ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWNYCH PRZEZ GMINĘ ŚWIDNICA
PRZY DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I WŁASNYCH
(UNIA EUROPEJSKA, BUDŻET PAŃSTWA, BUDŻET WOJEWÓDZTWA, BUDŻET GMINY)

Lp.

Tytuł projektu

Źródło finansowania
projektu

Okres
realizacji

Całkowita wartość
projektu [PLN]

1.

Kwota
Stan realizacji
dofinansowania
[PLN]
430 965,00 zadanie zakończone

Budowa przepompowni ścieków z siecią
SAPARD
2003
1 055 000,00
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
Wilkanowie
Przepompownia ścieków poprawiła komfort życia mieszkańców, pozwoliła zachować dziewiczy charakter przyrody wokół Wilkanowa oraz wpływa pozytywnie na
zwiększenie atrakcyjności działek położonych w tej pięknej miejscowości.
2.
Budowa odcinka drogi gminnej
SAPARD
2003
720 000,00
344 095,00 zadanie zakończone
nr 37017 relacji Radomia-Buchałów
Nowo otwarta droga połączyła jedną z większych wsi w gminie (Buchałów) z jedną z najszybciej się rozwijających (Radomia). Łatwość dojazdu, poprawa
bezpieczeństwa podróżnych i wyższa atrakcyjność okolicznych terenów to największe plusy nowej drogi gminnej.
3.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z INTERREG
2005-2006
4 176 300,00
3 690 952,00 zadanie zakończone
oczyszczalnią ścieków w Świdnicy
Dzięki tej inwestycji mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą świeżym powietrzem, o wszelkich zmartwieniach związanych z nieczystościami dawno już zapominając.
Wyższy komfort życia mieszkańców idzie w parze z gwarancją zachowania okolicznej przyrody w niezanieczyszczonym stanie… W tej sytuacji mamy w naszej gminie
wszelkie udogodnienia powszechne w miastach, mogąc jednocześnie cieszyć się nieskazitelnym pięknem przyrody.
W ramach projektu wzniesiono nowoczesną oczyszczalnie ścieków typu ECOLO – CHIEF o odpowiedniej efektywności oczyszczania ścieków
i przepustowości 300m³ na dobę oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 11,73 km.
4.
Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Fundusz Spójności
2004-2008
7 968 500,00 379 500,00
zadanie zakończone
Góry i Świdnicy
Projekt realizowany w partnerstwie: miasto Zielona góra, gmina Zielona Góra, gmina Świdnica. Ujednolicona gospodarka ściekami pozwala na ich całkowite
oczyszczenie, zmniejszając jednocześnie koszta takiej operacji. Pozwoliło to rozwiązać problem ścieków w aglomeracji zielonogórskiej (aglomeracji w sensie
spełnienia zasad KPOŚK), który w dalszym ciągu trapi wiele gmin w kraju.
5.

Rozbudowa szkoły w Świdnicy pod

ZPORR 2004-2006,

2005

948 403,92

632 627,91 zadanie zakończone
1

potrzeby gimnazjum
Priorytet V. Rozwój lokalny
Edukacja dzieci to najlepsza inwestycja… w ramach projektu dobudowano do istniejącej infrastruktury budynek, w którym dzisiaj mieści się Gimnazjum Świdnickie.
Dzisiejszy Zespół Szkół w Świdnicy może pochwalić się jedną z najlepszych baz dydaktycznych w kraju. Wyremontowane i bogato wyposażone sale przedmiotowe,
szerokopasmowy Internet, liczne kluby i kółka zainteresowań, a także niezwykle zaangażowana kadra nauczycielska, mówią same za siebie. Szkoła razem z Urzędem
Gminy planuje już kolejne inwestycje: budowę wielofunkcyjnego boiska, czy unikatowej astro bazy – to tylko wierzchołek góry pomysłów. Najciekawsze są jednak
efekty – nasi uczniowie wg oficjalnych statystyk egzaminacyjnych MEN, plasują się w ścisłej krajowej czołówce! Aż chce się uczyć!
Rozbudowa szkoły w ramach projektu obejmowała dobudowanie dwukondygnacyjnego segmentu o powierzchni użytkowej 577,7m².
W wyniku rozbudowy powstało 5 nowych sal lekcyjnych, nowoczesne sanitariaty, przestrzeń na szafki uczniowskie, gabinet pielęgniarski
i dentystyczny.
Budżet projektu wynosił 6.850.314,26 PLN, w tym dofinansowanie z funduszu ZPORR w kwocie 3.328.920,93 PLN.
6.
Budowa wielofunkcyjnego boiska
Ministerstwo Sportu i
2009
481 203,56
200 000,00 zadanie zakończone
sportowego w miejscowości Słone w
Turystyki – Fundusz
Gminie Świdnica
Rozwoju Kultury Fizycznej
Wielofunkcyjne boisko w Słonym pozwoliło wszystkim spragnionym wysiłku fizycznego zakosztować magii sportu. Na pięknie położonym obiekcie, można zagrać w
piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, czy rozegrać wielkiego tenisowego szlema – można po prostu realizować pasję, relaksując się ze znajomymi na świeżym
powietrzu – kto wie, może na którymś z naszych boisk, wyrosną nam następcy Agnieszki Radwańskiej, albo Roberta Lewandowskiego?
W ramach projektu wzniesiono boisko 1188m². W jego skład wchodzą boiska do piłki nożnej, ręcznej i siatkówki. Korty do tenisa ziemnego oraz 2 boiska do
koszykówki. Teren boiska został ogrodzony 4m siatką, pełniącą jednocześnie funkcję piłko chwytów.
Wartość inwestycji 481.203,56 PLN. Pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 200.000,00 PLN.
7.
Budowa drogi o szerokości 5m z
Narodowy Program
2009
1 275 186,66
637 596,58 zadanie zakończone
jednostronnym chodnikiem o szerokości
Przebudowy Dróg
1,5m, odcinka kanalizacji deszczowej oraz Lokalnych 2008-2011
odcinka energetycznej linii kablowej nn.
(„schetynówka”)
0,4kV oświetlenia ulicznego w
Wilkanowie
Droga ta pozwoliła okolicznym mieszkańcom na bezproblemowy dojazd do swoich posesji, wpłynęła również znacząco na poprawę bezpieczeństwa – dzięki
chodnikowi i oświetleniu ulicznemu, wszyscy korzystający z tego odcinka mogą czuć się bezpieczniej. Warto również podkreślić, że dzięki oświetleniu ulicy,
Wilkanowo wzbogaciło się o kolejny urokliwy i spokojny zakątek, rozświetlany nocą ciepłym światłem latarni oświetlających drogę do domu.
W ramach projektu zbudowano drogę o szerokości 5m (nawierzchnia asfaltowa 6011m²) z jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,5m (1323m²), odcinka
kanalizacji deszczowej (1098mb) oraz odcinka energetycznej linii kablowej nn. 0,4kV oświetlenia ulicznego w Wilkanowie.
Wartość projektu 1.275.186,66 PLN w tym dofinansowanie 637.596,58 PLN z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
8.
Uporządkowanie gospodarki wodnoLRPO 2007-2013, Priorytet 2006-2012
7.448.206,98
5.910.946,41 zadanie zakończone
ściekowej na terenie aglomeracji Świdnica III. Ochrona i zarządzanie
(w terminie
zasobami środowiska
realizacji zadania
przyrodniczego, Działanie
uwzględniono
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3.1.Infrastruktura Ochrony
Środowiska Przyrodniczego

