin zarówno ogrodowych jak i doniczkowych, a także osoby lubiące przebywać 
wśród zadbanej zieleni. Ilość zajęć: ok. 50 w roku. 

8. Program „Obudzić zmysły” motywujący seniorów do wszelkiego rodzaju zajęć wymagających 
pracy manualnej, pobudzających wyobraźnię oraz zaspokajających potrzebę piękna i estetyki. 
Formy zajęć: plastyczne - kartki i zaproszenia świąteczne, decoupage, robienie biżuterii, 
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krawieckie - pracownia „Złotej Igły”, dekoracje do sal, scenografie oraz drobne rekwizyty 
i kostiumy do spektakli.  

9. Program "Piękno jest w nas, czyli jak dbać o siebie" - korzystanie z gabinetu SPA w DDSW - 
masaż relaksujący, rozluźniający przy pomocy olejków eterycznych - aromaterapia oraz zabiegi 
parafinowe na dłonie (maseczki, masaż i piling). Pogadanki na temat pielęgnacji skóry, włosów, 
paznokci, diety, odpowiedniej ilości snu, odpoczynku i ruchu. Ilość zajęć: ok. 60 w roku. 

10. Program "Senior w wirtualnym świecie" - indywidualne zajęcia komputerowe poszerzające 
wiedzę o korzystaniu z portali społecznościowych. Ilość spotkań: ok. 20 w roku. 

11. Program „Seniorze pokaż się” -działania mające na celu łamanie stereotypów dotyczących 
osób starszych, poprzez zachęcanie ich do udziału w życiu kulturalnym, co ma przeciwdziałać 
wykluczeniu społecznemu. Działania skupiają seniorów, którzy posiadają różnego rodzaju 
talenty i umiejętności i chcą podzielić się nimi z grupą. Formy zajęć i imprez: regularne zajęcia 
grupy teatralnej Teatrzyk „Zielona Gęś’, Jasełka - Teatr Miejski, Dni Seniora, Wielkanoc, Boże 
Narodzenie, Festiwal Teatru Otwartego, Forum Teatrów Niezależnych – Transformacje, przegląd 
Piosenki Przedszkolnej, imprezy integracyjne podczas których, następuje prezentacja 
aktualnych spektakli. Ilość zajęć: ok. 48 zajęć w roku. 

12. Program „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.  Ilość imprez: ok. 10 w roku. 

 Realizacja projektu „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” współfinansowanego ze 
środków EFRR Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika 
Czeska – Polska i udział w projekcie. W dniu 27.03.2019 Gmina Miasto Świdnica była 
organizatorem polsko-czeskiej konferencji dla osób pracujących z osobami starszymi 
(przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych). Była to druga konferencja 
organizowana w ramach projektu - pierwsza odbyła się w Trutnovie w styczniu 2017 roku, na 
której uczestnicy z poszczególnych miast, partnerów projektu dzielili się informacjami na temat 
działań podejmowanych na rzecz seniorów w swoich miastach.Uczestnicy to przedstawiciele 
partnerów projektu: Gminy Miasto Świdnica, Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Miejskej Kłodzko, 
Miasta Nachod, Miasta Trutnov, Folklorystycznego Zespółu Barunka z Czeskiej Skalicy. Na 
drugiej konferencji odbyły się wykłady ekspertów zajmujących się szeroko pojętą polityką 
senioralną, którymi byli: Dr Walentyna Wnuk - andragog, gerontolog i animator, dawniej 
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kierownik pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu na Uniwersytecie 
Wrocławskim i pełniąca funkcje Doradcy Prezydenta Wrocławia ds. Seniorów, inicjatorka 
i prowadząca Szkołę Liderów we Wrocławskim Centrum Seniora, współautorka programu 
Wrocław Miastem Pokoleń, wiceprzewodnicząca Wrocławskiej Rady Seniorów, członkini 
Federacji UTW. Prof. dr hab. Piotr Błędowski – pracownik naukowy w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie zajmujący się gerontologią, lokalną polityką społeczną, polityką 
społeczną w Unii Europejskiej, zabezpieczeniem społecznym. Na zakończenie konferencji 
partnerzy projektu zadeklarowali chęć podpisania listu intencyjnego, dotyczącego dalszej 
transgranicznej współpracy w obszarze działań na rzecz seniorów, które korzystnie wpływają 
na współegzystencję i współpracę instytucji oraz społeczności na pograniczu polsko – czeskim. 

 Udział seniorów w kolorowych pokazach karnawałowych w Czeskiej Skalicy w ramach projektu 
„Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” Uczestnicy wydarzenia obejrzeli występy 
przebranych w różne postacie i zwierzęta artystów, przedstawiające zwyczaje karnawałowe 
oraz częstowani byli wyrobami mięsnymi w tym smalcem, salcesonem, kaszanką, które wg 
tradycji towarzyszyły okresowi zakończenia karnawału. Następnie wszyscy, w wykonanych na 
warsztatach maskach i czapeczkach, w uroczystej paradzie przeszli przez miasto. W dużej sali 
sokolovni odbyły się kolejne pokazy karnawałowe oraz wspólne zabawy przy akompaniamencie 
zespołu Ritornello, grającego na dawnych instrumentach muzycznych. Seniorzy zwiedzili 
ponadto Muzeum Bożeny Nemcowej oraz kościół Wniebowzięcia najświętszej Marii Panny. 

 Udział seniorów w Przeglądze Twórczości Scenicznej w Kędzierzynie Koźlu w dniu 21.02.2019 r. 
w ramach projektu „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”. W ramach wydarzenia, 
seniorzy obejrzeli występy senioralnych zespołów z miast partnerów projektu. Były występy 
wokalno muzyczne i taneczne z ciekawymi układami choreograficznymi grup seniorów, 
reprezentantów różnych stowarzyszeń - Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora. W 
drugiej części transgranicznego, integracyjnego spotkania uczestnicy wspólnie bawili się przy 
polskich i czeskich utworach na Seniortece. 

 Udział seniorów od stycznia do kwietnia 2019 r. w ramach projektu „Aktywny senior polsko-
czeskiego pogranicza”w szkoleniach, warszatatach i zajęciach tj.: taniec użytkowy, warsztaty 

wokalne, „senior w społeczeństwie” - wizyta w urzędzie/banku, obsługa konta bankowego 
przez internet, wypłata pieniędzy z bankomatu lub za pomocą aplikacji mobilnej, 
wykorzystywanie internetu do zdobywania potrzebnych informacji, nawiązywanie 
kontaktów przez internet, zakupy przez internet, samotność i marginalizowanie. 
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 Realizacja projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” współfinansowanego ze 
środków EFRR Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika 
Czeska – Polska z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Os 11.4 Wsppraca 
instztucji i spoecynođci. Projekt realizowany w partnerstwie przez Gminę Miasto Świdnica, 
Gminę Kędzierzyn Koźle, Gminę Miejską Kłodzko, Miasto Trutnov, Stowarzyszenie Barunka z.s.z 
Czeskiej Skalicy, Miasto Hronov. Partnerem wiodącym jest Gmina Miejska Kłodzko. Celem 
projektu jest zwiększenie intensywności współpracy społeczności polskiej i czeskiej, żyjącej na 
pograniczu. Działania projektowe skierowane są do seniorów 60+ oraz dzieci i młodzieży. 
Warsztaty o tematyce plastycznej, florystycznej, sportowej, gry itp. Okres realizacji projektu 
1.05.2019- 30.06.2021. Całkowita wartość projektu 581.880,14 €, w tym wartość dla Świdnicy 
92.100,80 Euro, w tym dofinansowanie 78.285,68 Euro. 

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. 

 Utrzymanie trwałości projketu „Akademia Wiedzy Koniecznej” - patrz pkt. 5.1.6. 
 Przystąpienie do realizacji projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Świdnica” 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Osi III,  Działania 3.1 Działania szkoleniowe 
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt obejmuje bezpłatne szkolenia dla 
mieszkańców w ramach dużego projektu pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO”. Realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Wspierania 
Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie. Ideą projektu podniesienie kompetencji cyfrowych 
uczestników poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 150 osób w 7 modułach tematycznych - 
kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z tych mediów w celach 
zawodowych, edukacyjnych i rekrutacyjnych dla osób, które ukończyły 25 rok życia. Szkolenia 
odbywają się w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy  przy ul. Długiej 
33. Realizacja projektu w latach 2019-2020.  

 IV Regionalna Konferencja Razem w lokalnej współpracy dla osób ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi pod hasłem „Każde dziecko jest zdolne. Wzmacniamy talenty” z inicjatywy Firmy 
Szkoleniowo – Doradczej Anny Szywały, z udziałem m.in. prof.dr hab. Jana Miodka. 
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5.2.2. Współpraca 
przedsiębiorców, szkół 
wyższych i placówek 
oświatowych w celu 
uatrakcyjnienia 
i podniesienia jakości 
systemu edukacji na 
terenie miasta 

Włączenie przedsiębiorców w działania programu „Zostańcie z nami…” i utworzenie klas 
patronackich w ramach „Zalogowani”. 
 

 

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, 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: 
 Orszak Trzech Króli – ok. 4.500 osób;  
 47. Raj Świdnicki – KRAUSE- ok. 3000 osób; 
 Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA – 400 osób dorosłych i 150 dzieci; 
 Odkrywamy Świdnicę z przewodnikiem – wycieczki dla dzieci i dorosłych – ok. 300 osób; 
 Święto Dzika – ok. 4000 osób; 
 Festiwal wrażeń; 
 Twierdza Miasto Świdnica – żywe lekcje historii – ok. 500 osób; 
 XIII Targi „Zdrowie ma smak” – ok. 5.000 osób; 
 IV Świdnicki Festiwal Piwa – ok. 3000 osób; 
 Świdnicka Kolęda -Jarmark Bożonarodzeniowy – ok. 6.000 osób; 
 Miasto Dzieci – ok. 1.200 osób; 
 Świdnicki Gryf – gala wręczenia nagród gospodarczych ok. 400 osób; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2019 

 

 Promocja miasta poprzez sport; 
 Encyklopedia Świdnicy – III edycja; 
 Koncer „Piękna nasza Polska cała” z okazji 15. Rocznicy przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej dla ok. 700 osób w wykonaniu Zspołu „Mazowsze”  
 Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza. 
Imprezy i wydarzenia organizowane i współorganizowane przez ROP: 
 Noc Świętojańska - ok. 200 osób; 
 Świdnicka Eksplozja Kolorów – ok. 450 osób; 
 Świdnickie Szydełkowanie - ok. 10 osób; 
 Konferencja „Feminizm w rodzinie. Czy mamy równouprawnienie w domu” – ok. 70 osób; 
 Szkolenie pt. Ty i ja razem – nasz głos może coś zmienić  - ok. 20 osób; 
 Organizacja Gali Wolontariatu - ok. 250 osób; 
 Przeprowadzenie konkursów: „Świdnickie Miejsce Przyjazne Wolontariuszom Roku 2019”, 

„Świdnicki Wolontariusz Roku 2019”, „Świdnicka Aktywna Organizacja Pozarządowa Roku 
2019” - ok. 80 osób; 

