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WSTĘP  

Prezentowany dokument zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych i szczegółowych za rok 2020 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 Urzędu Miejskiego w Świdnicy w oparciu o zapisy 
Rozdziału VIII. Wdrażanie strategii i monitoring, punkt 8.2 Proces monitorowania i ewaluacji strategii. Obejmuje monitoring zadań za rok 2020 oraz 
wskaźników. Informacje składające się na niniejsze sprawozdanie zostały pozyskane od merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego 
w Świdnicy, instytucji podległych samorządowi lub przedsiębiorstw z udziałem Miasta, a także zebrane z miejskiego portalu internetowego.  
Celem niniejszego sprawozdania jest dokonanie prezentacji działań podjętych w latach 2018, 2019, a kontynuowanych również w 2020 r., a także 
monitoring wskaźników w latach 2015,2018,2019,2020. W roku 2020 upływa połowa okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-
2023. Z uwagi na powyższe Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Miasta przedkłada do wiadomości Radzie Miejskiej w Świdnicy niniejsze 
sprawozdanie wraz z dwoma załącznikami tj.: 
 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta za rok 2018 oraz  

 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta za rok 2019.  

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. 
W oparciu o martrycę wdrażania została wypracowana forma sprawozdania z podziałem na obszary strategiczne, cele priorytetowe z uwzględnieniem 

dokumentów strategicznych w poszczególnych obszarach, cele szczegłówe, realizatorzy poszczególnych celów oraz konktretne zadania w ramach celów 

szczegółowych. Pod każdym z obszarów następuje monitoring wskaźników zapisanych w Strategii. 

 
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. Zgromadzone dane są i będą wykorzystane w procesie zarządzania rozwojem miasta na poziomie lokalnym.  
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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 

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 za rok 2020 

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" 
 Raport z badania stanu systemów informatycznych 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.1. KREOWANIE I WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
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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 

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”, którego celem jest 
realizacja zadań prowadzących do wypracowania platformy współpracy pomiędzy 
pracodawcami, młodymi osobami w wieku 14-30 lat, jednostkami samorządu terytorialnego, 
Powiatowym Urzędem Pracy, Instytucjami Otoczenia Biznesu, placówkami oświatowymi, 
doradcami zawodowymi i rodzicami. W roku 2020 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacją Santander 
Bank Polska S.A., Starostwem Powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy kontynuowało 
działania programowe.  

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: 
 dostarczanie wiedzy i praktycznych umiejętności, które ułatwią młodym ludziom realizację 

planów edukacyjnych i zawodowych oraz funkcjonowanie w warunkach gospodarki 
rynkowej; 

 zapewnianie lokalnym przedsiębiorcom i potencjalnym inwestorom kadry wykształconej 
zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami; 

 promocja i unowocześnianie szkolnictwa zawodowego w Świdnicy; 
 wzbudzanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi; 

Zostańcie z nami: koszty V 
edycji Programu wyniosły 

74.013,35  
z czego 48 013,35 

pochodziło z budżetu 
gminy, a pozostałe 

26.000,00 – ze wsparcia 
fundatorów 
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 wykształcenie potrzeby pracy, odpowiedzialności finansowej i umiejętności 
gospodarowania pieniędzmi; 

 zwiększanie znajomości lokalnego rynku pracy i podnoszenie konkurencyjności lokalnych 
firm; 

 zwiększanie świadomości i aktywności obywatelskiej wśród uczniów. 
Główne elementy Programu były: 
 Konkurs „Zalogowani” skierowany do uczniów klas VIII świdnickich szkół podstawowych, 

który obejmował:  
 - E-warsztaty z doradztwa zawodowego, 
 Wizyty świdnickich firmach realizowane w formie e-wycieczek - zorganizowano 20 

wideokonferencji odbywających się na platformie Goolgle Meet w 3 różnych firmach: 
Przedsiębiorstwo AMS Sp. z o.o., Elektrolux Poland Sp. z o.o., Sonel S.A. 

 Konkurs „Wiem to” – dodatkowe zadania w formie tzw. e-bonusów, dedykowane wszystkim 
uczestnikom programu, mający na celu poszerzenie wiedzy na temat firm funkcjonujących 
w mieście, zapoznanie się z profilami ich działalności oraz promocję lokalnego rynku pracy,  

 Wirtualną Grę Biznesową, 
 Testy wiedzy o firmach, sprawdzające znajomość lokalnego rynku pracy – (2 testy) 

przedstawiające działalność dwóch świdnickich firm: Cukrowni Świdnica i Wagonów 
Świdnica.  

 Wideokonferencję z Prezydentem Świdnicy, 
 Ankietę otwierającą i zamykającą konkurs, 
 Prezentację przed komisją konkursową własnego pomysłu na biznes w Świdnicy. 

W konkursie „Zalogowani” wzięło udział 162 uczestników z 10 świdnickich szkół. Łącznie odbyło 
się 40 godzin lekcyjnych warsztatów w ramach 4 bloków tematycznych z doradcą zawodowym 
w zakresie: Samowiedza, Wykształcenie, zawód i rynek pracy, Zakładanie działalności 
gospodarczej, Lokalny rynek pracy – zawody przyszłości.  
  Konkurs „Nauczyciel Zalogowany”, kierowany do nauczycieli koordynujących projekt 

w każdej ze szkół – 10 nauczycieli z 10 szkół podstawowych  
 Projekt Liga Niezwykłych Umysłów mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych 

uczniów szkół podstawowych w Świdnicy, poprzez umożliwienie uczniom nauki 
programowania za pomocą internetowej platformy edukacyjnej – dostęp do platformy miało 
45 uczniów i 4 nauczycieli z 4 świdnickich szkół podstawowych: SP1, SP4, SP8, SP 105. 
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 Współpraca szkół ponadpodstawowych z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach klas 
patronackich: 

V edycja Programu (2020/2021) przebiegała w trakcie pandemii COVID-19. Niemal przez cały rok 
szkolny zamknięte pozostawały nie tylko firmy, ale także szkoły. Wprowadzone ograniczenia 
zmusiły organizatorów do przeprojektowania formuły programu – zajęcia w ramach projektu 
odbywały się zdalnie. Dopiero drugi etap konkursu „Zalogowani” – prezentacja pomysłów na 
biznes w Świdnicy – mógł zostać zorganizowany stacjonarnie, w siedzibie urzędu miejskiego. 
 Współpraca szkół ponadpodstawowych z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach klas 

patronackich (87 uczestników, 5 klas). 
 Nauka programowania uczniów szkół podstawowych w ramach projektu Liga Niezwykłych 

Umysłów (45 uczestników z 4 świdnickich szkół podstawowych). 

W V edycji programu łącznie udział wzięło 294 uczniów.  
Lokalni przedsiębiorcy i inni interesariusze przy naszej współpracy:  
 tworzą klasy patronackie, 
 organizują wizyty studyjne w firmach, e-wycieczki, 
 sponsorują zakup licencji do interaktywnej platformy programowania w jęz. Java, Python, 

C++ czy SQL, 
 sponsorują nagrody rzeczowe i pieniężne w konkursach, 
 uczestniczą w konsultacji projektów miejskich oraz pracach zespołów roboczych. 

Program oparty jest na platformie współpracy pomiędzy samorządem i przedsiębiorcami na rzecz 
promocji lokalnych przedsiębiorców jako potencjalnych przyszłych pracodawców. Program 
cieszy się popularnością wśród uczestników, a także lokalnych partnerów biznesowych. Bieżąca 
relacja na stronie: www.zostancieznami.pl oraz na profilu FB facebook.com/zostancieznami. 
Program jest doceniany i szeroko komentowany w mediach oraz był wskazywany, jako propozycja 
działania ogólnopolskiego i przykład dobrych praktyk. Więcej szczegółów w raporcie 
z podsumowania V edycji programu.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koszty Programu wyniosły 
74 013,35 zł, z czego 

48 013,35 zł pochodziło 
z budżetu gminy, 

a pozostałe 26 000,00 zł – 
ze wsparcia fundatorów. 

 
 
 

 

1.1.2. Uwzględnienie 
zagadnień związanych 
z przedsiębiorczością 

W ramach programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” w każdej szkole, która 
uczestniczyła w konkursie (SP1, SP4, SP6, SP8, SP105, SP305, Szkoła „Rzemieślik”, Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa „Bliżej Dziecka”) odbyły się warsztaty z doradztwa zawodowego 

 

 
1 Raport podsumowujący V edycję programu „Zostańcie z nami – Miasto – Powiat Świdnica”, Świdnica, sierpień 2021.  
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w ramach zajęć 
szkolnych, w tym 
wzbogacanie 
tradycyjnych metod 
i form kształcenia 
o nauczanie 
z wykorzystaniem 
metod aktywizujących 
i kształtujących 
techniki 
przedsiębiorczego 
myślenia 

prowadzone przez profesjonalnego doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy. Ze 
względu na trwającą pandemię warsztaty odbyły się w formie spotkań wideo w Google Meet. 
Łącznie odbyło się 40 godzin lekcyjnych w ramach czterech bloków tematycznych. Zajęcia dla 
uczniów miały na celu aktywizację i kształtowanie u młodzieży przedsiębiorczego myślenia. Bloki 
tematyczne:  
 Samowiedza - uczniowie poznawali znaczeniae swoje predyspozycje zawodowe na 

podstawie cech charakteru i temperamentu. Dopasowywali temperament do konkretnego 
zawodu lub stanowiska. Poznali sześć typów osobowości zawodowej i próbowali określić, do 
którego z nich się zaliczają, jednocześnie samodzielnie rozwiązali test zainteresowań 
zawodowych, który powinien ułatwić im wybór dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. 

 Wykształcenie, zawód i rynek pracy - uczniowie poznawali znaczenie słów: wykształcenie, 
zawód i rynek pracy. Dowiedzieli się, jaka jest różnica między zawodem wyuczonym 
a wykonywanym i w jakim zawodzie uprawnienia są ważniejsze niż zdobyte wykształcenie. 
Przeanalizowali drogę dojścia do różnych profesji i poznali zawody, które są najbardziej 
poszukiwane na lokalnym rynku pracy. Prowadząca na praktycznych przykładach wyjaśniła 
Zalogowanym, dlaczego warto zastanowić się, co chce się robić w przyszłości, i wybrać szkołę 
w oparciu o zapotrzebowanie rynku pracy. 

 Zakładanie działalności gospodarczej - uczniowie dowiedzieli się, czym jest jednoosobowa 
działalność gospodarcza i ile takich działalności powstaje codziennie w Polsce, kim jest 
przedsiębiorca i jakie są kategorie pomysłów na biznes. Doradca zawodowy wytłumaczył 
wszystkie najważniejsze kwestie związane z pisaniem biznesplanu, w jakim celu się go układa 
i co powinno się w nim znaleźć, by zainteresował potencjalnego inwestora czy kredytodawcę. 

 Lokalny rynek pracy – zawody przyszłości - uczniowie dowiedzieli się m.in., czym jest rynek 
pracy i jakie cechy charakteryzują pracownika idealnego. Doradca zawodowy omówił 
działalność największych lokalnych firm, skupiając się na tych, których uczniom nie udało się 
odwiedzić w tegorocznej edycji konkursu. Wskazał jakich pracowników będzie najbardziej 
brakowało w tym roku w powiecie świdnickim oraz omówił katalog 28 zawodów przyszłości, 
opracowany przez MEiN. 

W V edycji programu odbyło się w sumie 40 spotkań z doradcą zawodowym, w których łącznie 
wzięło udział prawie 162 uczniów z 10 świdnickich szkół podstawowych.  
 Zajęcia w ramach projektu „Mozaiki edukacyjnej”  
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 Zajęcia w ramach projektu „Świdnickiej Mozaiki Edukacyjnej”.  

1.1.3. Tworzenie 
sprzyjających 
warunków do 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej na 
terenie miasta  

W urzędzie funkcjonuje Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (GCOIiE), 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).  

GCOIiE prowadzi bazę świdnickich firm w której zarejestrowanych jest ok. 103 świdnickich 

przedsiębiorców, którzy zadeklarowali współpracę.  

 Z uwagi na pandemię COVID-19 w roku 2020 lokalny biznes został dodatkowo wsparty  
zakładką na stronie internetowej „ŚWIDNICA PRZEDSIĘBIORCOM – PAKIET POMOCOWY”, gdzie 
przedstawiono w sposób szczegółowy MIEJSKIE I KRAJOWE formy wsparcia biznesu wraz 
z załączeniem wymaganych dokumentów.  
 Utworzono specjalny TelePunkt informacyjny dla przedsiębiorców oraz utworzono: 
 Dedykowaną grupę na portalu Facebook pt. „Zakupy w Świdnicy” 

https://www.facebook.com/groups/ZakupyWSwidnicy Świdnica grupa mieszkańców 
i przedsiębiorców liczy ponad 3000 członków i stała się wirtualnym centrum wymiany 
informacji i jest możliwością zaprezentowania swoich usług i produktów. 

 Stronę na portalu Facebook „Świdnica Przedsiębiorcom” 
https://www.facebook.com/SwidnicaPrzedsiebiorcom, która zapewnia kompleksową, 
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bieżącą informację gospodarczą oraz wsparcie w nawiązywaniu współpracy z innymi 
przedsiębiorcami. 

 Specjalną stronę internetową „ŚWIDNICA NA WYNOS” z aktualną bazą lokali 
gastronomicznych oferujących swoje produkty na wynos, wraz ze wszystkimi danymi 
kontaktowymi http://geoportal.um.swidnica.pl/pages/swidnicanawynos.php. 

 Prowadzono promocję lokalnych firm oraz świdnickiej gastronomi pod hasłem „ŚWIDNICA 
NA WYNOS” oraz „Wspieraj Lokalnie” na przystankach autobusowych, billboardach (koszt 
wydruku materiałów: 4.050,00 zł). Działania gospodarcze realizowane były z inicjatywy i przy 
stałej konsultacji z lokalnymi przedsiębiorcami.  

Działania gospodarcze realizowane były z inicjatywy i przy stałej konsultacji z lokalnymi 
przedsiębiorcami. 
 
W roku 2020 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 123.260,00 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 922.888,00 zł; 

 uchwała nr XXXVII/424/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie 
przyjęcia „Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” – 1 
przedsiębiorca na łączną kwotę 268.295,00 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” - 29 
przedsiębiorców, w tym 8 osób prawnych na kwotę 681.398,00 zł i 21 osób fizycznych na 
kwotę 341.722.00 zł, łącznie 1.023.120,00 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 
przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica”-8 przedsiębiorców na kwotę 1.607.854,00 zł.  
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W roku 2020 z pomocy regionalnej2 - dla dużych przedsiębiorstw oraz MŚP realizujących nową 
inwestycję na terenie Miasta Świdnicy skorzystało 15 firm na kwotę 2.922.297,00 zł. Natomiast 
ze wsparcie w ramach pomocy de minimis3 dla MŚP, którzy inwestują w branży hotelarskiej lub 
gastronomicznej oraz inwestujących w produkcję oraz zatrudniają młodocianych w celu 
praktycznej nauki zawodu skorzystało 29 przedsiębiorców, 2 tym 8 osób prawnych i 21 osób 
fizycznych na łączną kwotę 1.023.120,00 zł. 
 W ramach TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ W 2020 r. uruchomiono MIEJSKI PAKIET POMOCOWY 

zapewniający wsparcie i bezpośrednią ochronę miejsc pracy na rzecz świdnickich 
przedsiębiorców rozwiązania systemowe w postaci ulg i zwolnień, tj.: 

 uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy nr XVII/167/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie 
przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości - z ulgi skorzystało 15 
przedsiębiorców na łączną kwotę 3.074,94 zł; 

 uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy nr XVII/166/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19 - z ulgi skorzystało 17 przedsiębiorców na łączną kwotę 29.432,00 zł; 

 uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy nr XVII/165/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie 
wprowadzenia ulg polegających na odstąpieniu od pobierania czynszu lub obniżeniu czynszu 
za najem lokali użytkowych, odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty opłaty dzierżawnej 
od gruntów, stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica, dla przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

 
2 Pomoc regionalna przewidziana była dla przedsiębiorców realizujących nową inwestycję/inwestycję początkową na terenie Gminy Miasta Świdnicy. Wielkość zwolnienia oraz okres jego stosowania były 

uzależnione od wielkości zdeklarowanych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych. Z programu wyłączono sektory wrażliwe, zgodnie z regulacjami unijnymi, oraz podmioty z sektora usług 
finansowych oraz handlu, w tym handlu paliwami. Program ten stanowił główny instrument bezpośredniego wsparcia przedsiębiorców, który miał być zachętą dla podmiotów zamierzających dokonać 
inwestycji na terenie gminy. 
3 Pomoc de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości skierowana była do przedsiębiorców, którzy: 

 ponieśli koszty na zakup środków trwałych i/lub wyposażenia przedmiotu opodatkowania związanego z prowadzeniem działalności hotelarskiej;  
 ponieśli koszty na zakup środków trwałych i/lub remont przedmiotu opodatkowania związanego z prowadzeniem działalności gastronomicznej; 
 zatrudniali młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu; 
 realizowali inwestycje w sekcji C zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. 
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ekonomicznych z powodu COVID-19 - z ulgi skorzystało 38 przedsiębiorców na łączną kwotę 
96.538,48 zł. Łącznie zostało złożonych 70 wniosków w ramach uchwał. 

 Udzielono ULGI na podstawie ORDYNACJI PODATKOWEJ: 
 Umorzenie podatku od nieruchomości: wydano 11 decyzji na łączną kwotę 34.4040,20 zł 
 Odroczenie terminu płatności: 8 decyzji na łączną kwotę 126.980,96 zł 
 Rozłożenie na raty: 4 decyzje na łączną kwotę 98.108,59 zł.  

Łącznie wydano 23 decyzje na kwotę 259.493,75 zł.  
 W urzędzie powstał punkt i telepunkt przyjmowania zgłoszeń i monitoringu działań, który na 

bieżąco interweniował i wspomagał lokalne firmy oraz aktywizował mieszkańców. 
 Dodatkowo na podstawie uchwały o pomocy de minimis zwolniono z podatku od 

nieruchomości 24 przedsiębiorców.  
 Przeprowadzono Networking - wykorzystanie sieci kontaktów i potencjału miasta do rozwoju 

swojej firmy – sesje „Poznajmy się! – Razem tworzymy lokalny biznes” przy wsparciu Justyny 
Wojciechowiskiej.  

 Wdrożono innowacyjne e-usługi ułatwiające obsługę przedsiębiorców np. w zakresie opłat 
lokalnych. 

 Zakupiono i zamontowano bilbordy informujące dla przedsiębiorców ŚWIDNICA NA 
WYNOS oraz banery i plakaty na przystanki informujące i promujące lokalny biznes. 

 Realizowano i rozliczano trzyletni projektu pn. „Miasto Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” 
współfinansowany z EFRR, Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A 
Republika Czeska – Polska. Osi priorytetowej 11.4. Współpraca instytucji i społeczności. 
Projekt rozpoczął się 01.03.2018, a zakończył 26.02.2020 roku. Całkowita wartość projektu to 
122.881,34 euro, w tym dofinansowanie dla Świdnicy wyniesie 64 9363,60 euro. W ramach 
projektu m.in. w siedzibie Urzędu Miejskiego utworzono 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.  

 Uzyskano dofinansowanie na projekt pn. „Miasta Świdnica i Trutnow razem dla rozwoju” 
współfinansowanego przez Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program 
Interreg V-A Republika Czeska – Polska współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Całkowite wydatki 
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kwalifikowane: 21 654,00 euro. Wysokość dofinansowanie z EFRR wynosi 18 405,90 euro 
(85%), z budżetu państwa 1 082,70 Euro (5%). Planowane działania dotyczą wpierania 
przedsiębiorczości i rozwoju biznesu w regionie i są to  m.in: konferencje, wizyty studyjne, 
targi. 

  

1.1.4. Rozwój inicjatyw 
wspierających MŚP  

 Spotkanie w dn. 4 marca 2020 r. pn. „Życie całym sercem – odważne przywództwo” z Anną 
Kozak z okazji Dnia Kobiet. Wydarzenie, w charakterze warsztatowo-networkingowym było 
kontynuacją spotkań z cyklu „Kobieta i biznes” zainicjowanych w ramach projektu „Miasta 
Trutnov i Świdnica razem dla biznesu”. Zostało ono przygotowane specjalnie  z myślą o 
przedsiębiorczych kobietach prowadzących i chcących założyć swoją firmę. W spotkaniu 
udział wzięło 31 osób. 

 Warsztaty w dn. 30 września 2020 r. dla lokalnych przedsiębiorców i planujących założenie 
własnej firmy - spotkanie z cyklu MAPA PROJEKTÓW, pt. „Marketing i potencjał miasta 
niezbędny do rozwoju lokalnej firmy w dobie COVID-19”. Przedsiębiorcy otrzymali potężną 
dawkę motywacji, instrukcji jak korzystać z marketingu oraz pakiet informacji o dostępnych 
formach wsparcia biznesu! W spotkaniu uczestniczyło 20 osób. 

 W roku 2020 przeprowadzono konferencję podsumowującą: Co miał na celu projekt? Jak 
wpłynął na przedsiębiorców, instytucje samorządowe i instytucje otoczenia biznesu?” – 
o tym rozmawiali zaproszeni goście zarówno ze Świdnicy, jak miasta partnerskiego 
Trutnova. Konferencji towarzyszył wykład psychologa i trenera biznesu Pawła Woźniaka pt. 
„Styl  i charakter komunikacji w biznesie, czyli zasady etykiety w pracy”.  

 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 
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. 

787,07 
 
 
 
 
 

800,00 
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 Działania w ramach projektu międzynarodowego „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla 

biznesu” (patrz pkt 1.1.3).  

 Rozbudowanie 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.  

Rozbudowa 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 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014-2020. Miasto zapewnia obsługę organizacyjną Punktu.  

 Platforma 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. 
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 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. 

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

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

 Udostępniano 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.  

 Realizacja programu gospodarczego „Zostańcie z nami…”, który stwarza warunki  

i przygotowuje uczestników do współpracy: nauka, biznes, samorząd. Edukacja pro-

przedsiębiorcza (patrz punkt 1.1.1). 

 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 Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera zamieszczane były  informacje  

dotyczace programów i środków w ramach funduszy zewnętrznych na rozwój firm. 

 Współpraca z Instytucjami Otoczenia Biznesu.  

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

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

przedsiębiorą w Polsce.  

 

1.1.6. Promowanie 
działalności lokalnych 
przedsiębiorców 
 

 Promowanie działalności lokalnych przedsiębiorców w ramach pn. „Miasta Trutnov 
i Świdnica razem dla biznesu” (patrz 1.1.3). 

 W dniu 16 października 2020 r. organizacja XVI Gali Przedsiębiorczości, corocznej 
uroczystość przyznania statuetek „Świdnickiego Gryfa” z udziałem świdnickich 
przedsiębiorców. Wydarzenie promuje Świdnicę w środowiskach biznesowych oraz 
świdnickich przedsiębiorców. Laureaci 2020:  

 SUDECKI PRODUKT REGIONALNY – Wina z Winnicy Silesian – Jarosław Mazurek.  
 LIDER MIKROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI – firma KORTAS, Agnieszka Kortas – marka odzieżowa. 
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 LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - firma WISTAL, Czesław Wojtyla i Wspólnicy sp. jawna - 
przedsiębiorstwo rodzinne działające na dolnośląskim rynku stalowym.  

 ZDROWIE I URODA – firma NAILS SPA Paweł Giera – salon kosmetyczny.  
 DOBRE SMAKI – firma Skarpa sp. z o.o., Restauracja WołoWina.  
 NAJLEPSZA FIRMA TRANSGRANICZNA – firma JOPO Relax, s.r.o. Vlčice - Rekreační areál 

Dolce – obiekt rekreacyjny.  
 WYBITNA OSOBOWOŚĆ – firma Andrzej PANAS – producent schodów.  
 WYBITNA OSOBOWOŚĆ POGRANICZA – Izabela Pacanowa – tłumacz języka polskiego.  
 NAGRODA SPECJALNA - przyznana przez Prezydenta Miasta Świdnicy dla organizacji 

pozarządowej otrzymało Stowarzyszenie Świdnicka Grupa Biegowa.  
 NESTOR BIZNESU LOKALNEGO - dyplomy wręczono małym świdnickim firmom, mogących 

się pochwalić wieloletnią działalnością gospodarczą: Ewie Durał – zakład zegarmistrzowski 
przy ul. Długiej 1, Krystynie Popkowskiej – sklep AGD w Rynek nr 2.  

 
 Zaangażowanie firm świdnickich w programie gospodaczym „Zostańcie z nami – Miasto 

i Powiat Świdnica”. W V edycji programu udział wzięło ok. 294 uczniów. Realizowane były 
zadania, mające na celu m.in. promowanie działalności lokalnych przedsiębiorców:  

 E -wizyty w lokalnych firmach w formie konferencji (AMS Sp. z o.o., Sonel S.A., Elektrolux 
Poland Sp z o.o.). 20 wideokonferencji umożliwiło uczniom zapoznanie się z charakterem pracy 
w danych firmach. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców młodzież miała możliwość dowiedzieć 
się, czym dokładnie zajmuje się firma, jakich pracowników poszukuje i jak wygląda codzienna 
praca, akie umiejętności są wymagane na poszczególnych stanowiskach pracy. Co więcej, wizyty 
w firmach pozwoliły na nawiązanie relacji między szkołami a przedsiębiorcami. 
 Testy wiedzy o firmach. 
 Poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania świdnickich firm. 
 Współpraca świdnickich szkół ponadpodstawowych z lokalnymi firmami w ramach klas  
Patronackich. 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 kontynuowały 
współpracę. Podczas V edycji programu współpraca w zakresie klas patronackich, szkoleń, 
doposażenia pracowni, praktyk i staży zawodowych prowadzona była pomiędzy: 
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- firmą Sonel S.A. i Zespołem Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy (profil: technik 
elektronik), 
- firmą RST Software Masters i Zespołem Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy (profil: 
technik informatyk), 
- firmą AMS Sp. z o.o. i Zespołem Szkół Mechanicznych w Świdnicy (profil: technik mechatronik 
i technik mechanik CNC), 
- firmą Volkswagen Jodko-Schiewe i Zespołem Szkół Mechanicznych w Świdnicy (profil: mechanik 
pojazdów samochodowych), 
- firmą ZUPBADURA Sp. z o.o. i Zespołem Szkół Mechanicznych w Świdnicy (w ramach współpracy 
realizowane są m.in. działania tj.: organizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, wsparcie 
dydaktyczne kierunków mechanicznych, możliwość zatrudnienia najlepszych absolwentów, 
organizacja wycieczek zawodoznawczych). 
W V edycji programu w ramach klas patronackich zajęcia odbyło 87 uczniów z 5 klas. 
 Konkurs „Wiem to”, czyli dodatkowe zadania w formie tzw. e-bonusów, sprawdzające  

wiedzę o lokalnych firmach, którego celem 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. W V edycji programu uczniowie mieli okazję 
odpowiedzieć na 8 e-bonusów.  
 Kontunuowano projekt Liga Niezwykłych Umysłów, którego uczestnicy uczą się 

programowania na platformie internetowej, ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu problemów 
i rozwijania zdolności kreatywnego oraz analitycznego myślenia. Nauka opiera się na 
nowoczesnych językach programowaniaoraz innych narzędziach informatycznych (m.in. C++, 
Python, Java, SQL, narzędzia administracyjne, bazy danych). W ramach projektu wykupiliśmy 
dostęp dp platformy dla 45 uczniów i 4 nauczycieli. 

 Sponsoring programu w 2020 (nagrody pieniężne i rzeczowe): Prezydent Miasta, Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich oraz lokalne firmy: Sudzucker Polska S.A., AMS Sp. z o.o., 
Dolmeb Sp. z o.o., Wagony Świdnica Sp. z o.o., KRAUSE Sp. z o.o., FAP Pafal S.A., Sonel S.A., oraz 
ZUPBADURA Sp. z o.o., sp.k. 

Wzmacnianie wizerunku miasta przyjaznego biznesowi i wielotorowa promocja programu 
gospodarczego i przedsiębiorców:  
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 Strona na Facebooku: www.facebook.com/zostancieznami, gdzie zamieszczane były  
wszystkie aktualne informacje, komunikaty i zdjęcia z wydarzeń realizowanych w ramach 
programu. 
 Strona internetowa: www.zostancieznami.pl do publikowania najważniejszych informacji 

o programie. Aktualności dotyczące realizowanych działań, niezbędne dokumenty potrzebne do 
wzięcia udziału w konkursach, materiały tematyczne.  
 Artykuły w lokalnych gazetach: „Moja Świdnica”, „WieszCo”. 
 Filmy promocyjne z każdej edycji programu. 
 Ulotka promocyjna zachęcająca młodzież do udziału w programie, dystrybuowana podczas 
spotkań promujących program i w trakcie ważnych miejskich wydarzeń gospodarczych czy 
spotkań z przedsiębiorcami, dyrektorami szkół, itp. 
 Publikacja informacji na temat wydarzeń odbywających się w ramach programu na 
stronach internetowych: www.um.swidnica.pl i www.mojaswidnica.pl oraz w innych lokalnych 
mediach. 
 Roll-up promocyjny, wystawiany podczas ważnych wydarzeń gospodarczych odbywających 
się w mieście. 
 Spotkania z dyrektorami szkół, nauczycielami i uczniami ósmych klas szkół podstawowych  
oraz przedstawicielami firm. 

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

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

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

STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW na koniec 2020 r.  
Powierzchnia Miasta 21,76 km² (2176 ha): 
1. Użytki rolne - 760 ha, w strukturze gruntów 34,93%; 
2. Grunty leśne i zadrzewione - 9 ha, w strukturze gruntów 0,41%; 
3. Tereny zabudowane mieszkalne - 307 ha, w strukturze gruntów 14,11%; 
4. Tereny zabudowane przemysłowe - 237 ha, w strukturze gruntów 10,88%; 
5. Inne tereny zabudowane - 284 ha, w strukturze gruntów 13,05%; 
6. Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe - 93 ha, w strukturze gruntów 4,28%; 
7. Tereny komunikacyjne - 316 ha, w strukturze gruntów 14,52%; 
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 8. Zurbanizowane tereny niezabudowane - 56 ha, w strukturze gruntów 2,57%; 
9. Grunty pod wodami - 58 ha, w strukturze gruntów 2,67%; 
10. Użytki kopalne - 3 ha, w strukturze gruntów 0,14%; 
11. Nieużytki i tereny różne - 53 ha, w strukturze gruntów 2,44%. 
 
Na terenie Miasta usytuowana jest Podstrefa Świdnicka WSSE „INVEST -PARK”, której 
powierzchnia na koniec roku 2020 wynosiła 167,74 ha, z czego 147,74 ha znajduje się na terenie 
Gminy Miasta Świdnica. Na koniec 2020 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 W ROKU 2020: 
 ul. Przelotowa nr dz. 515 o pow. 0,0903 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Leśna, nr dz. 2685/9 o pow. 0,3545 ha, zabudowa mieszkaniowo-usługowa; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/3 o pow. 0,0854 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. 1074/13 o pow. 0,0847 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/42 o pow. 0,1245 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/46 o pow. 0,1715 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/41 o pow. 0,0870 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/47 o pow. 0,1788 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/50 o pow. 0,1098 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/43 o pow. 0,1093 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/45 o pow. 0,1115 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/48 o pow. 0,1236 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/49 o pow. 0,1002 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/44 o pow. 0,0962 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/51 o pow. 0,1380 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
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 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. Strzelińska, nr dz. 1715 o pow. 0,3615 ha, zabudowa usługowa; 
 ul. Wokulskiego, nr dz. 1423 o pow. 0,9043 ha, zabudowa usługowa; 
 ul. Marii Skłodowskiej -Curie, nr dz. 318/3 o pow. 0,1529 ha zabudowa infrastrukturą 

techniczną; 
 ul. Bolesława Krzywoustego, nr dz. 417/1 o pow. 0,6510 ha, zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna; 
 ul. Bolesława Krzywoustego, nr dz. 417/2 o pow. 0,4676 ha, zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna; 
 ul. Bolesława Krzywoustego, nr dz. 417/5 o pow. 0,2240 ha, zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna; 
 ul. Bolesława Krzywoustego, nr dz. 417/6 o pow. 0,7575 ha, zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna; 
 ul. Janusza Korczaka, nr dz. 1837/6 o pow. 0,2421 ha, zabudowa mieszkaniowo-usługowa; 
 ul. Kazimierza Odnowiciela, nr dz. 18/2 o pow. 0,3012 ha, zabudowa usługowa; 
 ul. Kazimierza Odnowiciela, nr dz. 18/3 o pow. 0,3462 ha, zabudowa usługowa; 
 ul. Pogodna, nr dz. 1113/11 o pow. 1,0000 ha, tereny aktywności gospodarczej; 
 ul. Pogodna, nr dz. 1113/12 o pow. 0,4581 ha, tereny aktywności gospodarczej; 
 ul. Pogodna, nr dz. 1113/13 o pow. 3,3339 ha, tereny aktywności gospodarczej. 