również czas
przeznaczony na
przygotowanie
dokumentacji
projektu
technicznego)
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej pozwoliło nie tylko na uregulowanie kwestii związanych z odprowadzaniem ścieków na terenie całej
świdnickiej aglomeracji. Gruntownie uporządkowana gospodarka wodno – ściekowa, pozwala na zachowanie najwyższych europejskich standardów życia, uchronić
okoliczną przyrodę od dewastacji, czy wreszcie podnieść atrakcyjność inwestycyjną gminnych terenów. Projekt obejmował miejscowości: Letnica, Piaski, Świdnica.
W ramach tego projektu zbudowano łącznie 5,423 km sieci wodociągowej oraz 16,678 km sieci kanalizacji sanitarnej.
9.
Budowa sieci kanalizacyjnej w
PROW 2007-2013,
2006-2011
3.346.499,00
1.304.435,00 zadanie zakończone
miejscowości Koźla
Podstawowe usługi dla
(w terminie
gospodarki i ludności
realizacji zadania
wiejskiej.
uwzględniono
również czas
przeznaczony na
przygotowanie
dokumentacji
projektu
technicznego)
Budowa sieci kanalizacyjnej w całej gminie, jak również w miejscowości Koźla, jest jednym z głównych projektów realizowanych przez gminę. Sztandarowy projekt
gminy, pozwoli wejść w XXI w., ze wszelkimi możliwymi udogodnieniami, rozwiązując jednocześnie całkowicie problem ścieków, z którym w dalszym ciągu boryka
się wiele polskich gmin.
W ramach projektu zbudowano łącznie 7,725 km sieci kanalizacyjnej.
10.
Modernizacja zboru poewangelickiego w
PROW 2007-2013, Odnowa 2010
642.567,95
255.804,15 zadanie zakończone
Letnicy
i rozwój wsi
(I etap remont)
Pochodzący z XIXw. poewangelicki zbór w Letnicy, dzięki gruntownej modernizacji zyskał drugą młodość, stając się niejako „przy okazji” niezwykłą atrakcją
turystyczną. Organizowane w nim i jego najbliższym otoczeniu różnorakie imprezy kulturalne, np.: Międzynarodowy Festiwal Filmowy Quest Europe, koncerty,
wystawy malarstwa itp. sprawiają, że Letnica staje się ważnym punktem na kulturalnej mapie już nie tylko gminy i całego regionu, ale również w skali kraju,
przyciągając takie tuzy kina jak Jerzy Stuhr, Stanisława Celińska, Kasia Figura, czy Jerzy Hoffman. W ramach projektu odrestaurowano budynek zboru (m.in.: dach,
stolarka okienna i drzwiowa, izolacja fundamentów, posadzki), przeprowadzono prace elektryczne i odgromowe. Celem tego przedsięwzięcia jest
zagospodarowanie otoczenia Letnickiego Majątku Artystycznego dla podniesienia standardu usług kulturalnych i społecznych. Pozwoliło to na zaadoptowanie
budynku do funkcji Sali koncertowej, teatralnej i widowiskowej.
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Wartość inwestycji 642.567,95 PLN. Pozyskano dofinansowanie z PROW w wysokości 255.804,15 PLN.
11.
Budowa hali sportowej w
LRPO 2007-2013, Priorytet 2008-2010
6 850 314,26
3.156.054,34 zadanie zakończone
Świdnicy - Rozbudowa regionalnej bazy
V. Rozwój i modernizacja
(w terminie
sportowej pod potrzeby lubuskiej
infrastruktury turystycznej i realizacji zadania
2.175.700,00
szermierki
kulturowej, Działanie 5.1.
uwzględniono
Rozwój i modernizacja
również czas
infrastruktury turystycznej i przeznaczony na
kulturowej
przygotowanie
dokumentacji
projektu
technicznego)
Regionalna hala sportowa to w gminach podobnych do naszej, obiekt unikalny w skali kraju. Nowoczesna, wielofunkcyjna hala pozwala rozgrywać mecze piłki
nożnej, siatkówki, koszykówki oraz wielu innych gier sportowych, ale przede wszystkim pozwoli na organizację krajowych i międzynarodowych turniejów
szermierczych - „Świdniczanka” wyposażona jest w profesjonalny sprzęt szermierczy. Na jej terenie znajduje się także siłownia oraz klub fitness. Obiekt posiada
rozsuwane trybuny i przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Hala jest nie tylko areną międzynarodowych zawodów, miejscem treningów
profesjonalnych zawodników, ale jest przede wszystkim miejscem integrującym mieszkańców – każdy kto sam, lub w gronie rodziny i znajomych pragnie zachować
zdrowie i dobrą kondycję poprzez wysiłek fizyczny, znajdzie tu wszystko czego potrzebuje.
Wymiary sali: 44,07m x 26,91m przy h=8,8m. Sala jest dzielona co pozwala na prowadzenie zajęć jednocześnie w trzech grupach. W obiekcie wydzielono zespół Sali
ćwiczeń
do
gimnastyki
korekcyjnej
m.in.:
dla
osób
niepełnosprawnych;
zespół
siłowni;
pomieszczenia
techniczne
i magazyn. Zamontowano rozsuwaną widownię dla ok. 200 osób. W hali znajdują się również wejścia dla osób niepełnosprawnych wraz ze specjalistyczną windą.
Wartość inwestycji 6.850.314,26 PLN. Pozyskano dofinansowanie z LRPO w wysokości 3.156.054,34 PLN oraz z Ministerstwa Sportu
i Turystyki 2.175.700,00 PLN.
12.