 Przeprowadzenie spotkania dla koordynatorów wolontariatu w szkołach i organizacjach 
pozarządowych - ok. 25 osób; 

 Ferie zimowe dla dzieci - ok. 20 osób; 
 Paczki mikołajkowe dla dzieci, warsztaty  - malowanie świątecznych bombek - ok. 100 osób; 
 Warsztaty wielkanocne – malowanie pisanek - ok. 90 osób; 
 Organizacja Wigilii Organizacji Pozarządowych - ok. 100 osób; 
 Szkolenie dla pracowników UM oraz Organizacji Pozarządowych - ok. 80 osób; 
 Sesje Młodzieżowej Rady Miasta - ok. 20 osób.  
Imprezy i wydarzenia organizowane i współorganizowane przez ŚOK: 
 Czas na Teatr/ Teatr na Czasie – przybliżenie wysokiej kultury teatralnej; 
 Dni Świdnicy – wystąpili: Doda, Łona&Webber,Arka Noego, Andre; 
 Koncerty m.in.: Włodek Pawlik Trio, Decapitated, Paweł Janas, Atrur Andrus, Alicja 

Majewska; 
 Spektakle m.in.: „Zgaga” z Dorotą Stalińską, „Wiedźmin”, „Pelcię”, „Klimakterium”; 
 Inauguracja sezonu kulturalnego – wystąpił Andrzej Poniedzielski; 
 4 Żywioły Słowa – Festiwal Literacki. 
Imprezy i wydarzenia organizowane i współorganizowane przez MBP: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55.000,00 
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 Zakup zbiorów bibliotecznych. W 2019 r. zakupiono: księgozbiór - 6.730 j.inwent., zbiory 
specjalne 1017 j. inwent., czasopisma - 91 tytułów; 

 Kiermasz płyt i książek „ za złotówkę”; 
 Akcja „Mała księżniczka – wielki człowiek”; 
 Akcja wymiany książek „Książka za książkę”; 
 Akcja czytelnicza – Łowcy książek; 
 Bezpłatny dostęp do czytelni on-line IBUK LIBRA (dostęp do blisko 3000 tytułów pozycji 

naukowych przez 24h/7 dni w tygodniu); 
 Dostęp do aplikacji Legimi; 
 Narodowe Czytanie; 
 Noc Bibliotek- ogólnopolska akcja pod hasłem „Znajdźmy wspólny język” ; 
 Ogólnopolska Biesiada Literacka; 
 Spotkania autorskie z: Agnieszką Fraczek, Wojciechem Konduszą, Marcinem Mellerem, 

Helena Semenetz, Joanną Jax, Mikołajem Roznerskim w ramach Alchemii Teatralnej, Jolantą 
Fraszyńską w ramach Alchemii Teatralnej; 

 Wystawy:  
- „Mistrzowie literatury dzieciom”, 
- „Niezwykłe Dolnoślązaczki”, 
- Krzysztofa Polaneczko „Realna iluzja”, 
- Kubuś Puchatek z Naszej Księgarni, 
- Wystawa pokonkursowa „Książka wczoraj, dziś i jutro”, 
- „70 lat Pippi Pończoszanki”, 
- Prace dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 16 Słonieczko w Świdnicy z okazji 
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych OD PERGAMINU DO E-BIBLII, 
- „Świat otwarty. Wybrane (rzetelne i darmowe) cyfrowe źródła informacji”, 
- Ikony, 
„Moniuszko 200.Recz niedługa o operze”, 

 Konkursy: 
- konkurs czytelniczy „Dzień dobry Pani Julio” - współorganizowany z Miejskim Przedszkolem 
Integracyjnym nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy,  
- konkurs „Biało-Czerwona w Obiektywie”, 
- konkurs z okazji Tygodnia Bibliotek „Gdzie jest nasza Biblioteka”, 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

2.499,00 
00 
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- Finał konkursu Pięknego czytania „Początki Państwa Polskiego” w Filii nr 1, 
- cykliczny konkurs na „Najlepszego Czytelnika Miesiąca” - Filia nr 2, 
- konkurs świąteczny „Najpiękniejsza choinka”,  
- plastyczny konkurs „Polska biało-czerwona”. 

 Kolęda Świdnicka: „Świąteczny kiermasz w Bibliotece”, „Świąteczne kino seniora”, 
„Świąteczne spotkania z cystersem – spacer tematyczny po bibliotece”, „Świąteczne kino 
przedszkolaka”, „Świąteczne planszowanie z KOSTKĄ”, „Rodzinna Pracownia św. Mikołaja 
w Bibliotece”. 

 Finał akcji „Z książką na walizkach”: 
- bieg czytelniczy „Maraton słowa”, 
- balony do nieba, wspólne zdjęcie i Tort, 
- konkurs plastyczny „Na rozgrzewkę książka”, 
- konkurs literacki  „Na rozgrzewkę książka”, 
- pokonkursowa wystawa prac (literackich i plastycznych), 
- konkurs: prezentacje autorów „Lokomotywa Pani Agnieszki”, 
- wystawa „Czytanie na medal”, 
- występ mażoretek i występ Chóru muzycznego ze Szkoły Muzycznej w Świdnicy, 
- animacje bractwa, Sali zabaw Juum, Strefa kibica, 
- stanowiska wydawnicze (zakup książek), 
- podpisywanie książek przez autorów, spotkania z pisarzami. 

 Dni Papieskie - wykłady: 
- Z. Grześkowiak: Dialog Jana Pawła II z buddyzmem, 
- R. Kaśków: Jan Paweł II o Europie i europejskości, 
- W. Koryciński: Ikonografia cierpienia. 

 Europejskie Dni Dziedzictwa:  
- spacer po siedzibie cystersów, degustacja kuchni kresowej, wystawa – wszystko po to, by 
lepiej poznać kulturę kresową,  
- udział w prowadzonych przez Olimpię Kuzio warsztatach tanecznych, 
- udział w programie „Master Chef”,  
- kosztowanie potraw kuchni kresowej.  

 Zajęcia cykliczne organizowane dla dzieci w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Świdnicy, promujące czytelnictwo poprzez zabawę i naukę: „Abecadło”, „Baśniolandia”, 
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„Baśniolandia Junior”, „Wokół książki”, „Bajeczne podróże”, „Chwilka z bajeczką”. Wycieczki 
po bibliotece, lekcje biblioteczne. 

Imprezy i wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury: 
 Przegląd Zespołów Kolędniczych;  
 Dzień Talentów MDK - prezentacja wszystkich pracowni MDK; 
 Uroczyste podsumowanie roku oświatowego MDK; 
 XVI Ogólnopolski Konkurs piosenki dla Dzieci i Młodzieży „Przebój z jajem”; 
 XV Dolnośląski Konkurs Keybordowy „Mistrz Klawiatury”; 
 Przegląd piosenki literackiej „PAPALI”; 
 Spektakl teatralny „Raz dokoła”; 
 Miejskie Obchody Święta Niepodległości; 
 Konkurs Plastyczny „Barwy Niepodległości” 
 Powiatowy Konkurs Recytatorski „Nie rzucim Ziemi skąd nasz ród”; 
 IX Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego; 
 Warsztaty malowania  i zdobienia bombek choinkowych; 
 Bożonarodzeniowy Koncert Kolędowy; 
 Wernisaż konkursu plastycznego „Kartka świąteczna - Boże Narodzenie”; 
 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych; 
 XXIII Międzynarodowy Konkurs Modeli Redukcyjnych „Junior 2019”; 
 79 Rocznica Zbrodni Katyńskiej; 
 IX Szachowe Mistrzostwa Świdnicy; 
 Ferie Zimowe – półkolonie; 
 Wyjazd na „Hop Sanki” w ramach Akcji Zima; 
 Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej; 
 Dzień Wojska Polskiego – prezentacja artystyczna; 
 Obchody Święta Konstytucji 3 Maja – obchody miejskie, festyn parafialny, prezentacje 

artystyczne; 
 Warsztaty malowania pisanek ; 
 Festyn rekrutacyjny SP nr 4; 
 XLVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno Krajoznawczy; 
 XII Rodzinny Rajd Szlakiem Papieskim; 
 „Świdnicka Gryfiada”; 
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 Półkolonie Letnie; 
 Warsztaty maski w ramach projektu "Czas na teatr, teatr na czasie"; 
 Koncert „Jesienne liście”; 
 IV Świdnicki Marsz na Orientację; 
 Artystyczny Plener Świdnicki; 
 XVIII Przegląd Piosenki turystycznej i Ekologicznej "Na Szlaku"; 
 Powiatowy Konkurs Wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo – Wschodnich; 
 Bieg Patrolowy Śladami Mieczysława Kozara – Słobódzkiego; 
 X Rajd Niepodległości "Szlakiem Zamków Piastowskich" 
 Rajd pieszy – Góry Orlickie; 
 Rajd Pieszy – Kudowa Zdrój – Góry Stołowe; 
 Warsztaty ceramiczne „Ceramika łaczy pokolenia”;  
 Koncert piosenki Jacka Kaczmarskiego; 
 I Memoriał Szachowy Salo Landaua; 
 Konkurs Poezji i Prozy Jana Pawłą II - ARKA; 
 Wernisaż XIV Dolnośląskiego Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II”; 
 Uroczyste obchody śmierci Witolda Pileckiego; 
 Udział w Dniach Świdnicy – prezentacje artystyczne; 
 Udział w Otwarciu Parku Centralnego – prezentacje artystyczne; 
 Koncert z okazji obchodów 25 lecia – SONEL;  
 Obchody 80-tej rocznicy napaści ZSRR na Polskę; 
 Koncert kolęd „Zespół Totus Musicus i jego goście”; 
 Żywa Szopka – jasełka; 
 III Turniej Bożonarodzeniowy w Szachach. 
Imprezy i wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Muzeum Dawnego Kupiectwa: 
Wystawy: 
 „Świdnicka szopka bożonarodzeniowa”; 
 „Kolekcja Świdniczan”;  
 „Silesia et Ducati Silesiae - dawne mapy Śląska i księstw śląskich Jonasa Scultetusa 

i Fridericusa Khunoviusa ze złotego wieku kartografii niderlandzkiej” – wystawa ze zbiorów 
kolekcjonerów prywatnych; 

 „Rzeźba Kameralna” – wystawa ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.076,89 
1.552,68 

 
 

2.572, 81  
 

9.832,13 
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 „Ilustracje bajek niewydanych ” – wystawa fotografii Jacka Boczara przygotowana w ramach 
XXXII Dni Fotografii.  

 Śladami Anny Świdnickiej”. Wystawa plenerowa,  merytorycznie przygotowana przez 
pracowników Muzeum Dawnego Kupiectwa w ramach polsko-czeskiej konferencji „Anna 
Świdnicka. Śląsk-Czechy-Europa” w czerwcu 2019 r.  

 „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.  

Konkursy: 
 „Konkurs o Annie Świdnickiej” - dla uczniów świdnickich szkół podstawowych zorganizowany 

wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 8 i Towarzystwem Regionalnym Ziemi Świdnickiej; 
 „Świdnicka szopka bożonarodzeniowa” – VI 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 TRZŚ. 