 
WYKAZ TERENÓW SPRZEDANYCH NA KONIEC ROKU 2020: 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/3 o pow. 0,0854 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. 1074/13 o pow. 0,0847 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/42 o pow. 0,1245 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/46 o pow. 0,1715 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/41 o pow. 0,0870 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/47 o pow. 0,1788 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
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 ul. Sudecka, nr dz. 1068/50 o pow. 0,1098 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/43 o pow. 0,1093 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/45 o pow. 0,1115 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/48 o pow. 0,1236 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/49 o pow. 0,1002 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/44 o pow. 0,0962 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/51 o pow. 0,1380 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Bolesława Krzywoustego, nr dz. 417/1 o pow. 0,6510 ha, zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna; 
 ul. Bolesława Krzywoustego, nr dz. 417/2 o pow. 0,4676 ha, zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna; 
 ul. Bolesława Krzywoustego, nr dz. 417/5 o pow. 0,2240 ha, zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna; 
 ul. Marii Skłodowskiej -Curie, nr dz. 318/3 o pow. 0,1529 ha zabudowa infrastrukturą 

techniczną. 
 

TERENY INWESTYCYJNE PRZEZNACZONE POD FUNKCJE PRZEMYSŁOWE, USŁUGOWE 
I MIESZKANIOWE PRZYGOTOWANE DO SPRZEDAŻY W ROKU 2021: 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/27 o pow. 0,0841 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/29 o pow. 0,0632 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/30 o pow. 0,0935 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/31 o pow. 0,0906 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/39 o pow. 0,0957 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/37 o pow. 0,1007 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/38 o pow. 0,1069 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/20 o pow. 0,0841 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/21 o pow. 0,1885 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/22 o pow. 0,1448 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/34 o pow. 0,1597 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/23 o pow. 0,1215 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/25 o pow. 0,0743 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/26 o pow. 0,0984 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
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 ul. Sudecka, nr dz. 1068/24 o pow. 0,1111 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/32 o pow. 0,0949 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/36 o pow. 0,0940 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/33 o pow. 0,1300 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/35 o pow. 0,1747 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Bolesława Krzywoustego, nr dz. 417/6 o pow. 0,7575, zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna; 
 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. Przelotowa nr dz. 515 o pow. 0,0903 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Leśna, nr dz. 2685/9 o pow. 0,3545 ha, zabudowa mieszkaniowo-usługowa; 
 ul. Janusza Korczaka, nr dz. 1837/6 o pow. 0,2421 ha, zabudowa mieszkaniowo-usługowa; 
 ul. Kazimierza Odnowiciela, nr dz. 18/2 o pow. 0,3012 ha, zabudowa usługowa; 
 ul. Kazimierza Odnowiciela, nr dz. 18/3 o pow. 0,3462 ha, zabudowa usługowa; 
 ul. Pogodna, nr dz. 1113/11 o pow. 1,0000 ha, tereny aktywności gospodarczej; 
 ul. Pogodna, nr dz. 1113/12 o pow. 0,4581 ha, tereny aktywności gospodarczej; 
 ul. Pogodna, nr dz. 1113/13 o pow. 3,3339 ha, tereny aktywności gospodarczej. 

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 (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. 
 Świdnica dysponuje infrastrukturą biznesową i okołobiznesową zapewniająca wsparcie dla  
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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. Powierzchnia ŚPP przy ul. Towarowej obecnie wynosi 3,3730 ha (było 6,7321 
ha), są to dwie hale rozbudowane w roku 2020 o dwie nawy i i część biurową i zagospodarowane 
pod działalność gospodarczą firm takich jak: DBI PlasticPolska Sp. z o.o. – firma przetwórstwa 
tworzyw sztucznych, Solgaz Sp. z o.o. - producent sprzętu gospodarstwa domowego, 
w szczególności urządzeń kuchennych do zabudowy i Almes Poland Sp z .o.o. - wspiera swoich 
klientów w zakresie projektowania, prototypowania i dostaw silników elektrycznych, które są 
stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Pomniejszenie powierzchni ŚPP z trzech hal do dwóch 
nastąpiło w 2019 r. poprzez sprzedaż jednej z hal firmie DIORA Świdnica Sp. z o.o. producentowi 
obudów do sprzedaży audio.  
 INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGIONU SUDECKIEGO utworzony w dniu 24 września 
2013 r., którego celem jest wspomaganie procesu uruchomienia i rozwoju firm, poprzez 
stworzenie dostępu do: wiedzy, szkoleń, usług doradczych, nowoczesnej infrastruktury biurowo-
usługowej.  
 DOLNOŚLĄSKI KLASTER ENERGII ODNAWIALNEJ /DKEO/ przy ul. Stalowej 2 – założony został 
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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, 
 Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej z siedzibą Rynek 1A, porozumieniem jednostek 

samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych oraz instytucji 
wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii i propagujących ideę poszanowania energii 
działających na terenie Dolnego Śląska, 
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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. 

 Współpraca z Wałbrzyską Specjalą Strefą Ekonomiczną „Invest-Park” oraz Dolnośląskiej 
Agencji Współpracy Gospodarczej. 

W roku 2018 wprowadzono nowy instrument wsparcia nowych inwestycji realizowanych na 
terenie RP - Polską Strefę Inwestycji (PSI). Głównym założeniem PSI jest rozszerzenie na całe 
terytorium Polski ulg podatkowych dostępnych dotąd wyłącznie na terenach specjalnych stref 
ekonomicznych. Przedsiębiorca, który planuje nową inwestycję, może obecnie uzyskać pomoc 
publiczną z kilku źródeł. Są to: 

 granty rządowe, 
 dofinansowanie z programów unijnych, 
 zwolnienie z podatku od nieruchomości, 
 oraz zwolnienie z podatku dochodowego (w dowolnej, wybranej przez przedsiębiorcę 

lokalizacji). 
Do realizacji programu PSI zostały wyznaczone spółki zarządzające specjalnymi strefami 
ekonomicznymi, których działalność i zadania rząd rozszerzył na obszar całego kraju. 

 
W podstrefie świdnickiej WSSE INVEST-PARK Sp. z o.o. na koniec 2020r. 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, 
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obróbka mechaniczna elementów metalowych. 
9. Tama Polska Sp. z o.o. - produkcja, siatki, foli i sznurka rolniczego. 
10. AAM Poland Sp. z o.o. - produkcja metalowych części mechanizmów różnicowych, modułów 

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

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

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

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

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

17. DBI PlasticPolska Sp. z o.o. – przetwórstwo tworzyw sztucznych. 
18. IDEAL Automotive Świdnica Sp. z o.o. - produkcja podłóg ładunkowych do samochodów.  
 
Dodatkowe dane dotyczące Podstrefy Świdnickiej WSSE „INVEST -PARK” na koniec 2020 r.: 

• deklarowane inwestycje wg zezwolenia: 1.044.843.680 zł. 

• inwestycje zrealizowane: 1.320.083.377,00 zł,  

• deklarowane nowe miejsca pracy wg zatrudnienia: 2.262 osób, 

• stan zatrudnienia: 3.334 osób.  
 

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

graficzne i informacje o dostępności uzbrojenia, kosztach wykonania niezbędnych elementów 
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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; 
 sprzedaży mieszkań; 
 sprzedaży i najmu lokali użytkowych; 
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 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.  

 Rozbudowano e-usługi w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej dla mieszkańców 
i przedsiębiorców – działanie opisane w punkcie 1.1.4.  

 Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Pogodnej do sprzedaży.  

 
 
 

 

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 2020 
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.  
 Kontynuacja online programu gospodarczego, 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 (patrz pkt 1.1.1). Strona internetowa www.zostancieznami.pl oraz na profilu FB 
facebook.com/zostancieznami. 
 Przebudowa ulicy Pogodnej I i II etap, jako drogi dojazdowej do terenów przemysłowych. W 

roku 2020 realizowano zdanie pn. „Rozbudowa z przebudową ul. Pogodnej w Świdnicy” II 
etap w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wszczęto procedurę 
przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Przebudowano drogę na 
długości 220 mb. oraz wybudowano parking dla 98 samochodów osobowych. Wybudowano 
drogę rowerową, przebudowano kanalizację deszczową, chodniki oraz oświetlenie uliczne. 
Zadanie zakończone II kw. 2021 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

74.013,35 
 
 
 
 
 
 
 

922.750,44 
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 Przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej zadania pn. 
„Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy”. 

 Promocja stref aktywności gospodarczej na terenie miasta. 
 Poprawa estetyki miasta poprzez rewitalizację terenów zielonych i zwiększenie 

atrakcyjności społecznej. 
 Wspieranie utalentowanych i aktywnych mieszkańców poprzez ich zaangażowania 

w wydarzeniach miejskich.  

40.362,00 
 

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

 Realizacja i promocja programu gospodarczego „Zostańcie z nami…” opisana w pkt. 1.1.1. 
 Współpraca z WSSE „INVEST PARK” i ARAW. 
 Wspieranie utalentowanych mieszkańców miasta poprzez ich zaangażowanie w imprezach 
Miejskich: występy, pokazy, wystawy… 
 Uruchomienie w mieście GCOIE opisanego w pkt. 1.2.2. 
 Zwiększenie atrakcyjności lokalnej infrastruktury społecznej i estetyki miasta poprzez 
udział w konkursach ogólnopolskich - I nagroda w bezpłatnym konkursie na „Najlepszą 
przestrzeń publiczną 2020 w Polsce”, zorganizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, 
w kategorii zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni. Nagroda przyznana za „Rewitalizację 
terenów zielonych w Świdnicy”, czyli kompleksową rewaloryzację trzech przestrzeni parkowych, 
wykonaną zgodnie z tradycją i historią miasta: Parku im. Władysława Sikorskiego, Parku 
Centralny oraz skweru na placu 1000-lecia Państwa Polskiego.  
 Uruchomiono MIEJSKI PAKIET POMOCOWY zapewniający wsparcie i bezpośrednią ochronę  
miejsc pracy w okresie pandemii COVID 19 i przyjęcie stosownych uchwał (patrz pkt. 1.1.3). 
 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem i świadczeniu usług 
miejskich m.in. GEOPORTAL ŚWIDNICKI wraz z pakietem usług opisany w pkt. 1.1.4. 
 Rozwój przyjaznej komunikacji miejskiej np. przebudowa przystanków oraz zakup nowych  
wiat przystankowych oraz niskoemisyjnych autobusów, w tym autobusów elektrycznych. 
Świdnica jest właścicielem 136 przystanków w tym 88 wyposażonych we wiaty. 
 Włączenie programów i ich realizacja w zakresie troski o środowisko naturalne. 
 Podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców m.in. rozbudowa monitoringu. 
 Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez akcje w mediach ogólnopolskich  
i ogólnoświatowych. 
 Zwiększenie atrakcyjności obszaru miasta poprzez inwestycje w zieloną infrastrukturę.  

 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.3. ROZWÓJ OPARTY NA BRANŻACH LOKALNEGO PRZEMYSŁU 
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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. 
 Podpisanie Deklaracji Samorządów Subregionu Wałbrzyskiego DEKARBONIZACJA 2030,  
współpraca samorządów w zespołach roboczych na rzecz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 
oraz wypracowanie projektów planowanych do realizacji w ramach Planu Sprawiedliwej 
Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego.  
 Współpraca samorządowców subregionów: wałbrzyskiego i jeleniogórskiego w ramach 
podpisanej w roku 2019 „Deklaracji Sudeckiej” na rzecz wspólnych działań zmierzających do 
poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego w ramach przyjętej 
„Strategii Rozwoju Sudety 2030”. 
 Współpraca samorządowców w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej na rzecz wspólnych  
działań planowanych do realizacji na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT AW) 
w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.  

 

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” prowadzony 
przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość skupiający firmy i instytucje, których głównym 
przedmiotem działalności jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jak i wdrażanie 
technologii związanych z efektywnością energetyczną. W roku 2020 prowadzono współpracę 
w zakresie wypracowania wspólnych projektów do realizacji w ramach programów 
finansowanych ze środków UE, a w szczególności Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, 
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w zakresie: modernizacji budynków mieszkalnych, transformacji energetycznej budynków 
mieszkalnych z wykorzystaniem energii solarnej z fotowoltaiki, modelowych modernizacji 
energetyczno-budowlanych wybranych budynków użyteczności publicznej.  

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, 1.1.5, 1.1.6 realizowane w ramach projektu 
„Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu”. Przez cały rok 2020 budowane były trwałe relacje 
współpracy pomiędzy urzędem a świdnickimi przedsiębiorcami. Odbywało się to za pomocą 
bezpośrednich spotkań, komunikatorów, 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.  
 Spotkanie w dn. 4 marca 2020 r. pn. „Życie całym sercem – odważne przywództwo” z Anną 
Kozak z okazji Dnia Kobiet. Wydarzenie, w charakterze warsztatowo-networkingowym było 
kontynuacją spotkań z cyklu „Kobieta i biznes” zainicjowanych w ramach projektu „Miasta 
Trutnov i Świdnica razem dla biznesu”. Zostało ono przygotowane specjalnie  z myślą 
o przedsiębiorczych kobietach prowadzących i chcących założyć swoją firmę. W spotkaniu udział 
wzięło 31 osób. 
 Spotkanie „Poznajmy się! – Razem tworzymy lokalny biznes” przy wsparciu Justyny 

Wojciechowiskiej.  
 Warsztaty „Świat sera i wina” skierowane do restauratorów z terenu miasta, producentów  
sera oraz zaproszonych gości.  

 

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.  
 Udział przedsiębiorców w konsultacjach projektów miejskich. 
 Udział z pracach zespołu ds. Smart City. 
 Udział w pracach przy działaniach mających na celu wspieranie lokalnego biznes w czasach 

pandemii COVID-19:  
 dedykowana grupa na portalu Facebook pt. „Zakupy w Świdnicy” licząca ponad 3200 

członków. 
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 Strona na portalu Facebook „Świdnica Przedsiębiorcom”, która zapewnia kompleksową, 
bieżącą informację gospodarczą oraz wsparcie w nawiązywaniu współpracy z innymi 
przedsiębiorcami. 

 Specjalna strona internetowa „ŚWIDNICA NA WYNOS” z aktualną bazą lokali 
gastronomicznych oferujących swoje usługi na wynos, wraz z godzinami otwarcia, stroną 
internetową i telefonem kontaktowym. 

 Zakładka na stronie internetowej urzędu dla przedsiębiorców „ŚWIDNICA 
PRZEDSIĘBIORCOM – PAKIET POMOCOWY”, gdzie przedstawiono w sposób szczegółowy 
formy wsparcia biznesu wraz z załączeniem wymaganych dokumentów. 

 Przyjęcie bezzwrotnego wsparcia w wysokości 4.055.244,00 zł z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na wydatki związane z realizacją 
zadań inwestycyjnych. 

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 z wizerunkami Kościoła Pokoju, Czerwonego Barona, 
Katedry, Muzeum Dawnego Kupiectwa, kolekcji monet, kart pocztowych, prezentacja oferty 
Świdnicy na spotkaniach z touroperatorami z  Polski i Holandii; 

 wydanie drewnianego znaczka turystycznego z wizerunkiem rzeźby Srajacego Chłopka, oraz 
drewnianego znaczka okolicznościowego z wizerunkiem Marii Kunic i jej domu; 

 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”). 
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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: VI 2020 – 16 osób z  Polski, IX 2020 
– 30 osób z Holandii.  
 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, 
nawiązanie współpracy pomiędzy branżą turystyczną ze Świdnicy i spoza Świdnicy na rzecz 
rozwoju turystyki w mieście. Realizacja: VI 2020 – 16 osób z Polski,  IX 2020 – 30 osób z Holandii. 
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 Utrzymanie trasy turystycznej City Walk oraz „Szlaku kamienia” w Świdnicy (sprzątanie 
tabli informacyjnych, makiet i infokiosków). 

 Graficzna edycja materiałów promocyjnych miasta- mapka atrakcji turystycznych centrum 
miasta. 

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 

 Trwałość projektu „Odlotowe miasta – Świdnica i Trutnow” dofinansowanego w ramach 
Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie 
Glacensis. 

 Trwałość projektu „I małe jest piękne” dofinansowanego w ramach Programu Interreg V-A 
Republika Czeska - Polska, z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. 

 Trwałość projektu „Domowe krajobrazy i ich opowieści” dofinansowanego w ramach 
Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie 
Glacensis. 

 Realizacja projektu „Festiwal wrażeń” dofinansowanego w ramach 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 jest 
zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego na pograniczu oraz stworzenie wspólnej 
oferty promocyjnej, która przyczyni się do zwiększenia mobilności turystów na terenie 
objętym projektem. Projekt realizowany w latach: 2017-2021. W roku 2020 tematem 
przewodnim miało być rzemiosło, z uwagi na pandemię COVD-19 wydarzenia wakacyjne nie 
odbyły się, zostały przeniesione do realizacji w okresie wakacji 2021 r.  

 Realizacja projektu ze środków własnych „Odkrywamy Świdnicę z przewodnikiem” - 
wycieczki dla dorosłych odbyły się w VII, VIII, IX 2020. Łącznie 6 wycieczek (3 stacjonarne i 3 
autokarowe).  

 Trwałość projektu „Tradycja w nowej szacie” dofinansowanego w ramach Programu Interreg 
V-A Republika Czeska - Polska, z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. 

 Trwałość projektu „Szlak Kamienia” dofinansowanego w ramach Programu Interreg V-A 
Republika Czeska - Polska, z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. 

 Trwałość projektu „Olimpiada sportowa nie zna granic” dofinansowanego w ramach 
Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie 
Glacensis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wartość wydatków 
kwalifikowalnych całości 

projektu dla Świdnicy wynosi: 
68.651,20 € (ok.295.200,00 

zł), w tym dofinansowanie 
58.353,52 € (ok.250.920,00 

zł). 
W roku 2019 na realizację 

projektu wydatkowano kwotę 
71.515,00 

7.500,00 
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 Realizacja projektu „Turystyka wspólna sprawa” dofinansowanego w ramach Programu 
Interreg V-A Republika Czeska - Polska, Osi Priorytetowej 4. Współpraca instytucji 
i społeczności w partnerstwie z Trutnowem, podmiotami turystycznymi oraz 
przedstawicielami nauki w zakresie turystyki z Polski i Czech. Celem projektu jest szeroko 
pojęta współpraca polsko-czeska na rzecz rozwoju turystyki, debata o turystyce pogranicza, 
a także wzajemna promocja produktów turystycznych pogranicza. Tworzenie i rozwoj 
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. Wartość wydatków kwalifikowalnych 
całości projektu wynosi: 393.365,80 €. 

 Trwałość projektu „Razem przez wieki” dofinansowanego w ramach Programu Interreg V-A 
Republika Czeska - Polska, z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. 

 Realizacja projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” dofinansowanego 
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, Osi Priorytetowej 4. Współpraca 
instytucji i społeczności w partnerstwie z Gminą Kędzierzyn Koźle, Gminą Miejską Kłodzko, 
Miastem Trutnov, Stowarzyszeniem Barunka z.s.z Czeskiej Skalicy, Miastem Hronov. 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 
2019- 2021.  

 Konferencja turystyczna w dniach 14-15.10.2020 r. pn. „Sieciowe produkty turystyczne 
polsko-czeskiego pogranicza”. Konferencja adresowana była do przedstawicieli branży 
turystycznej, samorządu terytorialnego, nauki. Została przygotowywana w oparciu o wnioski 
zasygnalizowane podczas zorganizowanego przez Miasto Świdnicę Kongresu Turystyki 
Polskiej w 2016 r. Konferencja sfinansowana została w ramach projektu „Turystyka – wspólna 
sprawa” i miała charakter międzynarodowy. Podczas konferencji doszło do spotkania branży 
polskiej i czeskiej, której reprezentanci podzielili się doświadczeniami w zakresie 
funkcjonowania na rynku turystycznym i perspektyw z tym związanych. Z uwagi na pandemię 
COVID-19 spotkania z czeskimi przedstawicielami odbyły się on-line. Podczas konferencji 
wręczone zostały nagrody ogólnopolskiego czasopisma Forum Biznesu: Przyjazna Gmina 

Wartość wydatków 
kwalifikowalnych całości 

projektu dla Świdnicy wynosi: 
263.788,00 € 

(ok.1.134.288,40 zł), w tym 
dofinans. 224.219,80 €  

(ok.964.145,14 zł). 
 
 
 
 
 
 
 

Wartość wydatków 
kwalifikowalnych całości 

projektu dla Świdnicy wynosi: 
92.100,80 € (ok.396.033,44 

zł), w tym dofinans. 78.285,68 
€  

(ok.336.628,42 zł). 
 
 

Koszt 174.193,35 zł, w tym 
dofinansowanie w ramach 

projektu  119.835,85 zł 
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2020 oraz Produkt Turystyczny Roku 2020 i Usługa Turystyczna Roku 2020. Organizatorami 
wydarzenia byli: Gmina Miasto Świdnica, Dolnośląska Izba Turystyki, Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”. 

 Program współpracy miasta Świdnicy z blogerami turystycznymi oraz dziennikarzami 
turystycznymi (15 osób) polegający na kompleksowym organizowaniu przez Gminę Miasto 
Świdnica wizyt studyjnych dla przedstawicieli mediów turystycznych i blogerów w Świdnicy 
(najczęściej weekendowe spotkanie podczas, którego zapoznajemy gości z ofertą 
turystyczno-kulinarną Świdnicy). Celem działania była promocja turystyczna Świdnicy w 
Polsce i poza jej granicami, zwiększenie obecności Świdnicy w ofercie turystycznej wycieczek 
krajowych i zagranicznych organizowanych indywidualnie i grupowo, wzbudzenie 
zainteresowania Świdnicą wśród turystów kulturowych, promocja turystyczna Świdnicy 
w mediach tradycyjnych i elektronicznych. 

 Program współpracy z pilotami wycieczek i przedstawicielami biur podróży z Polski 
i zagranicy (30 osób - grupa z Holandii) polegający na kompleksowym organizowaniu przez 
Gminę Miasto Świdnica wizyt studyjnych dla przewodników, pilotów wycieczek oraz 
organizatorów turystycznych (przedstawicieli biur podróży, organizacji turystycznych takich 
jak PTTK i LOT-y). Celem działania była promocja turystyczna Świdnicy w Polsce i poza jej 
granicami, zwiększenie obecności Świdnicy w ofercie turystycznej wycieczek krajowych i 
zagranicznych - organizowanych indywidualnie i grupowo, wzbudzenie zainteresowania 
Świdnicą wśród turystów kulturowych, stymulowanie współpracy podmiotów turystycznych 
na rzecz rozwoju turystyki w Świdnicy. 

 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. 

 Współorganizacja XXI edycji Festiwalu Bachowskiego, Akademii Bachowskiej - cykl 
koncertów. Wykonawstwo muzyki dawnej na instrumentach historycznych w zabytkowych 
wnętrzach na terenie miasta i powiatu, warsztaty gry na instrumentach dawnych. 

 
 

27.508,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

422.988,00 

 
 
 
 
 

519.000,00 

1.5.3. Wykreowanie 
i promocja lokalnych 
produktów, w tym 

Jako rozpoznawalne i posiadające już pewną renomę można wymienić następujące produkty i 
potrawy:  
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m.in. pierników, piwa, 
wina, majonezu oraz 
dziczyzny, w tym 
również poprzez 
organizacje 
konkursów i zlotów 
(np. koneserów piwa) 

 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.  

 Święto Dzika – impreza promująca miasto, region oraz ukazująca jego walory i atrakcje. 
Z uwagi na pandemię COVID-19 wydarzenie się nie odbyło. 

 Wino z Winnicy Świdnickiej w Makowicach. 
 Ciastko „Gryz Bolka” – serwowane w restauracji Rynek 43. 
 Świdnicki Festiwal Piwa – promocja piw produkowanych przez lokalne browary, ale również 

takich piw, które powstały w domowych warunkach uwarzone przez amatorów złocistego 
trunku. Z uwagi na pandemię COVID-19 impreza się nie odbyła.  

 Majonez świdnicki. 

1.5.4. Utworzenie wspólnych 
produktów 
markowych w ramach 
Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. 

 Prace przygotowawcze i wydanie w 2020 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 Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji 
Wałbrzyskiej w akcji promocyjnej LOT AW „Nasze atrakcje – bezpiecznie i smacznie” oraz 
Smaki Aglomeracji Wałbrzyskiej „Nasze atrakcje- bezpiecznie i smacznie”. 

 Udział przedstawicieli Referatu Turystyki i Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji 
w akcji promocyjnej „Obiekty noclegowe LOT AW”. 

 Udział przedstawicieli Referatu Turystyki i Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji 
w akcji promocyjnej „Atrakcje turystyczne dla dzieci”. 

 

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

 Stworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej Street Workout na terenie kompleksu 
sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy. 

 Lodowisko OSiR Świdnica czynne od 17.10.2020, w każdy pn. i czw. o 20.00 otwarty trening 
Dolnośląski CURLING - DKC Dzik Świdnica. 

 Narodowy Dzień Sportu, w ramach którego w Świdnicy organizowane były otwarte i bezpłatne 
wydarzenia: bieg na orientację, trening akrobatyki, trening biegowy, wycieczka rowerowa 
i trening fitness. 

 XVIII Regaty „Książęcy Szkwał 2020”, czyli regaty o Puchar Księstwa Świdnicko-Jaworskiego 
w klasie OMEGA w systemie przesiadkowym organizowane przez LOT Księstwo Świdnicko-
Jaworskie przy współpracy Świdnickiego Klubu Żeglarskiego "QBRYG". 
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wypoczynku 
i rekreacji, 
pozwalających na 
rozszerzenie sezonu 
turystycznego na 
miesiące jesienno - 
zimowe 
i wczesnowiosenne. 

 VII Bieg na Wieżę Ratuszową. 
 Zabawne i Rodzinne Mistrzostwa Świdnicy w Biegu na Orientację. 
 Rolkowisko czynne od 1.07.2020 r. codziennie od 15.00 -19.00 na lodowiski OSiR Świdnica. 
 

 

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. W roku 2020 
z uwagi na pandemię COVID-19 zaszły zmiany, które musiały otworzyć się na zupełnie inne 
rozwiązania i perspektywy – przyjęta została nowa formuła festiwalu hybrydowego, część 
wydarzeń przeniosła się do sieci.  

 Festiwal Teatru Otwartego – impreza plenerowa propagująca sztukę teatru ulicznego. 
W roku 2020 się nie odbyła.  

 Świdnickie Noce Jazzowe – festiwal muzyczny przybliżający współczesną muzykę jazzową. 
 Dni Fotografii – impreza przybliżająca ideę fotografii artystycznej, o charakterze 

międzynarodowym. 
 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 4 299 osób.  
 Organizacja wystaw czasowych: „Machinae Calculatoriae – urządzenia wspomagające 

liczenie z kolekcji Macieja m. Sysło”, „Dziś są moje urodziny – plenerowa wystawa z okazji 410 
rocznicy urodzin Marii  Kunic”, „Świdnica w latach 1945 – 1947”, „Wrocławski Nowy Targ”, 
„40 lat Solidarności”, "Przeciw Polskiej Republice Rad! Walka z bolszewikami i Cud nas Wisłą”, 
wystawa pokonkursowa „Świdnicka Szopka Bożonarodzeniowa” 
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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.  

 wprowadzenie wspólnej oferty cenowej na zwiedzanie Muzeum Dawnego Kupiectwa i Wieży 
Ratuszowej w postaci karnetu turystycznego 

 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 2020 odbywały się działania 
kulturalno-promocyjne. Do takich działań należała m.in.:  
 Konferencja Kongres Turystyczny Polskiej 2020 „Sieciowe produkty turystyczne polsko-

czeskiego pogranicza”; 
 rozstrzygnięcie konkursu „Świątecznie w Świdnicy” – zdjęcia które uchwyciły klimat świat 

na tle miasta ; 
 wystawa Roberta Kukli „Portrety, Murale, Obrazy…”; 
 wernisaż wystaw Ewy Andrzejewskiej i Wojciecha Zawadzkiego „Miejsca” okręg dolnośląski 

„Prezentacje”.  
 prezentacje autorskie: Agnieszki Antosiewicz-Mas „Tło pamięci” oraz Grzegorza Sawa- 

Borysławskiego „Pocztówki z Czarnobyla” w ramach 33. Dni Fotografii; 
 wystawa zbiorowa Związku Polskich Artystów Fotografików w ramach 33. Dni Fotografii; 
 wystawa fotografii Mariana Twardowskiego „Zakamarki, ulice, pejzaże mojego miasta”; 
 wystawa „Poznaj Księcia Bolka – 650 rocznica śmierci Księcia Bolka II Świdnickiego”; 
 wystawa rysunku Krzysztofa Dworenko Dworkina „Ta Polskość jest w nas, a serce wciąż bije 

dla Ciebie - Ojczyzno”; 
 wystawa Kajetana Gosławskiego i Galiny Krupa „Ad oculos; Chaos uporządkowany”; 
 wystawa Sylwi Brzęczek „Krzyże Pokutne Powiatu Świdnickiego w Cyfrowej Fotografii 

Otworkowej” - www.krzyzepokutne.pl; 
 wystawa „Świdnica na fotografiach”; 
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 29. Fotomaraton Świdnicki 2020 oraz wystawa plenerowa; 
 VII edycja Biegu na Wieżę Ratuszową; 
 koncert Polska Pianistka Jazzowa 100 & Chopin; 
 koncert na piano i lire korbową Joachima Mencela; 
 koncert „Chopin pod Wieżą Ratuszową” recitale pianistyczne; 
 koncert „Choipn dla Podróżnych recitale pianistyczne; 

W ramach promocji wieży promowany był jednolity system identyfikacji graficznej: logo wieży 
ratuszowej, bilet, żeton, papier firmowy, wizytówka, ulotka reklamowa. W roku 2020 wieżę 
ratuszową odwiedziło 13 821. Z uwagi na padnemię Covid-19 i zamknięcie wieży w dn. 12.03.2020 
– 08.05.2020 nastąpił spadek odwiedzin o 50 % w stosunku do roku 2019 (27 652). Informację 
Turystyczną odwiedziło 11 900, w tym 1 047 turystów zagranicznych. Więcej informacji na stronie 
internetowej: www.wieza.swidnica.pl.  
Zakończono prace remontowe i oddano do użytku budynek 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.  Z uwagi na lockdown odbyło się tylko 6 spotkań. Każdorazowo ok. 170 
wystawców.  
 Wydarzenia w Rynku organizowane przez ŚOK:  
 Świdnickie Noce Jazzowe - Parnas Brass Band (19.07.), Klezmerado (7.08.),  
 Polska Pianistyka Jazzowa - 100 & Chopin – Chopin pod Wieżą Ratuszową (19.09.), 
 Czas na Teatr - happening uczestników warsztatów maski teatralnej (24.09.), 
 Dni Fotografii - wystawy plenerowe, we wnętrzach, Fotomaraton (3-5.10.), 
 Wystawy plenerowe przez cały rok. 