Inspiracje dla rozwoju mołdawskiej wsiMinisterstwo Spraw
2010
75 970,00
72 030,00 zadanie zakończone
dobre praktyki lubuskich samorządów
Zagranicznych – Program
lokalnych
Polska Pomoc
Polska zarówno na szczeblu krajowym jak i samorządowym w ciągu ostatnich 20 lat przeszła niesłychaną transformację. Wiele jest jeszcze do zrobienia, ale już dziś
chcemy i powinniśmy wspierać wszystkich, którzy chcą podążać wytyczonymi przez nas ścieżkami. Stąd inicjatywa dzielenia się doświadczeniami z naszymi
mołdawskimi partnerami. To także okazja do nawiązania kontaktów gospodarczych i rozwijania już istniejącej współpracy między biznesmenami z terenu naszej
gminy i ich partnerami z Mołdawii.
13.
Integrując muzyką
POKL 2007-2013, priorytet
2010
49 489,00
49 489,00 zadanie zakończone
VII. Promocja integracji
społecznej, Działanie
7.3.Inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej integracji
4

Muzyka to jedno z najwspanialszych i najwszechstronniejszych narzędzi edukacyjnych, stąd pomysł na wykorzystanie jej w specjalistycznych warsztatach
artystycznych. Owy projekt pobudził aktywność mieszkańców gminy Świdnica. Skierowany był przede wszystkim do seniorów. Miał być dla nich wsparciem w
zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach, warsztatach i koncertach. W ramach projektu odbyły się zajęcia
wokalne oraz relaksacyjne z wykwalifikowanymi instruktorami. Uczestnicy warsztatów wystąpili również w dwóch koncertach zorganizowanych dla pozostałych
mieszkańców gminy.
14.

Integrując muzyką-cz.2

POKL 2007-2013, priorytet
2010
46 379,00
46 379,00 zadanie zakończone
VII. Promocja integracji
społecznej, Działanie
7.3.Inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej integracji
Powodzenie projektu Integrując muzyką spowodowało chęć realizacji kolejnego etapu tego przedsięwzięcia. Dofinansowanie z unii europejskiej pozwoliło na
organizacje kolejnych spotkań wokalno-relaksacyjnych, a edukacja artystyczna naszych seniorów została uwieńczona wydaniem profesjonalnej płyty muzycznej.
15.
Odnaleźć siebie – aktywizacja społeczno – POKL 2007-2013, priorytet
2010-2013
440.521,63
394.266,86 zadanie zakończone
zawodowa rodzin bezrobotnych z terenu
VII - Promocja integracji
Gminy Świdnica
społecznej. Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji.
Projekt został skierowany do osób mieszkających na terenie gminy Świdnica, pochodzących z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które
jednocześnie nie pracują, a są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności bezrobotnych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych i
biernych
zawodowo.
W
ramach
projektu
cyklicznie
przeprowadzano
spotkania
z psychologiem, doradcą zawodowym oraz różnorakie szkolenia zawodowe. Oczywiście udział w tym przedsięwzięciu był bezpłatny. M.in.: właśnie ten projekt
przyczynił się do znacznego spadku bezrobocia – na chwilę obecną bezrobocie w gminie jest utrzymywane na poziomie minimalnym.
16.

