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ok. 50 mln z³





Szanowni Świebodziczanie,

Zbliża się koniec kadencji 2006-2010, czuję się zobowiązany 
przedstawić Państwu dotychczasowe działania w zakresie 
podejmowanych inwestycji w Gminie Świebodzice. Przedsta-
wiam szczegółową informację na temat tego co samorząd 
zrealizował przez minione cztery lata oraz na jakie zadania 
i działania przeznaczone były środki finansowe min. z budżetu 
miasta (razem około 50 mln zł). Dzięki naszym staraniom
na wiele inwestycji otrzymaliśmy także wsparcie ze środków 
unijnych w wysokości ponad 15 mln zł.
Mam nadzieję, że wszystkie zrealizowane  inwestycje 
służą Państwu oraz pozytywnie wpływają
na jakość życia w naszym mieście. Były one 
podejmowane z myślą o ogólnym dobru 
Mieszkańców, poprawie wizerunku miasta.
To nie koniec inwestycji, wszystkie 
zadania zaplanowane, bądź te, które 
rozpoczęliśmy będą w najbliższych 
latach zrealizowane.

Mam nadzieję, że wszystkie zrealizowane  inwestycje 
służą Państwu oraz pozytywnie wpływają
na jakość życia w naszym mieście. Były one 
podejmowane z myślą o ogólnym dobru 
Mieszkańców, poprawie wizerunku miasta.



INFRASTRUKTURA:
• I zasadniczy etap kanalizacji miasta
• Rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją Parku Miejskiego
• Rozbudowa Zespołu Szkół Integracyjnych w Cierniach
• Remont płyty głównej Rynku oraz elewacji Ratusza wraz z jego iluminacją
• Rewitalizacja placu przy Miejskim Domu Kultury
• Remont dachu budynku Miejskiego Domu Kultury
• Remont fontann przy Placu Jana Pawła II
• W mieście powstaje, oczekiwana od lat, świebodzicka podstrefa Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”
• Dzięki zabiegom Burmistrza do miasta trafia dotacja na usuwanie skutków powodzi 

przekazana przez MSWiA. Rozpoczynają się prace umocnieniowe wzdłuż brzegów rzeki 
Pełcznicy,

• Regulacja rzeki Pełcznicy, umacnianie brzegów rzeki
• Nowy radiowóz dla świebodzickiego komisariatu oraz podnośnik i wóz operacyjny        

dla miejscowej PSP
• Straż Miejska otrzymuje nowy wóz patrolowy
• Budowa oświetlenia ulicy Zielonej oraz wymiana opraw oświetleniowych na terenie 

niemal całego miasta 
• Remont dachu hali widowiskowo-sportowej na Osiedlu Piastowskim
• Budowa mieszkań komunalnych oraz socjalnych,
• Adaptacja budynku po byłym pogotowiu na mieszkania komunalne oraz socjalne
• Wygłuszanie hali sportowo-widowiskowej OSiR na Osiedlu Piastowskim
• Rozpoczęcie prac w budynku z przeznaczeniem na Dom Złotego Wieku przy ulicy 

Parkowej 4 (Centrum Rehabilitacji Społecznej)
• Nowe kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta
• Wspomaganie budownictwa wielo i jednorodzinnego (ul. Św. Ojca Pio, Dąbrówki, 

Królowej Elżbiety)
• Rekultywacja wysypiska śmieci w Mokrzeszowie
• Wymiana starych wiat przystankowych



DROGI:
• Remont przebudowa dróg na Osiedlu Piastowskim (nowe nawierzchnie otrzymują 

następujące ulice: Kazimierza Odnowiciela, Księcia Bolka, Mieszka Starego, Henryka 
Pobożnego, Mieszka I oraz wzdłuż budynku przy ulicy Chrobrego 7). Wyprostowano 
także niebezpieczny zakręt na ul. Piasta

• Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy budynkami przedszkola na Osiedlu 
Piastowskim a Wodnym Centrum Rekreacji