 Współpraca Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury z podmiotami gospodarczymi 
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 
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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.  
 Bieżące działania rewitalizacyjne.  

1.5.8. Inicjowanie, 
koordynowanie 
i prowadzenie działań 
na rzecz współpracy 
środowisk samorządu 
terytorialnego, 
gospodarczego 
i zawodowego oraz 
osób, instytucji 
i organizacji 
zainteresowanych 
rozwojem 
turystycznym miasta, 
w tym współpracy 
świdnickich 
operatorów turystyki, 
właścicieli obiektów 
gastronomicznych 
i hotelowych oraz 
realizatorów 
projektów 
wzbogacających ofertę 
turystyczną 

 Dwudniowa Konferencja Kongresu Turystyki Polskiej 2020 „Sieciowe produkty turystyczne  
polsko-czeskiego pogranicza” (14-15.10.2020) podczas której doszło do inspirujących spotkań 
przedstawicieli branży turystycznej, samorządowej i świata nauki. Została przygotowana 
w oparciu o wnioski zasygnalizowane podczas zorganizowanego przez Miasto Świdnicę Kongresu 
Turystyki Polskiej w 2016 r. W 2020 r. miasto otrzymało wsparcie wsparcie finansowe na 
organizację wydarzenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy 
Transgranicznej 2014-2020 Interreg V -A Republika Czesko-Polska. Debata odbyła się w ramach 
opracowanego przez świdnicki zespół ważnego dla branży projektu „Turystyka – wspólna 
sprawa” i miała charakter międzynarodowy. Podczas konferencji doszło do spotkania branży 
polskiej i czeskiej, której reprezentanci podzielili się doświadczeniami w zakresie funkcjonowania 
na rynku turystycznym i perspektywy z tym związane. Z uwagi na pandemię COVID-19 spotkania 
z czeskimi przedstawicielami odbyły się on-line. Konferencja skupiła się wokół trzech ważnych 
tematów: 

1. COVID-19, 
2. Turystyka transgraniczna i jej problemy, 
3. Współpraca i sieciowe produkty. 

Podczas konferencji wręczone zostały nagrody ogólnopolskiego czasopisma Forum Biznes: 
Przyjazna Gmina 2020 oraz Produkt Turystyczny Roku 2020 i Usługa Turystyczna Roku 2020. 
Wydarzenie odbyło się w reżimie sanitarnym związanym z COVID-19 i spełniało wymogi 
wyznaczone przez służby sanitarne. Udział wzięło 150 osób. Organizatorami wydarzenia byli: 
Gmina Miasto Świdnica, Dolnośląska Izba Turystyki, Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo 
Świdnicko-Jaworskie”.  
 Realizacja projektu „Turystyka Wspólna Sprawa” 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 

174.193,35 , w tym 
119.835,85 z UE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

263.788,00 € (1.134.288,40 
zł), w tym dofinansowanie 

224.219,80 €  
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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.  

 Opracowanie i wydanie podręcznika Turystyka -wspólna sprawa. 
 Działania promocyjno-informacyjne, w tym wydanie m.in. folderów z atrakcjami 

turystycznymi. 
 Konferencja „Turystyka dziedzictwa i smaku. 

(964.145,14 zł).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Obiekty sportowe są dostępne i efektywnie wykorzystywane przez cały rok, zarówno przez 

indywidualnych gości, jak i kluby, stowarzyszenia sportowe, jednostki UM. Funkcjonowanie 

i zagospodarowane obiektów w istotny sposób zwiększa możliwość rozwoju aktywności fizycznej 

mieszkańców Świdnicy. Zapewniony jest właściwy stan obiektów sportowych i warunki sanitaro-

higieniczne.  

Standardy dostępności mieszkańców do obiektów sportowych na terenie miasta: 

 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  
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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.  
 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 – w przebudowie.  
 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 spełnia najwyższe 
standardy dla tego typu obiektów turystycznych.15 stanowisk z przyłączeniem elektrycznym dla 
kamperów, ok. 40 stanowisk namiotowych.  
 SKATEPARK/PUMPTRACK – obiekt cieszący się dużą popularnością wśród amatorów jazdy na 

rolkach, deskach czy rowerach BMX. Pumptrack powstał w grudniu 2020 r.  
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 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 – 50 miejsc noclegowych, 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. 

 ŚCIEŻKI ROWEROWE – ok. 27 km. 
 SALA GIMNASTYCZNA FOLWARCZNA – sala wraz z salą lustrzaną/ bokserską. Miejsce na 

treningi, czy zajęcia rekreacji ruchowej. 
 BOSMANAT – miejsce rekreacji usytuowane nad zalewem Witoszówka z wypożyczalnią  

sprzętu pływającego – kajaki, rowery wodne, łódki typu optymist. 
Działania inwestycyjne: nie były prowadzone z uwagi na brak środków.  

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 związane z konserwacja nawy głównej; 

 Przekazanie dotacji Parafii Ewangalicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Świdnicy na prace 
konserwatorskie przy wystroju poziomu górnego i narożnika płn.-wsch. chóru szkolnego 
w Hali Ołtarzowej.  

500.000,00 
 

250.000,00 

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

 Trwałość projektu pn. „Rowerem przez Miasto - budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo- 
rowerowych w Świdnicy sposobem na wdrożenie strategii niskoemisyjnej”. 
 Zakończenie i rozliczenie 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).  

Zadanie o wartości 
4.955195,38. Udział miasta 

w projekcie wynosi 
3.604.817,26, 

w tym dofin. 2.859.490,79 

1.5.12 Prowadzenie 
aktywnych działań 

 Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni w centrum miasta – ulic: Siostrzana, Franciszkańska i 
kwartału Rynek ul. Siostrzana.  
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ukierunkowanych na 
pozyskanie 
inwestorów 
zewnętrznych 
w obszarze turystyki. 

 Przekazywanie dotacji celowych wspólnotom mieszkaniowym usytowanym w centrum 
miasta na remonty, w tym remonty elewacji kamienic – poprawa estetyki śródmiejskiej 
zabytkowej zabudowy.  

 Poprawa infrastruktury turystycznej oraz jakości usług turystycznych miasta – otwarcie 
nowej informacji turystycznej w Centrum Wspierania Inicjatyw w Rynek 39-40.  

 Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, renowacja parków i skwerów. 
 Poprawa walorów przyrodniczych miasta.  
Działania wymienione powyżej były czynnikami sprzyjającymi lokalizacji nowej działalności 
gospodarczej i przyczyniły się do osiągnięcia szerszych celów rozwojowych gminy tj. wzrost 
zatrudnienia, większe zainteresowanie nieruchomościami, zrównoważony rozwój, spójność 
gospodarcza i społeczna … . 

1.5.13 Rozwój centrum 
informacji turystycznej 
i kulturalnej miasta 

Zakończono zadanie inwestycyjne 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” współfinansowane ze 
środków UE, które swoim zakresem obejmowało m.in.: 
 Przebudowę budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw.  
 Remont przestrzeni w części budynku Rynek 39-40 i zagospodarowanie jej pod nowoczesne 

Centrum Informacji Turystycznej.  
 Przebudowę ulicy Siostrzanej wraz z przebudową chodników, miejsc parkingowych, 

nasadzeniem zieleni oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.  
 Przebudowę kwartału przy ul. Siostrzana – Rynek. 

Projekt o wartości 
12.867.028,85, 

w tym dofinansowanie 
6.437.528,66 zł 

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

 Przekazanie części zadań własnych w zakresie turystyki realizowanych dla organizacji  
pozarządowych, w tym m.in. na prowadzenie Informacji Turystycznej i zarządzanie wieżą 
ratuszową, jako obiektem turystycznym. 
 Wyposażanie zainteresowanych w wiedzę i informację na temat Świdnicy poprzez  

informowanie o walorach turystycznych Świdnicy i okolicy oraz umożliwianie zwiedzania wieży 
ratuszowej. 
 Popularyzacja Świdnicy wśród przedstawicieli środowisk turystycznych z Polski. 
 Opracowanie materiałów promocyjnych miasta Świdnicy, wykorzystywanych do promocji  
turystycznej Gmina Miasta Świdnicy przez Referat Turystyki podczas różnych wydarzeń 
branżowych oraz Targów Turystycznych. 
 Zakończono realizację projektu polsko – czeskiego „Odlotowe miasta Świdnica i Trutnov”  
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w ramach którego w Świdnicy została ustawiona replika samolotu Fokker Dr. I na którym latał 
„Czerwony Baron” – Manfred von Richtchofen, wytyczono trasę turystyczną śladami 
Czerwonego Barona oraz przygotowano materiały promocyjne takie jak ulotki, quest, 
kolorowanka dla dzieci, magnesy. 
 Rewitalizacja parków miejskich otaczających pierścieniem stare miasto, których układ 
odzwierciedla przebieg i granice dawnej Twierdzy Świdnickiej (jeden z największych 
historycznych miejskich kompleksów parkowych na Dolnym Śląsku). 
 Organizacja jarmarku wyrobów tradycyjnych podczas konferencji turystycznej „Sieciowe 

produkty turystyczne polsko czeskiego pogranicza”. 
 Organizacja konferencji podsumowującej polsko – czeski projekt „Razem poprzez wieki”  
w Czeskiej Skalicy dla przedstawicieli urzędu i organizacji pozarządowych. 
 Udział w Międzynarodowych Targach Turystyki i czasu wolnego MTT Wrocław 2020 we 
Wrocławiu – prezentacja oferty turystycznej Świdnicy na wspólnym stoisku z LOT „Księstwo 
Świdnicko – Jaworskie”. 
 Opracowanie inwentaryzacji krajoznawczej Świdnicy.  

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

 Realizacja projektu „Festiwal wrażeń”, którego celem jest zwiększenie wykorzystania 
potencjału turystycznego na pograniczu PL-CZ oraz stworzenie wspólnej oferty promocyjnej, 
która przyczyni się do zwiększenia mobilności turystów na terenie objętym projektem.  

 Zakończenie realizacji projektu „Odlotowe miasta Świdnica i Trutnow”, którego celem 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.  

 Realizacja projektu „Turystyka wspólna sprawa”, którego celem jest 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. 

 Zakończenie realizacja projektu „Razem poprzez wieki”, którego celem była współpraca 
w zakresie edukacji historycznej i kulturowej. 
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 Realizacja projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”, którego celem 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.  

 Działania w ramach trwałości projektów tj.: „I małe jest piękne”, „Domowe krajobrazy i ich 
opowieści”, „Olimpiada sportowa nie zna granic”, „Aktywny senior polsko – czeskiego 
pogranicza”.  

Opis ww. działań szczegółowo opisany jest w pkt. 1.5.2 

1.5.16 Uczestnictwo 
w krajowych 
i międzynarodowych 
targach, wizytacjach 
i spotkaniach 
turystycznych 

 Opracowanie w kwietniu 2020 r. materiałów promocyjnych miasta Świdnicy, 
wykorzystywanych do promocji turystycznej Gminy Miasto Świdnica podczas różnych 
wydarzeń branżowych oraz Targów Turystycznych. 

 Promocja walorów turystycznych Gminy Miasto Świdnica podczas następujących targów 
turystycznych: 

 16.01-19.01.2020 - Targi Turystyczne REGION TOUR w Brnie – prezentacja materiałów na 
stoisku LOT AW 

 28.02-01.03.2020 - Międzynarodowe Targi Turystyczne i czasu wolnego MTT Wrocław 2020 
we Wrocławiu – prezentacja oferty turystycznej  

 17.06.2020 - udział w VII Forum Promocji Turystycznej w Hydropolis we Wrocławiu 
 Udział w lipcu 2020 r. przedstawicieli Referatu Turystyki i Wydziału Promocji wraz LOT AW 

w akcji promocyjnej Obiekty noclegowe LOT AW.  
 Promocja atrakcji turystycznych miasta Świdnicy na internetowym portalu turystycznym 

WaszaTurystyka.pl.  

 

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

Dbając o poprawę atrakcyjności turystycznej oraz utrwalanie wizerunku, 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; 
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Sudeckiego i Sudetów 
Środkowych 

 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. 

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

 Kontynuowały 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 spotkaniach grupy roboczej LOT AW podczas których omawiano kluczowe 
kwestie związane z bieżącą działalnością Stowarzyszenia. Wydano przewodnik turystyczny 
Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz mapkę obiektów noclegowych Aglomeracji Wałbrzyskiej 

 Współpraca z Polską Federacją Campingu i Caraveningu. 
 Obsługa wizyty uczestników turystyki caravaningowej z kraju i zagranicy, którzy wzięli udział 

w 13 Świdnickim Zlocie Caravaninkowym. 

WSKAŹNIKI STAN 2015 STAN 2018 STAN 2019 STAN 2020 TENDENCJA 

liczba podmiotów gospodarczych w 
przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

1442 1 475 1493 1528 ^ 

liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych na 10 tys. mieszkańców 

94 97 84 75 ^ 

osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 1000 ludności  

85 87 88 90 ^ 

udziały w podatkach stanowiących 
dochody budżetu państwa podatku 

51,0 66,1 72,7 70,4 ^ 
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dochodowego od osób fizycznych 
i prawnych [mln zł] 

liczba turystów ogółem odwiedzających 
miasto (osób) 

24 481 70 200 71 100 35 100 ^ 

liczba turystów zagranicznych 
odwiedzających miasto (osób) 

7 140 31 200 31 820 7 200 ^ 

liczba udzielonych noclegów ogółem 
(noclegi) 

 

48 117 15 325 15 076 10 553 v 

liczba uczestników imprez (osób) 10 200 12 150 8 800 4 500 v 

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 –dostęp do bezpłatnego, bezprzewodowego Internetu,  
z którego mogą skorzystać mieszkańcy i turyści na swoich urządzeniach mobilnych. 
 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 2020 uruchomiono 12 hotspotów Wi-Fi dla mieszkańców 
i turystów w przestrzeni publicznej. Darmowe hotspoty będą utrzymywane przez okres minimum 
trzech lat, dodatkowo sieć rozbudowano o 2 hotspoty: Rynek róg ul. Łukowej, Rynek róg ul. 
Pułaskiego, ul. Rynek 39-40 - 5 hotspotów, Informacja Turystyczna – ul. Rynek 39-40, Dworzec 
PKP – ul. Dworcowa 2-4-6, Dworzec Autobusowy - ul. Kolejowa 6, Park Centralny, Park 
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Sikorskiego – skwer przy ul. Wałowej, Bosmanat – ul. Polna Droga, Pl. Grunwaldzki, ul. 
Wewnętrzna. 
 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. 
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”. Bieżąca administracja systemu i rozliczenie VAT w projekcie. W roku 2020 
w ramach Rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej uzupełniono dane w SIP: 
 wprowadzono zmiany do 3 planów zagospodarowania przestrzennego, 
 dodano i usunięto obiekty z ewidencji zabytków, 
 dodano oferty inwestycyjne.  
Uruchomiono nowe moduły w SIP:  
 Wybory - informacje o lokalach wyborczych, obwodach głosowania, kandydatach itp. 
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 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. 

 Turystyka publikuje dane dotyczące: atrakcji na szlakach turystycznych, ścieżki i trasy 
rowerowe, parkingi oraz baza nieistniejących już historycznych obiektów w Świdnicy, 
pozamiejskie atrakcyjne trasy rowerowe. 

 Rozpoczęto prace nad modułem z ewidencją kanalizacji deszczowej. 
 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 (patrz pkt 2.1.1) 

www.geoportal.um.swidnica.pl 
 Zamontowano i sukcesywnie rozbudowywano cyfrowy system miejskiego monitoringu 

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. 
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 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 
monitorowania i zarządzania energią oświetlenia ulicznego (wdrożenie energooszczędnych 
technologii), ekotechnologie i innowacyjne rozwiązania ekologiczne przeciwdziałania 
zanieczyszczeniu powietrza w miastach.  
 Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na 15 przystankach autobusowych. 
 Realizacja na terenie obszaru wałbrzyskiego, w tym powiatu świdnickiego dużego projektu 

pn. „TAURON INTERNET FTTH NA TERENIE OBSZARU WAŁBRZYSKIEGO” przez Tauron 
Obsługa Klienta Sp. z o.o. ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), 
którego celem jest objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci 19 724 gospodarstw 
domowych oraz podłączenie do sieci szerokopasmowej 129 placówek edukacyjnych z obszaru 
objętego projektem.  

 Realizacja działań w zakresie uruchomienia punktów dostępu do bezpłatnego internetu 
w ramach unijnego projektu WiFi4EU. 

2.1.3. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
systemów  
informacyjno - 
komunikacyjnych 

W roku 2020 zakupiono:  
 nową wersję oprogramowania antywirusowego; 
 nową wersje oprogramowania szyfrującego; 
 kontynuowano uaktualnienie desktopowych systemów operacyjnych; 
 kontynuowano wirtualizację kolejnych dotychczasowych fizycznych serwerów 

dziedzinowych; 
 zakupiono sprzęt sieciowy. 
W Urzędzie Miejskim funkcjonuje ponad 50 różnych systemów informatycznych 
wykorzystywanych przez poszczególne wydziały, referaty i biura.  

 

2.1.4. Kreowanie miasta 
inteligentnego Smart 
City tworzonego 

 Program elektronicznego (Generator eNGO) składania wniosków na zadania publiczne 
realizowane w ramach otwartych konkursów i trybu pozakonkursowego do użytku III sektora. 

 Dystrybucja biletów przez aplikację „ZBILETEM.PL”. 
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w oparciu 
o technologie ICT. 

 System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - budowa systemu informacji pasażerskiej dla 
komunikacji miejskiej/ dynamiczny rozkład jazy. 

 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. 
 Wykorzystywanie oprogramowania umożliwiającego wymianę danych pomiędzy 

jednostkami samorządów odpowiedzialnych za udzielanie pomocy społecznej w ramach 
„Świdnickiej Elektronicznej Sieci Przesyłu Informacji i Dokumentów – zsynchronizowany 
system pomocy społecznej (SESPID)” - www.sespid.praca.swidnica.pl. 

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

kryzysowego.  
 System elektronicznej sprzedaży biletów w autobusach poprzez automaty do sprzedaży 

zbliżeniowej za pośrednictwem bankowych kart płatniczych.  
 „Nabór – przedszkole - Vulcan – proces rekrutacji do przedszkoli i klas „0” szkół 

podstawowych z wykorzystaniem oprogramowania – od marca 2020 r. 
 „Nabór – szkoła podstawowa - Vulcan – proces rekrutacji do klas pierwszych 

z wykorzystaniem oprogramowania – od kwietnia 2021 r. 
 Platformy elektroniczne w szkołach podstawowych do kontaktów nauczycieli z rodzicami 

(np. dziennik elektroniczny, oceny, frekwencja, zadania domowe, plan lekcji). 
 Wyszukiwarki/ katalogu bibliotecznego Primo/Exlibris przy pomocy, której można wyszukać 

nasze (i innych bibliotek) zbiory biblioteczne lub zalogować się na swoje konto i, np. 
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zarezerwować książki: https://primo-48wbp.hosted.exlibrisgroup.com/primo-
explore/search?vid=48WBP_VIEW&lang=pl_PL&fromRedirectFilter=true&search_scope=sw
d50_scope 

 System rezerwacji kortu tenisowego przy ulicy Prądzyńskiego https://kort.osir.swidnica.pl/ 
oraz kortów przy ulicy Śląskiej (zewnętrzna aplikacja tennis4you - 
https://app.tenis4u.pl/#/court/172 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 2.2. E-USŁUGI 

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

2.2.1 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.  
 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. 
 Utrzymanie elektronicznej platformy 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. 
 Zrealizowano przyłączenie e- usług Gminy Miasto Świdnica do Węzła Krajowego systemu  
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teleinformatycznego e-Urząd, co w efekcie pozwala na użycie w usługach online środków 
identyfikacji elektronicznej wydawanych przez różne podmioty, w tym także już istniejące środki 
identyfikacji elektronicznej, sprawdzone w praktyce w usługach online, świadczone przez 
podmioty prywatne (np. banki). Przedstawiony koszt dotyczy zakupu dwóch certyfikatów do 
deszyfracji i podpisu z pięcioletnim terminem ważności.  
 Wsparcie i aktualizacja systemów e-Urząd i e-Kancelaria. 
 Wykonanie modułu TURYSTYKA do gminnego Systemu Informacji Przestrzennej. 
 Utworzenie w systemie informacji przestrzennej funkcjonalności automatycznego importu 

pliku GML danych: EGiB, GESUT, BDOT oraz umożliwienia selektywnego 
włączenia/wyłączenia punktów POI wg kategorii punktu oraz rodzaju punktu w module Portal 
Mieszkańca. 

 Utworzenie w systemie informacji przestrzennej zamawiającego funkcjonalności w module 
inwestycji. 

 Uruchomiono usługę Paybynet dla USC w celu umożliwienia szybkich płatności za odpisy  
aktów stanu cywilnego. Usługa została udostępniona bezkosztowo. Wartość: 7.995,00 zł. 

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

Współpraca z dostawcą systemów dziedzinowych RADIX - prace nad utworzeniem narzędzia do 
prowadzenia bazy referencyjnej interesantów, która ma zapewnić integralność i dostępność 
danych w skali urzędu. System INFO+, w ramach którego to narzędzie ma zostać 
zaimplementowane, odpowiada za wymianę danych (web services), dostarczone rozwiązanie 
umożliwi podniesienie jakości a także zwiększenie zakresu świadczonych e-Usług. Efekty prac 
zostaną udostępnione w ramach aktualizacji systemów - bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych kosztów. 

 

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

 W ramach systemu e-Urząd realizowano prace, w ramach których m.in. udostępniano nowe 
wzory formularzy elektronicznych oraz poprawiano funkcjonalności i usuwano błędy 
w dostępnych formularzach. Prace zrealizowano w ramach stałej obsługi serwisowej 
świadczonej przez firmę e-Instytucja. 

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

 Dostęp do książek 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. 
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wypożyczenia itp. 
poprzez Internet 

 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 

 Trwałość 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. Celem projektu było i 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 
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. 

 
 
 
 
 
 

Całkowita wartość projektu 
wynosi 1.521.283,72 

w tym  dofinansowanie 
1.409.563,72 zł (w tym 

309.770,28 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 
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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 programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna Szkoła +”. Zakup pomocy dydaktycznych. 

Dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego (87 
laptopów) z oprogramowaniem dla szkół podstawowych: SP 1 – 14 szt., SP 2 – 10 szt., SP 4 
– 11 szt., SP 6 – 12 szt., SP 8 – 8 szt., SP 105 – 25 szt., SP 315 – 7 szt. Laptopy zostały 
udostępnione (umowa użyczenie) na okres nauki w systemie zdalnym.  

 Realizacja programu „Poznaj matematykę i odkryj Świdnicę” przez Szkołę Podstawową nr 
2 w Świdnicy. 

 Realizacja programu „OSE -Ogólnopolska Sieć Edukacyjna”przez Szkołę Podstawową nr 2 
w Świdnicy. 

 Realizacja projektu „Evaluation of competencies in Robotics Learning Scenarios” w ramach 
programu Erasmus+ przez Szkołe Podstawową nr 6. 

 Firma RST Software Masters przekazała uczniom ze szkół podstawowych: SP4, SP6 i SP 105 
w formie darowizny 6 laptopów.  

dla Świdnicy wynosi 
1.160.658,40 zł 

 
Dotacja z Ministerstfa 

Cyfryzacji w wysokości 
204.111,40 

 
 

Dotacja z Fundacji MBank 
10.451,00 zł 

Dotacja z Ministerstwa 
Cyfryzacji 7.000,00 zł. 
Dotacja w wysokości 

161.151,00 zł 

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

 Podnoszenie kompetencji i dokształcanie pracowników 87 pracowników Urzędu Miejskiego 
z zakresu „GOOGLE DLA MENEDŻERÓW”w ramach projektu realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa „Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych”. Projekt realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego 
Rozwoju w Partnerstwie z Instytutem Rozwoju Rynku Pracy. Szkolenie prowadzone na 2 
stopniach zaawansowania. 

 

2.3.3. Wsparcie kształcenia 
opartego o najnowsze 
technologie 

 Utrzymanie pracowni do nauczania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych w Świdnicy wraz 
z przeszkoleniem nauczycieli w ich obsłudze w szkołach podstawowych.  

 Zakupiono i przekazano miejskim szkołom podstawowym w ramach programów „Zdalna 
szkoła” i „Zdalna szkoła+” - 87 laptopów. W związku z prowadzeniem w systemie zdalnym 
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nauki w szkołach - laptopy te zostały użyczone uczniom z gospodarstw domowych, w których 
uczniowie nie dysponują sprzętem do nauki zdalnej. 

 Firma RST Software Masters przekazała w formie darowizny 6 laptopów, które trafiły do 
uczniów SP4, SP6 i SP105. 

 Nieodpłatne udostępnienie sprzętu komputerowego szkolnych pracowni informatycznych 
uczniom dotkniętym wykluczeniem cyfrowym na czas nauki zdalnej. 

 Zakup 5 monitorów interaktywnych dla podniesienia atrakcyjności i efektywności zajęć. 
Posłużą jako laboratoria chemiczne, fizyczne i biologiczne 

WSKAŹNIKI STAN 2015 STAN 2018 STAN 2019  STAN 2020 TENDENCJA 

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

- 45 56 60 ^ 

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

- 79/296 82/304 85/330 ^ 

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; 
 Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło na lata 2014-2018 wraz Aktualizacją założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Świdnicy w perspektywie do 2030 
 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” 
 Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Miasto Świdnica do roku 2035 
BEZPIECZEŃSTWO: 
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 Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Świdnicy; 
 Plan Operacyjny na wypadek powodzi miasta Świdnicy; 
 Plan Obrony Cywilnej Miasta Świdnicy; 
 Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Miasto Świdnica w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 
 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 – rozpoczęto rewitalizację parku, wybudowano 

kanalizację teletechniczną oraz rozpoczęto roboty budowlane branży elektrycznej i drogowej. 
Zrealizowano prace pielęgnacyjne drzew polegające na wykonaniu wiązań linowych oraz cięć 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W roku 2020 wydatkowano 
kwotę 4.248.491,80, w tym 

kwota wydatków 
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pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych. W IV kwartale 2020 r. wszczęto postępowanie 
oraz wyłoniono wykonawcę prac na zagospodarowanie i ukształtowanie terenu zieleni. 
Prowadzono były działania promocyjne: utworzona została strona internetowa, 
zamontowano tablicę informacyjną, zamieszczono ogłoszenia w prasie. Sporządzono analizę 
przewidywanego wpływu projektowanego oświetlenia na zieleń parkową oraz 
zaktualizowano audyt dokumentacji dendrologicznej i dokumentację projektową odbudowy 
tarasu widokowego wraz z altaną i fontanną w korpusie oraz z przebudową fontanny 
wolnostojącej. Przebudowa altany odbędzie się w oddzielnym zadaniu, na ten cel pozyskane 
zostały środki zewnętrzne. 

 Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych: 
- ul. Waleriana Łukasińskiego - nawierzchnia żwirowa została wymieniona na nawierzchnię z 
kostki granitowej o pow. 186,23m², 
- budowa odwodnienia alejek przy ul. Waleriana Łukasińskiego,  
- rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej – zagospodarowano teren o pow. 
1.537m². 

zrefundowanych 
1.345.259,13  

 
 
 
 
 
 
 

99.800,00 
 

61.869,00 
99.896,42 

 

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 czystości (drogi gminne: pow. 293 364 m2, drogi wojewódzkie: pow. 
60 368 m2).  

 Usuwanie odpadów komunalnych i innych nieczystości z chodników i ścieżek rowerowych 
(chodniki w pasie dróg gminnych: pow. 121 584 m2, drogi wojewódzkie: pow. 16 722 m2).  

 Koszenie terenów zieleni przydrożnej w okresie wegetacji (4-krotnie) z wywozem i bez 
wywozu pokosu (drogi gminne pow. 294 220 m2, drogi wojewódzkie pow. 60 368 m2).  

 Formowanie żywopłotów (drogi gminne: pow. 8 387 m2, drogi wojewódzkie: pow. 6 853m2) 
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 127,5m2, letnia 499,5 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. 

Drogi gminne: 
1.507.714,51 

Drogi wojewódzkie: 
282.030,41  

(środki miasta: 172.018,36,  
Dotacja: 110.012,05) 

Drogi wewnętrzne:  
72 267,45 zł 
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 Ustawianie skrzynek, wież kwiatowych, koszy wiszących, dzbana kwiatowego, donic 
piętrowych  z nasadzeniami kwiatowymi w pasach dróg gminnych oraz na drogach 
wewnętrznych. 

 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 

 Zlecono opracowanie projektu Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy 
Miasto Świdnica do 2030 r. Na 2021 rok przewidziany jest etap konsultacyjny i przyjęcie MPA 
uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy jako dokumentu strategicznego 

 Przygotowano dokumentację budowlano – wykonawczą dotyczącą przebudowy śródmiejskiej 
przestrzeni wewnątrz kwartałów: „Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz 
kwartałów ul. Kotlarska – ul. Grodzka” i „Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz 
kwartałów ul. Franciszkańska – ul. Marii Konopnickiej”. Dokumentacja projektowa 
uwzględnia zieloną architekturę oraz małą retencję na terenach zurbanizowanych. 

 

 
 
 
 

46.583,43 
47.970,00 

 

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

 Utrzymanie brzegów rzeki Bystrzycy i potoku Witoszówka oraz potoku Młynówka i zbiornika 
Witoszówka 1 w Parku Centralnym. Koszenie trawy i chwastów, usuwanie samosiejek drzew 
i krzewów oraz rdestu.  

 Utrzymanie międzywala i wysokich skarp wałów rzeki Bystrzycy na terenie Świdnicy. 

108.509,54 
 
 

40.000,00 

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.  

Inspekterzy nadzoru 
51.580,65 
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Prawidłowość wykonania prac potwierdzają comiesięczne protokoły odbioru podpisane przez 
wykonawcę, inspektora nadzoru oraz pracownika Wydziału, po uprzednim sprawdzeniu jakości 
zrealizowanych prac w terenie.  

 
 

 

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

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

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

 Wymiana sieci wodociągowej ul. Jarzębinowa/Wrzosowa; 
 Przebudową kanalizacji sanitarnej ul. Jarzębinowa/Wrzosowa; 
 Wymiana sieci wodociągowej ul. Kraszowicka; 
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kraszowicka; 
 Przebudowa sieci wodociągowej ul. Armii Krajowej; 
 Przebudowa sieci wodociągowej ul. Szarych Szeregów; 
 Modernizacja kolektora sanitarnego ul. Szarych Szeregów; 
 Budowa sieci wodociągowej ul. Sudecka; 
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sudecka; 
 Budowa sieci wodociągowej ul. Podmiejska; 
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Podmiejska. 
Remonty sieci wodociągowej: 
 Remont sieci wodociągowej ul. Szarych Szeregów;  
 Remont sieci wodociągowej ul. Wodna / Warszawska; 
 Remont sieci wodociągowej ul. Kraszowicka os. Owocowe; 
 Remont sieci wodociągowej ul. Westerplatte - przejście pod torami PKP. 