Lekcje muzealne i historyczne: 
 „Śladami Anny Świdnickiej” podczas międzynarodowej konferencji w Teatrze Miejskim 

w Świdnicy;  
 „Dawne miary w Polsce i na Śląsku” dla Szkoły Podstawowej w Strzelcach Świdnickich; 
  „Początki miasta Świdnicy”; 
 „Czy Świdnica rozwijała się dzięki piwu?”.  
Konserwacja eksponatów: 
 konserwacja szyldu świdnickiej firmy Oscara Goldmanna (koszt: 1.109,76); 
 konserwacja pochodzącej z początku XX w. witrynki na słodycze (koszt: 4.396,00); 
 konserwacja wagi równoramiennej z przełomu XIX i XX w. (koszt: 2.186,00); 
 konserwacja wagi monetarnej z XVIII w. i odważnika (koszt: 1.978,00);  
 konserwacja barokowej puszki aptekarskiej (koszt: 796,75); 
 konserwacja półkorca pruskiego (koszt: 659,00); 
 konserwacja etui na złote monety (koszt: 573,90); 
 konserwacja wagi monetarnej Paulusa Deinerta (koszt: 769,00); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

357,00 
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Spotkania autorskie: 
 wykład dr. Bartłomieja Perlaka o osobach internowanych podczas stanu wojennego na Dolnym 

Śląsku i Opolszczyźnie;  
 przygotowanie w cyklu „Arytmetyka kupiecka” kursu arytmetyki linearnej (z zastosowaniem 

abaku) przeprowadzonej przez Witolda Łuczyńskiego z Cives Glogoviae; 
 wykład B. Muchy „Struktura i uzbrojenie piechoty wojska polskiego w latach 1918-1939” 

z okazji Święta Niepodległości; 
 wykład F.Wolańskiego „Konstytucja 3 Maja. Zapomniany zamach stanu w słusznej sprawie”. 

 
1.232,56 

 
353,00 

 
593,00 

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

„Lato na podwórku” – IV edycja prowadzona przez Fundację Ładne Historie. W ramach projektu, 
na wybranych podwórkach w Świdnicy przez całe wakacje odbywały się bezpłatne animacje 
i zajęcia edukacyjne różnego rodzaju dla dzieci, prowadzone przez doświadczony zespół 
pedagogów i animatorów kultury. Działania były prowadzone w pięciu różnych lokalizacjach: Oś. 
Młodych, Oś. Zarzecze, ul. Gdyńska, Oś. Zawiszów, na podwórku w Centrum. Program obejmował: 
zajęcia profilaktyczne, animacyjne, plastyczne, artystyczne, sensoryczne, sportowe, naukę tańca…. 
W ramach projektu świdniczanie razem robią coś dobrego dla dzieci w swoim najbliższym 
otoczeniu. 
„Noc Świętojańska” przy Zalewie Witoszówka. W programie warsztaty: plastyczne, szydełkowania, 
budowy instrumentów muzycznych, stoiska rzemieślnicze i artystyczne, malowanie twarzy, gry, 
zabawy dla całych rodzin, ogniska świętojańskie… .  

 

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; 

 
31.000,00 

 
101.000,00 

 
79.000,00, w tym 

30.000,00 z MKiDN 
5.200,00 

 
11.500,00 

 
7.600,00 
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 Festiwal Piosenki Przedszkolnej - konkurs dla przedszkoli, występy amatorów, 
 Cykl nagrań „Setka w Teatrze” – nagrywanie teledysków zespołów amatorskich. 
Wydarzenia organizowane przez MBP: 
 Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką; 
 Warsztaty pisarskie prowadzone przez Barbarę Elmanowską; 
 Warsztaty dla początkujących autorów. 

1.000,00 
 
 

0,00 
8.335,00 

0,00 

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

Zdania na podstawie art. 19 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu: 
 Lekcje sztuki – zrób to sam! – realizowała Fundacja Ładne Historie; 
 Turniej Halowej Petanki i Krokieta - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Licznikowiec 

2009”; 
 Koncerty paschalne muzyki cerkiewnej z udziałem chóru „Aksios” Białoruś – Parafia 

Prawosławna; 
 IX Przegląd Piosenki Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Piosenki lat 70 - realizował Świdnicki 

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

„Bliżej Ciebie”; 
 Wiosna Radościa Dzieci – realizowało Stowarzyszenie w Dobrych Rękach; 
 Tańce Dolnośląskie – korzenie naszego regionu – realizowało Stowarzyszenie W Kręgu Tańca; 
 Prowadzenie domów tymczasowych dla zwierzat na terenie miasta Świdnicy – realizowało 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzetami; 
 Koncert Zaduszny Muzyki Cerkiewnej – zealizowała Parafia Prawosławna; 
 X Dni Lwowa i Kultury Kresowej – realizowało Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 

Południowo- Wschodnich; 
 Wyjazdowe warsztaty sportowe „Zostań człowiekiem z żelaza” – realizował Klub Sportowy 

Żelazna Świdnica; 
 Stragan Kultury „Tutejsi – VIII edycja” – realizowało Stowarzyszenie Miłośników Tańca 

„Jubilat”; 
 „Śmiech to zdrowie” – realizował Stowarzyszenie „Amazonki”; 
 „V Świdnicki Tydzień Bliskości” - realizowało „Mamy co kochamy, czyli Stowarzyszenie 

Świdnickich Mam. 

Łacznie: 74.194,00 
9.894,00 
2.000,00 

 
9.000,00 

 
1.800,00 

 
2.490,00 

 
6.090,00 

10.000,00 
 

5.000,00 
 

5.500,00 
2.400,00 

 
4.000,00 

 
10.000,00 

 
4.900,00 
1.120,00 
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PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT poprzez kluby sportowe tj.: Miejski Klub Siatkówki 
„POLONIA” Świdnica, Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica”, Miejski Klub Sportowy „Polonia-Stal” 
Świdnica, Automobilklub Sudecki, Świdnickie Stowarzyszenie Rajdowe, Stowarzyszenie Fighter 
Klub Kaczmarek Grodowski, „BOKS POLONIA ŚWIDNICA”, MKS Polonia Świdnica (akrobatyka), 
Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do Gryf, Sportowy Klub Taekwon-do „TIGER”, Świdnicki Klub 
Bokserski Respect, Stowarzyszenie G4 Sport Club, Stowarzyszenie Basket Świdnica działające 
w dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, boks, akrobatyka, rajdy samochodowe, 
kickboxing, Mistrzostwa Polski, Europy i Świata. 

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;  
 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: 
 3 nagrody osobom w łącznej wysokościł. 
Na podstawie uchwały nr XXXVII/394/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 października 2017 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się 
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalania ich 
wysokości przyznano: 
 3 stypendia osobom: Zuzannie Bator za projekt pt. „Między organami”, Sylwi Brzęczek za 

projekt pn.” Świdniczan projet marzeń”, Andrzejowi Błażewiczowi za napisanie tekstu 
dramatycznego do inscenizacji. 

Dofinansowanie lub współorganizacja imprez: 

868.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000,00 
 

2.800,00 
 

50.000,00 
 
 
 
 
 
 
 

16.500,00 
 
 
 
 
 
 

15.600,00 
 

52.087,64 
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- 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, Święta Wojska Polskiego, Narodowego Święta Niepodległości, 
uroczystym wręczeniem nagród w dziedzinie kultury oraz tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy, 
organizacją Świdnickiej Kolędy. 
 
W roku 2019 nie były nadawane tytuły: „Honorowy Obywatel Miasta Świdnicy” i „Zasłużony dla 
Miasta Świdnicy”.  
Zleceniem organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych, tj.: 
 Wydanie 46. Tomu Rocznika Świdnickiego”; 
 Oprawa muzyczna uroczystości miejskich przez Orkiestrę Dętą Music Label; 
 IV Międzynarodowy Festiwal Organowy im. Christiana Schlaga; 
 Wojny Podwórkowe; 

 
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 2019 we współpracy z instytucjami kultury i sportu oraz 
organizacjami pożytku publicznego, które Miasto promowało lub wspierało finansowo:  
 

Motoryzacja: 
 47. Rajd Świdnicki „KRAUSE” – Rajd Samochodowy Mistrzostw Polski. 

Akrobatyka: 
 XXIII Międzynarodowy Turniej Wiosny w Akrobatyki Sportowej im. Henryka Chmielewskiego; 
 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Akrobatyce Sportowej; 
 Mistrzostwa Dolnego Śląska w Akrobatyce Sportowej. 

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

Triathlon: 
 II Marconi Indoor Triathlon Świdnica. 

Lekkoatletyka: 
 V RST Półmaraton Świdnicki: 

- „Zanim Dorosnę do Maratonu” bieg dla dzieci w ramach 5 RST; 

 
 
 
 
 
 

64.750,00 



135 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2019 

 

 - „Dzika Piątka” - bieg na dystansie 5 km w rmach RST; 
 12. Bieg Niepodległości; 
 Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si Anita – 4 edycja; 
 Świdnicki Bieg Noworoczny „ZUPBADURA” – 4 edycja; 
  „Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne” - biegi dla dzieci i młodzieży  – reaktywacja 2019; 
 „Orientuj się w Świdnicy” Mistrzostwa Szkół Podstawowych oraz mieszkańców; 
 I Nocny Bieg Bolka Świdnickiego; 
 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym; 
 Orientuj się w Świdnicy otwarty trening biegowy + zawody Bno; 
 XI Bieg Goplany - Świdnicki Turniej Biegowy; 
 II Bieg Papieski w ramach obchodów XIV Dni Papieskich; 
 II Matex Bieg Małego Gladiatora - bieg przeszkodowy dla dzieci; 
 III Charytatywny Bieg „Budzika w PiDżamie” (Świdnicki Turniej Biegowy); 
 VI Bieg na Wieżę Ratuszową; 
 Bieg na Orientację Mistrzostwa Świdnicy; 
 VI Międzypokoleniowy Otwarty Przełajowy Bieg Pojednania „Rodzina bez przemocy”; 
 DABRO-BAU Furia Świdnicka II - bieg przeszkodowy; 
 „Biegowa Świdnica” - (treningi biegowe); 
 Świdnicka Grupa Biegowa – treningi wytrzymałości, tempowej/ siły biegowej, wycieczki 

biegowe, treningi siły biegowej, trening tabata. 
Koszykówka: 

 Domino Streetball - Turniej Koszykówki Ulicznej; 
 Mecze Ligowe Koszykówki Polonia Świdnica; 
 Mecze Ligowe Koszykówki Basket Świdnica. 
 Mikołajkowy Turniej Mini koszykówki dla Dzieci. 

Wrotkarstwo: 
 Kurs instruktora wrotkarstwa. 