• Remont ulicy Mickiewicza oraz Browarowej
• Remont ulicy Solnej
• Remont ulicy Towarowej
• Remont ulicy Park Miejski
• Przebudowa ulicy Polnej
• Wybudowano fragment ulicy Sportowej
• Remont nawierzchni ulicy Wałbrzyskiej oraz Strzegomskiej (porozumienie 

z Marszałkiem Województwa)
• Podpisane zostaje porozumienie pomiędzy Gminą Świebodzice a Służbą Drogową 

Powiatu Świdnickiego na mocy którego wyremontowane zostały dwa odcinki chodnika 
w Cierniach

• Rozpoczynają się remonty kilku ulic i chodników w mieście, przy ulicach: Mikulicza, 
Osiedle WSK, Kolejowej, Pułaskiego

• Nowe chodniki przy ul. Zamkowej, Marii Skłodowskiej-Curie oraz Strzegomskiej
• Zatoka parkingowa oraz nowe chodniki z kostki granitowej przy ul. Kolejowej , Osiedle 

Sudeckie, Kopernika
• Powstaje nowy chodnik oraz parking przy pawilonie handlowym na Osiedlu Sudeckim 

(porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową)
• Budowa dróg transportu rolnego w dzielnicy Ciernie
• Remont zabytkowego mostu w dzielnicy Ciernie, nagrodzonego przez Ministra 

Infrastruktury



SPORT/REKREACJA
• Spłata i zakończenie inwestycji Kryta Pływalna (Wodne Centrum Rekreacji)
• Rozpoczęcie prac przy basenie odkrytym na ulicy Rekreacyjnej
• Powstaje pierwsze w mieście boisko „Orlik”
• Remont i przebudowa stadionu sportowego MKS „VICTORIA”. Wybudowano 

nowe boisko treningowe, trybuny oraz budynek socjalny. Ustawiono nowe bramki, 
ogrodzenie. Wyremontowano płytę główną boiska

• Nowy plac do koszykówki oraz piłki nożnej na Osiedlu Sudeckim
• Boisko do piłki nożnej w ramach projektu „BLISKO BOISKO” na Osiedlu Piastowskim
• Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 3
• Budowa boiska sportowego przy SP 4 (Pełcznica)
• Nowe place zabaw przy ul. Młynarskiej oraz Środkowej
• Powstaje plac zabaw przy ulicy Stawowej (porozumienie z Fundacją Muszkieterów)
• Dofinansowanie klubów sportowych (Rekin, Victoria, itd.)
• Dofinansowanie siatkówki i kickboxingu

EDUKACJA/KULTURA
• Merytoryczna pomoc Urzędu Miejskiego doprowadza do uzyskania przez parafię p.w. 

św. Franciszka z Asyżu dotacji na renowację zabytkowych fresków w kościele
• Dzięki pomocy finansowej oraz merytorycznej Urzędu Miejskiego renowacji poddany 

zostaje ołtarz w kościele św. Franciszka z Asyżu
• Ministerstwo Edukacji Narodowej pozytywnie rozpatruje wniosek Urzędu Miejskiego 

o dotację na monitoring w szkołach
• Gruntowne remonty w placówkach oświatowych – w Przedszkolu nr 2 i 3 oraz SP 3 

i 4 (m.in. wymieniono kilkudziesięcioletnie okna, położono nowe wykładziny)
• Zakup tablic multimedialnych dla wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych
• Zakup nowych komputerów dla Zespołu Szkół Integracyjnych
• Zakup zabawek dydaktycznych dla świebodzickich szkół
• Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej przeniósł się do nowoczesnych 

pomieszczeń



PROMOCJA/TURYSTYKA
• Wyznaczenie oraz profesjonalne oznakowanie szlaków rowerowych 
• Zakup tablic szlaków rowerowych
• Na wszystkich głównych trasach wjazdowych do miasta pojawiają się tablice 

prezentujące najważniejsze świebodzickie zabytki
• Powstaje System Informacji Miejskiej – oznaczenia ulic w mieście przy 

skrzyżowaniach
• Nowe oznakowanie w mieście – oznaczenie dróg dojazdowych do najważniejszych 

zabytków oraz budynków użyteczności publicznych w mieście
• Przed najważniejszymi zabytkami w mieście zamontowane zostają turystyczne tablice 