574.124,89 zł/571.774,89 
137.246,06 zł/134.896,06 

322.655,82 zł/203.510,63 
179.805,64 zł/171.015,19 
515.563,43 zł/491.063,43 
2.338.47,0 zł/284.669,23 

6.514.377 zł/ 1.407.272,3 
495.000,00 zł/250.097,39 
480.000,00 zł/250.629,03 

98.000,00 zł/66.300,99 
83.500,00 zł/77.514,35 

 
318.860,00 zł/112.770,00 

134.090,00 zł 
281.610,00zł 

215.090,00 

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

 Realizacja projektu pn. Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy 
współfinansowanego 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 polegał na modernizacji 52 systemów grzewczych obejmującej wymianę 
w ramach kosztów kwalifikowalnych projektu wysokoemisyjnych źródeł ciepła (49 pieców 
kaflowych i 3 kotły węglowe). Źródła te zostały wymienione w 19 lokalach przy ul. Kraszowicka 

Całkowity koszt zadania 
2.259.497,78 zł, w tym 

dofinansowanie 
1.333.240,62 
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ciepła powodujących 
zanieczyszczenia 

32, 34, 35 na nowoczesne kotły gazowe wraz z systemem zarządzania energią (brak było 
możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej). Pozostałe 33 lokale przy ul. Teatralna 25, ul. 
Przechodnia 3, 4, 5, 6, 8, 10 zostały przyłączone do sieci ciepłowniczej. Łącznie projekt 
obejmował 10 budynków wielorodzinnych w centralnej części miasta Świdnica. Wymiana 19 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe miała na celu redukcję 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 
doprowadziło do 100% redukcji emisji pyłów PM10 - 1,07 tony rocznie o i pyłów PM2.5 - 0,91 
tony rocznie. Głównym celem realizacji projektu było zwiększenie efektywności energetycznej 
w sektorze mieszkaniowym na terenie Świdnicy.  

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

Wraz z organizacją pozarządową OTS Wolna Przedsiębiorczość - Centrum Technologii 
Energetycznych w Świdnicy wypracowano projekty:  
 Transformacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, 
 Energia pod kontrolą – ponadgminny program optymalizacji zużycia i monitoringu energii 

w budynkach publicznych, 
które będą składane w ramach przyszłych konkursów adresowanych do podmiotu z sub-regionu 
wałbrzyskiego do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. 

 
 

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 

 Udzielono mieszkańcom miasta 75 dotacji na kwotę 175.630,00 zł, w tym 69 dotacji na 
wymianę źródeł ciepła (piece węglowe) na ekologiczne (gazowe lub elektryczne) oraz 6 
dotacji na likwidację i utylizację materiałów zawierających azbest.  

 Przystąpiono do realizacji projektu partnerskiego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła w budynkach i lokalnych mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji 
Wałbrzyskiej” w ramach RPO WD na lata 2014 – 2020, osi 3 Gospodarka niskoemisyjna, 
działania 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym -ZIT AW, typu projektu 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych 
i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej- konkurs 
grantowy. W dniu 2.06.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Projekt 
realizowany na terenie 15 gmin Dolnego Śląska: miasta Świdnicy, Boguszowa - Gorce, 
Dobromierza, Głuszycy, Jaworzyny Śląskiej, Marcinowic, Mieroszowa, Nowej Rudy, miasta 
Nowej Rudy, Strzegomia, Świebodzic, Świdnicy, Walimia, miasta Wałbrzycha, Żarowa. Projekt 
polega na udzieleniu przez Grantodawcę grantów na przedsięwzięcia realizowane 
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany 

 
 
 

Wartość całkowita projektu 
24.212.601,37, w tym 

dofinansowanie 
16.840.999,95. Wartość 

grantu dla Świdnicy 
5.864.220,82, w tym 

dofinansowanie 
4.104.954,57. W roku 2020 

wydatkowano 774.362,03 
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dofinansowaniem 
objęte będą mogły być 
między innymi: kotły 
gazowe, źródła 
wykorzystujące 
energię odnawialną 
oraz pompy ciepła  

wysokoemisyjnych źródeł ciepła (kotłów opalanych węglem, miałem, koksem, ekogroszkiem) 
na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła, 
kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe oraz ogrzewanie elektryczne (pod warunkiem 
montażu instalacji OZE). Zakłada wysokość dofinansowania to 70% poniesionych kosztów 
inwestycji, w przypadku domów jednorodzinnych do 25 000 zł, natomiast w przypadku lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wyniesie do 10 000 zł. W roku 2020 prowadzone 
były działania promocyjne: utworzono stronę internetową, wykonano projekty graficzne 
materiałów edukacyjno – informacyjnych, opracowano prezentację multimedialną, 
zamieszczono ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu, zamontowano tablice 
informacyjno – pamiątkowe. Przystąpiono do przygotowania dokumentacji niezbędnej do 
udzielenia grantu: opracowano formularze wniosku o udzielenie grantu i wniosku o wypłatę 
grantu wraz z instrukcjami oraz procedury zarządzania projektem. Zapewniono usługi 
doradztwa technicznego oraz zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do 
obsługi projektu. Łącznie złożono 2516 wniosków (w tym w Gminie Miasto Świdnica wpłynęło 
393 wnioski) na łączną wnioskowaną kwotę grantu w wysokości 34.008.661,66 zł.  

 Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych budynków 
wielorodzinnych przy ul. Teatralnej 38, ul. Waleriana Łukasińskiego 5-5A oraz pl. Św. 
Małgorzaty 8 w Świdnicy. Zadanie miało na celu likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła 
oraz podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej.  

 Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę 
pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy przy ul. Teatralnej 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350.263,37 
 
 
 

24.000,00 

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”.  

 Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 4. 
 Przebudowa dachu Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy Fundacji „Naszej Szkole” przy 

ul. Mickiewicza 1-2 w Świdnicy z udziałem środków z budżetu gminy. 
 Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy.  
 Przeprowadzenie inwentaryzacji zawierających azbest na terenie gminy. 
 Przebudowa dachu Szkoły Społecznej w Świdnicy przy ul. Mickiewicza 1-2 w Świdnicy. 

Wymieniono częściowo dach szkoły wraz z ociepleniemod strony ul. Wałbrzyskiej.  
 Wraz z organizacją pozarządową OTS Wolna Przedsiębiorczość - Centrum Technologii 

Energetycznych w Świdnicy wypracowano projekty:  

70.000,00  
 

67.562,31 
150.100,00 

 
2.710.140,35 

8.400,00 
150.010,79 
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 Domy Czystej Energii – kompleksowy program grantowy modernizacji budynków 
mieszkalnych w kierunku ograniczenia niskiej energii i zwiększenia udziału odnawialnych 
źródeł energii do celów grzewczych, 

 Prosumencka Transformacja Solarna – program grantowy transformacji energetycznej 
budynków mieszkalnych w kierunku wykorzystania energii solarnej jako dominującego 
źródła energii elektrycznej,  

wnioski będą składane w ramach przyszłych konkursów adresowanych do podmiotu z sub-
regionu wałbrzyskiego do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. 

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 (patrz pkt 3.2.4). 
Niezależnie od programów: gminnego i aglomeracyjnego, które dotują wymianę „starych 
pieców” na ekologiczne źródła ciepła w roku 2020 można było skorzystać z rządowego wsparcia 
w ramach programu CZYSTE POWIETRZE.  
 Rozpowszechnianie informacji poprzez strony internetowe, pisma oraz ulotki wśród  
mieszkańców miasta.  
 Monitorowanie na bieżąco jakości powietrza w Świdnicy z podawaniem aktualnych wyników  
pomiarów na stronie: http://um.swidnica.pl/pages/pl/moje-miasto/srodowisko-i-otoczenie/niska-
emisja.php. 

 

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

 Wymiana oświetlenia sztucznego boiska na stadionie ŚOSiR. 
 Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga – 

w oparciu o prace projektowe w latach 2017 – 2018 kontynuowano prace rozpoczęte w roku 
2019. W roku 2020 położono kabel zasilający, zamontowano latarnie, wybudowano 
energetyczną szafę oświetleniowa wraz z systemowym sterownikiem oświetlenia CPAnet, 
który zarządza oświetleniowym systemem pobliskich ulic. Wszystkie lampy składają się ze 
słupów aluminiowych i opraw typu LED.  

275.501,00 
358.253,49 

 
 
 

 

3.2.8. Dostosowanie się do 
zmian klimatycznych, 

Analizuje się określone podatności miasta na czynniki klimatyczne, które następują na podstawie 
przeglądu dostępnych danych i informacji. Celem poprawy zrozumienia potencjalnego wpływu 
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w tym kontynuacja 
adaptacji obszarów 
miejskich do 
pojawiających się 
ekstremalnych zjawisk 
pogodowych 

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 będą dot. zmian klimatu ze spodziewanymi ich skutkami 
zarówno ujęciu ogólnokrajowym jak i regionalnym.  

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 

 W związku z pandemią COVID - 19, która rozpoczęła się w marcu 2020r. Wydział Gospodarki 
Odpadami mocno ograniczył zajęcia edukacyjne w szkołach. Nie przeprowadzono zajęć 
w szkołach. 

 Umieszczenie w SP nr 1 pojemników na korytarzach w celu segregacji odpadów oraz udział 
uczniów w szkolnych i pozaszkolnych konkursach wiedzy na temat ekologii. 

 Realizacja przez SP nr 2:  
 ogólnopolskiego projektu Federacji Polskich Banków Żywności "EKO-Misja, nie marnuję". 

Uczniowie klas III,IV,V uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych na temat niemarnowania 
żywności, następnie realizowali projekty, w których przygotowywali prace prezentujące 
skutki pozytywnego lub negatywnego wpływu człowieka na środowisko, prowadzili lekcje 
dla uczniów klas młodszych.  

 Promocja postaw proekologicznych poprzez organizowanie akcji sprzątania Wielkiej Sowy, 
w której to uczestniczyli nauczyciele, uczniowie, rodzice.  

 Akcja zbierania nakrętek, baterii  i surowców wtórnych.  
 W SP nr 4 prowadziała akcje zachęcające uczniów do segregacji odpadów. Na terenie szkoły 

umieszczono pojemniki do segregacji odpadów. Zapoznano uczniów z zasadami 
prawidłowego segregowania odpadów (w ramach edukacji wczesnoszkolnej oraz na lekcjach 
przyrody i biologii). Prowadzono zajęcia edukacyjne z zakresu prawidłowego gospodarowania 
odpadami komunalnymi prowadzone w oparciu o materiały edukacyjne dostarczone przez  
firmę ENERIS Surowce S.A. (klasy I-III).  

 W SP nr 4 w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym uwzględniono działania 
proekologiczne. Ogłoszono konkurs szkolny „Segreguj – to jest proste”” i wystawę prac na 
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korytarzu szkolnym. Zorganizowano udział w projekcie „Projektowanie – ekologia na co 
dzień”. Zbiórka baterii, makulatury i telefonów komórkowych. Zajęcia z zakresu ochrony 
środowiska i ekologii prowadzone przez Zakład Oczyszczania Miasta w Świdnicy. Udział 
uczniów w konkursie „Mam tę moc, jestem EKO”. Udział w konkursie plastycznym „Ptasi fast 
food”. Realizacja treści proekologicznych na przedmiotach przyrodniczych. Działalność 
Szkolnego Klubu Wiewiórka i Koła Przyrodniczego.  

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

 Aktualizacja strony internetowej: www.czystaswidnica.pl, na której można znaleźć wszystkie 
informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 
Gminie Miasto Świdnica, jak również porady dotyczące segregowania odpadów, 
postępowania z odpadami niebezpiecznymi i problemowymi. 

 Kontynuacja współpracy z firmą odbierającą odpady elektryczne i elektroniczne AG EKO -  
organizacja raz na kwartał zbiórek odpadów na terenie parkingu Urzędu Miejskiego. 

 Akcje pn. „Wymień foliówkę na eko-reklamówkę” polegająca na wymianie foliowej 
reklamówki na torbę materiałową wielokrotnego użytku z logo „Czysta Świdnica”. 

 Konkurs „EKO Ozdoba” adresowany był do wszystkich mieszkańców Świdnicy. Przedmiotem 
konkursu było zaprojektowanie i stworzenie ozdoby bożonarodzeniowej, koniecznie 
zrobionej z odpadów.  

 Konkurs „EKO ŚWIĘTA” – działanie w ramach edukacji ekologicznej z zakresu dbania 
o środowisko naturalne skierowane przedszkolaków ze Świdnicy, mające na celu tworzenie 
świątecznych kartek i ozdób choinkowych z materiałów naturalnych lub z odpadów. Wpłynęło 
35 prac wykonanych przez przedszkolaków. Wyłoniono 4 laureatów.  

 Zakup worków biodegradowalnych dla mieszkańców Świdnicy dla prawidłowej segregacji 
odpadów komunalnych.  

 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w trakcie imprez: Świdnicki Bieg Noworoczny ZUP Badura, 
Rajd Rowerowy. 

 W SP 6 na wszystkich piętrach rozmieszczone są kolorowe pojemniki, do których uczniowie 
wrzucali odpady stosując zasady segregacji śmieci. Zorganizowano warsztaty ekologiczne w 
ramach XIII edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.  

Łączny koszt realizacji 
podjętych działań przez 

Wydział Gospodarki 
Odpadami wyniósł 

35.183,00 
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 W SP 6 w ramach obchodów „Dnia Ziemi” przeprowadzona została akcja „Bądź Eko” - 
uczniowie konstruowali instrumenty muzyczne wykorzystując różnorodne materiały 
i odpady.  

 W SP 6 przeprowadzono akcję „Gang Świeżaków” - ogólnopolską ekologiczną akcję 
edukacyjną w ramach której przeprowadzone zostały warsztaty o żywiołach Ziemi.  

 W SP 8 prowadzono edukację w zakresie prawidłowej segregacji odpadów realizowaną 
w trakcie zajęć lekcyjnych (przyroda, biologia) oraz realizowano program poznania walorów 
przyrodniczych najbliższego otoczenia przy współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej 
i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu oraz program „Alert Smogowy” na rzecz 
czystego powietrza.  

 W SP105 realizowano „Projekt WODA”, którego celem było przybliżenie uczniom wartości 
wody i zasobów na ziemi. Odbyła się wystawa zdjęć i prac uczniów na terenie szkoły oraz 
online na stronie szkoły i facebooku. Dzięki akcji w szkole pozyskano fundusze od rodziców  
na zakup i zamontowanie pojemnika „Serce”, na zbiórkę nakrętek z przeznaczeniem na 
pomoc choremu dziecku. 

 W SP 315 zorganizowano zajęcia przyrodnicze, ekozbiórkę baterii i elektrośmieci, nakrętek 
połączone z nauką segragacji odpadów. Udział w „Dniu ziemi”, sprzątanie świata. zajęcia 
terenowe z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Lekcja w przyrodzie”. 

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

 Tablice informacyjno-edukacujne znajdukące się w  „Ogrodzie różanym” na placu 1000-lecia 
w ramach rewitalizacji.  

 Park Młodzieżowy – przygotowywane są ścieżki edukacyjne i tablice informacyjne. 

 

3.3.4. Kontynuowanie 
oznaczania drzew 
w celu zwiększenia 
wrażliwości 
przyrodniczej  

  

3.3.5. Kontynuowanie 
organizacji oraz 
uczestnictwa 
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w spotkaniach, 
konferencjach 
plenarnych 
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 monitoringu w Straży Miejskiej obsługuje 102 kamery. W jednostkach podległych na 
koniec roku było 286 kamer. Razem: 388 kamer. 
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3.4.2. Zakup nowej floty 
samochodowej 
z oprzyrządowaniem 
dla Straży Miejskie 

Zakup nowego specjalistycznego radiowozu dla Straży Miejskiej. 
 
 
 
 

 

WSKAŹNIKI 
 

STAN 2015 STAN 2018  STAN 2019  STAN 2020 TENDENCJA 

korzystający z sieci wodociągowej 
w ogólnej liczbie ludności [%] 

98,7 98,7 98,7 98,7 = 

korzystający z sieci kanalizacyjnej 
w ogólnej liczbie ludności [%] 

92,0 92,1 92,1 92,1 ^ 

korzystający z sieci gazowej w ogólnej 
liczbie ludności [%] 

94,2 94,0 92,9 92,39 ⱽ 

różnica pomiędzy odsetkiem ludności 
korzystającej z wodociągu i z kanalizacji 

6,7 6,6 6,6 6,6 = 

wskaźnik śmieci segregowanych 
(zadeklarowana liczba mieszkańców) [%] 

84,4% 98,6% 99,1 100 ^ 

powierzchnia istniejących dzikich wysypisk 
[m2] 

2 000 2 000 2000 2000 = 

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

5,3 7,2  7,2 7,2 = 

OBSZAR STRATEGICZNY 4 
INFRASTRUKTURA I TRANSPORT 

 

CEL PRIORYTETOWY 4 
INWESTYCJE W TRANSPORT I PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ 

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

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

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o. na lata 2021 – 2025 
TRANSPORT: 
 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
 Plan rozwoju infrastruktury drogowej w Świdnicy na lata 2014-2020 
 Strategia elektromobilności Gminy Miasto Świdnica do 2035 roku 
 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 
W ROKU 2020: 
 ul. Przelotowa nr dz. 515 o pow. 0,0903 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Leśna, nr dz. 2685/9 o pow. 0,3545 ha, zabudowa mieszkaniowo-usługowa; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1074/3 o pow. 0,0854 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. 1074/13 o pow. 0,0847 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/42 o pow. 0,1245 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/46 o pow. 0,1715 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/41 o pow. 0,0870 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/47 o pow. 0,1788 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/50 o pow. 0,1098 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/43 o pow. 0,1093 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
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 ul. Sudecka, nr dz. 1068/45 o pow. 0,1115 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/48 o pow. 0,1236 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/49 o pow. 0,1002 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/44 o pow. 0,0962 ha, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
 ul. Sudecka, nr dz. 1068/51 o pow. 0,1380 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. Bolesława Krzywoustego, nr dz. 417/1 o pow. 0,6510 ha, zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna; 
 ul. Bolesława Krzywoustego, nr dz. 417/2 o pow. 0,4676 ha, zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna; 
 ul. Bolesława Krzywoustego, nr dz. 417/5 o pow. 0,2240 ha, zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna; 
 ul. Bolesława Krzywoustego, nr dz. 417/6 o pow. 0,7575 ha, zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna; 
 ul. Janusza Korczaka, nr dz. 1837/6 o pow. 0,2421 ha, zabudowa mieszkaniowo-usługowa. 

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 śródmieściu Świdnicy, wolne zasoby mieszkaniowe poddawane są kapitalnym 
remontom oraz modernizacjom, 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, 

 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. 

Całkowity koszt zadania 
2.951.556,24, w roku 2020 

- 880.154,43  
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socjalnych i 
chronionych, w tym 
poprzez 
przekształcenia i 
podnoszenie 
standardu już 
istniejących 

 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. 

 Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31. Remont budynku obejmował m.in. 
wykonanę elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, wykonanie 
opaski wokół budynku, remont kominów, remont dwóch lokali mieszkalnych, remont klatki 
schodowej, wymianę instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej, częściową wymianę 
instalacji elektrycznej, roboty montażowe c.o. w bud. 29. 

 Wykonanie remontu budynku przy ul. Przechodniej 4 w Świdnicy (zadanie kontynuowane 
w 2021). Remont budynku obejmuje m.in. wykonanie elewacji, wymianie stolarki okiennej 
i drzwiowej, remont dachu, wykonanie opaski wokół budynku.  

 Remonty pustostanów przez MZN – remont lokali mieszkalnych realizowany w ramach 
programu „Mieszkanie za remont” 32 szt. 

 „Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasto Świdnica” - 
zakresem objętych 20 lokali: Kościelna 8a/13, Folwarczna 3/2, Plac 1000-lecia 7/4, 
Piekarska 10/3 i 10/4,Pułaskiego 69a/15, Pl. Drzymały 10/5a, Równa 5/4 i 5/3, 
Wyspiańskiego 6/5, Gdyńska 5/8, Piekarska 10/1, Parkowa 9/35, Gdyńska 5b/8, Parkowa 
19/16, Wodna 4/4, Robotnicza 10/2 Boczna 10/2 Wyspiańskiego 3/5 i 3/6.  

 Rewitalizacja lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasto Świdnica przy ul. 
Rycerskiej 9/5 i 9/6 z przeznaczeniem dla repatriantów. 

 Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej przebudowy lokalu mieszkalnego przy 
ul. Chrobrego 9/3 i 3A pustostanu o pow. 223 m² na mieszkania chronione.  

 Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Budowa 
kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy”, 
budynku 3-kondygnacyjnego, 1-klatkowego, obejmującego 24 lokale mieszkalne.  

 Roboty zduńskie - budowa i przebudowa pieców kaflowych – 6 szt. 
 Wymiana instalacji gazowych z przyłączami w 4 budynkach oraz w 9 lokalach mieszkalnych. 
 Remont pokrycia papowego dachu w 1 budynku. 
 Wymiana wyeksploatowanych gazowych kotłów CO i kuchni z podkową 9 szt. 
 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w 2 lokalach mieszkalnych. 
 Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych – 6 szt. 
 Usuwanie awarii (roboty budowlane, elektryczne i hydrauliczne) – 497 szt.  

Całkowity koszt zadania 
3.137.115,36, w roku 2020 

-2.538.654,91  
Całkowity koszt zadania 

2.447.330,06, w roku 2020 
- 850.000,00  

 
 

Wydatki poniesione w 2020 
– 400.000,00 

 
134.736,51 

 
 

601.3000,09 
 
 
 
 

131.499,80 
 

30.000,00 
 

100.000,00 
 

 
14.922,79 
62.041,15 

9.965,53 
37.362,00 

4.254,61 
59.780,03 
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200.137,04 

4.1.4. Wspieranie systemu 
budownictwa 
społecznego 

 Podjęto decyzję o budowie 3 komunalnych budynków mieszkaniowych przy ul. Leśnej. 
Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej. Pierwszy budynek z 19 
mieszkaniami 1,2,3-pokojowymi zaplanowano na rok 2022.  

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

 
 

Koszt inwestycji 
15.331.232,53, w tym   

środki własne 
6.337.232,53, w tym 

bezzwrotny grant z BGK 
3.345.652,07. Kredyt 
8.994.000,00 z BGK.  

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  

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 był 
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 2021 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 2020 przez Gminę Miasto Świdnica z listy A w ramach Programu: 
 Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul.  
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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. Projekt zakończony. 
 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. Projekt 
zakończony. 
Zadania realizowane w 2020 przez Gminę Miasto Świdnica z listy B w ramach Programu: 
 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie 

wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – projekt partnerski. Przedmiotem projektu jest 
udzielenie dofinansowania mieszkańcom gmin, które przystąpiły do projektu grantowego na 
wymianę kotłów grzewczych oraz modernizację instalacji grzewczej w budynkach i lokalach 
mieszkalnych. Wymieniane będą kotły opalane paliwem stałym na bardziej przyjazne 
środowisku źródła ciepła. Realizacja 2019-2022. 

 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 
zakończony. 
 Mieszkania wspierane i chronione dla mieszkańców Świdnicy z obszaru rewitalizowanego – 
realizacja projektu pn. „Śwodnickie Jaskółki” Realizacja 2019-2022. 

Wartość zadania 
2.951.556,24, w tym 

dofinansowanie 
1.973.134,44 

 
 

Wartość zadania 
3.137.115,36, w tym 

dofinansowanie 
1.529.216,49 

 
 

Wartość zadania 
24.212.601,37, w tym dof. 

16.840.999,95 
 
 
 

Wartość zadania 
23.105.056,55, w tym dof. 

14.245.496,09 
 
 
 
 

Wartość zadania  
481.587,50, w tym dof. 

396.627,50  
 

Wartość zadania 
2.980.844,62, w tym dof. 

2.533.717,92 Wartość 
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 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.  

 Zagospodarowanie terenu przy ul. Trybunalskiej 5 – wykonano rozbiórkę dobudówki.  
 Zagospodarowanie terenu przy ul. Bolesława Chrobrego 3 – przeprowadzenie rozbiórki 

budynku.  
 Zagospodarowanie terenu wraz z rozbiórką budynków magazynowych przy ul. Generała 

Augusta Emila Fieldorfa w Świdnicy w celu wybudowania drogi dojazdowej do działki 343. 
 Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 na siedzibę MOPS 

w Świdnicy.  
 Przygotowano dokumentację budowlano – wykonawczą dotyczącą przebudowy 

śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów: „Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni 
wewnątrz kwartałówul. Kotlarska – ul. Grodzka” i „Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni 
wewnątrz kwartałów ul. Franciszkańska – ul. Marii Konopnickiej”. 

zadania 2.259.497,78, w 
tym dof. 1.333.240,62 

 
33.763,50 

133.000,00 
 

77.995,00 
 

Wartość zadania 
1.997.713,11, w tym 

1.460.449,00 z Rządowego 
Funduszu Inwestycji 

Lokalnych (fundusz COVID-
19)  

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, rewitalizacja 
i digitalizacja barakowego wnętrza gotyckiej Katedry Świdnickiej; 

 Parafię Ewangelicko-Augsburską Św.Trójcy w Świdnicy – konserwacja i renowacja 
drewnianego obiektu zabytkowego UNESCO – Kościół Pokoju -cz.3; 

 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kazimierza Pułaskiego 24 - remont elewacji frontowej; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 2 - remont elewacji 

bocznej - I etap; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kazimierza Pułaskiego 51 - remont dachu; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Świętojańskiej 2 – opracowanie dokumentacji remontu 

elewacji bocznej i tylnej; 

Kwota łączna dotacji 
1.470.000,00 

w tym: 
 
 
 

500.000,00 
 

250.000,00 
 

188.000,00 
198.000,00 

 
119.000,00 

3.000,00 
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 Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Komunardów 20 -  remont elewacji frontowej II etap; 
 Wspólnotę Mieszkaniową przy pl. Grunwaldzkim 5 – remont dachu i elewacji frontowej. 

66.000,00 
146.000,00 

4.2.3. Wspieranie ochrony 
obiektów 
zabytkowych 
i krajobrazu 
kulturowego. 

 Utrzymanie trwałości polsko – czeskiego projektu „Szlakiem kamienia” realizowanego  
w latach 2017-2019 w ramach, którego m.in. prowadzona była renowacja 300-letnich 
barokowych zabytkowych fontann znajdujących się na świdnickim Rynku i utworzenie nowej 
miejskiej trasy turystycznej dotyczącej dziedzictwa kamienia. Projekt miały na celu 
uatrakcyjnienie regionu podkarkonoskiego i dolnośląskiego, rozwijanie potencjału ruchu 
turystycznego poprzez udostępnienie lokalnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego 
związanego z tematyką kamienia. Utworzenie sieci tras tematycznych oraz zaplecza i przestrzeni 
ekspozycyjnych w Hořicach i Strzegomiu.  
 Realizacja projektu „Rewitalizacja terenów zieleni w Świdnicy” w zakresie prac: 

1) Rewaloryzację parku Centralnego;  
2) Rewaloryzację parku Gen. Władysława Sikorskiego; 
3) Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP; 
4) Rewitalizacji Parku Młodzieżowego w Świdnicy. Zakres opisany, patrz pkt 4.2.8. 

 

4.2.4. Opracowywanie 
i aktualizowanie 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Powierzchnia miasta objęta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego wyniosła na koniec roku 2020 – 83,9% (tj.1827,24ha).  
W ROKU 2020 UCHWALONO: 
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu po byłej trafostacji 

położonego przy ul. Armii Krajowej w Świdnicy, zatwierdzony uchwałą nr XVII/169/20 Rady 
Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 kwietnia 2020 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z 2020r., poz. 2951 z dnia 04.05.2020 r. 

WYKAZ PLANÓW OBOWIĄZUJĄCYCH (stan na koniec 2020 r.): 

 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 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 

 
 
 

11.070,00 
 
 
 
 
 

7,57 ha 
 
 

71,52 ha 
 
 

3,95 ha 
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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.; 

 Zmieniony uchwałą nr XIII/126/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 22 listopada 2019 r. w 
sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów, opublikowany w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019r. poz. 7454 
z dnia 14.12.2019r. 

 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 
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. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar części obrębów 
w Kraszowicach w sąsiedztwie projektowanego przebiegu obwodnicy miasta Świdnica w 

 
 

183,81 ha 
 
 
 
 
 
 
 

100,75 ha 
 
 
 

33,67 ha 
 
 
 
 
 
 

68,07 ha 
 
 
 
 
 

1,28 ha 
 
 
 

138,79 ha 
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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. 

 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. 
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 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. 

 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 
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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 z dnia 21.11.2016r. 

 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 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.  
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 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. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu po byłej trafostacji 
położonego przy ul. Armii Krajowej w Świdnicy, zatwierdzony uchwałą nr XVII/169/20 Rady 
Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 kwietnia 2020 r., opublikowany w Dz. U. Woj. Doln. Rok 2 
2020r., poz. 2951 z dnia 04.05.2020 r. 
 
WYKAZ PLANÓW W TRAKCIE OPRACOWANIA: 

 Uchwała nr XVI/157/20 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru Świdnicy – Kolonia południe 

 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. 

 Uchwała nr XVII/170/20 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 kwietnia 2020r.w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej”. 
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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 ŚWIDNICY” zaprezentowana Radzie Miejskiej w dniu 30 
września 2016r., została zaakceptowana i przyjęta do realizacji na kolejne lata. 
Dokument wypracowany został 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.  
Do celów wypracowania polityki oraz wdrożenia jej w roku 2015 Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
powołany został Zespół ds. estetyki miasta oraz wdrażania narzędzi ochrony krajobrazu 
w Świdnicy (aktualizacja zarządzenia nastąpiła w 8 grudnia 2020r.), w skład którego wchodzą 
reprezentanci właściwych służb Prezydenta Miasta mający w kompetencjach decyzyjność 
i odpowiedzialność za umieszczanie reklam na obiektach i w terenach miejskich. Zespół powołany 
został w celu realizacji zadań, które mają doprowadzić do opracowania i przyjęcia programu 
działań w oparciu o obowiązujące rozwiązania prawne zmierzające do uporządkowania 
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poszczególnych przestrzeni publicznych w szczególności w zakresie reklam, małej architektury, 
ogródków gastronomicznych oraz przygotowanie i wdrażanie nowego prawa.                                                    
Główne założenia polityki to TWORZENIE DOBREGO WIZERUNKU MIASTA - poprzez 
porządkowanie najważniejszych przestrzeni publicznych, którymi są główne drogi przebiegające 
przez miasto, skrzyżowania tych dróg, place publiczne, w tym przede wszystkim Rynek. 
Osiągnięcie celu zostało określone w: 
 działaniach długofalowych, polegających na określeniu zasad i warunków  rozmieszczania 

reklam oraz obiektów małej architektury dla najważniejszych przestrzeni publicznych 
z wyróżnieniem przestrzeni  Rynku, mające wyraz w opracowaniach  projektowych 
i planistycznych,  

 działaniach bieżących, polegających na wdrażaniu w  życie tych zasad, 
 kampanii informacyjno – edukacyjnej, która ma na celu wzbudzanie świadomości 

w kształtowaniu przestrzeni publicznych wg reguły: reklama może być dopełnieniem lub 
akcentem honorującym walory historyczne i krajobrazowe miasta.  

W ramach prowadzonych działań aktualizowano 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). Aktualnie dostępne są na stronie zobrazowane zasady 
umieszczania reklam na obiektach położonych w obszarach objętych ochroną konserwatorską (w 
zakładce przepisy prawa- wytyczne WKZ). 