Produkcja filmu promocyjnego

Oś 4 Leader w ramach
2010
29.000,00
16.560,04 zadanie zakończone
PROW 2007-2013 – Małe
projekty
Zupełnie nietypowe podejście do sposobu realizacji filmu sprawiło, że ogląda się go z uśmiechem od początku do końca. Malownicze zdjęcia, subtelne ujęcia,
przyjemna muzyka, budują razem niepowtarzalny klimat… Film dostępny bezpłatnie m.in.: w Urzędzie Gminy Świdnica.
Wartość projektu 29.000,00 PLN, w tym dofinansowanie z Oś 4 Leader w ramach funduszy PROW w wysokości 16.560,04 PLN.
17.
Spójny system informacji turystycznej o
Oś 4 Leader w ramach
2010
28.116,00
16.158,52 zadanie zakończone
gminie Świdnica
PROW 2007-2013 - Małe
projekty
Unikatowy na skalę całego regionu, pomysł rzadko realizowany w całym naszym kraju. Polegał na odpowiednim oznakowaniu wszelkich zabytków, atrakcji
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historycznych i turystycznych oraz dróg do nich prowadzących. Wyznaczył ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne po gminie. W jego ramach powstały tablice
informacyjne, drogowskazy turystyczne, Folder Turystyczny Gmina Świdnica oraz mapa. Co ciekawe każdy
z elementów może być na bieżąco rozbudowywany o nowe pozycje (np.: aktualnie pracujemy nad… grą planszową) i informacje, a folder i mapa dostępne są
bezpłatnie m.in.: w Urzędzie Gminy Świdnica.
Wartość projektu 28.116,00 PLN, w tym dofinansowanie z Oś 4 Leader w ramach funduszy PROW w wysokości 16.158,52 PLN.
18.
Rewitalizacja stawu w Grabowcu
Fundusz Ochrony Gruntów 2010
54.270,00
27.135,00 zadanie zakończone
Rolnych
Niewielki, malowniczo położony zbiornik wodny w Grabowcu - dzięki tej inwestycji ponownie stał się punktem spotkań mieszkańców, miejscem rekreacji i relaksu –
stając się niejako integracyjnym centrum wsi. Rewitalizacja zbiornika przekształciła go ponownie w czyste, spokojne, pełne uroku miejsce. Udało się tym samym
zachować kolejne szczególnie wyjątkowe miejsce leżące w samym centrum nowoczesnej wsi.
19.
Modernizacja dróg dojazdowych w
Fundusz Ochrony Gruntów 2010
55.654,30
46.077,15 zadanie zakończone
Świdnicy (ul. Chabrowa i ul. Krótka)
Rolnych
Kolejne z ulic, które dzięki dotacjom zostały naprawione. W ramach otrzymanego dofinansowania przeprowadzono remont wstępny obu ulic. Drogi zostały
odpowiednio skorytowane, wyrównane i utwardzone kamiennym tłuczniem na grubość 15 cm. Działania te poprawiły ogólną przejezdność ulic i zapobiegły
dalszemu ich niszczeniu. Łącznie utwardzono 4010m².
Wartość inwestycji 69.000,00 PLN.
20.
Budowa i remont obiektów infrastruktury Oś 4 Leader w ramach
2010-2011
246.062,21
150.037,00 zadanie zakończone
publicznej o znaczeniu społecznym,
PROW 2007-2013 sportowym i rekreacyjnym w gminie
„Odnowa i rozwój wsi”
Świdnica (1)
W ramach niniejszego projektu wyremontowana została sala wiejska w Wilkanowie, dzięki czemu można w niej organizować różnorodne zajęcia integrujące
mieszkańców (np.: potańcówki, warsztaty artystyczne albo ruchowe, wesela, zebrania wiejskie, etc.). Również w ramach tego projektu wybudowano od podstaw
wielofunkcyjne boisko sportowe w Świdnicy. Na terenie obiektu można rozgrywać mecze w piłkę nożną, siatkówkę, czy koszykówkę. Przede wszystkim jednak
integruje on młodzież, która ze wszystkimi chętnymi może aktywnie spędzać czas wolny – wypoczywać i trenować na świeżym powietrzu.
21.
Budowa i remont obiektów infrastruktury Oś 4 Leader w ramach
2010-2011
181.062,97
107.821,31 zadanie zakończone
publicznej o znaczeniu społecznym,
PROW 2007-2013 sportowym i rekreacyjnym w gminie
„Odnowa i rozwój wsi”
Świdnica (2)
W ramach tego projektu wyremontowano sale wiejskie w miejscowościach Koźla i Słone. Dzięki temu, tak jak w sali w Wilkanowie, mieszkańcy zyskali miejsce
spotkań oraz możliwość wspólnego spędzania czasu. Ponadto wybudowano w Letnicy boisko wielofunkcyjne (takie jak w Świdnicy), poszerzając tym samym
zaplecze sportowe gminy o kolejny wielofunkcyjny obiekt.
22.

Budowa i remont obiektów infrastruktury
publicznej o znaczeniu społecznym,

Oś 4 Leader w ramach
PROW 2007-2013 -

2010-2011

216.037,00

131.729,88 zadanie zakończone
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sportowym i rekreacyjnym w gminie
„Odnowa i rozwój wsi”
Świdnica (3)