Rekreacja  
 III Olimpiada Sportowa na Lodzie; 
 Dzień Sportu – przedstawienie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta, w tym prezentacja 

świdnicjich organizacji sportowych podczas Dni Świdnicy; 
 III Festyn Sportowo – Rekreacyjny w ramach Dni Świdnicy;  
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 XVIII Turniej Sportowy „Ty Możesz Zostać Mistrzem”; 
 IX Blok sportowo-rekreacyjnych zawodów dla dzieci i młodzieży KRASZOWICE 2019; 
 XV Ogólnopolski Memoriał Krzysztofa Huzarskiego w Kręglach Kobiet i Mężczyzn; 
 XV Otwarte Mistrzostwa Świdnicy w Kręglach; 
 Turniej Niepełnosprawnych (XVII edycja); 
 XX Wojewódzki Festiwal Gier i Zabaw Rekreacyjnych; 
 XII Grand Prix Świdnicy w Petance; 
 I Turniej Pamięci Żołnierzy Wyklętych; 
 I Bitwa Powietrzna o Świdnicę- Walki Zdalnie Sterowanych Modeli; 
 Sportowa Polsko-Czeska olimpiada pn. „Olimpiada sportowa nie zna granic”; 
 „TKKF Dzieciom” - Festyn sportowo – rekreacyjny dla uczniów SP 315; 
 Świdnicki Test Przedszkolaka – konferencja Odpowiedzialnego Rodzica; 
 IX Kolęda Sportowa – spotkanie sympatyków, zawodników, organizatorów świdnickiego 

sportu; 
 Cykl Zawodów Współzawodnictwa Szkolnego; 
 Ferie z OSiR-em; 
 Regionalne Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym; 
 Festyn Rodzinno -Sportowy pod hasłem „Jan Paweł II papieżem sportowców”; 
 Mecz futbolu amerykańskiego; 
 I Świdnicki zlot VAG System; 
 III Świdnicki Festiwal Kolorów; 
 Marsz z kijami – Dni Seniora; 
 Otwarte treningi curlingu z z reprezentantem Polski, Bartoszem Łobazą; 
 Aktywni 24 - 24-godzinna jazda na rowerze stacjonarnym, ergometrze wioślarskim i biegu na 

bieżni machanicznej; 
 Rajd Rowerowy nad Jezioro Bielawskie; 
 Piknik rowerowy „Świdnica na rowery”; 
 Rajd Rowerowy Szlakiem Pałaców i Rezydencji; 
 Rajd Rowerowy w ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu; 
 Rajd Rowerowy wokół Książańskiego Parku Krajobrazowego; 
 Rajd Rowerowy wokół Ślęży. 

Kajakarstwo: 
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 Zawody Kajakowe w ramach obchodów XIV Dni Papieskich; 
Taniec towarzyski: 

 Turniej Tańca Towarzyskiego. 
TAEKWON-DO: 

 II Otwarte Mistrzostwa Polski Południowej w Taekwon-do dzieci, młodzików i kadetów 
Związku Sportowego Unia Taekwon-do. 
KICKBOXING, MUAY THAI: 

 Otwarte Mistrzostwa Polski w Sztukach Walki; 
 Mistrzostwa Świata World Kickboxingu Association  (mieszane sztuki walki). 

Sporty siłowe: 
 III Puchar Świdnickiego Dzika – wyciskanie sztangi leżąc; 
 II Międzynarodowy Turniej Młodych Talentów w podnoszeniu ciężarów. 

Boks: 
 „Piknik Bokserski pod Zamkiem Grodno”; 
 XIII Międzynarodowy Turniej Bokserski Wiesława Rutkowskiego. 

Hokej: 
 Turniej Hokeja na Lodzie; 

Piłka nożna: 
 Noworoczny Charytatywny Turniej Piłkarski „Łączy nas Footbool”; 
 I Memoriał Piłkarski im. Grzegorza Solarza dla zawodników z rocznika 2006; 
 XIV Międzynarodowy Turniej Piłkarski Silesian CUP; 
 Mecz Towarzyski Piłki Nożnej Byłych Zawodników Polonii „Polonia Oldboje i Przyjaciele” vs 

„Dabro Bau Oldboje i Przyjaciele”; 
 IV Silesian Autumn Cup – Krajowy Turniej Piłkarski; 
 Mecze ligowe piłki nożnej MKS Polonia Stal Świdnica; 
 Mecze ligowe piłki nożnej UKS Gryf Świdnica; 
 Cykl turniejów piłkarskich dla dzieci; 
 Mecze Ligowe Żeńskiej Akademii Piłki Nożnej; 
 Turniej Piłki Nożnej dla Roczników 2012/2013; 
 III Turniej Tatusiów - Turniej Piłkarski; 
 Turniej Piłki Nożnej dla Rocznika 2012; 
 VII Charytatywny Halowy Turniej Piłkarski; 
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 I Otwarte Mistrzostwa w Plażowej Piłce Nożnej „Plaża Świdnica 2019”; 
 I Festiwal Piłki Nożnej Dziewcząt; 
 Turniej zakładowy piłki nożnej; 
 XVI Międzynarodowy Turniej Piłkarski Silesian Winter Cup. 

Piłka ręczna: 
 I Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Ziemi Świdnickiej; 
 VIII Festiwal Piłki Ręcznej Świdnica Cup; 
 Mecze Ligowe ŚKPR; 
 IV Memiriał Jakuba Marcinkowskiego w piłce ręcznej; 
 Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Świdnica Cup; 
 I Międzynarodowy Turniej o Puchar Ziemi Świdnickiej w piłce ręcznej; 
 Mecze Ligowe piłki ręcznej mężczyzn ŚKPR Świdnica; 
 Mecze Ligowe piłki ręcznej kobiet i mężczyzn APR Świdnica; 
 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; 
 IX Ogólnopolski Turniej Siatkówki Kobiet im. Tadeusz Ząbka; 
 Świdnicka Volleymania – (VI edycja) Turniej Siatkarski; 
 Powiatowa Liga Siatkówki; 
 Mecze Ligowe siatkówki kobiet MKS Polonia Świdnica; 
 Mecze Ligowe siatkówki mężczyzn UKS Świdnica; 
 Mecze Ligowe KPS Świdnica; 
 Amatorska Powiatowa Liga w piłce siatkowej mężczyzn – II runda 50 i I runda 51 edycji. 

Koszykówka: 
 VIII Turniej koszykówki Domino StreetBall; 
 Mecze Ligowe Koszykówi Basket Świdnica. 

Szachy: 
 I Memoriał Salo Landaua – turniej szachowy; 
 III Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka; 
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 IX Szachowe Mistrzostwa Świdnicy; 
 VII Mistrzostwa Świdnicy Juniorów w Szachach; 
 VII Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego. 

Wędkarstwo: 
 XII Zawody Muchowe Mistrzostwa Koła; 
 IX Zawody Gruntowe Wędkarskie; 
 III Rzeczne Mistrzostwa Spinningowe Koła Świdnica; 
 III Otwarte Zawody Muchowe o Puchar Prezesa Koła PZW Świdnica (sucha mucha); 
 II Otwarte Zawody Muchowe o Puchar Prezesa Koła PZW Świdnica; 
 Spławikowe Mistrzostwa Koła Seniorek, Seniorów i Młodzieży; 
 Spławikowe Zawody Emerytów i Rencistów; 
 W Poszukiwaniu Kropka Spinning, mucha (rekreacyjny połów pstrąga); 
 XVII Zawody Spławikowe o Puchar Ziemi Świdnickiej; 
 Zawody Gruntowe – wędkarstwo; 
 VII Memoriał im. Jacka Barańskiego. 

JUDO: 
 X Otwarte Mistrzostwa Świdnicy dzieci i młodzieży - Superliga JUDO; 
 Zunifikowane Mistrzostwa Europy Sportów Walki; 
 Mikołajkowy Turniej Mini koszykówki dla Dzieci. 

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

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

Bowling: 
 XII Otwarte Mistrzostwa Świdnicy w Bowlingu. 

Tenis ziemny: 
 VII Memoriał Bogdana Szymańskiego w Tenisie Ziemnym; 
 V Turniej Tenisowy Mikstów Pamięci Bogdana Szymańskiego; 
 V Turniej Mikstów Pamięci Wiesia Kułakowskiego. 

Caravaning: 
 V Międzynarodowy Zlot Caravaningowy; 
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 Funkcjonowanie Campingu nr 243 od maja do września; 
 XII Świdnicki Zlot Caravaningowy. 

Duathlon: 
 I Marconi Duathlon Świdnica. 

Bosmanat: 
 Funkcjonowanie Bosmanatu od maja do września. 

 
POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ: 
 Kwestie związane z ogłaszaniem konkursów oraz wyników konkursów; 
 Prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne; 
 Stwoerzenie zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym, składającego się z 

przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych tj. Rada Sportu; 
 Udostępnianiae obiektów sportowych; 
 Udzielanie informacji o zewnętrznych źródłach finansowania; 

5.3.5. Rozwój infrastruktury 
w obszarze kultury, 
sportu i rekreacji, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych. 

  

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 

 Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy podnosząc poziom wiedzy i 
doskonaląc umiejętności zawodowe wzięli udział w 38 szkoleniach zorganizowanych przez 
podmioty zewnętrzne, w tematach: 
 opieka wytchnieniowa, 
 diagnoza rodziny, 
 usługa asystenta rodzinyw świetle ustawy „za życiem”, 
 rola asystenta rodziny i jego zadania, 

36.000,00 
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do rzeczywistego 
zakresu pomocy 
(inwentaryzacja) 

 podział zadań między pracownikiem socjlanym a asystentem rodziny, 
 rozwój kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia interwencji kryzysowej, 
 interwencja kryzysowa w pracy z osobami doświadczającymi przemocy, 
 procedura odebrania dziecka, 
 zależnienie od alkoholu i rodzina z problemem alkoholowym, 
 zmiany w procedurze „Niebieskiej Karty”, 
 standardy usługi pomocy społecznej, 
 kierowanie do schroniska osób bezdomnych, 
 ustawa o pomocy społecznej, 
 pomoc społeczna a ochrona zdrowia psychicznego, 
 pomoc postpenitencjarna, 
 wywyad środowiskowy, 
 rozwój lokalny a ekonomia społeczne, 
 koordynacja sysytemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych 

i wychowawczych, 
 KPA w ośrodku pomocy społecznej, 
 Karta Dużej Rodziny, 
 świadczenie wychowawcze 500 plus, 
 Fundusz Alimentacyjny, 
 stypendia szkolne, … 

 „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – warsztaty wsparcia rodziców i wychowawców 
w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, ukierunkowane na 
przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie 
kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Nauka otwartej, konstruktywnej 
komunikacji w rodzinie i poza nią, relacji opartych na wazjemnym szacunku i współpracy, 
służących tworzeniu środowiska najbardziej wspierającego naturalny rozwój dziecka. W  roku 
2019 zrealizowano 9 edycji programu, które łącznie ukończyło 108 osób: 
- 6 edycji część I Budowanie relacji dorosły – dziecko – 72 osoby; 
- 2 edycje część II Wspieranie procesu budowania wzajemnych relacji między dziećmi – 22 
osoby; 
- 1 edycja część III dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniajaca problemy wieku 
dorastania – 14 osób. 
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 Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie, w celi 
kształtowania prawidłowych relacji i umiejętności rodzicielskich wobec dzieci bez przemocy. 
Realizacja: 10 spotkań po 3 godziny, łącznie 30 godzin przez 2 terapeutów przy wykorzystaniu 
Modelu Duluth. Uczestniczyło w nich 10 osób.  