4.2.6. Realizacja polityki 
reklamowej miasta 

W okresie od 2015-2020 wykonano opracowania: 
1.„Koncepcję architektoniczną form reklam wraz z ich lokalizacją na elewacjach dla lokali 
usługowych, biur i instytucji na budynkach w bloku śródrynkowym w Świdnicy"; 
2.„Koncepcję zagospodarowania przestrzeni Rynku dla miasta Świdnicy”; 
3.„Studium krajobrazowego najważniejszych przestrzeni miejskich dla miasta Świdnicy”, 
4.„Koncepcję architektoniczną zagospodarowania przestrzeni publicznych w Świdnicy”. 
5.„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”. 
Ww. opracowania są aktualne i są podstawą do realizacji polityki reklamowej. W wyniku 
wdrożenia działań w przestrzeni miejskiej, Miasto uzyskało nowe oblicze w zagospodarowaniu 
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ogródków gastronomicznych i elementów małej architektury. Więcej informacji na stronie 
internetowej: http://www.reklama.um.swidnica.pl 
Przykłady działań w roku 2020 w ramach kontynuowanej polityki reklamowej: 
Zadania wykonane przez Miasto na obiektach stanowiących własność miejską: 
 w ramach zadania „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”-  wykonano i umieszczono nośniki 
reklamowe na budynku Rynek 39-40; 

 na podstawie opracowania projektowego „Koncepcja architektoniczna form reklamy wraz 
z ich lokalizacją na elewacjach – dla lokali usługowych, biur i instytucji na budynkach w bloku 
śródrynkowym”- zrealizowano nośniki reklamowe Rynek 41; 

 przygotowano projekty nowych reklam dla lokali użytkowych w wyremontowanych 
komunalnych budynkach wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; 5; 6; 8; 10; 

 wykonano w ramach remontu elewacji ul. Żeromskiego 6 nową reklamę lokalu użytkowego; 
 wykonano i umieszczono  tablice informacyjne przy ul. Willowej i ul. Nadbrzeżnej. 
W sferze działań na terenie całego miasta: 
 przeprowadzono 129 indywidualnych działań z przedsiębiorcami, w wyniku których 

powstały lub zostaną wykonane w określonych terminach nowe reklamy lub usunięte 
reklamy wykonane niezgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 stała współpraca ze wszystkimi Zarządcami budynków na terenie miasta (podjęto 47 
interwencji w celu doprowadzenia reklam do estetycznego wglądu) w ramach 
monitorowania estetyki miasta i remontów obiektów zabytkowych z dofinansowaniem 
miasta. 

Przyjęta polityka reklamowa polegająca między innymi na współpracy informacyjno-edukacyjnej 
z podmiotami posiadającymi reklamy, oparta na istniejących regulacjach prawnych oraz 
współpraca z organami zewnętrznymi, jest nadal skuteczna. Wykonane przez Miasto 
opracowania są nadal aktualne i stanowią podstawę do kształtowania dobrej przestrzeni 
i wyznaczają spójne kierunki w kreowaniu wizerunku miasta dla wszystkich podmiotów 
zainteresowanych umieszczaniem reklam w mieście.  

Powstała baza szczegółowych wytycznych i zasad rozmieszczania reklam, która jest na bieżąco 
aktualizowana i będzie mogła być przeniesiona w regulacje uchwały w sprawie „zasad i warunków 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ich 
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gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być 
wykonane”. 
Prowadzone działania uzyskały pozytywny odzew ze strony mieszkańców, którzy wyrażają 
pozytywne opinie dotyczące estetycznej przestrzeni miejskiej. 

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

 Ręczne i mechaniczne oczyszczanie Miasta ( wg. harmonogramów) firma JEDYNKA: 
Zakres usługi obejmujący 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 nr 19/VI/719 wyniosła 323 578 m².  
 Mechaniczne oczyszczanie Miasta ( wg. harmonogramów) firma ENERIS: 
Zakres usługi obejmował zamiatanie mechaniczne jezdni dróg gminnych i wojewódzkich (na 
podstawie zawartego porozumienia). Łączna długość jezdni  objęta utrzymaniem w ramach 
zawartej umowy nr 18/I/127 wyniosła 123 565 mb. 
 Zbieranie nieczystości na terenach zielonych ( pasy drogowe, skwery, parki ) -  w zakresie:  
- utrzymania czystości na terenach zielonych oraz czystości chodników  w pasie drogowym dróg 
gminnych i wojewódzkich, 
- bieżącego utrzymania zieleni oraz wybranych obiektów użytkowych małej architektury na 
placach, skwerach i innych terenach komunalnych miasta (kwota zryczałtowana obejmuje prace 
pielęgnacyjne i porządkowe), 
- utrzymania czystości chodników w parkach, na placach skwerach i innych terenach 
komunalnych miasta 
 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.  
 Działania w zakresie interwencji, dzikich wysypisk śmieci - kwota wydana w 2020 r.  
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3.186,00 

4.2.8. Podnoszenie jakości 
przestrzeni 
publicznych jako 
atrakcyjnych, 
wyposażonych 
w różnorodne 
udogodnienia i 

 Zagospodarowanie terenu przy ul. Trybunalskiej 5A w Świdnicy.  
 Dostawa i montaż modułowego toru typu Pumptruck w Świdnicy. Celem zadania był zakup 

sprzętu sportowo – rekreacyjnego toru rowerowego dla podniesienia spójności i atrakcyjności 
zabudowy rekreacyjnej pomiędzy isyniejącym skateparkiem a terenem Zalewu Witoszówka.   

 Stworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej Street Workout na terenie kompleksu 
sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy. 

 Zagospodarowanie terenu wraz z rozbiórką budynków magazynowych przy ul. gen. Augusta 
Emilia Fieldorfa w Świdnicy.  

33.763,50 
182.627,78 
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77.955,00 
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przyjaznych wszystkim 
grupom mieszkańców 

 W trakcie realizacji pozostaje zagospodarowanie terenu przy ul. Bolesława Chrobrego  
 Kontynuowano realizację projektu pn. „Rewitalizacja terenów zieleni w Świdnicy” 

obejmującego swoim zasięgiem Park Centralny,Park Sikorskiego, Park Młodzieżowy i skwer na 
pl. 1000-lecia PP. W roku 2020 w ramach realizacji przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne 
w obrębie drzewostanu, wykonano roboty budowlane branży elektrycznej i drogowej oraz 
wybudowano kanalizację teletechniczną w Parku Młodzieżowym.Wykonano roboty 
w zakresie rozbiórki pozostałości cokołów ogrodzeniowych pozostałości kortów tenisowych. 
Sporządzono analizę przewidywanego wpływu projektowanego oświetlenia na zieleń 
parkową oraz zaktualizowano audyt dokumentacji dendrologicznej. Poniesione zostały koszty 
nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż. Zrealizowano prace polegające na 
wykonaniu dokumentacji projektowej odbudowy tarasu widokowego wraz z altaną i fontanną 
w korpusie oraz z przebudową fontanny wolnostojącej oraz prace projektowe w zakresie 
zagospodarowania zieleni. W IV kw. 2020 wszczęto postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego na zagospodarowanie i ukształtowanie terenu zieleni w Parku 
Młodzieżowym i wyłoniono wykonawcę.  

 Realizowano zadanie pn. „Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta 
Świdnicy” w ramach którego zamontowano urządzenia zabawowe do zjazdu linowego oraz 
urządzenia rekreacyjne (siłownia zewnętrzna) przy ul. Ignacego Prądzyńskiego. 
Przebudowano pl. św. Małgorzaty w zakresie: przygotowanie terenu wraz z demontażem 
istniejących urządzeń zabawowych oraz częściowym demontażem nawierzchni syntetycznej, 
zamontowano nowe urządzenia zabawowe oraz nową nawierzchnię syntetyczną. Na placu 
zabaw przy ul. Polna Droga nad Zalewem Witoszówka wykonano nową nawierzchnię 
amortyzującą pod urządzeniami zabawowymi.  

 Przygotowano dokumentację budowlano – wykonawczą dotyczącą przebudowy śródmiejskiej 
przestrzeni wewnątrz kwartałów pn. „Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz 
kwartałów ul. Kotlarska – ul. Grodzka”. Dokumentacja projektowa uwzględnia zielona 
architekturę oraz mała retencję na terenach zurbanizowanych.  

 Przygotowano dokumentację budowlano – wykonawczą dotyczącą przebudowy śródmiejskiej 
przestrzeni wewnątrz kwartałów pn. „Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz 
kwartałów ul. Franciszkańska – ul. Marii Konopnickiej”. Dokumentacja projektowa 
uwzględnia zielona architekturę oraz mała retencję na terenach zurbanizowanych. 

 
333.450,00 

Koszt zadania w 2020 
5.757.590,80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

177.690,29 
 
 
 
 
 
 

49.200,00 
 
 
 

47.970,00 
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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 2020 r. Gmina Miasto Świdnica była właścicielem 1 805 lokali o łącznej powierzchni 86.229 m2 z tego: 

- lokali socjalnych - 495 lokali o powierzchni 19.515 m2, 

- pomieszczeń tymczasowych - 21 pomieszczeń o powierzchni 435 m2, 

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

- lokali mieszkalnych - 1.310 lokali o powierzchni 68.633 m2. 

 107 budynków mieszkalnych stanowi 100 % własność gminy  o pow. 40.556 m². 
 Gmina przekazała mieszkańcom do najmu 52 lokale, w tym: 
- 23 lokale socjalne,  
- 24 lokali mieszkalnych, 
- 5 mieszkań w ramach programu remontowego. 



87 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2020 

 

 Na dzień 31.12.2020 r. Miasto posiada zobowiązania dotyczące przydziałów mieszkań w stosunku do 314 rodzin/osób. 
- lista socjalna - 58 rodziny/osoby, 
- lista wykwaterowań - 32 rodzin/osób, 
- lista mieszkalna- 4 rodziny/osoby, 
- lista wyroków eksmisyjnych - 172 rodzin/osób, 
- pomieszczenia tymczasowe – 48 rodzin/osób, 
Na mieszkania do remontu na koszt własny oczekuje 85 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. 

 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 w dinu 20.12.2019 r. do 
GDDKiA, aby planowaną drogę S5 poprowadzić w okolicy Świdnicy planowanym korytarzem 
południowej obwodnicy. 
 Podejmowano starania związane z budową południowo-zachodniej obwodnicy  
w Świdnicy (trwają od roku 2001), mające  na celu poprawę układu komunikacyjnego 
i zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych 
z infrastrukturą TEN-T. Miasto działanie zgłaszało i wpisywało do wszystkich nowotworzonych 
dokumentów strategicznych. W latach wcześniejszych pomimo licznych zabiegów i starań władz 
miasta zadanie nie zostało 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. Dotychczasowe próby o konieczności budowy południowej 
obwodnicy Świdnicy i wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto, nie przyniosły 
oczekiwanego efektu. Nadzieje na realizację inwestycji dodatkowo oddaliły się wraz 
z rozpoczęciem prac projektowych przy planowanej drodze ekspresowej S5, łączącej Wrocław 
ze Świdnicą, Wałbrzychem i węzłem S3 w Bolkowie. Opracowane warianty przebiegu trasy 
zakładają budowę S5 na północ od Świdnicy. Proponowane rozwiązanie umożliwi odciążenie 
obecnego, miejskiego odcinka drogi krajowej nr 35, jednak nie rozwiąże problemu z ruchem 
tranzytowym na drogach wojewódzkich przebiegających przez miasto. W grudniu 2020 r. Sejm 
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RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych , która dotyka bardzo 
ważnej zmiany. Pojawiła się możliwość realizacji zadań związanych z budową obwodnic w ciągu 
dróg wojewódzkich. Na tej podstawie samorząd województwa dolnośląskiego zaproponował 
miastu podpisanie porozumienia zastępstwie inwestorskim, które polega na wykonaniu projektu 
budowy południowo-zachodniego obejścia Świdnicy w okresie dwóch lat od podpisania 
porozumienia. Wojewódzka obwodnica miałaby zaczynać się w rejonie Słotwiny, przebiegając 
następnie wzdłuż zachodniej i południowej granicy miasta, kończąc się na wysokości Boleścina. 
Przebieg drogi odpowiada projektowanemu korytarzowi obwodnicy Świdnicy w ciągu drogi 
krajowej 35, która z uwagi na przyjęty do realizacji wariant drogi ekspresowej S5 nie będzie 
realizowana. Ostateczny przebieg trasy zostanie ustalony podczas prac projektowych, których 
koszt szacowany jest na 1,5 mln. zł. Połowę pokryje samorząd wojewódzki, a pozostała część 
zostanie pokryta z budżetu miasta. W roku 2021 zostanie zlecone opracowanie dokumentacji.  
Budowa obwodnicy będzie korzystna dla miasta, gdyż zmniejszy natężenie ruchu w godzinach 
szczytu, zminimalizuje korki, zniweluje hałas związany z komunikacją, a tranzyt zostanie 
odseparowany od ruchu lokalnego.  

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

 Wymiana warstwy ścieralnej jezdni na całych lub większych odcinkach świdnickich dróg. 
Remonty nakładkowe prowadzone były na dwunastu świdnickich ulicach na pow. 5 857m²: 

 Bogusza Stęczyńskiego, 
 Kard. Stefana Wyszyńskiego, 
 Ludwika Waryńskiego, 
 Ignacego Prądzyńskiego 
 Muzealna 
 Waleriana Łukasińskiego 
 Jagiellońska 
 Zamkowa 
 Ceglana 
 Jodłowa 
 Sybiraków 
 Niecała. 
 Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Świdnicy – ok. 60 m. Zadanie zakończono w dniu 15 lipca 

2020 r. Przebudowano nawierzchnie gruntową na asfaltową, postawiono oświetlenie 
uliczne i wybudowano miejsca do parkowania. 

354.900,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

195.426,19 
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 Kontynuacja zadania pn. „Przebudowa ul. Jarzębinowej i ul. Wrzosowej” – w roku 2019 
ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W styczniu 2020 zawarto umowę na wykonanie 
prac. Zakres prac obejmował wymianę konstrukcji jezdni, przebudowę chodników, 
oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano nowe 
miejsca do parkowania oraz zieleń przyuliczną. Wykonano chodniki, zatoki parkingowe, a na 
jezdni położono warstwę ścieralną. Zadanie zakończyło się w dniu 25 sierpnia 2021 r.  

 Zakończono prace projektowe dla przebudowy I etapu drogi al. Niepodległości oraz złożono 
wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem 
zadania do przetargu. Przetarg w dniu 29.01.2021, termin zakończenia prac planowany na 
dzień 31 maja 2022 r, koszt 5.873.954,00 zł. 

 Zawarcie porozumienia z Powiatem Świdnickim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie 
Miasto Świdnica zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. 
Kliczkowską w Świdnicy” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (skrzyżowanie 
ulic Bystrzycka, Westerpatte i Kliczkowska). W celu usprawnienia poziomu komunikacji 
miasta, konieczne jest przeprowadzenie rozbudowy skrzyżowania. Zlecono wykonanie mapy 
do celów projektowych, zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej, kosztorysowej i przetargowej z terminem wykonania do dnia 30.11.2021 r. Koszt 
dokumentacji to 169.500,00 zł.  

 W ramach zadania „Przebudowa chodników w mieście” zlecono sporządzenie uproszczonej 
dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż ulicy gen. 
Władysława Sikorskiego.  

 Kontynuacja rozpoczętego w roku 2019 zadania pn. „Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej 
w Świdnicy” w ramach którego został wykonany projekt budowlany dla budowy sięgacza przy 
ul. Sudeckiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem, budową drogi rowerowej od ul. 
Sudeckiej do ul. Bystrzyckiej oraz kanalizacja sanitarna.  

 Przebudowa ulicy Pogodnej I i II etap, jako drogi dojazdowej do terenów przemysłowych. 
W roku 2020 realizowano zdanie pn. „Rozbudowa z przebudową ul. Pogodnej w Świdnicy” 
II etap w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wszczęto procedurę 
przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Przebudowano drogę na 
długości 220 mb. oraz wybudowano parking dla 98 samochodów osobowych. Wybudowano 
drogę rowerową, przebudowano kanalizację deszczową, chodniki oraz oświetlenie uliczne. 
Zadanie zakończone w dniu 17.07.2021 r. W ramach projektu została zaprojektowana 

2.260.966,78 
 
 
 
 
 
 

1.367.666,00 
 
 
 

75.000,00 
 
 
 
 
 
 
 

10.000,00 
 
 

Koszty zadania w roku 2020  

- 481.333,44 
 
 

922.750,44 
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całkowita wymiana konstrukcji na istniejącym odcinku, przebudowa chodników, kanalizacji 
deszczowej i oświetlenia oraz budowa drogi rowerowej. Nowy odcinek drogi zostanie 
włączony  w rondo przy ul. Kliczkowskiej, zaprojektowana jest kanalizacja deszczowa, 
oświetlenie, chodniki i droga rowerowa. Zadanie zakończone w dniu 20.11.2020 r. Koszt 
zadania to 85 362,00 zł. 

 Przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej zadania pn. 
„Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy”. 

 Zakończono prace projektowe zadania pn. „Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy”. 
Projekt obejmuje wymianę konstrukcji jezdni oraz nawierzchni chodników, przebudowę 
kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zatok postojowych wzdłuż jezdni, parkingu oraz budowę 
drogi rowerowej na całym odcinku tj. od ronda skrzyżowania z ul. Wałbrzyskiej do wiaduktu 
w ciągu ul. Sprzymierzeńców.  

 Kontynuacja prac przy przebudowie ul. Kraszowickiej. W ramach zadania „Rozbudowa wraz 
z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy”, przebudowie uległ odcinek I zgodnie 
z projektem (od ul. Bystrzyckiej do torów przy ul. Działkowej) oraz odcinek III od ul. Przyjaźni 
do torów od ul. Przyjaźni do linii kolejowej 285 przy ul. Torowej. W ramach prac 
przebudowano jezdnię, kanalizację deszczową, chodniki oraz sieć oświetlenia drogowego na 
energooszczędne, dwukierunkową drogę rowerową, chodniki po stronie parzystej oraz nowe 
miejsca parkingowe. W ramach robót uzupełniających zmieniono nawierzchnię jezdni ul. 
Rzemieślniczej oraz wybudowano 21 miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania ul. 
Kraszowickiej z ul. Rzemieślniczą. Realizowany był również I etap na odcinku od ul. 
Bystrzyckiej do ul. Działkowej. Etap III ukończono w dniu 05.08.2020 r. etap I w dniu 
11.04.2021 r. Koszt robót budowlanych obu 6.884.983,52 zł 

 Zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla 
zadania pn. „Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy” przebudowy drogi wraz z uzyskaniem 
niezbędnych decyzji administracyjnych. Opracowanie będzie obejmowało wymianę 
nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ul. Bohaterów Getta do ul. Mennickiej. Zadanie 
zakończone w dniu 30.11.2020 r.  

 
 
 
 
 
 
 

40.362,00 
 

62.760,00 
 
 
 

4.399.652,28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.000,00 
 

4.3.3. Zwiększanie liczby 
miejsc parkingowych 

 Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych: 
 Budowa parkingu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego – realizacja zadania przebiegała 

etapami w latach 2010-2020 r. W roku 2020 wykonano 17 miejsc do parkowania. 

 
83.640,00 
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Ostatecznie powstał parking o pojemności 129 miejsc do parkowania dla samochodów 
osobowych.  

 Budowa parkingu przy ul. Juliusza Słowackiego – zadanie podzielone na etapy. W roku 2020 
podpisano umowę z terminem realizacji maj 2021 r. i rozpoczęto budowę. W I etapie 
zaplanowano wykonanie drogi dojazdowej do parkingu, oświetlenie drogi oraz kanalizację 
deszczową. Zadanie zakończone w dniu 31.05.2021 r.  

 
319.653,26 

 
 
 

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 2020 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, 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 2020 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 266.683.982,92 zł, w tym 
dofinansowanie 184.263.234,84 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.  
  Spółka Centralny Port Komunikacyjny zleciła projektantom m.in. wyznaczenie przebiegu 
nowej trasy ok. 60 km, oszacowania kosztów inwestycji, a także rozważenie zasadności budowy 
podziemnej stacji kolejowej w Świdnicy. Modernizacja istniejących i budowa nowych linii 
kolejowych (267 i 268) dla potrzeb kolei szybkich prędkości. Wstępne założenia dotyczące linii 
kolei dużych prędkości przewidują, że na odcinku od Wrocławia do Żarowa linia przebiegać 
będzie w tym samym miejscu co obecnie. Od Żarowa linia miałaby zostać poprowadzona przez 
Świdnicę, Wałbrzych, a następnie w kierunku Lubawki i granicy państwa, gdzie połączyłaby się 
z odpowiednikiem szybkich kolei po stronie czeskiej. Pod koniec grudnia 2020 r. ogłoszony został 
przetarg na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego obejmującego 
budowę linii kolejowych prowadzących z Żarowa do Świdnicy, z pominięciem Jaworzyny Śląksiej.  
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4.4.2. Lobbowanie na rzecz 
reaktywacji kolei na 
trasie Wrocław  
– Jedlina  

  

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

 W roku 2017/18 przystąpiono do prac projektowych związanych z rewitalizacją linii kolejowej 
prowadzącej z Legnicy do Dzierżoniowa. W trakcie prac projektowych i konsultacji miasto 
i UMWD zgłoszono propozycję stworzenia przystanku na wysokości Zawiszowa. Mieszkańcy 
Zawiszowa zyskają łatwy sposób na dotarcie bezpośrednim pociągiem do Wrocławia, Legnicy, 
Dzierżoniowa,… . W maju 2020 r. przystanek Świdnica Zawiszów znalazł się na liście Ministerstwa 
Infrastruktury 200 przystanków kolejowych, które zostaną wybudowane lub odbudowane w 
ciągu najbliższych lat. Przystanek Świdnica Zawiszów miałby powstać obok istniejącego przejścia 
przez tory znajdujące się między ulicami Kazimierza Odnowiciela i Podmiejską. Przewidziano 
również wybudowanie dojść do peronów, zamontowanie wiat peronowych, budowę 
oświetlenia, zamontowanie tabli informacyjnych, ławek oraz koszy na odpady, wymianę 
nawierzchni torowej. 

 

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

 Na listę planu zadań do realizacji w latach 2021-2027 w ramach Programu Regionalnego dla 
Dolnego Śląska Gmina Miasto Świdnica zgłosiła: 
- Poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie płynności systemu komunikacyjnego na drogach 
Gminy Miasto Świdnica poprzez przebudowę drogi krajowej 35; 
- Poprawa bezpieczeństwa oraz rozwój sieci dróg na terenie Gminy Miasto Świdnica. 

 

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 2017 
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 ładowania baterii autobusowych” w ramach II naboru Programu 
System zielonych inwestycji GEPARG – bezemisyjny transport publiczny przez MPK Świdnica 
Sp z.o.o. Zakupiono 2 bezemisyjne autobusy o napędzie elektrycznym do obsługi linii 
komunikacji miejskiej na terenie miasta Świdnicy i zamontowano terenie bazy MPK 3-
stanowiskową stacją ładowania baterii autobusowych:  

 
 
 
 
 

Całkowity koszt zadania:                                                                      
6.154.200,00 zł                                                                 
w tym dotacja                                                                        

2.916.600,00 zł                                                
wydatki poniesione w 2020 

r. 6.119.00,00 zł 
 



94 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2020 

 

 zakup 2 autobusów 100% elektrycznych EV marki VOLVO 7900E, typ B4SC, 12 metowych 
(SN) , niskopodłogowych, ilość miejsc 33/81 

 zakup i instalacja 2 ładowarek wolnego ładowania typu PLUG IN o mocy 45 kW 
 zakup i instalacja ładowarki szybkiego ładowania typu PANTOGRAF o mocy 250 kW.20.0,4 

kV. 
 W ramach Programu GEPARD II – transport niekoemisyjny, opracowano „Strategię 

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

 Zdemontowano i zamontowano wiaty infrastruktury przystankowej (2 szt.  ul. Wałbrzyska i ul. 
kard. Stefana Wyszyńskiego), podnoszące standard i estetykę do eksponowania informacji 
pasażerskiej, ale przede wszystkim poprawiając standard pasażerów, oczekujących na 
autobus. 

 
 
 
 
 

47.355,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49.642,80 
 

4.4.6. Wprowadzenie 
inteligentnych 
rozwiązań w zakresie 
mobilności. 

W ostatnich latach 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 
 aplikacje na telefon - mobilny dynamiczny rozkład jazdy on-line na smartfony; 
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 płatności przez Internet; 
 modernizacja wiat przystankowych (naprawy i szklenia wiat przystankowych komunikacji 

miejskiej oraz naprawa biletomatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej; 
 System Pango; 
 System Mobilet; 
 System ePark; 
 System City Parking. 

 
 

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 

 Zakończenie i rozliczenie 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.  
 Budowa ścieżek rowerowych w ramach przebudowy ulic w mieście: Pogodnej, Kraszowickiej.  
 Opracowano dokumentację projektową na budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. 

Pogodną a Osiedlem Zawiszów w Świdnicy i przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy 
w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Gen. W. Andersa do ul. T. Ząbka. 

 
 
 

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

 „Świdnica na rowery” celem akcji (5.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. 
700 rowerzystów, a następnie uczestnictwo w pikniku rodzinnym na terenie OSIR-u, gdzie 
czekał ciepły posiłek. „Rajd rowerowy” zorganizowany w ramach Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu oznakowaną trasą ok. 9 km. Gości pikniku czekało wiele atrakcji 
m.in. gry i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, animacje.  

 

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

 Zakończenie i rozliczenie 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 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.  
 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 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 rozpoczęła 
się 2019 r. i trwała aż do września 2021 r. W ramach zadania na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Słowińską w Świdnicy do wjazdu w kierunku Modliszowa wykonano asfaltowy 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.  
 Wypracowano w partnerstwie zarys nowego projektu pn. „Budowa dróg  
rowerowych na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej jako alternatywny sposób komunikacji”, 
który zakłada budowę sieci dróg rowerowych na terenie Gmin Powiatu świdnickiego. 
Opracowano dokumentację techniczną dla Świdnicy w ramach której planuje się budowę 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, 
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- Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Pogodną i osiedlem Zawiszów. 
Oprócz budowy infrastruktury rowerowej przewiduje się budowę nowego i przebudowę 
istniejącego oświetlenia na energooszczędne. 

4.5.5. Poszerzenie miejskiej 
wypożyczalni rowerów 
i zwiększenie ilości 
stojaków. 

Montaż 8 stojaków na rowery na terenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Świdnicy przy ul. Galla Anonima 1, działka nr 26/2 obręb Zawiszów 

 

5.050,00 

WSKAŹNIKI 
 

STAN 2015 STAN 2018 STAN 2019 STAN 2020 TENDENCJA 

liczba mieszkań na 1000 mieszkańców 
 

411,0 426,4 432,0 439,70                   ^ 

zasoby mieszkaniowe [liczba mieszkań] 
 

23 995 24 437 24 540 24719                       ^ 

powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 
mieszkańca [m2] 

25,8 26,80 27,2 27,60                       ^ 

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

89,7 89,96  89,96 89,96 ^ 

liczba publicznych miejsc parkingowych ogółem 
[szt.] 

8 869 8 3834 8399 8436 v 

długość dróg rowerowych [km] 
 

16,0 23,5 23,5 28 ^ 

OBSZAR STRATEGICZNY 5 
WSPÓŁPRACA, WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I EDUKACJA 

 

CEL PRIORYTETOWY 5 
WZMOCNIENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 
4 Informacja podana przez Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy 
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POLITYKI, PLANY, PROGRAMY: 
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025 
 Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019 – 2020 dla Miasta Świdnicy 
 Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021 – 2023 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 Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Świdnica na lata 2021-2025 
 Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Świdnica na lata 2018-2020 
 Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Świdnica na lata 2021-2023 
 Program Senior – WIGOR w Świdnicy 
 Program profilaktyki prorodzinnej pn. „Świdnicka Karta Dużej Rodziny” 
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na rok 2020 
 Program Aktywności Lokalnej w Gminie Miasto Świdnica na lata 2016-2020 
 Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy na lata 2019-2020 

 Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy na lata 2021-2023 

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 

W roku 2020 z uwagi na niewielkie zainteresowanie mieszkańców nie przeprowadzono 
kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.  
W roku 2020 kontynuowana była kolejna edycja wdrażania środków na rewitalizację 
zabytków w formie dotacji celowych 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 – 
zadanie opisane w punkcie 4.2.2.  
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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 określonych w Programie współpracy Gminy Miasto 
Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
społecznie użyteczną na 2020 rok” przyjętym przez Radę Miejską w Świdnicy Uchwałą 
nr XII/117/19 z dnia 30 października 2019 r. 
 
 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:  
 zadanie pn. „Szkolenie zawodników z różnych dyscyplin sportu” realizowały: Akademia Piłki 

Ręcznej „Świdnica”, Miejski Klub Sportowy „Polonia Świdnica – Akrobatyka, Stowarzyszenie 
Promujące Kulturę i Aktywność „Beleza”, Świdnicki Klub Sportowy Walk „Respect”, Klub 
Sportowy Neptun „Świdnica”, Uczniowski Klub Sportowy „Gryf Świdnica”, Uczniowski Klub 
Sportowy „Świdnica”, Uczniowski Klub Sportowy Acro Club „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”, Miejski Klub Sportowy 
„Polonia Świdnica” (akrobatyka), Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” Świdnica, Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Bolko”, Miejski Klub Sportowy Polonia – Stal Świdnica. 

 z zakresu pomocy społecznej: 
 zadanie pn. „Prowadzenie jadłodajni” realizował Caritas Diecezji Świdnickiej; 
 zadanie pn. „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności” realizowała Spółdzielnia Socjalna „Mitos” 

Świdnica; 
 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:  
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 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 Niepełnosprawnością Umysłową, Polski Związek 
Niewidomych, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, Świdnickie Stowarzyszenie 
„Amazonki”; 

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

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

 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 turystyki i krajoznawstwa: 
 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”. 
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 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” realizowały: Stowarzyszenie Klub 
Abstynenta „ACCESS” w Świdnicy, Fundacja „Ładne Historie”. 

 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. „Zakupienie i transport zbiornika hydroforowego typ HP-10 o pojemności 6200 l, 
ciśnienia 6 bar oraz transport z Bydgoszczy” realizował PZD Rodzinne Ogrody Działkowe 
„Tulipan”; 

 zadanie pn. „Modernizacja sieci energetycznej oraz wykonanie nawierzchni pod pojemniki na 
odpady” realizował PZD Rodzinne Ogrody Działkowe „Księcia Bolka”; 

 zadanie pn. „Remont drogi wewnętrznej Ogrodu Działkowego „Pod Grzybem” położonej 
pomiędzy bramą przy ulicy Prądzyńskiego, a bramą od ulicy Sikorskiego, naprawa ogrodzenia 
zewnętrznego ogrodu oraz konserwacja dwóch zbiorników wodnych będących elementami 
sieci wodociągowej” realizował PZD Rodzinne Ogrody Działkowe „Pod Grzybem”; 

 zadanie pn. „Wykonanie utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej na placu pod pojemniki 
do składowania odpadów segregowanych oraz wykonanie instalacji wodnej na terenie 
„klina”, drugiej części ogrodu, która została zagospodarowana w 2020” realizował PZD 
Rodzinne Ogrody Działkowe „Irys”. 

 Orszak Trzech Króli pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają” – udział ok. 4500 osób; 

 
20.000,00 
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5.1.3. Wspieranie 
pozyskiwania 
zewnętrznych 
środków finansowych 
dla organizacji 
pozarządowych przez 

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. 
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Centrum Organizacji 
Pozarządowych 

Udzielana była pomoc w sporządzeniu wniosku, realizacji i rozliczeniu przyznanych środków 
zewnętrznych.  
Udzielane było wsparcie w zakresie ngo, finansów i pomoc prawna. 

W roku 2020 została wykonana klimatyzacja budynku przy ul. Długiej 33 w Świdnicy.  

 
 
 
 

28.044,00 

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 oraz Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw 
z siedzibą Rynek 39-40.  
W budynkach obu Centrów swoją siedzibę ma ok. 50 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 budynkach obu Centrów użytkowane są bezpłatnie na działania statutowe ngo-
sów; 
Beneficjentami Centrów są:  
 członkowie organizacji pozarządowych; 
 mieszkańcy zainteresowani założeniem organizacji; 
 instytucje publiczne i prywatne zainteresowane współpracą; 
 grupy wolontariuszy; 
 radni Młodzieżowej Rady Miasta; 
 członkowie Rady Seniorów; 
 osoby korzystające z nieodpłatnych porad prawnych, Mediatorów. 

W ramach prowadzenia centrów realizowane są następujące zadania:  
 świadczenie usług szkoleniowych i doradczych; 
 systematyczne wsparcie w codziennej działalności świdnickich ngo’sów; 
 promowanie wolontariatu, profesjonalizacja organizacji; 
 kreowanie pozytywnej atmosfery do rozwoju partnerstwa społeczno-publicznego i 

społeczno-prywatnego; 
 koordynowanie działań świdnickich ngo’sów; 
 systematyczna diagnoza potrzeb świdnickich ngo’sów. 