Te inwestycje natomiast zadbały o maluchy – powstały bajkowe place zabaw w Radomi i Grabowcu – miejsca szaleństw dzieci i spotkań rodziców, a wszystko w
sielskim otoczeniu wiejskiego krajobrazu. Ponadto, również w Piaskach wzniesiono kolejne boisko sportowe do gry
w koszykówkę, czy piłkę nożną. Dzięki tym funduszom odremontowano również sale wiejskie w Lipnie i Buchałowie, a sala w Drzonowie przeszła pierwszą fazę
remontu. Wszystkie te działania sprawiają, że w gminie mieszka się co raz bardziej komfortowo, bezpiecznie i bliżej sąsiadów.
23.
Zawody partnerskich młodzieżowych
Program Operacyjny
2010
2.561,87 EUR
2.177,59 EUR zadanie zakończone
drużyn strażackich
Współpracy
Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie) –
Brandenburgia 2007-2013
w ramach „Europejskiej
Współpracy Terytorialnej”
Nasi młodzi strażacy, jak na prawdziwych „zapaleńców” przystało, dzielnie walczyli z niemieckimi kolegami oraz zastępami OSP z okolicznych gmin i gmin
partnerskich z Niemiec. Walka była niezwykle zacięta, rozpalając publiczność do czerwoności. Zawody zintegrowały przedstawicieli tej jakże odpowiedzialnej
profesji pod wspólnym szyldem szlifowania umiejętności ratowniczych w połączeniu z dobrą, widowiskową zabawą.
24.
Wiosna w malarstwie-plener artystyczny
Program Operacyjny
2011
7.510,09 EUR
6.383,58 EUR zadanie zakończone
w Gminie Świdnica
Współpracy
Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie) –
Brandenburgia 2007-2013
w ramach „Europejskiej
Współpracy Terytorialnej”
Wspólny, wiosenny, polsko – niemiecki plener artystyczny, pozwolił naszym artystom i niemieckim gościom wypłynąć na szerokie wody sztuki malarstwa. Miło
spędzony czas zaowocował zbiorem niezwykłych dzieł, zacieśnieniu współpracy z naszymi niemieckim partnerami, wspólnymi żartami i gorącą chęcią dalszej
współpracy w zgłębianiu sztuki, do czego zresztą zachęcamy wszystkich lokalnych artystów. Więcej informacji
w Urzędzie Gminy Świdnica oraz GOK w Świdnicy. Głównym efektem tego projektu było nawiązanie współpracy i aktywizacja artystyczna mieszkańców gminy oraz
ich niemieckich partnerów. W wyniku wspólnych spotkań powstało kilkadziesiąt dzieł do obejrzenia głównie w Urzędzie Gminy Świdnica.
25.
Spotkanie gmin partnerskich w Świdnicy
Program Operacyjny
2012
10.380,00 EUR
8.823,00 EUR zadanie zakończone
pod hasłem „Rozwój współpracy
Współpracy
transgranicznej w latach 2005-2015
Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie) –
Brandenburgia 2007-2013
w ramach „Europejskiej
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Współpracy Terytorialnej”
Wspólne spotkanie Świdnicy i jej gmin partnerskich z terenu Niemiec. Konferencja poświęcona podsumowaniu aktualnej współpracy, omówieniu problemów przed
jakimi stają współczesne samorządy lokalne oraz zaplanowaniu kolejnych wspólnych działań. Tego typu spotkania są o tyle istotne, że zaciskają współpracę
samorządową, pozwalają wypracować wspólne stanowisko wobec istotnych problemów, a także bliżej poznać problemy partnera.
26.
Świdnica – rycerskie gniazdo – sesja
Program Operacyjny
2012
8.610,00 EUR
7.318,50 EUR zadanie zakończone
popularnonaukowa i festyn historyczny.
Współpracy
Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie) –
Brandenburgia 2007-2013
w ramach „Europejskiej
Współpracy Terytorialnej”
Była to konferencja popularnonaukowa połączona z festynem historycznym. Przygotowana przez Muzeum Archeologiczne przy wsparciu różnorakich partnerów, w
tym Urzędu Gminy Świdnica - dla wszystkich mieszkańców i turystów interesujących się minionymi wiekami. Wystąpienia profesorów były podane w lekkiej, łatwej
do przyswojenia formie, a w trakcie towarzyszącego im festynu, każdy chętny mógł posmakować atmosfery średniowiecza. Podziwiano kunszt ścierających się ze
sobą średniowiecznych rycerzy, testowano wytwory rzemieślników, próbowano swoich sił w posługiwaniu się orężem z epoki oraz różnorakich smakołyków.
27. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach
PROW 2007-2013,
2010-2012
3 233 945,37
1 062 431,00
zadanie
Grabowiec i Lipno
Podstawowe usługi dla
zakończone
gospodarki i ludności
wiejskiej
W ramach inwestycji wybudowano 10 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Grabowiec i Lipno z przerzutem ścieków w Koźli.
Inwestycja była ostatnim etapem kanalizacji gminy Świdnica.
28.