informacyjne
• Wspólnie z DZPK Oddz. Wałbrzych oraz Nadleśnictwem Wałbrzych uruchomiona 

zostaje ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna pod nazwą: „Dolina Różaneczników”
• Wydział Promocji przygotowuje kilka publikacji promujących nasze miasto oraz zleca 

zakup gadżetów promocyjnych 
• Modernizacja, gruntowne uzupełnienie oraz aktualizowanie portalu miejskiego 

www.swiebodzice.pl
• Utworzenie strony proekologicznej www.swiebodzice.pl/ekoedukacja
• Organizowanie licznych imprez sportowych, rozrywkowych oraz kulturalnych dla 

Mieszkańców (m.in. Dni Świebodzic, Akcja „Polska Biega”, Mistrzostwa 
w Kickboxingu, Targi Rzemiosła i Sztuki Artystycznej, Giełda Staroci, Happening 
Rowerowy)

• Zorganizowanie Giełdy Pracy oraz Forum Organizacji Pozarządowych

SFERA SPOŁECZNA
• Powołanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
• Utworzenie Centrum Rehabilitacji Społecznej przy ulicy Parkowej
• Powołanie zespołów interdyscyplinarnych
• Prowadzenie jadłodajni. Bezpłatne posiłki dla najuboższych Mieszkańców miasta
• Świadczenie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej
• Działalność Świetlicy Środowiskowej oraz Klubu Abstynenta
• Realizacja Programu Wspierania Rodziny – zajęcia psychoedukacyjne
• Zmiany w zarządzaniu nieruchomościami
• Współpraca z organizacjami pozarządowymi w mieście
• Dotacje dla organizacji pozarządowych, sięgające 10% budżetu Gminy
• Opłacenie przez samorząd dodatkowych patroli policyjnych, celem poprawy 

bezpieczeństwa w mieście



DROGI

Remont i przebudowa dróg
na Osiedlu Piastowskim.

Remont zabytkowego mostu 
w Cierniach nagrodzony przez 

ministra infrastruktury.



DROGI

Remont ulicy Browarowej.

Nowa nawierzchnia 
ulicy Solnej.



DROGI

Ulica Mickiewicza 
po remoncie.

Nowe drogi transportu
 rolnego w Cierniach.



DROGI

Nowa nawierzchnia 
oraz chodniki ulicy Towarowej.

Przejście przy ulicy 
Patronackiej.

Wyremontowana
ulica Polna.



OBIEKTY SPORTOWE

Nowe boisko „Orlik”.

Nowe boisko przy SP 4
w Pełcznicy.

Boisko „Blisko Boisko” 
na Osiedlu Piastowskim.



OBIEKTY SPORTOWE

Nowy stadion sportowy z pełną infrastrukturą 
przy ul. Sportowej.



Remont elewacji Ratusza 
oraz płyty głównej rynku.

REWITALIZACJA MIASTA



EDUKACJA

Wsparcie 
dla Świebodzickich 

szkół.

Nowa siedziba Oddziału Dziecięcego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozbudowa
Zespołu Szkół Integracyjnych 

w Cierniach.



Adaptacja budynku po byłym pogotowiu
na mieszkania komunalne i socjalne. 

MIESZKALNICTWO



TURYSTYKA I PROMOCJA
System Informacji Miejskiej.

Utworzenie ścieżki 
edukacyjnej
”Dolina Różaneczników”
(wspólnie z DZPK oraz
Nadleśnictwem 
Wałbrzych).



BEZPIECZEŃSTWO

Dzięki staraniom 
Urzędu Miejskiego 
policja, pogotowie 

oraz straż pożarna 
otrzymały nowe pojazdy. 

Zakup nowego wozu dla Straży Miejskiej.





Publikacja sfinansowana ze środków budżetu
 Gminy Świebodzice.

Urząd Miejski w Świebodzicach 
Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej

ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice,
tel.: 74 666 95 17, 74 666 95 71

fax: 74 666 95 09
e-mail: swiebodzice@swiebodzice.pl

www.swiebodzice.pl