Centra wspierają, bezpłatnie organizacje pozarządowe z terenu miasta poprzez:  
 udostępnienie siedziby; 
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 udostępnienie adresu do korespondencji; 
 udostępnienie sal konferencyjnych, warsztatowych, sal szkoleniowych, sal sportowych 

służących do prowadzenie spotkań i szkoleń, konferencji, seminariów, wystaw, zajęć 
sportowych etc.; 

 prowadzenie szkoleń dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem NGO; 
 prowadzenie szkoleń z zakresu wolontariatu; 
 prowadzenie fanpage’u na portalu społecznościowym Facebook pod nazwą Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych, który służy wymianie informacji między 
organizacjami i instytucjami;  

 doradztwo w zakresie wspierania organizacji pozarządowych, finansów oraz prawa; 
 spotkania integrujące, prezentacyjne i służące wymianie doświadczeń między 

organizacjami m.in. imprezy okolicznościowe z okazji świąt, rocznic etc.  
W Centrach prowadzone są szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria, wystawy, spotkania, 
zajęcia sportowe i inne przedsięwzięcia z udziałem ngo-ów.  Z uwagi na pandemię COVID 19  praca 

Centrów w 2020 r. była ograniczona stosownie ogłaszanych obostrzeń. 
 Wykonanie klimatyzacji budynku przy ul. Długiej 33 w Świdnicy – wykonano klimatyzory oraz 

zasilanie elektryczne układóo klimatyzacyjnych w budynku.  
 Modernizacja kotłowni budynku przy ul. Długiej 33 w Świdnicy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.044,00 
 

90.000,00 

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 2020, 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.  
 Rada Sportu powołana w 2018 r. z pośród przedstawicieli organizacji sportowych 

działających na terenie miasta, którzy pełnią swoje funkcje społecznie. 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 
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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 2020 Rada Sportu z uwagi 
na COVID-19 miała tylko jedno spotkanie, którego tematyka obejmowała sprawy 
funkcjonowania i finansowania sportu w roku 2020 z uwzględnianiem pandemii. Omawiano 
również sprawy budżetu na 2021 rok jak również wydarzenia sportowe do końca roku.  

 Świdnicka Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana do życia w 2016r., której 
zadaniem było 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 w roku 
2020 zakończyła swoja działalność.  

 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. Większość działań zaplanowanych do realizacji w roku 2020 z uwagi na 
pandemię, nie mogło się odbyć. W roku 2020 Młodzieżowa Rada wspierała lub/i 
współorganizowała nw. wydarzenia: 

 udział w charakterze Jury przedstawicieli Młodzieżowej Rady w Konkursie „Okiem Młodych” 
organizowanego w ramach Festiwalu Filmowego Spektrum,  

 wolontariat radnych w 29. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
 udział w spotkaniu online, zorganizowanym przez Polską Fundację im. Roberta Schumana 

w ramach projektu "Solidarność ma znaczenie", z zakresu wartości europejskichi polityki 
spójności w działaniach Unii Europejskiej, 

 prowadzenie fanpage’a na portalu Facebook (Młodzieżowa Rada Miasta Świdnica), na którym 
na bieżąco były zamieszczane informacje o działaniach organizowanych wydarzeniach oraz 
informacje dla młodzieży,  

 udział przedstawicieli w Komisji Konkursu Plastycznego „Mam tę moc ! Jestem eko” 
organizowanego przez Urząd Miejski w Świdnicy, Przedstawicielstwo Regionalne Komisji 
Europejskiej we Wrocławiu oraz Fundację Ładne Historie.  

 udział w cotygodniowych spotkaniach online.  
 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 



105 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2020 

 

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 art. 
z Dziennym Domem Senior Wigor, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, TKKF Licznikowiec 
i klubami seniora na 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.W 2020 r. działalność Rady została mocno ograniczona ze względu 
na pandemię. 

 Świdnickie Centrum Wolontariatu działające przy Referaie Organizacji Pozarządowych 
z siedzibą w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy przy ul. Długiej 33. 
W ramach działalności prowadzony jest fanpage na portalu Facebook o nazwie „Świdnickie 
Centrum Wolontariatu”, który promuje wolontariat w świdnickich organizacjach. Na portalu 
zamieszczane są informacje o organizowanych wydarzeniach, poszukiwaniu wolontariuszy oraz 
informacje dla wolontariuszy. W 2020 r. w związku z pandemią COVID – 19 większość działań 
Świdnickiego Centrum Wolontariatu skupiała się na niesieniu pomocy osobom potrzebującym, 
przede wszystkim seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Zainicjonowana została akcja 
„Wolontariatu Kryzysowego”, w ramach której wolontariusze współpracujący ze Świdnickim 
Centrum Wolontariatu pomagali osobom potrzebującym w realizacji codziennych czynności tj. 
m.in. w zakupie artykułów spożywczych i środków higienicznych, realizacji recept, opłaceniu 
rachunków, wyprowadzeniu psa,  odbiorzei dostarczeniu paczek z banku żywności, odbiorze 
i dowiezieniu posiłków z jadłodajni Caritas Diecezji Świdnickiejitd. Ww. działania prowadzone 
były przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  W roku 2020 ze względu na 
COVID – 19 nie mogła odbyć się Świdnicka Gala Wolontariatu, organizowana rokrocznie od 
2016 r. Wolontariusze wspierający akcję „Wolontariatu Kryzysowego”, a także najbardziej 
aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu, zostali nagrodzeni upominkami  w podziękowaniu za 
współpracę.  

5.1.6. Stworzenie miejsc 
spotkań i aktywnego 
spędzania czasu 

Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2 na cele filii biblioteki, klubu seniora i 
wielopokoleniowego centrum kulturowego służące świdnickiej dzielnicy Kraszowice.Wszystkie 
pomieszczenia w budynku są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W wyniku 
przebudowy 86,5 m² pawilonu zajmować będzie klub seniora, a blisko 98 m² zajmie filia 
biblioteki. 

Wartość zadania 
1.283.685,00, w tym 

765.000,00 dofinansowanie z 
Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych  
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Zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną:  
 Dyskusyjny Klub Książki „Melina Literacka”; 
 Klub Miłośników Dobrej Książki; 
 Dyskusyjny Klub Filmowy „Kinoteka”; 
 Klub Gier Planszowych „Kostka”; 
 Klub „Nitka”. 
 Zajęcia dla dzieci w okresie wakacji i ferii zimowych: „Ferie w bibliotece”, „Poranki 

w Bibliotece”. 
 Kino seniora – projekcje filmowe odbywające się w Dni Seniora. 
 Koncerty organizowane w ramach współpracy z innymi instytucjami: Koncert Ale Babki, 

Koncert „Pokolędujemy razem” pod kierunkiem M. Jabłońskiego.  
 Noc Bibliotek „Klimat na czytanie”: odczytanie utworu Jacka Cygana, rodzinna gra miejska 

„Klimat na czytanie”, gry planszowe, pokaz filmowy pt. „Jakub, Mimmi i gadające psy”, 
spotkanie autorskie z Agnieszką Dobkiewicz, autorką książki Mała Norymberga, Noc Bibliotek 
online. 

 Prowadzenie Klubu Seniora na Zawiszowie przez Referat Organizacji Pozarządowych; 
 Dzienny Dom „Senior Wigor”; 
 „Wykonanie zieleni o charakterze rekreacyjnym w okolicy tzw. Plastra Miodu na Osiedlu 

Zawiszów” realizowanego w ramach 5 edycji Budżetu Obywatesliego. 
 Dwa Kluby Seniora prowadzone przez jednostki miejskie: Osiedle Młodych i Zarzecze oraz 

Klub Seniora na Zawiszowie prowadzony przez Referat Organizacji Pozarządowych.  
 Zakup nowości wydawniczychdo biblotek szkolnych i biblotek pedagogicznych. 

 
 
 
 
 

4.881,61 
 
 

631,00 
 

13.376,00 
 
 
 
 
 

177.937,31 
 
 
 

24.000,00 

5.1.7. Realizacja działań 
ograniczających 
zjawisko spadku liczby 
ludności w mieście  

Działania w ramach Programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” skierowane do 
uczniów świdnickich szkół obejmowały:  
 Konkurs „Zalogowani” skierowany do uczniów klas VIII świdnickich szkół podstawowych, 

który obejmował:  
 - E-warsztaty z doradztwa zawodowego, 
 Wizyty świdnickich firmach realizowane w formie e-wycieczek, 
 Konkurs „Wiem to” – dodatkowe zadania w formie tzw. e-bonusów, dedykowane wszystkim 

uczestnikom praogramu, mający na celu poszerzenie wiedzy na temat firm funkcjonujących 
w mieście, zapoznanie się z profilami ich działalności oraz promocję lokalnego rynku pracy,  

 Wirtualną Grę Biznesową, 
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 Testy wiedzy o firmach, sprwadzające znajomość lokalnego rynku pracy, 
 Wideokonferencję z Prezydentem Świdnicy, 
 Ankietę otwierającą i zamykającą konkurs, 
 Prezentację przed komisją konkursową własnego pomysłu na biznes w Świdnicy. 
 Konkurs „Nauczyciel Zalogowany” 
 Projekt Liga Niezwykłych Umysłów mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych 

uczniów szkół podstawowych w Świdnicy, poprzez umożliwienie uczniom nauki 
programowania za pomocą internetowej platformy edukacyjnej. 

 Współpraca szkół ponadpodstawowych z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach klas 
patronackich. Szczegółowy opis zadania znajduje się w pkt.1.1.1 

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

 Zachowanie trwałości 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 był na obszarze miasta – Żłobek nr 2.  

 Świdnicka Karta Dużej Rodziny – działanie opisnae w punkcie 5.4.4. 

 

5.1.9. Opracowanie 
i realizacja polityki 
senioralnej w mieście. 

 Polityka senioralna realizowana była w oparciu o Strategię 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 31.12.2020 wydano 3985 
sztuk. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2020 

 

 Realizacja Programu pn. Ogólnopolska Karta Seniora. Na dzień 31.12.2020 r. wydano 1768 
kart. 

 Realizacja Programu Kopera Życia. Celem akcji jest zaopatrzenie osób starszych w kartę 
informacyjną ułatwiającą ratownikom medycznym tworzenie wywiadu dotyczącego osoby 
chorej, do której zostali wezwani w celu interwencji. Akcja skierowana do osób przewlekle 
chorych, starszych, niepełnosprawnych lub samotnych. Polega ona na umieszczeniu 
w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, 
przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktach do najbliższych oraz danych osobowych. Pakiet 
ten należy przechowywać w lodówce, na której trzeba przykleić naklejkę – „Tu jest koperta 
życia”. Informacje podane w karcie służą ratownikom medycznym w przyspieszeniu tworzenia 
wywiadu dotyczącego osoby chorej, do której zostali wezwani w celu interwencji. Akcja jest 
finansowana i przeprowadzana przez Gminę Miasto Świdnica. W jej przygotowanie były 
włączone: pogotowie ratunkowe, policja, straż pożarna oraz przedstawiciele organizacji 
pozarządowych działających na rzecz seniorów: Dzienny Dom „Senior-WIGOR”, Świdnicka 
Rada Seniorów i przedstawiciele jednostek miejskich działających na rzecz osób starszych.  

 
Dzienny Dom „Senior Wigor”:  
 Realizowany był Program Wieloletni „Senior plus” na lata 2015-2020 – edycja 2020.  
 Adresatami oferty DDSW są osoby po 60-tym roku życia, nieaktywne zawodowo, 

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

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

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

 Prowadzona jest strona internetowa www.senior-wigor.swidnica.pl oraz profil na Facebook. 
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, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budżet: 1.659.784,00 w tym: 
budżet GMŚ 1.191.784,00  

i budżet MRPiPS 486.000,00 
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 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. „Żyję EKO – bliżej natury” – zajęcia uczące nawyków kontroli ilości produkowanych przez 
siebie odpadów i ponownego wykorzystywania wielu produktów. Włączenie się akcji „Czysta 
Świdnica” - na zakupy zabierają własne płócienne torby, starają się kupować produkty na 
wagę. W ramach programu działa „Biblioteka Ubrań” - seniorzy wymieniają się zbędną 
odzieżą. 

2. 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.  

3. 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.  

4. 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 logiczne (szachy, memo, warcaby), zajęcia komputerowe, zajęcia relaksacyjne – nauka 
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oddechu i szybkiej regeneracji psychofizycznej, potyczki słowne z użyciem tablicy 
interaktywnej.  

5. Program „Integracji Międzypokoleniowej” – cykl spotkań z dziećmi ze świdnickich 
przedszkoli, młodzieżą szkolną, osobami z niepełnosprawnościami 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. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

8. 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.  

9. 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.  

10. 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.  

11. Program „Senior w wirtualnym świecie” – indywidualne zajęcia komputerowe poszerzające 
wiedzę o korzystaniu z portali społecznościowych.  

12. 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.  

13. 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.  

14. Program „Halo Senior” – uruchomienie infolinii dla Seniorów. Wspólna inicjatywa Dziennego 
Domu „Senior-WIGOR” i Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Świdnicy skierowana do 
świdnickich seniorów. Świdnicki Telefon Zaufania dla Seniorów służy wszystkim Seniorom, 
którzy potrzebują porozmawiać, podzielić się swoimi troskami, „wygadać się” drugiej osobie. 
Szczególnie w trudnym okresie pandemii. Dzwoniący mogą liczyć na wysłuchanie, 
zrozumienie, rozmowę w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. W ten sposób Telefon ma 
przeciwdziałać osamotnieniu, ułatwiać osobom starszym udział w życiu społecznym, czy 
realizację aktywności rekreacyjnej bądź kulturalnej. Dzwoniący mogą się dowiedzieć z jakich 
propozycji mogą skorzystać w naszym mieście. Zapozna się z ofertą Dziennego Domu „Senior-
WIGOR”, Klubów Seniora czy Uniwersytetu III Wieku. Uzyska też informację jak załatwić 
sprawę urzędową lub inną sprawę ważną dla Seniora. Jako wolontariuszki do Projektu zgłosiły 
się 4 Seniorki z Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Świdnicy. 
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 Trwałość projektu „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”.  
 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 Współpraca 
instytucji i społeczności. 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 art. 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. 

 Realizacja zadań projektu grantowego „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.  

4.904,74 

5.2.2. Współpraca 
przedsiębiorców, szkół 
wyższych i placówek 
oświatowych w celu 

Włączenie przedsiębiorców w działania programu „Zostańcie z nami…” i utworzenie klas 
patronackich w ramach „Zalogowani” (patrz pkt 1.1.1). 

 

 



113 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2020 

 

uatrakcyjnienia 
i podniesienia jakości 
systemu edukacji na 
terenie miasta 

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;  
 48. Raj Świdnicki – KRAUSE- 79 załóg, 158 uczestników; 
 Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA – 400 osób dorosłych i 150 dzieci; 
 Odkrywamy Świdnicę z przewodnikiem – wycieczki dla dzieci i dorosłych – ok. 300 osób; 
 Festiwal wrażeń; 
 Świdnicki Gryf – gala wręczenia nagród gospodarczych; 
 Transgraniczna integracja międzypokoleniowa; 
 Promocja miasta poprzez sport; 
 Encyklopedia Świdnicy – III edycja; 
 Rajd rowerowy w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu – ok. 750 

osób; 
 Konferencja turystyczna „Sieciowe produkty turystyczne polsko-czeskiego pogranicza”. 
Imprezy i wydarzenia organizowane i współorganizowane przez MBP: 
 Zakup zbiorów bibliotecznych. W 2020 r. zakupiono: księgozbiór – 7.918 j.inwent., zbiory 

specjalne 1006 j. inwent., czasopisma – 95 tytułów; 
 Akcja „Mała księżniczka – wielki człowiek”; 

 
 
 

9.000,00 
75.000,00 
11.000,00 

7.500,00 
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234.030,51 
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 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; 
Wystawy:  
 -„Malarstwo jeńców wojennych” (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych); 
 „Obrazoksiążka w oczach Mirosława Sośnickiego”- Mirosław Sośnicki; 
 Biblioteka. Wczoraj Dziś Jutro; 
 Świdnickie Środowisko Literackie. Poeci; 
 Był taki teatr w Świdnicy…; 
 Ku wolności… Krótki rys historyczny NSZZ „Solidarność” Ziemi Świdnickiej; 
 Kobiece twarze Solidarności; 
 Drybling literacki czyli słów kilka o piłce nożnej; 
 Filozof i przyroda; 
 Życie sportowe żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945; 
 Koniec i początek. Powstańcy Warszawscy w niewoli niemieckiej; 
 W obcych mundurach. Polacy – jeńcy I wojny światowej; 
 Wystawa „Łotroteka”; 
 Wystawa pokonkursowa „Dzień dobry Pani Urszulo”; 
 Akcja czytelnicza „Łowcy Książek”; 
MBP publikowała na fanpage’ach biblioteki zdjęcie charakterystycznego elementu z miejsca, 
w którym pozostawiono jedną z 10 książek. Pierwsza osoba, która dotarła do wyznaczonego 
celu i okazała się własną kartą biblioteczną otrzymała na własność odnalezioną książkę. 

Akcje, konkursy: 
 Akcja „Cała Świdnica czyta”;  
 Akcja „Biblioteka bez Czytelnika, to… smutna biblioteka”; 
 Konkurs „Dołączę do antologii”; 
 Internetowa zabawa „Zgadnij kto to?”; 
 Wirtualne obchody świąt narodowych; 
 Akcja „Przyjaciele biblioteki polecają”; 
 Z książką w Pielesze – koncert online na zakończenie Tygodnia Bibliotek; 
 W ramach Międzynarodowego Dnia Bookcrossingu – akcja uwalniania książek; 
 Quiz „Jak dobrze znasz świdnicką Bibliotekę; 

 
36.026,25 
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 Jaką książkę ostatnio przeczytałeś?; 
 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich; 
 Tydzień Bibliotek; 
 Zabawa „Ubierz choinkę i wygraj nagrody”; 
 Konkurs plastyczny pt.: „List do św. Mikołaja”; 
 Ninateka dla milusińskich. 
Spotkania autorskie online: z Markiem Michalakiem, Z Dorotą Zawadzką, Łukaszem Kazkiem.  
Spotkania autorskie stacjonarne: spotkania z pisarzami, ludźmi kultury odbywające się 
w Biliotece pomimo sytuacji pandemicznej: Ludzie z klisz; Łukasz Kazek, I. Iwasiów, B.lmanowska, 
Mirosław Sośnicki, twórcy Antologii „Drugie piętro” My am eis Women     
„Narodowe Czytanie”: udział w programie objętym patronatem pary prezydenckiej. Czytana 
literaturą była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Wydarzenie miało charakter wirtualny.  
Europejskie Dni Dziedzictwa – projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto 
zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem jest szeroko pojęta edukacja historyczna 
i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnej. Wydarzenie miało charakter wirtualny, 
promowane i prezentowane było na profilach społecznościowych biblioteki i stronie 
internetowej MBP. 
Zajęcia dla grup zorganizowanych (szkoły/przedszkola):  
 Lekcje biblioteczne (F5) – zajęcia czytelnicze dla dzieci ze szkół podstawowych; 
 Szkolenia biblioteczne osób niepełnosprawnych – Zakłady Opiekuńcze Tęcza i OREW; 
 Zajęcia biblioteczne dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych;  
 Wycieczki tematyczne po bibliotece; 
 Kino przedszkolaka.  
Czytak Plus i czytak NPM dla osób niewidomych i niedowidzących: przystąpienie do projektu 
„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” 
realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka 
Ruszczyca. W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenia Czytak Plus i Czytak 
NPN. Na podstawie umowy użyczenia biblioteka może wypożyczać Czytaki z nagranymi książkami 
czytelnikom z wadą wzroku. Czytak umożliwia odtwarzanie książek zapisanych cyfrowo. Książki 
zapisywane są na małych kartach elektronicznych. Na jednej, o pojemności 16 GB, mieści się do 
1100 godzin nagrania. 
Imprezy i wydarzenia organizowane i współorganizowane przez ŚOK: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.924,84 
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 Czas na Teatr/ Teatr na Czasie – przybliżenie wysokiej kultury teatralnej (impreza teatralna, 
spektakle i piosenka aktorska, spektakle dla dzieci, warsztaty także online); 

 6. Festiwal Filmowy Spektrum - edycja online (festiwal promujący kino arthouse'owe, 
zarówno polskie, jak i zagraniczne, sekcja amatorska Okiem Młodych; 

 33. Dni Fotografii (impreza, na której prezentowane są zdjęcia, konkurs Zestaw 
i Fotomaraton); 

 Świdnickie Noce Jazzowe (impreza promująca muzykę jazzową, dużo koncertów 
w kameralnych składach i w plenerze); 

 Wernisaże wystawy akwareli Miłosza Nosiadki; 
 Wernisaż wystawy fotografii wobec codzienności; 
 Wernisaż wystawy Jan Lebenstein 1930 – 1999; 
 Wernisaż wystawy Lili Dmochowskiej „Zaklęci w kamieniu”; 
 Wernisaż Wojciecha Górki „Ze Świdnicy i okolic”; 
 Wystawa „Wolność i poeci”; 
 Wystawa Malarstwa Henryka Cześniaka „Niebezpieczne zabawy”; 
 Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości; 
 XXVIII Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych; 
 Alchemia teatralna; 
 Świdnickiego Przeglądu Muzycznego 2020; 
 Forum Teatrów Niezależnych TRANSFORMACJE; 
 5 edycja "Lata na podwórku"; 
 Letnie Kino Podwórkowe „Nadzwyczajni”; 
 Świdnickie Noce Jazzowe; 
 XXI FESTIWAL BACHOWSKI ŚWIDNICA; 
 Letnie Kino na kocach; 
 V Symfoniczne Organy Schlaga; 
 IV Koncert Ziemi Świdnickiej; 
 5. CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA -  Festiwal Literacki (on-line); 
 Siokowska Świdnicka Kolęda. 
Imprezy i wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury: 
 Koncert Kolędowy „Pokolędujemy Razem”; 
 Spotkanie Noworoczne Kombatantów Ziemi Świdnickiej; 

268.000,00 
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 Koncert Noworoczny; 
 Ferie Zimowisko „Zimowisko 2020”; 
 VIII Bieg Pamięci Żołnierzy wyklętych; 
 X Szachowe Mistrzostwa Świdnicy; 
 IV Dolnośląska Liga Szachowa; 
 Przyłubice dla służby zdrowia; 
 Koncert online „Odkrywamy Domowe Sale Koncertowe”; 
 Muzyczne prezentacje online pracowni muzycznej D. Jarosa; 
 Warsztaty online „Jak wykonać kokardy narodowe”; 
 Miejski konkurs plastyczny online „Witaj majowa jutrzenko”; 
 Program słowno muzyczny online „Rozpłynęła się już pieśń radosna”; 
 II Memoriał Szachowy Salo Landaua – online; 
 Koncert online dla mamy „A ja wolę moją mamę”; 
 Konkurs online „Muzyczna zgadywanka, NIE NUDA”; 
 Uroczyste Podsumowanie online Roku Oświatowego 0 „Antoniada”; 
 Dzień Wojska Polskiego – obchody miejskie; 
 40 – lecie Solidarności – obchody miejskie; 
 Obchody 81 rocznicy napaści ZSRR na Polskę; 
 Spektakl „Sami obcy”; 
 Warsztaty maski „Czas na teatr, Teatr na czasie”; 
 Wernisaż wystawy Przeciw polskiej republice rad, walka z Bolszewikami i „Cud nad Wisłą”; 
 Powiatowy Konkurs online Poezji patriotycznej „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”; 
 XIV Konkurs online plastyczny „Barwy Niepodległości”; 
 X Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego – online; 
 Artystyczny Plener Świdnicki online; 
 XXIX Przegląd Piosenki Turystycznej i Ekologicznej „Na szlaku” – online; 
 Konkurs plastyczny online „Kartka Świąteczna Boże Narodzenie, Nowy Rok”; 
 Konkurs online na Bombkę Bożonarodzeniową; 
 IV Bożonarodzeniowy Turniej Szachowy – online. 
Imprezy i wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Muzeum Dawnego 
Kupiectwa: 
Wystawy: 
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 „Świdnicka szopka bożonarodzeniowa”; 
 „Przeciw Polskiej Republice Rad! Walka z bolszewikami i Cud nad Wisłą”; 
 „40 lat Solidarności”; 
 „Wrocławski Nowy Targ”; 
 „Świdnica w latach 1945 – 1947”; 
 „Dziś są moje urodziny. Maria Kunic”; 
 „Arytmetyka kupiecka”. 
Konkursy: 
 „Świdnicka szopka bożonarodzeniowa” – VII 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.  
Lekcje muzealne i historyczne: 
 „Dawne miary w Polsce i na Śląsku” dla III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu; 
 „Handel w dawnej Świdnicy” dla Zespołu Szkół im. Bolka II w Strzegomiu. 
Spotkania autorskie: 
 spotkanie autorskie z Andrzejem Popielem – aktorem odtwórcą roli Bolka II w serialu „Korona 

królów”; 
 prelekcja dr Przemysława Nocunia „O rezydencjach Bolka II”. 
Zakupy: 
 zakup wydania i uroczyste odsłonięcie nowego eksponatu „Urania propitia”. 

Imprezy i wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Dzienny Dom Seniora: 
 Organizacja XV obchodów Dni Seniora w skład których weszły następujące imprezy:  
- Gala w Teatrze Miejskim w Świdnicy (spektakl pt. "jesteś Cudem", koncert zespołu "Czerwone  
Gitary"), 

- warsztaty mydlarskie, 
- warsztaty ikebany, 
- grill, 
- wykłady: „Ciekawostki o katedrze”, „Dieta Seniora”, 
- marsz z kijkami, 
- wycieczka, 
- dyktando seniora,  
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- poranek z kawą.  
Ze względu na stan pandemii, imprezy zostały ograniczone do uczestnictwa Seniorów z DDSW 
oraz Klubów Seniora, bez uczestnictwa Seniorów z miasta. 
DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY: 
 Świdnicki Ośrodek Kultury:  

- dotacja podmiotowa – 2.525.200,00 zł; 
- dotacja celowa na organizację z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej 
przedstawienia pt. „Sami Obcy” – 9.000,00 zł; 
- dotacja celowa na modernizację oświetlenia przeszkodowego w sali teatralnej – 20.000,00 zł; 
 Miejska Biblioteka Publiczna 

- dotacja podmiotowa – 2.866.000,00 zł; 
- dotacja celowa na oświetlenie ewakuacyjne budynku przy ul. Franciszkańskiej ok. 30.000,00 zł; 
 Muzeum Dawnego Kupiectwa 

- dotacja podmiotowa – 849.000,00 zł. 

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

 Klub Nitka – spotykania w Filii MBP nr 5 (Kraszewice) Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Świdnicy osób, które szyją na maszynie i wykonują inne robótki ręczne. Spotkania odbywały 
się w zależności od obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych. 

 Warsztaty św. Mikołaja w Filii MBP nr 5 – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci 
i ew.z rodzicami w okresie przedświątecznym. Wykonanie tematycznych prac plastycznych. 

 Bajeczne podróże w Filia MBP nr 2, Osiedle Młodych – zajęcia literacko – plastyczne dla dzieci 
młodszych.  

 Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2020. 
 Wernisaż Ikon: Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja w Świdnicy oraz MBP im. C. K. Norwida 

w Ś-cy zorganizowały wystawę prac powstałych na XIII Warsztatach Malowania Ikon pod 
kierunkiem Michała Boguckiego.  

 „Lato na podwórku” – V edycja prowadzona przez Fundację Ładne Historie. W ramach 
projektu, którego hasłem przewodnim „Przyszłość” na 5 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 – skwer przy ul. Prądzyńskiego, 
Oś. Zarzecze – podwórko przy ul. Kopernika/Klilińskiego, Oś. Zawiszów – skwer przy ul. Galla 
Anonima, Centrum miasta – skwer przy ul. Teatralnej, park przy ul. Gdyńskiej. Program 
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obejmował: zajęcia profilaktyczne, animacyjne, plastyczne, artystyczne, sensoryczne, 
sportowe, taneczne, gry na instrumentach oraz Letnie Kino Podwórkowe – 2 darmowe seanse 
na każdym podwórku. W ramach projektu świdniczanie razem robią coś dobrego dla dzieci 
w swoim najbliższym otoczeniu. 

5.3.3. Wspieranie ruchów 
amatorskich 

Imprezy i wydarzenia organizowane i współorganizowane przez ŚOK: 
 Przegląd Muzyczny Truskawka – muzyczne imprezy prezentujące twórczość muzyków 

amatorów; 
 Działalność zespołu Krąg, Jubilat, Mała Świdnica, Mały Jubilat (zespoły folklorystyczne 

młodzieżowe i dziecięce); 
 Mażoretki Prima; 
 Alchemia Teatralna – projekt edukacji teatralnej dla młodzieży i dorosłych, w tym 

warsztaty, spotkania autorskie, przygotowanie spektakli. 
Wydarzenia organizowane przez MBP: 
 Wernisaż wystawy „Zestaw” – wernisaż wystawy i wręczenie nagród w 

Międzynarodowym Konkursie Fotografii „Zestaw – Świdnica 2020”. Opolski Konkurs na 
Autorską Książkę Literacką; 

 Warsztaty pisarskie. 

40.600,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.959,35 
 

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

Zadania na podstawie art. 19 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
z zakresu: 
 „Organizacja otwartych zawodów z biegów na orientację dla mieszkańców Świdnicy, 

przygotowanie map, tras i przeprowadzenie zawodów w Parku Centralnym”  – realizowała 
Świdnicka Grupa Biegowa; 

 „Turniej o Puchar Prezydenta Świdnicy w piłce nożnej plażowej” – realizowała Grupa 
Inicjatywna; 

 Ochrona sanitarna przed COVID-19 członków Hufca ZHP w Świdnicy – Związek Harcerstwa 
Polskiego, Chorągwi Dolnośląskiej, Hufiec w Świdnicy; 

 V Symfoniczne Organy Schlaga – Fundacja Dobrej Muzyki; 
 IV edycja Turniej Tatusiów – Akademia Piłkarska „13” Jarosława Lato; 
 Działania na rzecz osób chorych poprzez udostępnienie sprzętu medyczno-pielęgnacyjnego; 
 „Świat sera i wina” – Fundacja Akademia Patriotów; 

Łącznie: 53.251,94 
5.00,00 

 
 

13.000,00 
 

5.900,00 
 

4.000,00 
2.010,00 

10.000,00 
6.549,94 
5.000,00 
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 Prowadzenie domów tymczasowych dla zwierząt na terenie miasta Świdnica – Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami; 

 „Mała pszczoła, wielki problem!” – Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego ogrodu 
Działkowego „Pod Grzybem”;  

 Projekt–Przyszłość - Fundacja Ładne Historie; 
 Sybiracka Niezapominajka – Związek Sybiraków, Koło w Świdnicy.  

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, Uczniowski Klub 
Sportowy Acro Club Świdnica, „BOKS POLONIA ŚWIDNICA”, Stowarzyszenie G4 Sport Club, Polskie 
Stowarzyszenie Speedcubingu, działające w dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka 
ręczna, boks, akrobatyka, rajdy samochodowe, speedcubing Mistrzostwa Polski, Europy i Świata. 

Imprezy i wydarzenia, organizowane i współorganizowane przez ŚOK: 
 Truskawka - przegląd amatorskich zespołów muzycznych; 
 Świdnickie Recenzje Muzyczne - konkurs na recenzję muzyczną, warsztaty i koncerty 

wybranych wykonawców, panele dyskusyjne; 
 Nagrania na setkę - nagrania rejestrowane na scenie i udostępniane do promocji 

wykonawcom. 
 

Na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy istnieje zakładka „zaproponuj do zakupu”, 
przy pomocy, której użytkownicy mogą zaproponować zakup do księgozbioru biblioteki a także 
zakładka „zapytaj bibliotekarza”, z której można skorzystać jeśli strona www Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy nie zawiera poszukiwanych informacji lub czytelnicy mają 
inne pytania/propozycje. 
 