„Publikacja turystycznej gry
planszowej – spójny system informacji
turystycznej w gminie Świdnica”

Oś 4 Leader w ramach
PROW 2007-2013 –
Małe projekty

2013

22 415,52

12.392,32

zadanie
zakończone

Gra planszowa to kolejny element informacji o atrakcjach gminy Świdnica, nie tylko turystycznych. Gra jest doskonałym sposobem na aktywne poznanie Gminy
jeszcze przed wyruszeniem na szlak turystyczny „ w realu”. Gracze mogą w atrakcyjny i pomysłowy sposób spędzić wolny czas, jednocześnie poznając walory i
historie związane z Gminą.
29. Wsparcie produkcji wyrobów lokalnych
Oś 4 Leader w ramach
2012/2013
20 000,00
11.382,11
zadanie
poprzez zakup pieca do wyrobów
PROW 2007-2013 –
zakończone
ceramicznych
Małe projekty
Piec do wyrobu ceramicznych pamiątek zakupiony w ramach projektu wraz z akcesoriami (kołem garncarskim, formami itp.) został przekazany przez Wójta Gminy
do GOK.
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30.

Edukacja zdrowotna – najważniejsza w
profilaktyce raka piersi kobiety

POKL 2007-2013,
2012/2013
47 440,00
47 440,00
zadanie
priorytet IX – Rozwój
zakończone
wykształcenia i
kompetencji w
regionach. Działanie 9.5
Oddolne inicjatywy
edukacyjne na
obszarach wiejskich.
Każda kobieta powinna wiedzieć, co robić, żeby nie zachorować na raka piersi oraz co robić, żeby w razie zachorowania mieć największą szansę na wyleczenie,
dlatego właśnie powstał projekt ,,Edukacja zdrowotna – najważniejsza w profilaktyce raka piersi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projektem zostało objętych 40 kobiet z terenu gminy Świdnica, które ukończyły 50 lat. Celem głównym było podniesienie aktywności mieszkańców gminy Świdnica
w okresie od listopada 2012 do stycznia 2013r. na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji zdrowotnej i
podwyższenie wiedzy na temat profilaktyki raka piersi. Cele szczegółowe to: zwiększenie aktywności mieszkańców gminy Świdnica w zakresie kształcenia w różnych
dziedzinach przez całe życie na obszarach wiejskich, poszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki raka piersi, wypracowania umiejętności redukowania stresu, lęku,
wstydu przed badaniem profilaktycznym. Powyższe cele udało nam się zrealizować poprzez zajęcia edukacyjne dotyczące profilaktyki raka piersi, które były
prowadzone przez Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek, poprzez realizację zajęć terapeutycznych prowadzonych przez terapeutkę mgr Annę Komorowską,
dzięki wykładom edukacyjnym dotyczącym profilaktyki raka piersi, które zostały przeprowadzone przez dr nauk med. Andrzeja Rozmiarka
-Wojewódzkiego Konsultanta ds. Onkologii, dietetyczkę – mgr Lidię Aleksandrowicz.
31. Spółdzielnia socjalna w gm. Świdnica –
POKL 2007-2013,
01.02.2013
373 718,00
373 718,00
zadanie
aktywizacja zawodowa środowisk
priorytet VII - Promocja
30.06.2015
zakończone
wiejskich
integracji społecznej.
Działanie 7.2.
Przeciwdziałanie wykluczeniu
i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej
Poddziałanie
7.2.2 Wsparcie
ekonomii społecznej.
Projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy. Głównym celem projektu była aktywizacja osób bezrobotnych, w tym
niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez rozwój sektora ekonomii społecznej - założenie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnej.
Projekt był skierowany do osób zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Świdnica, korzystających ze wsparcia GOPS-u, do osób bezrobotnych i
niepełnosprawnych.
Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie rekrutacji, która wyłoniła sześciu uczestników projektu w tym cztery kobiet (jedna
z orzeczeniem o niepełnosprawności) oraz dwóch mężczyzn (jedna osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności). Uczestnicy zostali objęci szerokim wsparciem
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szkoleniowo - doradczym oraz finansowym. Odbył się m.in. cykl szkoleń z zakresu zarządzania i marketingu spółdzielni socjalnej, rachunkowości z elementami
księgowości dla spółdzielni socjalnej, udzielania pierwszej pomocy.
32. Rozbudowa wielofunkcyjnego zbiornika
LRPO 2007-2013,
2012-2014
2 233 279,02
1 563 295,31
zadanie
małej retencji nr I/400 w gminie
Priorytet III. Ochrona i
zakończone
Świdnica dla poprawy bilansu wodnego
zarządzanie zasobami
w powiecie zielonogórskim
środowiska
przyrodniczego, Działanie
3.1.Infrastruktura Ochrony
Środowiska
Przyrodniczego
W ramach projektu powiększono zbiornik wodny leżący około 6 km na płd-zach. od Zielonej Góry przy drodze wojewódzkiej nr 279. Przed przystąpieniem do prac
budowlanych na terenie inwestycji zostały przeprowadzone badania archeologiczne, które doprowadziły do odkrycia osady ludności kultury łużyckiej sprzed 3
tysięcy lat. Archeolodzy pozyskali około 10.000 fragmentów naczyń, narzędzi i innych przedmiotów oraz około 100 zabytków krzemiennych.
Akwen górny jest rozbudowany od strony zachodniej do pow. 1.96 ha, a tuż poniżej wybudowany został dolny zbiornik o powierzchni 3.17 ha. W trakcie budowy
drugiego zbiornika została zdjęta urodzajna warstwa gleby – rozplantowana na zaporze ziemnej, wyspie oraz skarpach zbiornika. Różnica poziomów piętrzenia
pomiędzy zbiornikami wynosi 1,5 m. Oba zbiorniki o łącznej powierzchni 5.13 ha mają charakter przepływowy i stanowią jeden zbiorczy system gromadzenia wody.
W ten sposób zbiornik osiągnął wielkość bardzo korzystną z punktu widzenia realizacji Programu Małej Retencji Województwa Lubuskiego.
Ponadto w ramach inwestycji wykonano pas zieleni izolacyjnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku ok. 100 m, pełniący
funkcje bariery biogeochemicznej (biofiltra). Pas zieleni stanowi też zabezpieczenie przeciwerozyjne brzegu oraz pozytywnie wpływa
na zwiększenie różnorodności gatunkowej w korytarzu ekologicznym cieku zasilającego zbiornik wodny.
33.
Przebudowa dróg gminnych Nr 006001F, Narodowy Program
zadanie
006013F, 006042F w miejscowości Słone Przebudowy Dróg Lokalnych
2013
1 459 303,06
729 651,53
zakończone
Etap II BezpieczeństwoDostępność-Rozwój
(„schetynówka”)
W ramach projektu przebudowano drogi o łącznej długości 2,5 km. (ulica: Słoneczna, Objazdowa, Szkolna) Wykonano nową nawierzchnię asfaltową. W ramach
poprawy bezpieczeństwa drogowego wykonano chodniki z kostki betonowej ( 390m2 ), zamontowano progi zwalniające, ogrodzenia łańcuchowe i segmentowe.
Ponadto zainstalowano oświetlenie drogowe w postaci 8 lamp solarnych oraz wykonano zjazdy do posesji (640m 2 ).
34.
Budowa i rozbudowa sieci wodnoPROW 2007-2013,
2013-2014
1.683.085,94
1.026.271,00 zadanie
kanalizacyjnej w gminie Świdnica
Podstawowe usługi dla
zakończone
gospodarki i ludności
wiejskiej
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Inwestycja realizowana była w dwóch etapach.
Etap I – budowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej w ul. Leśnej i Bunkrowej w Świdnicy została rozpoczęta i zakończona w roku 2013.
W ramach tego etapu oddano do użytku 1921 mb sieci kanalizacji tłocznej.
Etap II - przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Wilkanowie-Przysiółek Rybno.
W ramach tego przebudowano i rozbudowano 472 m sieci wodociągowej oraz 389 m sieci kanalizacyjnej
35.
Modernizacja drogi dojazdowej do
Fundusz Ochrony Gruntów
2013
115 394,15
46 480,00
gruntów rolnych o długości 0,664km w
Rolnych
obrębie Świdnica (na działkach nr 681,
80, 65/3 w Świdnicy)