 Grupa wsparcia dla osób, które doświadczyły lub doświadczają przemocy w rodzinie.Grupa o 
charakterze otwartym prowadzona przy wykorzystaniu Moedlu Duluth. Realizacja: 5 
dwugodzinnych spotkań, w których uczestniczyło 8 osób.  

 Grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, cierpiących na depresję, zaburzenia 
psychiczne lub inne dolegliwości emocjonalne utrudniające funkcjonowanie w życiu 
społecznym lub osobistym oraz dla ich rodzin i bliskich. Realizacja: 1 raz w tygodniu po 2 godz. 
Odbyło się 41 spotkań – 82 godz. w których uczestniczyło 6 osób.  

 Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów klas V-VIII SzP nr 2 pn. „Bezpieczne dorastanie”. 
Realizacja 9 spotkań dla 2 zespołów kalsowych w wymiarze 6 godz. i 8 zespołów klasowych po 
4 godz. Łącznie 38 godz. warsztatów.  

 Wykłady dla mieszkańców  
- „Dwa mózgi w domu” prowadzony przez neurodydaktyka dr Marka Kaczmarzyka. 
- „Jak komunikować się z nastolatkiem” prowadzony przez Tomasz Bilickiego, specjalistę 
w zakresie interwencji kryzysowej dzieci i młodzieży. 

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

6.600,00 
 
 
 

2.200,00 
 
 

7.740,00 
 
 

4.560,00 
 
 

1.520,00 
 

5.4.2. Systematyczny pomiar 
przekazywanej 
pomocy w wymiarze 
całego miasta 
i pojedynczych 
klientów pomocy 
społecznej 

Rozwinięcie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 
 Udzielanie porad i innych form wsparcia: 
 Pracę na rzecz rodzin w 2019 realizowało 7 asystentów rodziny; 
 Asystenci rodziny wsparciem objęli 101 rodzin, w tym: 
- 25 rodzin nowych; 
- 45 rodzin zostało zobowiązanych do pracy z asystentem przez sąd; 
- 1 rodzina z 2 dzieci objęta wsparciem w ramach ustawy „Za życiem”, z tytułu niepełnosprawności 
dziecka; 
- w rodzinach objętych asystenturą wychowywało się łącznie 157 dzieci; 
- w rodzinach objętych asystenturą 41 dzieci przebywało w pieczy zstępczej; 
- na dzień 31.12.2019 r. wsparcia asystenta rodziny wymagało 70 rodzin. 
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 Udzielenie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom. Pomocą 
objęto 267 osób, w tym: 
- 145 ze zdiagnozowaną chorobą, 
- 86 bez diagnozy, z podejrzeniem występowania choroby psychicznej, 
- 26 ubezwłasnowolnonym całkowicie, w tym 25 z ustanowionym opiekunem 
prawnym, 
- 10 ubezwłasnowolnionym częściowo, w tym 10 z ustanowionym kuratorem. 

 Realizacja zadań publicznych w ramach konkursów ofert z podmiotami prowadzącymi 
działalność społecznie użyteczną w zakresie pomocy społecznej: prowadzenia jadłodajni, 
pozyskiwanie i dystrybucja żywności: Caritas Diecezji Świdnickiej, Towarzystwo im. Świętego 
Brata Alberta, Spółdzielnia Socjalne „MITOS”. 

 Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, którego celem jest zapewnienie członkom 
rodzny osób niepełnosprawnych alternatywnej formy czasowej opieki. Wsparcie członków 
rodziny w opiece nad osobą niepełnosprawną z orzeczonym znacznym stopniem 
niepełnosprawności oraz dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.  

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

 Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy 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.  

 Rozpoczęto projekt partnerski pn. „Świdnickie Jaskółki” w ramach RPO WD na lata 2014-
2020, Osi 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, 
Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne, 
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który jest komplementarny z projektem  „Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na 
mieszkania wspomagane”  i 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 (patrz pkt 5.4.7).  

 Kampania „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”. W ramach kampanii MOPS 
realizował: 
- wystawę plakatów „Przemoc. Twoja sparwa”; 
- emisję spotu „Chłopcy i mężczyźni przeciwko przemocy – 10 rzeczy, które mogą zrobić 
mężczyźni, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet wg Jacksona Katza:; 
- akcja „Biała wstążka”. 

 W ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Miasto Świdnica na lata 2016-2020 pracownicy socjalni objęli 
wsparciem łącznie 2.036 rodzin.  

 Włączenie się w Program „Powiedz STOP” w zakresie: zachowań agresywnych w Internecie, 
Wytwarzania poczucia, że hejtując ranimy osobę, w która hejt jest wymierzony, zobrazowania 
złożoności uczuć, z jakimi walczy osoba doświadczajaca hejtu, pokazanie strategii radzenia 
sobie z hejtem, rozszerzenia wiedzy dotyczącej pozytywnej integracji interpersonalnej, 
symptomów uzależnienia oraz maechanizmów i negatywnych konsekwencji uzależnienia.  

 Prowadzenie poradnictwa rodzinnego dla klientów MOPS-u, przede wszystkim dla rodzin 
uwikłanych w problemy uzależnień i przemocy domowej. Łącznie zrealizowano 450 godzin 
konsultacji, w tym udzielono: 
- 341 konsultacji osobom dorosłym, 
- 109 konsultacji dzieciom, 
- 278 porad osobom dorosłym korzystającym z e wsparcia, poradnictwa lub terapii rodzinnej, 
w tym 18 osobom niepełnosprawnym, 
- 70 porady osobom dorosłym korzystającym z innych oddziaływań terapeutycznych, w tym 8 
osobom niepełnosprawnym, 
- 111 porad dzieciom korzystającym ze wsparcia, poradnictwa lub terapii rodzinnej, w tym 19 
dzieciom niepełnosprawnym. 

 Wsparcie 101 rodzin przez asystentów rodzinnych. 
 Mieszkańcom Świdnicy, rodzicom i wychowawcom, zapewniono możliwość uczestniczenia 

w warsztatach wspierania rodziców i wychowawcóo pn. „Szkoła dla rodziców i 
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wychowawców”. W roku 2019 zrealizowano 9 edycji programu dla 108 uczestników. 
Spotkania odbywłt się w grupach 12-15 osobowych, w formie 10 spotkań, po 4 godz. 
lekcyjne, łącznie w wymiarze 40 godz. dla każdej grupy.  

 Zlecenie programów terapeutycznych mających na celu ogranizczenie szkód zdrowotnych 
wynikających z używania substancji psychoaktywnych Zakładowi Lecznictwa Odwykowego dla 
Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Mieszkańcy Świdnicy uwikłani w problem 
alkoholowy korzystali z profesjonalnego całodobowego programu terapeutycznego 
finansowanego przez NFZ, a 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.  

 Na zlecenie Miasta realizowane było zadanie „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży z programem socjoterapeutycznym”. Z zajęć  w placówkach wsparcia 
dzuennego skorzystało łącznie 159 dzieci i młodzieży.  

 Prowadzenie na zlecenie Miasta hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie przez Fundację 
Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”. Udzielono schronienia 11 osobom, w tym 4 
dorosłym i 7 dzieci.  

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.  
 Koperta życia – akcja z lat 2016-2018, w roku 2019 była dostepna dla osób zainteresowanych.  
Działania skierowane 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 2019r. nie wydatkowano środków na ten cel. 
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 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 
Starzenia”. List podpisali: 
 Starostwo Świdnickie, 
 Starostwo Dzierżoniowskie, 
 Gmina Świdnica, 
 Gmina Dzierżoniów, 
 Gmina Miasto Świdnica, 
 Gmina Dzierżoniów, 
 Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowej, 
 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdnicy, 
 Społeczna Akademia Nauk Wydział w Świdnicy, następnie dołączli: 
 Gmina Bielawa, 
 Gmina Strzegom, 
 Gmina Świebodzice, 
 Gmina Żarów, 
 Gmina Marcinowiece. 

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 2019r. realizowano rozpoczęty w 2018 r. projekt edukacji do starości pn. 
„Nawzajem sobie potrzebni” przy udziale szkół i przedszkoli gmin zrzeszonych w Koalicji. W 2019 
wdrożono projekt międzypokoleniowy z zakresu geocachingu pn. „Wspólna przygoda”. 
Nie wydatkowano środków na ten cel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



147 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2019 

 

 Program polityki prorodzinnej - Świdnicka Karta Dużej Rodziny. Posiadanie karty ułatwia 
rodzinom wielodzietnym łatwiejszy dostęp do wielu dóbr. Do programu przystąpiło 99 
partnerów. W 2019 wydano łącznie 1.070 kart – 220 rodzinom, w tym 389 dla rodziców/ 
opiekunów i 688 dla dzieci z tych rodzin. Od początku realizacji Programu przystąpiło 496 
świdnickich rodzin, w tym 36 rodzin wielodzietnych dołączyło w 2019 r. W ramach programu 
uruchomina jest strona internetowa: www.karta.swidnica.pl. 

 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”; 
 Polski Związek Niewidomych Koło w Świdnicy; 
 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 profilaktyczno-edukacyjne w formie spotkań Straży Miejskiej z seniorami w których 

uczestniczyło 45 osób.  
 Działania na rzecz prowadzenia klubów seniora w Świdnicy. 
 Działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych:  

- kampania edukacyjna „Bezpieczny Senior”, 
- inicjatywa społeczna „Razem Skuteczniej”. 

 Organizacja konferencji pt. „Mediacje w praktyce” z udziałem praktykujących mediatorów oraz 
gościa specjalnego sędzi Anny Marii Wesołowskiej.  

 Organizacja debaty pt. „Równouprawnienie w zakresie obowiązków domowych”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

5.4.5. Tworzenie dziennych 
domów wsparcia osób 
chorych i w wieku 
senioralnym oraz 
wzrost ilości usług 
opiekuńczych 
w miejscu 

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. Poza wyżej 
wymienionymi klubami 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 ramach dotacji 
organizacjom 
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zamieszkania dla osób 
starszych, chorych i  
z niepełnosprawnością 

2. Klub Seniora Zawiszów, utworzony przez Fundację Spichlerz Kultury. 
3. Klub Seniora „Nad Bystrzycą”, utworzony przez Kraszowickie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Obywatelskich.  
 
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, 

 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 2019 r: 
 psycholog, 
 dietetyk, 
 informatyk, 
 osoba prowadząca zajęcia z muzykoterapii, 
 osoba prowadząca zajęcia z tańca i choreografii,  
 osoba prowadząca zajęcia w ramach pracowni „Złota igła”. 

pozarządowym 
wydatkowano 

26.316,00 zł 



149 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2019 

 

5.4.6. Zmniejszenie 
marginalizacji 
społecznej 

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

 Zajęcia biblioterapeutyczne z osobami niepełnosprawnymi. 
 Realizacja programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Nieodpłatne dożywianie 

przekazywane osobom i rodzinom: W roku 2019 programem objęto 488 osób, które 
korzystały z posiłków w formie pełnego obiadu, dożywianie prowadzono w 9 pinktach 
żywnościowych w mieście. Łącznie wydano 69.197 posiłków.  