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 oraz zarzadzenia nr 

 
5.292,00 

 
10.000,00 

4.500,00 
 
 

812.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.500,00 
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0050-222/2020 z dnia 17 września 2020 r. przyznano 3 doroczne nagrody za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody otrzymali: 
 Ks. Jan Bagiński i Andrzej Protasiuk – za pomysł, inspirację i realizację Dni Świętego Jana 

Pawła II „Pamięć i obecność”, 
 Helena Semenetz - Kwiatkowska - za całokształt działalności, 
 Katarzyna Szymko-Kawalec – za założenie i prowadzenie świdnickiego „Dzikiego Chóru”, 

działającego przy Świdnickim Ośrodku Kultury. 
Statuetkę „Mecenasa Kultury” otrzymała Ewelina Brincat, właścicielka Językowego Przedszkola 
ABRACADABRA za wspieranie Międzynarodowego Festiwalu Organowego im. Christiana Schlaga 
oraz innych działań Fundacji Dobrej Muzyki a także Festiwalu Bachowskiego.  
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 zarządzenia 
nr 0050-352/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. przyznano 3 stypendia osobom:  
 Maciejowi Batorowi za napisanie zbioru utworów muzycznych opracowanych na świdnicki 

kurant, 
 Paulinie Lendzie-Kozub za opracowanie 10 piosenek i nagranie 10 teledysków z tzw. „live 

session”, 
 Natalii Nikolskiej za merytoryczne opracowanie programu, tłumaczenie i przygotowanie 

napisów oraz prezentacja świdnickiej publiczności dwóch edycji „Wieczorów z kinem 
rosyjskim”, ośmiu filmów, które nie były tłumaczone na język polski nie były prezentowane 
szerokiej publiczności. 

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/232/20 z dnia 
27 listopada 2020 r. został przyznany Panu Marcinowi Drągowi.  
Tytuł Zasłużony dla Miasta Świdnicy – uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/233/20 z dnia 27 
listopada 2020 r. został przyznany Panu Albertowi Gaszyńskiemu. 

Dofinansowanie lub współorganizacja imprez: 
- wydatki związane m.in. z organizacją i współorganizacją różnorodnych przedsięwzięć m.in.: 
obchodów świąt państwowych i narodowych: Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święta 
Narodowego Trzeciego Maja, Święta Wojska Polskiego, Narodowego Święta Niepodległości, 
uroczystym wręczeniem nagród w dziedzinie kultury, wyróżnień Mecenas Kultury oraz obchodów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.200,00 
 
 
 
 
 
 

36.655,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37.000,00 
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50-lecia ŚOK, 40-lecia NSZZ „Solidarność”. Zlecono przeprowadzenie i prezentację wywiadów 
z osobami przesiedlonymi i zamieszkałymi w Świdnicy po zakończeniu II wojny światowej, 
w związku 75. rocznicą zakończenia II wojny światowej.  
 
Przeszkolono pracowników instytucji kultury, poszerzając ich umiejętności w zakresie pracy 
online, w związku ze zmianą w formie pracy instytucji, z uwagi na pandemię COVID-19.  
Zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych z zakresu kultury, tj.: 
 Wydanie 47. tomu Rocznika Świdnickiego” - kwota 16.000,00; 
 V Międzynarodowy Festiwal Organowy im. Christiana Schlaga – kwota 12.000,00; 
 „Lekcje Sztuki 2020” - kwota 9.000,00. 
 
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 2020 we współpracy z instytucjami kultury i sportu oraz 
organizacjami pożytku publicznego, które Miasto promowało lub wspierało finansowo:  
 

Akrobatyka: 
 XXIV Międzynarodowy Turniej Wiosny w Akrobatyki Sportowej im. Henryka Chmielewskiego; 
 Mistrzostwa Dolnego Śląska w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce. 

Caravaning: 
 Funkcjonowanie Campingu nr 243 od maja do września; 
 XIII Świdnicki Zlot Caravaningowy. 

Curling: 
 Otwarte treningi z curlingu organizowane na lodowisku Świdnickiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji. 
Duathlon: 

 II Marconi Duathlon Świdnica. 
Koszykówka: 

 9. Domino Streetball - Turniej Koszykówki Ulicznej; 
 Mecze Ligowe IgnerHome Polonia Świdnica. 

Lekkoatletyka: 
 100 kilometrów na setną rocznicę Jana Pawła II; 
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 I Bieg Pamięci Janusza Kusocińskiego; 
 Organizacja otwartych zawodów z biegów na orientację dla mieszkańców Świdnicy, 

przygotowanie map, tras i przeprowadzenie zawodów w Parku Centralnym; 
 Świdnicki Bieg Noworoczny „ZUPBADURA” – 5 edycja; 
 „Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne” - biegi dla dzieci i młodzieży; 
 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym; 
 VII Bieg na Wieżę Ratuszową; 
 „Biegowa Świdnica” - (treningi biegowe); 
 Świdnicka Grupa Biegowa – treningi wytrzymałości, tempowej/ siły biegowej, wycieczki 

biegowe, treningi siły biegowej, trening tabata; 
Motoryzacja: 

 48. Rajd Świdnicki „KRAUSE” – Rajd Samochodowy Mistrzostw Polski. 
Piłka nożna: 

 Charytatywny Halowy Turniej Piłkarski „Łączy nas Footbool”; 
 II Memoriał Piłkarski im. Grzegorza Solarza; 
 Mecz ligowe - Dabro Bau Miejski Klub Sportowy Polonia Stal Świdnica; 
 Mecze ligowe – Uczniowski Klub Sportowy Gryf „Świdnica”; 
 Mecze ligowe – Miejski Klub Sportowy Polonia „Świdnica” - Żeńskiej Akademii Piłkarskiej; 
 Turniej o puchar Prezydenta Świdnicy w piłce nożnej plażowej; 
 IV Turniej Tatusiów - Turniej Piłkarski; 
 XV Międzynarodowy Turniej Piłkarski Silesian Winter Cup. 

Piłka ręczna: 
 9. Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Świdnica Cup; 
 Mecze ligowe – Akademia Piłki Ręcznej „Świdnica”; 
 Mecze ligowe – Świdnicki Klub Piłki Recznej „Świdnica”. 

Pływanie: 
 „30 minut na MAKSA” - pływacki rekord Świdnicy; Każdy z uczestników miał za zadanie 

przepłynięcie jak największej liczby długości basenów w czasie 30 minut; Łączny dystans 
pokonany przez wszystkich uczestników to 67825 metrów; Impreza zorganizowana na krytej 
pływalni Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Rekreacja  

 Cykl Zawodów Współzawodnictwa Szkolnego; 
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 Ferie z Świdnickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji; 
 Mali Wspaniali „Sporty The World Games 2017” - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci                           

w wieku przedszkolnym. 
Siatkówka: 

 Turniej Siatkówki Plażowej; 
 X Ogólnopolski Turniej Siatkówki Kobiet im. Tadeusz Ząbka; 
 Mecze ligowe – Klub Piłki Siatkowej „Świdnica”; 
 Mecze ligowe – Miejski Klub Siatkówki Polonia „Świdnica”; 
 Amatorska Powiatowa Liga w piłce siatkowej mężczyzn – II runda 50 i I runda 52 edycji. 

Speedcubing: 
 Silesian Spring Świdnica 2020 - zawody w układaniu kostki Rubika. 

Tenis ziemny: 
 VI Turniej Mikstów Pamięci Wiesia Kułakowskiego. 

Wędkarstwo: 
 Zawody spinningowo-muchowe; 
 IX Memoriał im. Jacka Barańskiego. 

 
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; 
 Stworzenie zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym, składającego się z 

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

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

 Budowa nowego budynku, w którym Miasto Świdnica przeznacza część pomieszczeń na 
siedzibę Filii nr 2 . Natomiast w dzielnicy Kraszowice rozpoczęto remont budynku 
przewidziany również w części, na nową siedzibę Filii nr 5. 

 Zakup sceniczngo oświetlenia ledowego, zakup oświetlenia przeszkodowego do Sali 
teatralnej (podświetlenie schodów na widowni). 

 Wymiana oświetlenia sztucznego boiska na stadionie OSiR. Zadanie obejmowało 
dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę sieci oświetleniowych na bardziej 
energooszczędne. Wyłoniono wykonawcę robót.  

 
 
 

39.000,00 
 

326.900,00 
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CEL SZCZEGÓŁOWY: 5.4. PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO ORAZ ZINTEGROWANIE DZIAŁAŃ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI 
SŁUŻB W CELU PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 

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

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

 „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.  

 Grupa wsparcia dla osób, które doświadczyły lub doświadczają przemocy w rodzinie. W 
2020 r. odbyło się 11 dwugodzinnych spotkań.   

 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. Celem było prowadzenie grupy, 
wzmocnienie emocjonalne uczestników, nauka radzenia sobie w życiu z chorobą i jej 
kryzysami. Odbyło się 27 spotkań – 54 godz. 

14.000,00 
 
 
 

4.400,00 
 

6.440,00 
 
 
 

 
5.4.2. Systematyczny pomiar 

przekazywanej 
pomocy w wymiarze 
całego miasta 
i pojedynczych 
klientów pomocy 
społecznej 

 MOPS w Świdnicy na realizację zadań z zakresu w roku 2020 wydatkował środki na zadania:  
 Pomocy społecznej, 
 Świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, 
 Świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”, 
 Świadczeń w ramach programu „Dobry start”, 
 Profilaktyka alkoholowa. 

 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.  

 Program MRiPS „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, którego celem było zapewnienie 
członkom rodzny osób niepełnosprawnych alternatywnej formy czasowej opieki. Wsparcie 
członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi 
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość 

80.209.294,00 
14.856.149,00 
14.862.141,00 
48.437.196,00 

1.607.558,00 
446.250,00 

 
 
 

Łaczny koszt 248.815,57, 
w tym dotacja 

192.718,80 
z Funduszu 

Śolidarnościowego  
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uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. 
Odciążenie opiekunów, m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu 
dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie 
zyskują czas dla siebie. Program realizowany był w okresie od 10 lipca do 31 grudnia 2020 r. 

 

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

 Zachowanie trwałości projektu pn. „Uwierz we własne siły”, którego celem jest aktywna 
integracja mieszkańców Świdnicy zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.  

 Realizacja projektu w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej 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, komplementarnego z projektem pn. „Przebudowa budynku przy ul. 1-go 
Maja 23 na mieszkania wspomagane” (patrz pkt 5.4.7).  

 Realizacja zadania w ramach programy „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej” współfinansowanego ze środków MRiPS. Wsparcie rodzin wychowujących 
małoletnie dzieci i mają problemy w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pracą 
asystenta rodziny. Specjalista towarzyszy rodzinie niepotrafiącej samodzielnie pokonać 
różnych trudności życiowych. Pomaga rodzinie przy wdrożeniu prawidłowych postaw 
życiowych. Pracuje z rodziną, w której dzieci zostały zabezpieczone w pieczy rodzinnej. Pracę 
na rzecz rodziny w 2020 r. realizowało 7 asystentów rodziny (4 w wymiarze całego etatu, 3 
w wymiarze ½ etatu) zatrudnionych w MOPS.  

 Realizacja programu pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – warsztaty dla mieszkańców 
Świdnicy mające na celu wspieranie 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. W roku 2020 zrealizowano 3 edycję części I programu 
– Budowanie relacji dorosły – dziecko.  

 Realizacja zadania „Budżet domowy” - szkolenie dla mieszkańców Świdnicy mające na celu 
zaprezentowanie narzędzi planowania i gospodarowania budżetem domowym oraz metod 
skutecznego radzenia sobie z wydatkami, pokonania trudności finansowych, wynikających 
między innymi z zadłużeń. 

 Prowadzenie poradnictwa rodzinnego dla klientów MOPS-u, przede wszystkim dla rodzin 
dotkniętych problemami uzależnień i przemocy domowej. Poradnictwo prowadzone jest w 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie o wartości 
338.941,04, w tym 

dofinansowanie 8.500,00 
 
 
 

14.000,00 
 
 
 
 
 

600,00 
 
 
 

42.840,00 
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oparciu o program wspierający rodzinę w jej funkcjonowaniu. Łącznie zrealizowano 476 
godzin konsultacji.  

 Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego dla klientów MOPS-u. 
W roku 2020 psycholog udzielił wsparcia 203 osobom. Z poradnictwa i konsultacji radcy 
prawnego skorzystało 88 osób.  

 Prowadzenie grupy wsparcia dla osób, które doświadczyły lub doświadczają przemocy 
w rodzinie, zajęcia z podniesienia poczucia wartości dla ochrony własnych granic fizycznych 
i psychicznych, komunikacji bez przemocy oraz rozpoznania zagrażających sytuacji i reakcji na 
nie. W 2020 r. odbyło się 11 dwutygodniowych spotkań.  

 Prowadzenie grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Spotkania dla osób 
cierpiących na depresję, zaburzenia psychiczne lub inne dolegliwości emocjonalne 
utrudniające funkcjonowanie w życiu społecznym lub osobistym oraz dla ich rodzin i bliskich. 
Celem było wzmocnienie emocjonalne uczestników, nauka radzenia sobie w życiu z chorobą 
i jej kryzysami. W 2020 r. odbyło się 27 spotkań po 2 godz. Z uwagi na sytuacje 
epidemiologiczną i wprowadzone obostrzenia uniemożliwiające prowadzenie spotkań 
grupowych, dodatkowo w miejsce planowanych 19 spotkań grupy, zrealizowano 2-godzinne 
konsultacje indywidualne lub telefoniczne, w celu zapewnienia ciągłości procesu 
terapeutycznego.  

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

 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.  

 Tworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu ograniczenia skali 
problemu przemocy w rodzinie, poprzez działania profilaktyczne i edukację społeczną, 
zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie skutecznej ochrony i pomocy, 
oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz zwiększanie poziomu 
kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 

92.115,24 
 

4.400,00 
 
 
 

6.440,00 
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 240 rodzin objętych było wsparciem grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”, z czego 
173 procedury „Niebieskie Karty” uruchomiono w 2020 r. 

 Realizacja „Świdnickiej kampanii przeciw przemocy”, mającej na celu zwrócenie uwagi 
na istotny problem społeczny, jakim jest przemoc w rodzinie, w szczególności przemoc 
wobec kobiet, obejmującej: szkolenie dla nauczycieli, przygotowujące do pracy z dziećmi 
na zasadach  określonych w programie „Przyjaciele Zippiego”, ekspozycję plakatów 
z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie na przystankach autobusowych, iluminację 
świetlną w Rynku symbolizującą kampanię, akcję „Biała wstążka”. 

 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 doświadczająca hejtu, pokazanie strategii radzenia 
sobie z hejtem, rozszerzenia wiedzy dotyczącej pozytywnej integracji interpersonalnej, 
symptomów uzależnienia oraz mechanizmów i negatywnych konsekwencji uzależnienia.  

 Wsparcie 101 rodzin przez asystentów rodzinnych. 
 Zlecenie programów terapeutycznych mających na celu ograniczenie 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 
dziennego 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.  

 Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych wydatkowano 
kwotę 452,292,34 zł, w tym dodatki mieszkaniowe 431.760,69 zł, na dodatki energetyczne 
20.133,65 zł. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wypłacono 2.934 dodatki 
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mieszkaniowe na podstawie wydanych 505 pozytywnych decyzji oraz 1.593 dodatki 
energetyczne na podstawie 271 decyzji.  

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

 Program polityki prorodzinnej - Świdnicka Karta Dużej Rodziny. Posiadanie karty ułatwia 
rodzinom wielodzietnym łatwiejszy dostęp do wielu dóbr. Do programu w roku 2020 nie 
przystąpił żaden nowy partner. W 2020 wydano łącznie 796 kart – 159 rodzinom, w tym 293 
dla rodziców/ opiekunów i 503 dla dzieci z tych rodzin. Od początku realizacji Programu 
przystąpiły 522 świdnickie rodziny, w tym 26 rodzin wielodzietnych dołączyło w 2020 r. 
W ramach programu uruchomiona jest strona internetowa: www.karta.swidnica.pl. 

 Współpraca z Radą Seniorów, której celem jest wzmocnienie słyszalności głosu starszych 
mieszkańców przez władze gminy, a pośrednio i zaktywizowanie ich oraz zwiększenie 
zainteresowania działalnością władz lokalnych. Rada Seniorów w Świdnicy jest organem 
konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Wszelkie działania Rady podejmowane są w tym 
obszarze. Pierwsze posiedzenie I kadencji Rady Seniorów odbyło się 6 czerwca 2014r. 
Natomiast w 2018r. odbyły się wybory do Rady Seniorów wynikające z powodu upływu 
kadencji Rady. Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów II kadencji odbyło się 7 czerwca 2018r. 
W 2020 r. ze względu na pandemię działalność Rady Seniorów sprowadzała się do kontaktów 
telefonicznych oraz wspierania innych seniorów będących w trudnej sytuacji ze względu na 
mocno ograniczone kontakty z innymi osobami i związane z tym poczucie samotności. 

 Regionalna Koalicja na rzecz Zdrowego Starzenia się powstała w roku 2015. Porozumienie 
powołujące do życia Regionalną Koalicję podpisało 9 podmiotów: Urząd Miejski w Świdnicy, 
Urząd Gminy Świdnica, Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Urząd Miejski w Dzierżoniowie, 
Urząd Gminy Dzierżoniów, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Społeczna Akademia Nauk 
Oddział Zamiejscowy w Świdnicy, Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Świdnicki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. W 2017 r. do Koalicji dołączyły: Urząd Miasta Bielawa, Urząd 
Miasta Strzegomia, Urząd Miasta Świebodzic, Urząd Miasta Żarów, Urząd Gminy 
Marcinowice. W tym okresie organizowane były konferencje i seminaria dotyczące 
problemów seniorów. W 2018r. rozpoczęto realizacje projektu edukacji do starości pod 
nazwą „Nawzajem sobie potrzebni” W 2020 r. ze względu na pandemię działalność Koalicji 
została zawieszona. Nie podejmowano żadnych działań. 

 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: 

874,29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69.680,00 
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 Świdnickie Stowarzyszenie „Amazonki” w kwocie 4.000,00 zł; 
 Polski Związek Niewidomych Koło w Świdnicy w kwocie 7.000,00 zł; 
 Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy w kwocie 58.680,00 zł; 
 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy 

– w związku z niemożliwością zrealizowania zadania, co było konsekwencją wybuchu epidemii 
SARS-CoV-2, nastąpiło rozwiązanie umowy na podstawie porozumienia oraz zwrot środków 
finansowych do GMŚ w kwocie 2.680,00 zł. 

 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 mające na celu wspieranie i promowanie rodziny”. Dotacja celowa z budżetu JST 
udzielona Fundacji Małżeństwo Rodzina w Świdnicy na dwa zadania, w kwocie ogólnej 
16.000,00 zł. W związku z niemożliwością zrealizowania jednego zadania, co było 
konsekwencją wybuchu epidemii SARS-CoV-2, nastąpiło rozwiązanie umowy na podstawie 
porozumienia oraz zwrot środków finansowych do GMŚ w kwocie 6.000,00 zł. 

 Dofinansowanie Sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Komendzie Powiatowej Straży 
Pożarnej w Świdnicy w wysokości. 

 Prowadzone były działania na rzecz prowadzenia klubów seniora w Świdnicy. 
 Prowadzone były działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.  
 Wydatkowano środki na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania części budynku 

istniejącej poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z przeznaczeniem na 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Westerplatte 47, które umożliwiłoby 22 dorosłym 
osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym poprawę ich 
funkcjonowania.  

 Zlecono dokumentację projektowo – budowlaną przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. 
Chrobrego 9/3 i 3A pustostanu o pow. 223m² z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla 
rodzin potrzebujących wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.  

 
 
 
 
 
 
 
 

28.200,00 
 
 

10.000,00 
 
 
 

12.000,00 
 
 

1.800.00,00 
 

 
 

30.000,00 
 

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

Realizowane były rozwinięte usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych 
i niepełnosprawnych. W 2020 r. realizowany był Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020, 
gdzie dodatkowym świadczeniem wspierającym objęte zostały osoby z niepełnosprawnością 
w stopniu znacznym oraz ich opiekunowie. W ramach usługi opieki wytchnieniowej, opiekun 
osoby zależnej miał możliwość odpoczynku dzięki zapewnieniu opieki podopiecznemu.  

Usługi opiekuńcze MOPS 
wyniosły: 1.695.788,00  

Program „Opieka 
wytchnieniowa” 

248.815,57, w tym dotacja 
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opiekuńczych 
w miejscu 
zamieszkania dla osób 
starszych, chorych i  
z niepełnosprawnością 

Prowadzenie klubów seniora w Świdnicy  
W Świdnicy w roku 2020 działały trzy kluby seniora prowadzone przez jednostki miejskie. Klub 
Seniora „Zarzecze” oraz Klub Seniora „Osiedle Młodych” prowadził Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, natomiast Klub Seniora „Zawiszów” prowadził Referat Organizacji Pozarządowych. 
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”. 
2.Klub Seniora Zawiszów, utworzony przez Fundację Spichlerz Kultury. 
3.Klub Seniora „Nad Bystrzycą”, utworzony przez Kraszowickie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Obywatelskich.  
Od roku 2015 na terenie Świdnicy działa Od 2015 roku działa na terenie miasta Dzienny Dom 
Senior WIGOR (DDSW)dla 130 mieszkańców Świdnicy w wieku 60 +. Jednostka od roku 2015 
skutecznie ubiega się o środki z Programu Wieloletniego Senior+. Gmina Miasto Świdnica 
otrzymała w ramach Wieloletniego Programu „SENIOR+” na lata 2015-2020 edycja 2020 
dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ przy ul. Malinowej 2. Zadanie zostało 
zakończone w 2020r. i nowopowstałym klubie 30 seniorów będzie mogło realizować swoje 
zainteresowania. Koszt funkcjonowania DDSW za rok 2020 wyniósł 1.549131,35 zł. 
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; 

192.718,80 z Funduszu 

Solidarnościowego.  
 

W ramach dotacji 
organizacjom 

pozarządowym 
wydatkowano 11.000,00 
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 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 2020 r: 
 psycholog, 
 dietetyk, 
 informatyk, 
 osoba prowadząca zajęcia z muzykoterapii. 

5.4.6. Zmniejszenie 
marginalizacji 
społecznej 

 Realizacja programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w ramach którego realizowane 
jest nieodpłatne dożywianie poprzez finansowanie posiłków. Nieodpłatne dożywianie 
przekazywane jest osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
200% kryterium dochodowego. W roku 2020 programem objęto 488 osób, które korzystały 
z posiłków w formie pełnego obiadu, dożywianie prowadzono w 23 punktach żywnościowych 
w mieście. Łącznie wydano 62.703 posiłki.  

 Wypłacanie świadczeń wychowawczych na podstwie programu rządowego „Rodzina 500+”. 
 Wypłacanie świadczeń w ramach programu rządowego „Dobry Start”. 
 Realizacja programu rządowego „Wspieraj Seniora” – edycja 2020 dofinansowanego 

z MPRiPS. Zadanie realizowane z zakresu zmniejszenia zjawiska marginalizacji i wykluczenia 
osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością. W ramach programu została zapewniona  
pomoc w formie dokonywania przez wolontariuszy i dostraczania do domu seniora 
niezbędnych zakupów, wykupienia leków, dostarczenia obiadów. W roku 2020 programem 
objęto 19 osób.  

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

 Osobom niebędącym w stanie samodzielnie ponoscić pełnego kosztu pobytu z własnych 
dochodów i nieposiadających rodzin gmina opłaciła pobyt w domach pomocy społecznej 83 
mieszakńcom Świdnicy. 

259.274,78, w tym dotacja 
162.035,00 

 
 
 
 

48.437.196,00 
1.607.558,00 

33.805,12 w tym dotacja 
14.936,02  

 
 
 
 

186.300,00 
 

2.519.036,25 
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5.4.7. Utworzenie mieszkań, 
hostelu dla osób 
potrzebujących, w tym 
dla ofiar przemocy 
domowej oraz 
bezdomnych 

 Utrzymanie trwałości projektu pn. „Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na  
mieszkania wspomagane” polegającego na przebudowie, wyposażeniu i adaptacji budynku 
administracyjnego na mieszkania o charakterze wspomaganym (20 lokali mieszkalnych) oraz 
wsparciu mieszkańców w powiązaniu z procesem aktywizacji społecznej oraz społeczno-
zawodowym, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.  
 Realizacja projektu partnerskiego 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 komplementarnego z projektem 
„Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania wspomagane”. Działania mają na 
celu zwiększenie w okresie 01.04.2019 - 31.03.2022 r. samodzielności 90 osób, kwalifikujących 
się do wsparcia w procesie integracji społecznej oraz kompleksową interwencję w obszarach 
stworzenia miejsca zamieszkania, świadomości, wiedzy i umiejętności społecznych. Program 
stanowi część budowanego trwałego systemu wspierania osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z terenu Miasta Świdnicy, niesamodzielnych, wymagających wsparcia społecznego 
i wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, w tym bezdomnych, 
z niepełnosprawnościami, z zaburzeniami psychicznymi, opuszczających pieczę zastępczą – od 
początku realizacji projektu objęto nim 76 osób, w tym 10 rodzin z dziećmi, łącznie z 15 dziećmi.  
 Utrzymanie trwałości projektu pn. „Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11  
na mieszkania socjalne” polegającego na przebudowie budynków administracyjnych po Straży 
Miejskiej na wielorodzinne mieszkania socjalne (11 lokali mieszkalnych) wraz ze zmianą sposobu 
ich użytkowania. 

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

 
 
 
 
 
 

Projekt o wartości 
2.980.844,62 zł, w tym 

dofinansowanie 
2.533.717,922 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 5.5. PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG 
MEDYCZNYCH 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych 
Jednostki współpracujące: Wydział Promocji, Referat Turystyki, Referat Sportu, Wydział Edukacji 
5.5.1. Wprowadzenie 

programów 
Miasto realizowało programy: 
 Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla 

mieszkańców Świdnicy na lata 2018-2020. Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków na 
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prozdrowotnych i 
profilaktycznych. 

realizację programu polityki zdrowotnej, z powodu braku dostępności na rynku szczepionek 
przeciw grypie. Program będzie kontynuowany w kolejnych latach (2021-2023) w miarę 
dostępności szczepionek.  

 Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2018 – 2020 
dla Miasta Świdnicy. Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków na realizację programu 
polityki zdrowotnej, z powodu braku dostępności na rynku szczepionek przeciw HPV (oficjalny 
komunikat Ministerstwa Zdrowia). Program będzie kontynuowany w kolejnych latach (2021-
2023) w miarę dostępności szczepionek i w pierwszej kolejności szczepieniami objęty będzie 
rocznik, który w 2020 r. nie został wyszczepiony (szczepienia już trwają).  

 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 miał na celu 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 
do dzieci zamieszkałych na terenie miasta uczęszczających do grup „zerówkowych” 
wszystkich przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz klas 0 i I we wszystkich szkołach 
podstawowych. Populację docelową stanowiły dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta 
Świdnicy, uczęszczające do oddziałów „0” wszystkich przedszkoli, punktów przedszkolnych 
oraz oddziałów „0” i klas I we wszystkich szkołach podstawowych – szacowano do Programu 
1060 dzieci w 3-letnim okresie jego realizacji. W części edukacyjnej udział wzięło 1008 
uczniów, w akcji badania uzębienia udział wzięło 828 uczniów. W sumie zalakowano 186 
zębów (na 3296 możliwych do zalakowania, zakładanych w projekcie). Działania 
informacyjno-edukacyjne skierowane były też do rodziców/opiekunów prawnych 
i nauczycieli.  

 Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców 
Gminy Miasto Świdnica na lata 2020 – 2023. Realizatorem programu we współpracy z Gminą 
Miasto Świdnica jest Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA Sp. z o.o., z Gdańska, oddział we 
Wrocławiu. Celem głównym Programu jest zapewnienie w latach 2020-2023, mieszkańcom 
Świdnicy, dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, u których zdiagnozowana 
została niepłodność, poprzez wsparcie finansowe procesu leczenia. Do spodziewanych 
efektów Programu należy eliminowanie bądź ograniczanie somatycznych i społecznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program finansowany był 
ze środków Gminy Miasto 

Świdnica. Koszt realizacji 
programu. wyniósł 

73.679,00, w roku 2020 – 
7.685,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydatki w roku 2020 – 
40.000,00 
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skutków niepłodności. W zakresie polityki zdrowotnej, oczekiwanym efektem jest 
zwiększenie skuteczności leczenia par z poprzez ułatwienie im dostępu do leczenia 
niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego i procedur rozrodu wspomaganego. 
Zgodnie z danymi statystycznymi stanowiącymi, że do leczenia metodami IVF/ICSI kwalifikuje 
się 2% niepłodnych par, potencjalną populację docelową kwalifikującą się do Programu 
oszacowano na około 38 par – mieszkańców Gminy Miasto Świdnica. W związku z tym, że 
umowa została podpisana dopiero w listopadzie 2020 r., działania podejmowane w zakresie 
realizacji będzie można sprawodzać w raporcie za 2021 r. 

 W SP nr 1 realizowano programy ogólnopolskie: „Warzywa i owoce w szkole”, „Mleko 
w szkole”. 

 W SP nr 2 i 4 realizowano programy ogólnopolskie: „Zdrowo jem, więcej wiem”, „Owoce 
i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”, „Trzymaj formę”. 

 W SP nr 4 realizowano program profilaktyki zdrowotnej dla dziewcząt „Akademia 
Dojrzewania” oraz prowadzono akcję promocyjną i informacyjną dla dziewcząt z roku 2007 
– szczepienia HPV. 

 W SP nr 6 realizowano programy: „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Lekki tornister”, „Wiem, 
co robię”, „Spójrz inaczej”, „Tak, czy Nie?”, „Saper - czyli jak rozminować agresję”, 
Program Promocji Zdrowia fundacji im. S. Batorego, „Elementarz II”, „Przyjaciele Zippiego”. 

 W SP nr 8 realizowano programy: „Trzymaj formę”, „Przyjaciele Zippiego”, „Profilaktyka 
poprzez sport”.  

 W SP nr 105 realizowano programy: „Przemocy – STOP”, „Bieg po zdrowie”, „Spójrz 
inaczej”, „Umiem pływać”.  

 W SP nr 315 realizowano programy: „Profilaktyka poprzez sport”, „Umiem pływać”, 
„Trzymaj formę”, „Bieg po zdrowie”, „Śniadanie daje moc”. 

 Działania DDSW z zakresu terapii zajęciowej: 
 zajęcia ruchowe - codzienna gimnastyka; 
 zajęcia relaksacyjne – codziennie; 
 zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne z psychologiem; 
 zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne z dietetykiem; 
 zajęcia integracyjne – grupowe;  
 zajęcia z muzykoterapii – „Muzyczne czwartki”; 
 zajęcia komputerowe;  
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 działania proekologiczne (modowy recykling, szycie ekotoreb, maskotki dla dzieci, karmniki 
dla ptaków); 

 gry poprawiające pamięć, uważność i koncentrację; 
 zajęcia teatralne zespołu „Teatrzyk Zielona Gęś” (choreoterapia);  
 zajęcia teatralne z emisji głosu, dramy, pantomimy; 
 zajęcia krawieckie „Pracownia Złotej Igły” (dekoracje świąteczne i okolicznościowe, kostiumy 

na przedstawienia teatralne); 
 zajęcia plastyczne – tworzenie reliefów graficznych, łapaczy snów, motyli, kartek 

okolicznościowych, masek karnawałowych; 
 biblioterapia - Klub Dobrej Książki – zajęcia z głośnego czytania;  
 warsztaty mydlarskie; 
 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 zorganizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu. W rajdzie udział wzięło ok. 750 osób (3 grupy po 250 osób zgodnie z 
obostrzeniami związanymi z COVID-19); 

 Promocja miasta poprzez sport przez kluby sportowe działające w dyscyplinach: piłka 
nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, boks, akrobatyka, rajdy samochodowe. 