zadanie
zakończone

W ramach otrzymanej dotacji kolejna droga - ulica Sportowa została naprawiona. Wykonano nawierzchnię z tłucznia kamiennego (2.656m2 ) o długości 664mb.
Ponadto na długości 150mb wykonano przydrożny rów oraz ściek o długości 40mb.
36.
Indywidualizacja nauczania w klasach IPOKL
31.09.2012-30.06. 92 022,00
92 022,00
zadanie
III w gminie Świdnica.
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia 2014
zakończone
i kompetencji w regionach,
działanie 9.1.Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty, poddziałanie
9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych.
Projekt realizowano w klasach I-III w szkołach podstawowych w Świdnicy (z filią w Koźli) oraz w Słonem. Polegał na przeprowadzeniu dla łącznie 108 dzieci
dodatkowych zajęć niwelujących trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze oraz korekcyjno-kompensacyjne), korygujących deficyty postawy (zajęcia z gimnastyki
korekcyjnej) oraz zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Łącznie było realizowanych 7 rodzajów zajęć dodatkowych, a każdy uczestnik projektu wziął udział w
30 godzinach zajęć. W celu przeprowadzenia zajęć dodatkowych zakupiono do szkół pomoce dydaktyczne, tablicę interaktywną, sprzęt audio i komputery oraz
artykuły biurowe.
37.
Modernizacja oddziałów przedszkolnych POKL
01.11.2013 –
425 609,60
425 609,60
zadanie
w gminie Świdnica.
priorytet IX. Rozwój wykształcenia 30.10.2014
zakończone
i kompetencji w regionach,
działanie 9.1.Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie
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wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty, poddziałanie
9.1.1. Zmniejszanie nierówności w
stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej.
Projekt obejmował modernizację 5 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych ( po 2 oddziały w Świdnicy
i Słonem oraz jeden oddziale Koźli). Przy oddziałach przedszkolnych zostały wybudowane nowe place zabaw, zmodernizowano pomieszczenia kuchenne oraz
sanitariaty, zamontowano osłony grzejników oraz zakupiono meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt AGD, sprzęt audio-wideo, sprzęt komputerowy oraz
tablice interaktywne. Dzięki realizacji projektu edukacja w publicznych oddziałach przedszkolnych odbywa się w znacznie lepszych warunkach socjalnych oraz
wzrosła jakość i atrakcyjność przedszkolnych zajęć edukacyjnych.
38. Kompleksowa termomodernizacja
LRPO 2007-2013,
2012-2014
1 288 559,73
1 095 275,7 zadanie
budynków oświatowych Gminy Świdnica Priorytet III. Ochrona i
7
zakończone w
w formule partnerstwa publicznozarządzanie zasobami
zakresie
prywatnego
środowiska
inwestycyjnym
przyrodniczego, Działanie
32. Poprawa jakości powietrza,
efektywności energetycznej oraz
rozwój i wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii
Przedmiotem projektu była termomodernizacja obiektów oświatowych dla 3 placówek.
- Szkoła Podstawowa w Słonem z oddziałem przedszkolnym
- Punkt Filialny w Koźli z odziałem przedszkolnym
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świdnicy
Dla tych obiektów wykonano audyty energetyczne, które wyznaczyły podstawowy zakres prac.
W SP w Słonem zostały m.in. ocieplone ściany zewnętrzne, zamontowano kolektory słoneczne, które pokrywają 50% zapotrzebowania na ciepłą wodę. Ponadto w
całym obiekcie wymieniono drewniane okna na nowe szczelne PVC oraz zamontowano nowe grzejniki z zaworami termostatycznymi.
W SP w Koźli zostały docieplone ściany oraz strop. Ponadto zamontowano grzejniki z zaworami termostatycznymi.
W SP w Świdnicy zostały m.in. ocieplone ściany zewnętrzne oraz stropodachy. Ponadto zostały zamontowane kolektory słoneczne oraz zamontowano nowe
grzejniki z zaworami termostatycznymi.
Wszystkie wydatki przewidziane na usprawnienia przyczynią się do ograniczenia strat ciepła oraz pozwolą na oszczędności wykorzystywanej energii cieplnej.
Dodatkowym aspektem inwestycji, wykonanym poza zakresem projektu unijnego jest zainstalowanie we wszystkich obiektach systemu monitorowania i
zarządzania wykorzystywaniem energii.
39. „Międzynarodowy Motopiknik – wyścig o Program Operacyjny Współpracy 2013
6 923,17 EUR
6 577,30 EUR zadanie
Puchar Wójta Gminy Świdnica
Transgranicznej Polska
zakończone
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(Województwo Lubuskie) –
Brandenburgia 2007-2013 w
ramach „Europejskiej
Współpracy Terytorialnej”
„Międzynarodowy Motopiknik – wyścig o Puchar Wójta Gminy Świdnica” odbył się 16 czerwca w Świdnicy. Rodzinny piknik samochodowy rozpoczął się o godz. 9.00
na placu przy zalewie. 18 drużyn własnymi samochodami zwiedzało gminę po wyznaczonej trasie. Droga rajdu liczyła 55 k m i wiodła przez miejscowości;
Świdnica, Letnica, Grabowiec, Lipno, Buchałów. Podczas trasy uczestnicy musieli zaliczyć próby samochodowe, turystyczne (rekreacyjne) oraz docierać do
punktów kontrolnych. Zadania były bardzo interesujące – m.in. jazda samochodem, który zamiast kół z tyłu miał przyczepione rolki imitujące jazdę po lodzie. Było
przejście po wyznaczonej trasie w alkogoglach – okularach, przez które widzimy tak, jakbyśmy byli po spożyciu dość dużej ilości wysokoprocentowego trunku.
Zakończenie rajdu miało miejsce na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Bunkier w Świdnicy.
40.

Dobra współpraca w Internecie

Program Operacyjny Współpracy 2014
4.750,00 EUR
4.512,50 EUR zadanie
Transgranicznej Polska
zakończone
(Województwo Lubuskie) –
Brandenburgia 2007-2013 w
ramach „Europejskiej
Współpracy Terytorialnej”
Celem projektu była promocja współpracy transgranicznej poprzez modernizację witryny www oraz wprowadzenie jej obcojęzycznych (niemieckiej i angielskiej)
wersji.
41.

To po prostu kolejna wiosna-polskoniemieckie spotkania artystyczne w
Gminie Świdnica

Program Operacyjny Współpracy
Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie) –
Brandenburgia 2007-2013 w
ramach „Europejskiej
Współpracy Terytorialnej”