 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 2019. Program MRPiPS, w ramach którego 
miasto otrzymało środki finansowe na dofinansowanie 7 asystentów rodziny, zatrudnionych 
w MOPS. Asystenci pracowali z rodzinami w których występowały problemy opiekuńczo- 
wychowawcze, niepotrafiącej samodzielnie pokonać różnych trudności życiowych. Pracowali 
z rodzinami w których dzieci zostały zabezpieczone w pieczy zastępczej. Ich praca polegała na 
tym, aby wspomóc rodzinę w stworzeniu przez nią warunków pozwalających na powrót do 
domu rodzinnego. W roku 2019: 
- asystenci rodziny wsparciem obejmowali 101 rodzin, w których wychowywało się łącznie 
157 dzieci,  
- w rodzinach objętych asystenturą 41 dzieci przebywało w pieczy zastępczej. 

 Realizacja programu „MALUCH plus” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi do lat 3.  

 Wypłacanie świadczeń wychowawczych na podstwie programu rządowego „Rodzina 500+”; 
 Wypłacanie świadczeń w ramach programu rządowego „Dobry Start”; 
 Kampania „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”  
 Edukacja przez pracowników Straży Miejskiej w zakresie różnorodnych zagrożeń 

występujących w miejscach publicznych, segregacji oraz skutków spalania odpadów.  
 Spotkania pracowników Straży Miejskiej z dziećmi i młodzieżą szkolną dotyczące wykroczeń 

oraz sposobów ich unikania - 42 spotkania, w których uczestniczyło 1400 osób.  

0,00 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

406.155,00 zł, w tym z 
dotacji 236.155,00  

95.666,00 
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5.4.7. Utworzenie mieszkań, 
hostelu dla osób 
potrzebujących, w tym 
dla ofiar przemocy 
domowej oraz 
bezdomnych 

 Zakończono projekt pn. „Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania 
wspomagane” ” realizowany w ramach dofinansowania z RPO WD na lata 2014-2020, Osi 6 
Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
Poddziałania 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną -ZIT AW plegajacy na przebudowie, 
wyposażeniu oraz adaptacji 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 ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 Rozpoczęto projekt partnerski pn. „Świdnickie Jaskółki” w ramach RPO WD na lata 2014-
2020, Osi 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, 
Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne, 
który jest komplementarny z projektem  „Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na 
mieszkania wspomagane”  i 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.  
 Zakończono projekt pn. „Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 na 

mieszkania socjalne” realizowany w ramach dofinansowania z RPO WD na lata 2014-2020, Osi 
6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
Poddziałania 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną -ZIT AW plegajacy na przebudowie 
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 których to lokalach zostały zasiedlone 

Projekt o wartości 
3.998.300,31 zł, w tym 

dofinansowanie 
2.848.957,39zł 

 
 
 
 

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. 
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rodziny potrzebujące wsparcia. W sierpniu 2019 wręczono klucze do mieszkań nowym 
lokatorom. 

 MOPS prowadził mieszkania chronione na terenie miasta – ul. Mikołaja Kopernia 9e/1. 

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 2018-2020. 
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 poszerzenia wiedzy 
i świadomości dotyczącej skuteczności i bezpieczeństwa szczepień. W roku 2019 zaszczepiono 400 
osób, a w akcji informacyjno – edukacyjnej wzięło udział 400 osób. Program finansowany jest ze 
środków Gminy Miasto Świdnica.  
 Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2018 – 2020 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 i chłopców 
w wieku do 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. 

Koszt realizacji 
programu w 2019 r. 

wyniósł 19.600 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koszt realizacji 
programu w 2019 r. 

wyniósł 84.000,00 zł. 
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W 2019 r. zaszczepiono 113 dziewcząt z rocznika 2006, a akcją promocyjno-edukacyjną objęto 400 
osób (dziewcząt i chłopców z rocznika 2006 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 w Świdnicy. Program skierowany 
do dzieci zamieszkałych na terenie miasta uczęszczających do grup „zerówkowych” wszystkich 
przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz klas 0 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 ramach programu w 2019 r.: 
 przeprowadzono 556 badań diagnostycznych dzieci klas I, pod kątem sprawdzenia stanu ich 

uzębienia i przekazania tych informacji rodzicom w tzw. „Certyfikacie uśmiechu”. 
 Zalakowano 144 zęby. 
 Przyjęto Program Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2019 r - uchwałą nr XXX/19/18 
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 grudnia 2018 r. dotyczący prowadzenia działań z zakresu 
i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych.  
 Przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica – 

uchwałą nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 maja 2019 r. 
 Działania DDSW z zakresu terapii zajęciowej: 
 zajęcia ruchowe - codzienna gimnastyka; 
 zajęcia relaksacyjne – codziennie; 
 zajęcia kulinarne – „Kulinarne poniedziałki”; 
 zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne z psychologiem; 
 zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne z dietetykiem; 
 zajęcia integracyjne – grupowe;  
 zajęcia z muzykoterapii – „Muzyczne czwartki”; 
 zajęcia komputerowe;  
 gry poprawiające pamięć, uważność i koncentrację; 
 zajęcia teatralne zespołu „Teatrzyk Zielona Gęś” (choreoterapia);  

 
Koszt realizacji 

programu w 2018 r. 
wyniósł 32.220,00zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koszt zadania: 
1.271.315,28 zł  
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 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 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. 

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.  

 EKOpiknik „Spacer ekologiczny” – udział w warsztatach wykładach, grach i zabawach, które 
promowały postwy ekologiczne oraz udział w warsztatach wykonywania latawców i w 
symulacyjnej grze „wirtualna woda”. Organizacja: Urząd Miesjki w Świdnicy, No Sugar Cafe, 
Sportowy Klub Taekwon-do Tiger, Kooperatywa 124, Fundacja Ładne Historie i grupa 
ekoentuzjastów „Podziemie ekologiczme”.  

4.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.00,00  

5.5.3. Realizacja 
kompleksowych 
programów rozwoju 

 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. 
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fizycznego od juniora 
do seniora. 

Główne cele programu: 
 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 Federację Sportu oraz koordynowany przez Urząd Miejski 
w Świdnicy. 
W pierwszym etapie (luty-czerwiec) przeprowadzono zajęcia dla 10 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 2019 skorzystało 240 osób. Placówki objęte programem to 
SP nr 1,2,6,8,105 oraz 315 (SP4 nie bierze udziału w Programie z uwagi na posiadanie własnego 
basenu). Zajęcia były realizowane na krytej pływalni ŚOSiR przy ul. Równej w blokach 2x45 min. 
łącznie 20 godz. lekcyjnych. Projekt ma charakter cykliczny.  
 MALI WSPANIALI – program ogólnorozwojowy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Został 

stworzony przez połęczenie metodologii gier oraz uniwersalnych wartości wychowawczych 
związanych ze sztukami walki, aby zapewnić dzieciom od trzeciego roku zycia możliwość 
uczestniczenia w sporcie i aktywności fizycznej. Program został wprowadzony w 7 
przedszkolach miejskich. Programem objęto 14 grup, w każdej po max. 25 osób - łącznie 350 
uczestników. Zajęcia odbywałay się przez 25 tygodni raz na tydzień po 30 minut – łącznie 196 
godzin zajęć sportowo – edukacyjnych. Posumowaniem zajęć był „Świdnicki Test 
Przedszkolaka”. W program zaangażowała się Akademia Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu oraz Rzeszowie, które naukowo potwierdziły efektywność projektu, odkrywając, że 
program działa i skutkuje tym, że dzieci nie tylko rozwijają się fizycznie, ale także 
behawioralnie, kształtując umiejętności i motywację niezbędą do życia. 

5.5.4. Prowadzenie edukacji 
i prewencji w zakresie 

Prowadzenie działań z zakresu i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji 
społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych Gminy. Zadania te są 
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zwalczania uzależnień, 
w tym narkotyków, 
alkoholu i 
innych używek 

realizowane w oparciu o gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2019 r przyjęty uchwałą nr XXX/19/18 Rady Miejskiej 
w Świdnicy z dnia 21 grudnia 2018 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; 
 Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy; 
 Straż Miejska w Świdnicy; 
 Sąd Rejonowy w Świdnicy; 
 Prokuratura Rejonowa w Świdnicy; 
 organizacje pozarządowe; 
 placówki oświatowe. 
W ramach Programu w roku 2019 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 zadania 
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 
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społecznie użyteczną”, zleca zadania innym podmiotom. W 2019r. 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 2019r. 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 schroniska dla osób bezdomnych, 
 Prowadzenie i dystrybucja żywności, 
 Prowadzenie jadłodajni. 
Działania w ramach zwalczania narkomanii: 
 współorganizacja projektu „Lato na podwórku”, 
 „Blok strefy zabaw dla dzieci”, 
 „Rock przeciw Aids”, 
 zakup jednorazowych narkotestów z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w 

Świdnicy, 
 dofinansowanie zakupu urządzenia Drager Drug Test 5000 oraz akcesorii do urządzenia 

służącego do pomiaru zawartości narkotyków,  zakupionego przez KPP w Świdnicy.  

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 

 Inicjatywa lokalna – w ramach zadań publicznych.  
Zadania publiczne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie Uchwały nr 
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 : 

29.317,77 w tym 
wsparcie miasta: 

 
 9.974,77 
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obywateli w proces 
współtworzenia 
i współdecydowania o 
mieście 

 Remont siedziby Dolnośląskiego Sowarzyszenia Miłośników Motoryzacji;  
 „Sportowe wakacje” – organizacja turniejów piłkarskich dla młodzieży oraz wyjazdu na mecz 

ligowy polskiej Ekstraklasy” – Grupa Inicjatywna; 
 „Orientuj się w Świdnicy” – organizacja zajęć teoretyczno – praktycznych z zakresu biegów na 

orientację dla dzieci klas 4-5 świdnickich szkół podstawowych, przygotowanie aktualizacji map, 
tras oraz zawodów w Parku Młodzieżowym – ZHP w Świdnicy. 
 