 Rajd pieszy XVIII odcinek Szlaku Sudeckiego – Lądek Zdrój – Złoty Stok, organizacja MDK. 
 Rajd pieszy XIX odcinek Szlaku Sudeckiego – Złoty Stok – Paczków, organizacja MDK. 
 Rajd pieszy XX odcinek Szlaku Sudeckiego – Paczków – Kałków, organizacja MDK. 
 X Rajd Niepodległości „Szlakiem Zamków Piastowskich” – Zamek Bolków Janowice Wielkie, 

organizacja MDK. 
 Rajd pieszy XXI odcinek Szlaku Sudeckiego – Góry Opawskie, organizacja MDK. 
 Rajd pieszy Koła To Tu To Tam w poszukiwaniu św. Mikołaja – organizacja MDK. 
 Wyjazd na „Hop Sanki” w ramach Akcja Zima – Góry Kamienne i Ślężański Park 

Krajobrazowy. 
 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 

25.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.00,00 
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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 postawy ekologiczne oraz w warsztatach wykonywania latawców i w symulacyjnej 
grze „wirtualna woda”. Organizacja: Urząd Miejski w Świdnicy, No Sugar Cafe, Sportowy Klub 
Taekwon-do Tiger, Kooperatywa 124, Fundacja Ładne Historie i grupa ekoentuzjastów 
„Podziemie ekologiczne”.  

 SP1: Działania wynikające z podstawy programowej oraz Programu wychowawczo - 
profilaktycznego.  

 SP2: podczas lekcji, godzin wychowawczych kształtowano u uczniów postawy prozdrowotne. 
Pielęgniarka szkolna przeprowadziła w klasach 0-3 zajęcia na temat prawidłowego mycia rąk 
(w związku z covid-19), wdrażała prawidłowe nawyki higieniczne, przeprowadziła fluoryzację. 
Nauczyciele klas 0-3 oraz świetlicy poprzez lekcję, zabawy, konkursy promowali postawy 
prozdrowotne, kształtowali zdrowe nawyki w trakcie klasowych śniadań. W klasach 4-8 odbyły 
się lekcje i pogadanki na temat zasad przestrzegania higieny, prawidłowego mycia rąk, "Stosuj 
5 zasad.Pomóż zatrzymać koronawirusa" , pogadanki nt. zdrowego kręgosłupa pod hasłem 
"Odchudzone plecaki", informacje nt. profilaktyki wzroku "Zdrowe oczy" w związku z 
zajęciami zdalnymi i dużą ilością pracy przy komputerze. Dla uczniów i rodziców działania 
związane z bezpieczeństwem w sieci i 10 zasad higieny cyfrowej. Wszyscy uczniowie objęci 
byli profilaktyką w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz dodatkowych sportowych zajęć 
pozalekcyjnych.  

  SP4: Realizacja działań związanych z kształtowaniem  postaw prozdrowotnych w ramach 
Szkolnego Programu Wychowawczo Profilaktycznego. Zajęcia na temat zdrowia fizycznego i 
psychicznego podczas realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych. 
Godziny wychowawcze na temat zdrowia, jego zagrożeń oraz czynników prozdrowotnych. 
Wsparcie psychologa i pedagoga, zajęcia w klasach na temat radzenia sobie ze stresem i 
sytuacjami trudnymi. Udział w akcjach i konkursach tematycznych. Informowanie uczniów i 
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rodziców o szkoleniach, webinariach, konkursach i programach profilaktycznych oraz 
zachęcanie ich do udziału w proponowanych wydarzeniach. Udział w VI edycji Olimpiady 
Wiedzy o Zdrowiu organizowanej przez PCK.  

 SP6: Udział szkoły w Ogólnopolskiej akcji "Śniadanie daje moc". We wszystkich klasach 
przeprowadzone zostały liczne spotkania dotyczące profilaktyki prozdrowotnej i uzależnień. 
Odbywały się liczne konkursy wiedzy i plastyczne o tematyce prozdrowotnej. 

 SP8:  5 porcji zdrowia w szkole, Śniadanie daje moc,Tydzień promocji zdrowia,  Realizacja 
programu "Akademia Bezpiecznego Puchatka" - ogólnopolski program edukacyjny 
skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z 
bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. 
Realizacja programów "Mleko w szkole", "Owoce i warzywa w szkole". 

 SP105: Lekcje przedmiotowe chemii, biologii dot. szkodliwego wpływu alkoholu i in. używek 
na życie i zdrowie człowieka, indywidualne poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne. 
Europejski tydzień sportu realizowany w klasach I-VIII. 

 SP315: dodatkowe zajęcia rekreacyjno -sportowe (pozalekcyjne), budowanie świadomości 
zdrowego stylu życia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.5.3. Realizacja 
kompleksowych 
programów rozwoju 
fizycznego od juniora 
do seniora. 

 Program „Umiem pływać” program powszechnej nauki pływania adresowany do  
uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny 
udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. 
Zajęcia sportowe odbywały się na krytej pływalni ŚOSiR. 
Główne cele programu: 
 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 MKDNiS, realizowany przez Dolnośląską Federację Sportu oraz 
koordynowany przez Urząd Miejski w Świdnicy. 
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Liczba przyznanych grup w roku 2020 na pierwszą edycję (luty-czerwiec) to 6 grup 15 osobowych, 
łącznie 90 osób – zajęcia odwołane z uwagi na pandemię COVID-19. W drugim etapie (wrzesień – 
grudzień) liczba przyznanych grup 4, łącznie 60 osób. Do II etapu przyłączono I etap. Łącznie 
z programu w 2020 po rezygnacji 15 uczestników skorzystało 135 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. W związku 

W związku z organizacją w 2017 r. The Word Games 2017 w program zajęć włączono 
wytypowane dyscypliny sportowe TWG 2017. Program prowadzony był w 7 przedszkolach 
miejskich. W terminie od 01.09.2020 do 31.12.2020 przez łącznie 16 tygodni. Łącznie 
programem objęto 9 grup, w każdej po maksymalnie 18 osób, co łącznie dało 162 
uczestników, którzy skorzystali z projektu. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 30 min - 
razem 72 godziny.  

 Trzymaj formę – bieg po zdrowie program realizowany przez SP 4 we współpracy 
z sanepidem. Profilaktyka przez sport. Zajęcia rytmiki. Nauka pływania w klasach II i III. Zajęcia 
na basenie klas 1. Zajęcia na basenie klas 4 i 5. Gimnastyka korekcyjna. 

 „Profilaktyka poprzez sport" – program adresowany do wszystkich uczniów szkoły SP 8, 
którego celem było: promowanie ruchu na świeżym powietrzu, stymulowanie rozwoju 
psychospołecznego i fizycznego uczniów, kształtowanie pozytywnego nastawienia do kultury 
fizycznej i nabywania prawidłowych nawyków.  

5.5.4. Prowadzenie edukacji 
i prewencji w zakresie 
zwalczania uzależnień, 
w tym narkotyków, 
alkoholu i 
innych używek 

Prowadzenie działań z zakresu i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji 
społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych Gminy. Zadania te są 
realizowane w oparciu o gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2020 r przyjęty 
uchwałą nr XIV/141/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019 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: 
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 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 2020 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 społecznie użyteczną”, zleca zadania innym podmiotom. W 2020r. 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 2020r. 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, 
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 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży, 

 Pozyskiwanie i dystrybucja żywności, 
 Prowadzenie jadłodajni. 
W związku z wprowadzonymi obostrzeniami z tytułu pandemii COVID-19 nie było możliwości 
zrealizowania zaplanowanych działań.  
W ramach działań przeciwdziałania alkoholizmowi zakupiono:  
- materiały profilaktyczne, 
- alkomat barowy dla Straży Miejskiej w Świdnicy, 
- 2 szt. alkomatów bezdotykowych dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, 
Realizowano program „Przetrwać zimę”. Projekt skierowany do osób bezdomnych, 
przebywających na terenie Miasta, którzy odmawiają przyjęcia oferty pomocowej w formie 
schronienia i przebywają w niezagospodarowanych budynkach na terenie miasta. W ramach 
działań w projekcie pracownicy socjalni Ośrodka wraz z funkcjonariuszami policji i strażnikami 
miejskimi regularnie patrolowali znane im miejsca przebywania osób bezdomnych i m.in. 
zapewniali ciepły napój w termosie, żywność, odzież, koce termiczne, środki do dezynfekcji.  
W ramach działań przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii realizowano:  
 Poradnictwo rodzinne i specjalistyczne. 
 Akcję „Nazywam się Miliard”. 
 Program w szkołach podstawowych „Spójrz inaczej”. 
 Szkolenia dla dzieci klas V „By nienawidzieć w sieci”. 
 Organizację działań podczas imprez miejskich „Okiem młodych” oraz Świdnicka Kolędę. 
 Strój prewencjusza Szopa z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej. 
 Szkolenia sprzedawców, pracowników urzędu, pracowników MOPS-u, pedagogów 

szkolnych. 
 Projektu „Lato na podwórku” z Fundacją Ładne Historie. 
 Spektakle edukacyjne dla klas VII-VIII SP 1- Samotni w tłumie. Warsztaty edukacyjno-

teatralne: Gość - inność, spotkania profilaktyczne z policjantem dotyczące przemocy 
rówieśniczej, zwłaszcza cyberprzemocy w klasach VII, warsztaty edukacyjne nt.: By nie 
nienawidzić w sieci w klasach VI, spotkanie o charakterze edukacyjno - profilaktycznym dla 
rodziców i nauczycieli zorganizowane przez KPP pt." Narkotyki i dopalacze zabijają - Szkoda 
Ciebie na takie patoklimaty".  

 
 
 
 
 
 
 

37.934,42 
 
 

2.948,64 
 
 
 
 

264.130,33 
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 Prelekcje prowadzone przez pracownika Sanepidu w klasach IV - VIII SP 2 na temat 
uzależnień, konkursy plastyczne na temat uzależnień, gazetki, materiały informacyjne, ulotki 
(także dla rodziców), uświadamiające uczniom konieczność unikania zachowań 
ryzykownych. W klasach IV – VI przeprowadzono lekcje oraz konkurs plastyczny 
o szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. 

 Propagowanie zdrowego stylu życia bez używek w SP 4 poprzez wdrożenie Szkolnego 
Programu Profilaktyczno Wychowawczego, który uwzględniał: konsultacje i rozmowy 
interwencyjne, rozmowy indywidualne i rówieśnicze, zajęcia psychoedukacyjne „Jak 
troszczyć się o swoje zdrowie psychiczne?”, gazetki ścienne na temat przeciwdziałania 
uzależnieniom, konkurs plastyczny, doradztwo i wsparcie psychologiczno – pedagogiczne 
oraz zajęcia profilaktyczne dotyczące środków odurzających oraz skutków zdrowotnych, 
psychicznych i społecznych uzależnień. Warsztaty na temat mechanizmów uzależnień i ich 
negatywnych skutków prowadzone prze psychologa i pedagoga. Spotkania uczniów 
z pielęgniarką szkolną (skutki zdrowotne uzależnień). Zajęcia profilaktyczne dotyczące 
asertywności. Rozmowy , spotkania online, wspierające rodziców wobec zagrożenia dziecka 
uzależnieniem od używek i substancji psychoaktywnych. Informacje Librus oraz na stronie 
internetowej szkoły – profilaktyka uzależnień oraz porady dla dzieci i rodziców.  

 Udział nauczycieli ze SP 6 w szkoleniach: Hejt mowa nienawiści wśród dzieci i młodzieży - 
praktyczne sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom. Dla uczniów z klas V i VI 
przeprowadzony został cykl warsztatów - "By nie nienawidzić w Sieci". Prowadzono liczne 
rozmowy indywidualne i grupowe  z uczniami, mediacje rówieśnicze. Prowadzono 
z uczniami ww. klas spotkania on - line dotyczące promowania zdrowia i przeciwdziałania 
uzależnieniom. Przypominano dzieciom i rodzicom o możliwości korzystania ze wsparcia 
psychologiczno - pedagogicznego w szkole i na terenie miasta.  

 Elementy programu antynikotynowej edukacji zdrowotnej w SP 105  „Bieg po zdrowie”, 
indywidualne poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne, pogadanki w klasach 
prowadzone przez funkcjonariusza Policji. 

 Porady dla rodziców i uczniów, szkolenie dla rady pedagogicznej w SP 315 - "Profilaktyka 
zachowań ryzykownych, typu rówieśniczego i liderskiego w szkole (dopalacze, narkotyki). 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 5.6. ROZWÓJ KOMUNIKACJI ORAZ WSPÓŁPRACY WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNE 

Jednostka koordynująca i odpowiedzialna za realizację: Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywności Obywatelskiej 
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Jednostki współpracujące: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Promocji, Rzecznik Prasowy, Referat Organizacji 
Pozarządowych 
5.6.1. Wzmocnienie dialogu 

społecznego przy 
jednoczesnym 
zaangażowaniu 
obywateli w proces 
współtworzenia 
i współdecydowania o 
mieście 

 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 : 
 Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Świdnicy w Piłce Nożnej Plażowej – Grupa Inicjatywna; 
 Organizacja Otwartych Zawodów z Biegów na Orientację dla Mieszkańców Świdnicy, 

Przygotowanie map, tras i przeprowadzenie zawodów  w Parku Centralnym – Świdnicka 
Grupa Biegowa. 

 Archiwum Hufca ZHP Świdnica – „Ocalić od zapomnienia” ZHP, Hufiec im. Szarych Szeregów 
z siedzibą w Świdnicy. 

Realizowano zadania publiczne zlecane przez Miasto do realizacji organizacjom pozarządowym i 
innym podmiotom prowadzącym działalność społecznie użyteczną w drodze konkursu ofert oraz 
w drodze pozakonkursowej w oparciu o Program współpracy Gminy Miasto Świdnica 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie 
użyteczną na 2020 rok” przyjętym przez Radę Miejską w Świdnicy Uchwałą nr XII/117/19 z dnia 
30 października 2019 r. (patrz pkt 5.1.2). 

51.747,73 w tym 
wsparcie miasta: 

 
 

12.768,69 
5.000,00 

 
 

11.999,04 
 

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 Organizacji Pozarządowych w Świdnicy”, 
„Świdnickie Centrum Wolontariatu”, „Młodzieżowa Rada Miasta Świdnica”. 

 Poczta elektroniczna (baza mailingowa). 
 Tablica ogłoszeń w COP. 
 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. 
Od 2017 roku w mieście obowiązuję Uchwała nr XXXII/343/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 
28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Miasto Świdnica.  
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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 2020 DO KOMUNIKACJI Z MIESZKAŃCAMI WYKORZYSTYWANA NW. NARZĘDZIA:  
 Bezpośrednie spotkania z mieszkańcami w poszczególnych rejonach miasta w zależności od 

potrzeb mieszkańców. 
 Przyjmowanie wniosków, interwencje, interpelacji i skargi mieszkańców. Spotkania 

z mieszkańcami. 
 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. 
 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. 
 Składanie 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.  

 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. 
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 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. 

 

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 gmin na rzecz realizacji deklaracji Samorządowców Subregionu Wałbrzyskiego  
o dekarbonizacji podpisanej w dniu 28.09.2020 r. dotyczącej odejścia od stosowanych stałych 
paliw kopalnych w gospodarcze subregionu do 2030 r. Koordynacja działań realizowanych 
w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Udział w zespołach roboczych przy 
pracach nad tworzeniem Społecznego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 
Subregionu Wałbrzyskiego oraz Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla 
Województwa Dolnośląskiego 2021-2030. Wypracowanie listy projektów do realizacji w ramach 
FST.  
 Przystąpienie do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
 Współpraca gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz wypracowanie wspólnych zadań do 
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 realizacji na najbliższe lata w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz wsparcia z Instrumentu 
na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.  
 Współpraca 108 gmin na rzecz wypracowania Programu Wykonawczego do Strategii  
Rozwoju Sudety 2030 oraz wypracowanie kierunków przedsięwzięć strategicznych.  
 współpracy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwem Rozwoju 
Regionalnego w celu określenia finansowych narzędzi wsparcia przy realizacji ZIT AW na lata 
2014-2020. 
 Współpraca Gminy miasto Świdnica z Lokalną Organizacją Turystyczną Aglomeracji  
Wałbrzyskiej (LOT AW). W ramach wspólnych działań m.in. prowadzona jest strona internetowa: 
www.lotaw.pl/. 
 Wsparcie przy realizacji zadania na rzecz 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 realizacji „Strategii Rozwoju 
Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030”. W październiku 2020 ZIT AW nastąpiło 
powiększenie dotychczasowego obszaru i rozszerzenie działalności o dodatkowe samorządy: 
gminę Radków oraz gminy powiatu jaworskiego: Męcinka, Jawor, Paszowice, Mściwojów 
i Wądroże Wielkie. Obecnie 28 samorządów.  
 W roku 2020 samorządy zrzeszone w ZIT AW prowadziły dialog z samorządem województwa  
na temat kształtu instrumentów wsparcia unijnego w ramach nowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2021- 2027 (RPO WD) oraz nowych form 
wsparcia ZIT. Unijna Polityka Spójności na najbliższe lata obejmuje 5 głównych celów, natomiast 
ZIT-y będą realizować głównie założenia ostatniego z nich, określanego jako „Europa bliżej 
obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, 
wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych” . 
 Udział przedstawicieli Gminy Miasto Świdnica w spotkaniach Komitetu Sterującego  
Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
 Udział w spotkaniach organizowanych przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji  
Wałbrzyskiej. 
 Współdziałanie Gminy Miasto Świdnica z 107 jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz  
„Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, 
zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030” oraz opracowania „Raportu do Programu 
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Wykonawczego Strategii Sudety 2030”, jako wkładu 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 nowego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego  
na lata 2021-2027. 

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

W 2020 roku z powodu pandemii Covid-19 większość działań planowanych do realizacji w ramach 
partnerstwa miast oraz współpracy międzynarodowej zostało odwołanych lub zawieszonych. 
Realizowanie zatwierdzonych w okresie poprzedzającym pandemię projektów transgranicznych 
w znakomitej większości sprowadziło się do administrowania formalnego, tj. konsultacji 
z partnerami projektowymi i jednostkami kontrolującymi mających na celu przedłużenie 
projektów, zmian form działań na nie wymagające kontaktów bezpośrednich beneficjentów itp. 
Niemniej w okresach w których poluzowywane były obostrzenia wprowadzone z powodu 
pandemii udało się zrealizować niektóre działania:  
 W dniu 16.01.2020 r. wizyta w Berlinie w siedzibie Federalnego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych z okazji uroczystego otwarcie wystawy „Emil Krebs. Życie dla języków” 
poświęconej życiu i pracy zawodowej poligloty wszechczasów.  
 W dniu 23.03.2020 r. wymiana danych dotyczących sytuacji i zakażonych oraz ofiar COVID-19 
w  Świdnicy i Biberach. Przesyłka materiału prasowego w języku niemieckim wraz ze słowami 
wsparcia i solidarności dla Biberach od Prezydent Miasta Świdnicy. Stały monitoring sytuacji. 
 W dniu 5.09.2020 r. udział świdniczan w wydarzeniu integracyjnym w Czeskiej Skalicy  
realizowanego w ramach polsko-czeskiego projektu „Transgraniczna integracja 
międzypokoleniowa”. 
 W dniach 05.09.2020r i 14-15.10.2020 r. polsko-czeska konferencja pn. „Sieciowe produkty 
turystyczne polsko-czeskiego pogranicza” w ramach projektu „Turystyka – wspólna sprawa” 
 W dniu 11.09.2020 r. wizyta przedstawicieli Miasta Świdnica i Biblioteki Miejskiej na otwarciu  
nowego międzynarodowego Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego KoKoPol 
w klasztorze Sankt Marienthal k.Görlitz. Podczas uroczystości i konferencji głos zabrali również 
ambasador RP w Berlinie Andrzej Przyłębski oraz Premier Landu Saksonia Michael Kretschmann.  
 Udział w wymianach międzynarodowych w ramach współpracy transgranicznej polsko – 
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czeskiej przy realizacji nw. projektów:  
 „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu”, 
 „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”,  
 „Festiwal wrażeń”, 
 „Razem przez wieki”, 
 „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”, 
 Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu”, 
 „Turystyka wspólna sprawa” (patrz pkt. 1.5.1 i 1.5.2). 

WSKAŹNIKI 
 

STAN 2015 STAN 2018 STAN 2019 STAN 2020 TENDENCJA 

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

5 5 3 0 v 

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

10 200 12 150 
 

 

8800 
 

0 v 

liczba bezrobotnych [osób] 
 

1 735 1 050 949 1248 v 

osoby korzystające ze środowiskowej pomocy 
społecznej [osób] 
 

2 962 2 039 1966 1793 v 

rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci 
[rodzina] 
 

823 1 057 987 733 v 

fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne 
na 10 tys. mieszkańców 
 

39 41 42 42 ^ 

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

4 3 3 1 v 
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NAGRODY PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY ZA WYNIKI SPORTOWE I OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ ZA 2020 ROK 

W roku 2020 dla osób wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w działalności sportowej przyznano nagrody i wyróżnienia na łączną kwotę 

25.940,00 zł. Ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 nie zorganizowano uroczystej ceremonii wręczenie nagród podczas sesji Rady Miejskiej 

w Świdnicy. Uhonorowani zostali:   

 
Nagrodą indywidualną za osiągnięte wyniki sportowe po 500 zł otrzymali:  
• Adam Chodyniecki – speedcubing, 

• Aleksander Kuprin – piłka ręczna, 

• Anna Wojas – taniec standardowy i towarzyski, 

• Damian Bober – akrobatyka sportowa, 

• Filip Makowski – akrobatyka sportowa, 

• Hubert Barcik – piłka ręczna, 

• Hubert Konstanty – piłka nożna, 

• Jakub Musialik – kolarstwo, 

• Jan Socha – akrobatyka sportowa, 

• Julia Krasoń – piłka siatkowa, 

• Kamil Musiał – akrobatyka sportowa, 

• Karolina Kohutiak – boks, 

• Łukasz Szporko – piłka ręczna, 

• Maciej Markowski – piłka ręczna, 

• Malwina Kulig – akrobatyka sportowa, 

• Marcin Markiewicz – triathlon, 

• Marek Zieliński – akrobatyka sportowa, 

• Mikołaj Lis – tenis ziemny, 

• Piotr Florczak – pływanie, 

• Piotr Sułek – kolarstwo, 

• Stanisław Romanik – judo, 

• Tomasz Wojas – taniec standardowy i towarzyski, 

• Wiktoria Lulek – boks, 
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• Zuzanna Olejniczak – kolarstwo. 
 
Nagrodą zespołową za osiągnięte wyniki sportowe:  

• Miejski Klub Siatkówki Polonia Świdnica, obecnie MKS Volley Świdnica w kwocie 1.400 zł – drużyna w składzie: Natalia Kardasz, Nina Jasiecka, Martyna Pitek, 

Julia Huzar,  Kinga Fąfara, Martyna Zielińska, Małgorzata Byczek, Wiktoria Wiraszka, Matylda Kozak, Amelia Pieszczoch, Julia Krasoń, Martyna Gaik, Maria Marczuk, 

Oliwia Smok. 

• Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal Świdnica w kwocie 2.300 zł – drużyna  w składzie: Bartłomiej Kot, Kacper Koziarz, Bartosz Doliński, Edil De Souza Barros, Jakub 

Białas, Łukasz Kot, Andrii Kozachenko, Patryk Paszkowski, Patryk Salamon, Marcos Pauli Baumgarten, Sebastian Białasik,  Grzegorz Borowy, Wojciech Sowa, Kacper 

Stachurski, Kamil Szczygieł, Wojciech Szuba, Jakub Filipczak, Szymon Tragarz, Robert Myrta, Dorian Krakowski, Damian Wajda, Sławomir Orzech, Damian Chajewski. 

• Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal Świdnica w kwocie 2 239,76 zł – drużyna  w składzie: Mateusz Choromański, Oskar Cybruch, Jakub Janas, Jakub Holband, Eryk 

Korab, Jakub Król, Franciszek Nowak, Patryk Paliński, Jakub Safian, Alan Sauter,  Alex Kindel, Maciej Stańczak,  Patryk Taratuta, Wiktor Wiecheć, Piotr Widła, Dawid 

Matyszczyk, Igor Malinowski, Hubert Lipiński, Szymon Zaczyński, Hubert Pawlik, Karol Wiatrowski, Aleksander Jarosz, Kacper Sztabiński, Adrian Bereś, Marek 

Jurczak, Bartosz Dudzic, Igor Zawiła, Jakub Kula. 

 

Nagrodą dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników w wysokości po 600 zł otrzymali: Angelika Prześlica – akrobatyka sportowa, Anna Kozieł – 

akrobatyka sportowa, Bartłomiej Zamęcki – judo, Mariusz Kuc – boks, Michał Tomiałowicz – piłka siatkowa, Monika Krawczyk – Rudnicka – akrobatyka sportowa, Piotr 

Krygier – piłka nożna, Piotr Pas – akrobatyka sportowa, Piotr Treczyński – boks, Wiesław Iwanio – piłka ręczna. 

 

Nagrodą dla osób wyróżniających się w działalności sportowej w wysokości po 500 zł otrzymali: Adam Wierzbicki – piłka nożna, Maria Omańska – amatorska 

piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, Marita Cudejko – boks, Tomasz Bohuszewicz – taekwon-do. 

 

NAGRODY GMINY MIASTO ŚWIDNICA 2020: 

 I nagroda w bezpłatnym konkursie na „Najlepszą przestrzeń publiczną 2020 w Polsce”, zorganizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, w kategorii 

zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni. Nagroda przyznana za „Rewitalizację terenów zielonych w Świdnicy”, czyli kompleksową rewaloryzację trzech 

przestrzeni parkowych, wykonaną zgodnie z tradycją i historią miasta: Parku im. Władysława Sikorskiego, Parku Centralny oraz skweru na placu 1000-lecia Państwa 

Polskiego.  
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 Prezydent Miasta Świdnicy została laureatką Nagrody Samorządowej im. Norberta Barlickiego w 2020 roku w kategorii samorząd miejski.  Nagroda przyznana 

przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska. Wyróżnienia za 2020 i 2021 rok zostały wręczone 24 września przez prezesa stowarzyszenia, prezydenta 

Krakowa Jacka Majchrowskiego, podczas uroczystej gali w Krakowie. 

 Wyróżnienie w bezpłatnym ogólnopolskim rankingu Dziennika Gazety Prawnej  Perły Samorządu 2020 w kategorii konkursowej Prasa Samorządowa 
Gmin Miejskich do 100 tys. mieszkańców oraz wyróżnienie dla włodarza miasta. Miasto znalazło się w najlepszej dziesiątce miast oraz uplasowało 
się na ósmym miejscu wśród najlepszych włodarzy. Dane, na podstawie których oceniono gminy i miasta, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów 
zweryfikowała renomowana międzynarodowa firma doradcza Deloitte, specjalizująca się w audycie finansowym.  

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o. nominowane do nagrody gospodarczej „EKO INNOWATOR” za działania mające na celu ochronę 

środowiska naturalnego oraz proekologiczną postawę. Nagroda przyznana przez kapitułę z okazji Międzynarodowego Forum Gospodarczego, organizowanego 

przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Biznesu. 

 Nagroda w konkursie „Przyjazna Gmina 2020” organizowanym przez redakcje Forum Biznesu, Świdnica otrzymała nagrodę za konsekwentną realizację polityki 

turystycznej, dzięki której miasto staje się coraz bardziej zauważalnym produktem turystycznym wśród touroperatorów krajowych i turystów indywidualnych. 

Doceniono między innymi to, że to właśnie w naszym mieście od 6 lat spotykają się przedstawiciele branży turystycznej z całej Polski. W 2020 r. Świdnica jako 

jedna z pierwszych gmin w Polsce, tuż po zakończeniu lockdownu, zorganizowała wizytę studyjną dla czołowych polskich dziennikarzy turystycznych i blogerów, 

aby jak najszybciej przypomnieć o sobie turystom i podkreślić, że świdnicka branża i atrakcje turystyczne czekają na nich, spełniając wszelkie standardy 

bezpieczeństwa związane z COVID-em. Program realizowany jest pod honorowym patronatem Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego 

Instytutu Samorządu Terytorialnego oraz Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. 
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PODSUMOWANIE: 
 
Niniejszy dokument stanowi podsumowanie realizacji zadań ujętych w Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023 za rok 2020. Należy jednak w tym 

miejscu zaznaczyć, że rok 2020 to trudny czas walki z pandemią COVID-19 w Polsce i na świecie. Od marca 2020 roku codzienne życie zostało wywrócone 

do góry nogami przez systematyczne wprowadzanie obostrzeń przez rząd RP w celu ograniczenia zakażeń w społeczeństwie. Czasowe ograniczenia 

w prowadzeniu działalności gospodarczej określonych grup zawodowych, zamknięcie instytucji kultury, rozrywki czy zakaz zgromadzeń i imprez 

masowych odbiły się mocno na realizacji zaplanowanych zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Miasta. Brak imprez masowych, wydarzeń sportowych, 

kulturalnych czy koncertów zmusiły do przeorganizowania pracy i uruchomienia formy zdalnej do codzienności. Pomimo tak trudnej sytuacji 

zrealizowano wiele zadań. Wprowadzono miejskie programy wsparcia dla przedsiębiorców. Uruchomiono program pomocy dla przedsiębiorców 

(zwolnienia z podatku dla nieruchomości, opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, ulgi polegające na odstąpieniu od pobierania czynszu lub obniżeniu 

czynszu za najem loakli użytkowych).  

Mając na uwadze powyższe utrudnienia, konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z pandemią COVID-19, a także analizując 

realizację poszczególnych zadań realizujących cele, a przedstawionych w niniejszym dokumencie można stwierdzić, że osiągnięto odczuwalny dla 

wszystkich mieszkańców rozwój Miasta. Na szczególną uwagę zasługują wciąż rewitalizowane tereny zielone, miejsca do aktywnego spędzania czasu 

wolnego, infrastruktura społeczna, czy remonty budynków komunalnych. Na bieżąco podejmowane były starania o pozyskanie środków zewnętrznych 

na zaplanowane zadania w zakresie prac budowlanych, remontowo – modernizacyjnych infrastruktury społecznej o charakterze socjalnym i mieszkalnym 

oraz nowe drogi, chodniki, miejsca parkingowe. Realizowane były również zadania wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji. Poza inwestycjami 

w infrastrukturę wdrożono wiele działań związanych z rozwojem intelektualnym świdniczan, przede wszystkim dzieci i młodzieży. Świdnica była również 

miejscem przyjaznym inwestorom, w tym trudnym okresie przy współpracy z mieszkańcami i przedsiębiorcami wypracowano i zrealizowano wiele 

projektów i programów sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej.  

Sprawozdanie ze strategii przedstyawia proces cząstkowych zmian, w trakcie których formuje się wzorzec działania powielany w czasie. Podjęte 

zadania i inicjatywy w roku 2020, jak i w latach wcześniejszych (sprawozdania za rok 2018 i 2019 w załączeniu) na rzecz rozwoju Miasta przybliżyły nas 

do osiągnięcia celu strategicznego - uczynienia Świdnicy jako zintegrowanej wspólnoty miejskej, otwartej, aktywnej, szanująceja tradycję i 

wspierająca przedsiębiorczość orawskaźników. 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 urzędu – prezydentem i radnymi- a mieszkańcami. 
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Ważne też jest, by miejskie instytucje, w tym Urząd Miejski spełniały swoje funkcje jako instytucje wspierające świdniczan. Jest to warunek sine qua non 

realizacji wizji „Przedsiębiorcza i współczesna wspólnota oparta na tradycji i otwarta na zmiany”.  

 

 

             Prezydent Miasta 

             Beata Moskal-Słaniewska 