Zadania realizowane na podstawie umów, zleceń w oparciu o ustawę Prawo zamówień 
publicznych: 
 Współorganizacja 5 RST Półmaratonu Świdnickiego; 
 „Orientuj się w Świdnicy” I edycja; 
 „Orientuj się w Świdnicy” II edycja; 
 „Orientuj się 2019”; 
 Program pn. „Mali Wspaniali” – I transza; 
 Program pn. „Mali Wspaniali” – II transza; 
 Marconi Duathlon Świdnica; 
 „Bieg Kobiet”; 
 Medale na „IV Neptun International Swimming Meeting”; 
 Startowe dla zawodników SKT „TIGER”; 
 Bieg na Wieżę ratuszową; 
 Zakup upominków na Turniej Ząbka; 
 Organizacja II edycji Pucharu Świdnickiego Dzika; 
 „Zanim Dorosnę do Maratonu” – medale dla dzieci w ramach V RST Półmaratonu Świdnickiego; 
 Bieg przeszkodowy Świdnicka Furia II; 
 Zakup upominków na Memoriał im. Henryka Zająca; 
 Zakup numerów startowych na Bieg ZUPBADURA; 
 „Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA”; 
 „Konkurs na kibicowanie w Półmaratonie Świdnickim”; 
 Czwartki Lekkoatletyczne; 
 Zakup statuetek na Memoriał Kuby Marcinkowskiego; 
 Zakup dresów na 50-lecie TKKF „Bolko”; 
 Kronika na obchody TKKF „Bolko”; 

12.999,05 
13.000,00 

 
6.340,00 

 
 
 

88.308,78 w tym 
wsparcie miasta: 

20.000,00 
2.000,00 
2.500,00 
2.000,00 
6.498,00 
3.982,00 

15.000,00 
5.000,00 

207,20 
500,00 

1.230,00 
1.999,95 
1.500,00 
1.500,00 

10.000,00 
1.000,00 

485,00 
1.700,00 
2.500,00 
3.000,00 
1.500,00 
1.000,00 

206,64 
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 Zakup pucharów z tabliczką na obchody 60-lecia – TKKF Licznikowiec; 
 Zakup upominków (polary) na obchody 60 liecia – TKKF Licznikowiec;  

599,99 
2.400,00 

5.6.2. Zapewnienie stałej 
komunikacji pomiędzy 
władzą 
a mieszkańcami, 
w tym utworzenie 
stałej platformy 
konsultacyjnej oraz 
organizacja  
cyklicznych 
i powszechnych 
spotkań oraz 
konsultacji 
społecznych. 

 Portal Facebook / Fanpage – „Centrum Wspierania Organizacjo Pozarządowych w Świdnicy”, 
„Świdnickie Centrum Wolontariatu”, „Młodzieżowa Rada Miasta Świdnica”. 

 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. 
 

 

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 2019 DO KOMUNIKACJI Z MIESZKAŃCAMI WYKORZYSTYWANA NW. NARZĘDZIA:  
 Bezpośrednie spotkania z mieszkańcami w poszczególnych rejonach miasta w zależności od 

potrzeb mieszkańców. 
 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. 
 Wydawano 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. 
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 Informacje o umowach realizowanych przez miasto przekazywane są mieszkańcom za pomocą 
elektronicznego rejestru umów.  

 Wydawanie ulotek informacyjnych o wydarzeniach, imprezach miejskich… 
 Bieżąca transmisja comiesięczna sesji Rady Miejskiej Świdnicy. 
 Konsultacje przed aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji  na lata 2015-2024. 
 Stronę do obsługi budżetu partycypacyjnego „Budżet Obywatelski”, składania wniosków 

i głosowania przez Internet. 
 Przystąpienie do tworzenia Geoportalu Świdnickiego przedstawiającego dane z Systemu 

Informacji Przestrzennej Świdnicy oraz z innych serwisów zewnętrznych udostępniających 
dane przestrzenne o gminie: 
 Pomniki Przyrody - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
 Mapy Zagrożenia Powodziowego - Informatyczny System Osłony Kraju, 
 Ortofotomapa 2006-2016, Trasy Rowerowe, Specjalna Strefa Ekonomiczna - Geoportal 

Dolny Śląsk, 
 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - Komenda Główna Policji, 
 Świdnica na zdjęciach - ze strony polska-org.pl oraz fotopolska.eu, 
 Ewidencja zabytków, 
 Nieruchomości na sprzedaż, 
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 
 Dane o jakości powietrza w mieści. 

 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 

Moduł ankietowy w oprogramowaniu tworzącym Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasto 
Świdnica. 
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5.6.5. Zawiązanie 
współpracy 
instytucjonalnej 
pomiędzy podmiotami 
gospodarczymi, 
sportowymi, 
kulturalnymi 
i oświatowymi 
oraz organizacjami 
i mieszkańcami 
w ramach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej oraz 
w regionie, w tym 
podejmowanie 
wspólnych 
przedsięwzięć 

 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 na rzecz realizacji projektu partnerskiego „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców 
 - Inteligentna Nowa Ruda”, której ideą jest przygotowanie przedstawicieli miast: Świdnicy i Nowej 
Rudy do wyboru i wdrażania inteligentnych rozwiązań technologicznych i innowacji społecznych 
służących poprawie zarządzania miastem na płaszczyznach tj. monitoring jakości powietrza, 
inteligentne sieci do zarządzania gospodarka komunalną, systemy monitorowania i zarządzania 
energią oświetlenia ulicznego (wdrożenie energooszczędnych technologii), ekotechnologie 
i innowacyjne rozwiązania ekologiczne przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w miastach. 
Projekt w realizacji w latach 2019 -2021. 
 Współpraca 108 gmin na rzecz wypracowania Programu Wykonawczego do Strategii  
Rozwoju Sudety 2030 oraz wypracowanie kierunków przedsięwzięć strategicznych.  
 Współpraca Gminy miasto Świdnica z Lokalną Organizacja Turystyczną Aglomeracji  
Wałbrzyskiej (LOT AW). W ramach wspólnych działań m.in. prowadzona jest strona internetowa: 
www.lotaw.pl/. 
 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 
 

 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. 
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 Udział w spotkaniach organizowanych przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji  
Wałbrzyskiej. 
 Współdziałanie Gminy Miasto Świdnica z 107 jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz  
opracowania „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części 
Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030” oraz „Raprtu do Programu 
Wykonawczego Strategii Sudety 2030”. Wypracowanie kierunków przedsięwzięć strategicznych. 
Działania zapisane w dokumentach mają zmierzać do poprawy warunków życia mieszkańców 
i szybszego rozwoju gospodarczego południowej części Dolnego Śląska.  
 Udział przedstawicieli Gminy Miasto Świdnica w spotkaniach Komitetu Sterującego „Sudety 

2030”. 

 Udział w pracach na rzecz noweg Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 

lata 2021-2027. 

5.6.7. Kontynuacja 
współpracy 
międzynarodowej, 
w tym w ramach 
partnerstwa miast 
 

Realizacja mikroprojektu „Słowem i Obrazem” przez MBP im. C. K. Norwida w Świdnicy  
wspólnie z Biblioteką w Policach nad Metuji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
2014-2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska, Euroregion Glacensis z zakresu literatury, 
fotografii, grafiki, mającego przybliżenie kultury polskiej i czeskiej tworzonej przez artystów 
z pogranicza. W roku 2019 odbyły się m.in. warsztaty plenerowe dla początkujących artystów 
i autorów w Policach nad Metuji, konkurs, w którym wyłonieni zostali autorzy z dorobkiem 
literackim (jeden z Polski, drugi z Czech), wydanie książek nagrodzonym pisarzom.  
 W dniach 28-31.01.2019 r. Świdnicę odwiedził z wizytą studyjną Pana Frank Raumela, Dyrektor 

Biblioteki Miejskiej w Biberach. W trakcie wizyty został omówiony plan współpracy pomiędzy 
bibliotekami.  

 W dniach 14- 17.02.2019 r. Zespoł Mażoretek „Prima” ze Świdnickiego Ośrodka Kultury gościł 
w Iwano – Frankowsk na Ukrainie, uczestnicząc w XXIX Międzynarodowym Festiwalu FEST.  

 W dniu 22.02.2019 r. podjęto rozmowę z Panią Małgorzatą Jasińską-Reich, szefową z ramienia 
Partnerstwa Miast w Biberach w sparwie nawiązania współpracy instytucjonalnej pomiędzy 
Strażą Pożarna/Strażą Miejska w Świdnicą i Biberach.  

 W dniu 25.03.2019 r. przyjazd do Świdnicy z wizytą roboczą delegacji z Biberach. Wizyta 
z udziałem Pana Gunnara Hille z MSZ Niemiec oraz Pana Eckharda Hoffmanna dotyczyła 
promocji geniusza językowego i świdniczanina Emila Krebsa.  

 W dniach 3-5.05.2019 r. udział delegacji ze Świdnickiego Towarzystawa Partnerstwa Miast 

Wartość projektu 
14.560,64 euro, w tym 

dofinansowanie 
11.283,54 euro 
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w Biberach wraz z udziałem świdnickiej młodzieży w uroczystościach „Muzycznej Wiosny”. 
 W dniach 4-6.05.2019 r. udział delegacji z Urzędu Miejskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Biberach w obchodach Jubileuszu 50-lecia Biblioteki Miejksiej w Biberach.  
 W dniach 22-24.07.2019 r. udział przedstawicieli miasta Kazincbarcika w Świdnicy. Uczestnicy 

delegacji (filmowiec i montażysta) podczas pobytu nakręcili film promocyjny o Świdnicy.  
 W dniach 18-21.08.2019 r. delegacja ze Świdnicy uczestniczyła w obchodach święta miasta  

Kazincbarcika, jak i w obchodach święta narodowego państwa węgierskiego tj. Święto Korony 
Św. Stefana. Z okazji 20-lecia partnerswta miast był prezentowany film promocyjny nakręcony 
w Świdnicy.  

 W dniach 13-16.09.2019 r. delegacja ze Świdnicy uczestniczyła w obchodach „Jesienny 
Kiermasz 2019” w Święcianach.  

 W dniu 17.10.2019 r. Świdnicę wizytowała delegacja z miasta Kobuleti z Gruzji, zaproszona za 
pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Delegacja gruzińska 
miała na celu rozeznanie działań podjęcia współpracy partnerskiej.  

 W dniach 17-19.10.2019 r. w Świdnicy gościła coroczną dlegację Kawlerów Maltańskich 
z Biberach, którzy zainteresowani są wsparciem Kawiarnii Integracyjnej w świdnickim Rynku.  

 W dniach 23-26.10.2019 r. delegacja archietków II polsko- niemieckiego WORKSHOP 
ARCHITEKTÓW z Biberach wraz z wice-Burmistrzem ds. budownictwa Panem Christianem 
Kuhlmannem gościła w Świdnicy. Tematem wiodącym wizyty była renowacja zabytków, 
w szczególności kamienic świdnickich, dofinansowanie remontów kamienic, nowe inwestycje 
oraz rozwiązania urbanistyczne. 

 W dniach 16.11.2019 r. dlegacja ze Świdnickiego Partnerstwa Miast uczestniczyła w Clacton 
w Tendring District w Wielkiej Brytanii. w tradycyjnym i corocznym Jarmarku 
Bożonarodzeniowym.  

 W dniach 29.11.- 1.12.2019 r. dlegacja Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miasta 
uczestniczyła wrokrocznym i tradycyjnym Jarmarku Bożonarodzeniowym w Biberach. 
Uczestncy kładą duzy nacisk na promocję produktów ze Świdnicy i okolic począwszy od 
wypieków, poprzez wędliny, a skończywszy na rarytasach takich jak nasze lokalne wina. Stoisko 
polskie jest podczas Weihnachtsmarktu stałą i wieloletnią już tradycją Partnerstwa. 

 Udział w wymianach międzynarodowych w ramach współpracy transgranicznej polsko – 
czeskiej przy realizacji nw. projektów:  
 „ Olimpiada Sportowa nie zna granic”, 
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 „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”, 
 „Razem przez wieki”, 
 „Słowem i Obrazem”, 
 „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”, 
 „Turystyka wspólna sprawa”. 

WSKAŹNIKI 
 

STAN 2015 STAN 2018 STAN 2019 TENDENCJA 

liczba imprez kulturalnych (artystyczno-rozrywkowych) [szt.] (masowe)  5 5 3 v 

liczba osób biorących udział w imprezach kulturalnych (artystyczno-
rozrywkowych) [osób] 
 

10 200 12 150 
 

 

8 800 
 

v 

liczba bezrobotnych [osób] 
 

1 735 1 050 949 v 

osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej [osób] 
 

2 962 2 039 1966 v 

rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci [rodzina] 
 

823 1 057 987 ^ 

fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców 
 

39 41 42 ^ 

nowo zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne na 
10 tys. mieszkańców 

4 3 3 v 
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NAGRODY PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY ZA WYNIKI SPORTOWE I OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ ZA 2018 ROK 

W roku 2019 dla osób wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w działalności sportowej przyznano nagrody i wyróżnienia na łączną kwotę 

25.500,00 zł. Ich uroczyste wręczenie odbyło się podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy. Uhonorowani zostali:   

 
Nagrodą indywidualną za osiągnięte wyniki sportowe po 500 zł otrzymali:  

• Mikołaj Lis – tenis ziemny, Akadenia Tenisa Angelique Kerber; 

• Martin Wąsik – kick-boxing/boks – Fighter Klub Kaczmarek Gradowski; 

• Krystian Pniewski – tenis ziemny, Klub Tenisowy Szczawno Zdrój; 

• Kamil Gałuszka – szachy, Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica; 

• Aleksander Sobieraj – biegi długodystansowe,  Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy; 

• Szymon Wolano – akrobatyka, MKS Polonia Świdnica; 

• Zuzanna Idziak - akrobatyka, MKS Polonia Świdnica; 

• Julia Krasoń – siatkówka, MKS Polonia Świdnica; 

• Paweł Król – bieganie/lekkoatletyka/ niezrzeszony; 

• Adam Chodyniecki – speedcubing/ niezrzeszony; 

• Tomasz Wojas – taniec towarzyski i sportowy/ niezrzeszony; 

• Anna Wojas – taniec towarzyski i sportowy/ niezrzeszona; 

• Zuzanna Klimczak - taekwondo, UKS Taekwon-do Tiger; 

• Kamil Guźliński – boks, Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica; 

• Karolina Kozieł - akrobatyka, UKS Acro Club Świdnica; 

• Antoni Romanik – judo/ UKS Judo Świdnica; 

• Maciej Kot - – judo/ UKS Judo Świdnica; 

• Stanisław Romanik – judo/ UKS Judo Świdnica; 

• Hubert Jasinowski - taekwondo, UKS Taekwon-do Gryf Świdnica; 

• Maciej Dobrowolski - taekwondo, UKS Taekwon-do Gryf Świdnica; 

• Martyna Mojsa – podnoszenie ciężarów – UKS Talent Wrocław. 
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Nagrodą zespołową za osiągnięte wyniki sportowe:  

• Świdnicki Klub Piłki Recznej - drużyna w składzie: Adam Chmiel, Dawid Pęczar, Jakub Pierzak, Jan Lepka, Karol Wieczorek, Mateusz Redko, Rafał 

Kopyciak, Sebastian Borowski, Wojciech Jabłoński, Adrian Kluczyński, Aleksander Ingram, Jakub Matlęga, Jakub Zaremba, Karol Kozak, Maksymilian 

Paleń, Mateusz Wychowaniec, Olgierd Etel, Paweł Starosta, Rafał Wiszniowski.  

• Żelazna Świdnica -  drużyna w składzie: Radosław Jasiczek, Mateusz Ostrowski.   

• MKS Polonia Stal Świdnica - drużyna w składzie: Aleksander Stasiak, Benjamin Miedziński, Dawid Marszałek, Feliks Dudek, Hubert Głogiewicz, Kacper 

Monica, Karol Walczak, Krystian Kopieć, Leon Kosmala, Marcel Rohde, Michał Sobolewski, Noah Bosch, Oskar Ożóg, Przemysław Dela, Szymon 

Gawroński, Wojciech Wiśniewski.   

Nagrodą dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników w wysokości po 600 zł otrzymali:  

• Anna Kozieł – akrobatyka – UKS Acro Club Świdnica; 

• Piotr Pas - Akrobatyka - MKS Polonia Świdnica; 

• Arkadiusz Kaczmarek – sztuki walki, Fighter Klub Kaczmarek&Grodowski; 

• Krystian Grodowski – sztuki walki, Fighter Klub Kaczmarek&Grodowski; 

• Bartłomiej Zamęcki - UKS Judo Świdnica; 

• Angelika Prześlica – akrobatyka, MKS Polonia Świdnica; 

• Wiesław Iwanio – piłka ręczna, Świdnicki Klub Piłki Recznej Świdnica. 

 

Nagrodą dla osób wyróżniających się w działalności sportowej w wysokości po 500 zł otrzymali: 

• Anna Szporko – piłka ręczna, Akademia Piłki Recznej Świdnica; 

• Stanisław Kogut – bieganie/lekkoatletyka, Biegowa Świdnica; 

• Tomasz Gołowkin – siatkówka, MKS Polonia Świdnica; 

• Michał Korbecki – piłka piłka nożna, MKS Polonia Stal Świdnica; 

• Piotr Podsiadły - piłka piłka nożna, MKS Polonia Stal Świdnica; 

• Ryszard Pycz – boks, Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica; 

• Władysław Wołosz - boks, Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica; 
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• Anna Jaworska - bieganie/lekkoatletyka, Stowarzyszenie Budzik; 

• Dariusz Jaworski – piłka nozna, UKS Gryf Świdnica. 

 

NAGRODY GMINY MIASTO ŚWIDNICA 2019: 

 Świdnica laureatem w II Konkursie „Zdrowy Samorząd”, w kategorii Zdrowa Gmina, organizowanym przez Portal Samorządowy oraz Magazyn i Rynek 

Portal Zdrowia za realizację programu profilaktyki próchnicy zębów na lata 2018-2020 pn. W Świdnicy bez próchnicy” oraz programu profilaktyki 

zakażeń wirusem brodawczaka (HPV) na lata 2016-2018.  

 „Najlepsza Inwestycja Oświetleniowa 2018 r.” i „Najlepiej Oświetlona Gmina i Miasto 2018 r.” w konkursie Najlepsza inwestycja oświetleniowa 

2018 roku organizowanym przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego za oświetlenie i rewitalizację Parku Centralnego w Świdnicy.  

 I nagroda w 9. edycja Smart City Awards za 2018 w kategorii  do 100 tys. mieszkańców za wykorzystanie dostępnych innowacji na rzecz rozwoju 

infrastruktury, poprawy jakości powietrza oraz życia mieszkańców w zakresie inteligentnego zarządzania transportem miejskim. 

 Nagroda dla Świdnicy Złote Godło QI oraz wyróżnienie specjalne - Złota Perła Jakości 2019 za inwestycje w zakresie poprawy usług społecznych 

i wzrostu atrakcyjności turystycznej.  

 Tytuł laureata i I miejsce w XXIII edycji ogólnopolskiego głosowania internetowego w konkursie  „Modernizacja Roku”, w kategorii obiekty kultury, 

sportu, zdrowia i rekreacji za stadion miejski.  

 Nagroda w konkursie „Przyjazna Gmina 2019” organizowanym przez redakcje Forum Biznesu, Świdnica otrzymała nagrodę za rozwijanie turystyki 

polskiej i transgranicznej polsko -czeskiej, a także konsekwentne wdrażanie kolejnych projektów, produktów i usług turystycznych, podnoszących 

atrakcyjność turystyczna miasta i regionu.  

 I miejsce w 16. edycji Dolnośląskiego Gryf  2019, Nagrody Gospodarczej o zasięgu regionalnym, w kategorii Nagroda dla samorządów za 

przedsięwzięcia angażujące społeczność lokalną za Program „ Zostańcie z Nami – Miasto i Powiat Świdnica”.  

 I miejsce w III edycji konkursu ogólnopolskiego „Lider Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią 2019”, w  kategorii miast powiatowych za 

trudną sztukę łączenia rozwoju przestrzennego miasta z poszanowaniem wartości historycznych i walorów przyrodniczych. Za umiejętność 

powiązania interesów różnorodnych grup mieszkańców, co umożliwia wzbogacenie przestrzeni publicznej i poprawę wizerunku miasta. Konkurs 

organizowany przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Związek Miast Polskich.   
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 Nagroda w 18.edycji Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologicznej 2019, w kategorii ochrona powietrza, odnawialne źródła energii za przedsięwzięcia:  

a)"ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do 

rozbudowanej sieci ciepłowniczej "(tzw. Program Kawka), 

b)"udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze 

środków  budżetu Miasta w ramach Uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 12 kwietnia 2012 r. nr XV/198/12, oraz edukacja ekologiczna, 

ochrona przyrody za przedsięwzięcie "Rewitalizacja Parku Sikorskiego i Parku Centralnego w Świdnicy". W czasie trwania Gali mój zastępca 

odebrał również wyróżnienie w kategorii Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody za przedsięwzięcie "działania edukacyjne przeprowadzone w 

2018 roku przez Wydział Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Miasta Świdnicy". 

 

PODSUMOWANIE: 
 
Niniejszy dokument stanowi podsumowanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2019. Analizując realizację poszczególnych 

zadań zaplanowanych w Strategii można stwierdzić, że osiągnięto odczuwalny dla wszystkich mieszkańców rozwój Miasta zgodnie z założeniami  

określonymi w dokumencie. Zaplanowane zadania wynikające z potrzeb mieszkańców zostały zrealizowane. Na szczególną uwagę zasługują 

zrewitalizowane tereny zielone, ścieżki rowerowe i miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego, ale również infrastruktura sportowo – rekreacyjna. 

Na bieżąco podejmowane były starania o pozyskanie środków zewnętrznych na zaplanowane projekty. Dzięki tym działaniom prowadzone były prace 

remontowo – modernizacyjne infrastruktury społecznej, powstały obiekty o charakterze socjalnym, mieszkalnym i opiekuńczym oraz nowe drogi, 

chodniki, miejsca parkingowe. Realizowane były zadania wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji. 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 2019 nastapiło uroczyste oficjalne otwarcie fabryki 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 2019 zadania i inicjatywy na rzecz rozwoju 

Miasta przybliżyły nas do osiągnięcia celu strategicznego - uczynienia Świdnicy jako zintegrowanej wspólnoty miejskej, otwartej, aktywnej, szanująceja 
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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 