2014

10.643,00 EUR

10.110,85EUR

zadanie
zakończone

W ramach projektu został zorganizowany czterodniowy plener malarski pt. To po prostu kolejna wiosna. Podczas spotkania uczestnicy z Polski i Niemiec (malarze
– amatorzy) namalowali po trzy prace na zadany przez opiekuna artystycznego pleneru temat. Prace zostały zaprezentowane podczas wystawy zorganizowanej na
zakończenie pleneru. Wystawa odbyła się w zborze poewangelickim w Letnicy.
42. Polsko-niemieckie warsztaty kulinarne w Program Operacyjny Współpracy 2014
5.710,00 EUR
5.424,50EUR
zadanie
Świdnicy
Transgranicznej Polska
zakończone
(Województwo Lubuskie) –
Brandenburgia 2007-2013 w
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ramach „Europejskiej
Współpracy Terytorialnej”
W ramach projektu zorganizowane zostały kilkudniowe warsztaty kulinarne. Niemiecka grupa uczestników przygotowywała potrawy pod okiem polskiego kucharza,
a grupie polskiej przewodził kucharz niemiecki. Powstało wiele tradycyjnych polskich i niemieckich potraw, których wszyscy mogli skosztować podczas degustacji.
Na zakończenie warsztatów został wydany katalog z przepisami.
43. Zakup sprzętu komputerowego wraz z
Oś 4 Leader w ramach
2014
47.443,22
24.000,18
zadanie
oprogramowaniem i jego udostępnienie
PROW 2007-2013 –
zakończone
na potrzeby społeczności wiejskiej
Małe projekty
W ramach projektu stworzono stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, dostępne dla wszystkich mieszkańców w salach wiejskich oraz w remizie
strażackiej w Koźli ( w tych miejscowościach, gdzie nie funkcjonowały dotychczas gminne punkty dostępu do Internetu).
44. Piknik Gospodarczy jako promocja
Oś 4 Leader w ramach
2014
21.330,00
17.064,00
zadanie
lokalnej przedsiębiorczości na terenie
PROW 2007-2013 –
zakończone
LGD
Małe projekty

W ramach projektu został zorganizowany jednodniowy Piknik Gospodarczy, na którym lokalne produkty i usługi zaprezentowali twórcy, producenci, firmy,
przedsiębiorstwa itp. z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem”.
45. Rodzina bliżej siebie
POKL 2007-2013, priorytet
2014
92.385,23
78.527,45
zadanie
VII - Promocja integracji
zakończone
społecznej. Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji.
Projektem objęto 15 rodzin z terenu gminy Świdnica z problemem bezrobocia, z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.Beneficjenci ostateczni projektu to
rodziny wielodzietne, także z dziećmi niepełnosprawnymi. W ramach projektu zatrudniono asystenta rodziny, prowadzono bardzo szeroką terapię: indywidualną,
rodzinną i grupowe wsparcie terapeutyczne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych ( po raz pierwszy w naszej gminie!). W okresie wakacyjnym zrealizowano
warsztaty artystyczne ( malarskie i rzeźbiarskie) dla dzieci z rodzin objętych projektem, w tym dla dzieci niepełnosprawnych. W listopadzie odbyło się spotkanie
upowszechniające projekt. Zorganizowano także warsztaty dla rodziców pn. ,,Szkoła dla rodziców”.
46. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w
PROW 2007-2013,
miejscowości Słone
Podstawowe usługi dla
2014-2015
621.672.83
337.994,00
zadanie
gospodarki i ludności
zakończone
wiejskiej
Celem inwestycji była budowa głównej magistrali sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Słone, biegnącej wzdłuż drogi powiatowej nr 1181F, prowadzącej do
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terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą. W ramach tego projektu wybudowano 0,786 km sieci wodociągowej oraz 0,792 km sieci kanalizacji
sanitarnej.
47. Przebudowa drogi gminnej
Narodowy Program Przebudowy 2014-2015
1.576.018,09
788.009,00
zadanie
Nr 006001F relacji
Dróg Lokalnych
zakończone
Radomia-Słone-Etap II
Etap II BezpieczeństwoDostępność-Rozwój
(„schetynówka”)
Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni gruntowej. Ciąg komunikacyjny objęty inwestycją to 2,1 km drogi. Wykonana zostanie
na całym odcinku nowa podbudowa z tłucznia kamiennego wraz z ułożeniem na całej szerokości jezdni nawierzchni z betonu wałowanego. Ponadto przewidziano
wykonanie chodników, zjazdów na posesje, progi zwalniające oraz uzupełnione zostanie oświetlenie drogowe.
48. "Od aktywności do samodzielności" - RPO- Lubuskie 2020, Oś
2017-2018
319 932,50 zł
271 942,62 zł zadanie
aktywacja społeczno-zawodowa w gminie Priorytetowa 7.Równowaga
realizowane
Świdnica
społeczna, Działanie 7.1
Programy aktywnej integracji
realizowane przez ośrodek
pomocy społecznej
Projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy. Wsparciem zostały objęte 32 osoby z terenu gminy Świdnica. Były to najczęściej osoby
bezrobotne, korzystające z pomocy ośrodka społecznego, nie rzadko borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w rodzinach. W ramach projektu
uczestnicy mogli skorzystać m.in z następujących form wsparcia: terapia indywidualna, terapia grupowa dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, praca socjalna,
warsztaty manualne, integracyjne oraz innych form wsparcia zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osób objętych projektem.
49. „Budowa dróg gminnych w Świdnicy
budżet gminy Świdnica
2017
1.373.534,27 zł
zadanie
wraz z odwodnieniem”
zakończone
Przedmiotem projektu była budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych, wylotem ścieków
i likwidacją kolizji oraz infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja inwestycji wpłynęła pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa i codziennego komfortu życia
mieszkańców przy ulicy Dębowej ,Sosnowej, Cisowej, Lipowej i Świerkowej w Świdnicy.
50. „Budowa automatycznej kontenerowej
budżet gminy Świdnica
2017
839 847,83 zł
zadanie
stacji uzdatniania wody dla miejscowości
zakończone
Świdnica”
Budowa stacji uzdatniania wody została zrealizowana przede wszystkim w trosce o zdrowie mieszkańców gminy Świdnica .Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Świdnicy
mogą cieszyć się dostępem do czystej, nieskażonej wody. W ramach przedsięwzięcia poza budową stacji została zmodernizowana instalacja ujęcia wód
podziemnych.

15

51.

Świat nauki- nowe standardy edukacji w
szkołach zielonogórskiego Miejskiego
Obszaru Funkcjonowania

RPO- Lubuskie 2020, Oś 8.
Nowoczesna edukacja, Działanie
8.2. Wyrównywanie dysproporcji
w jakości kształcenia na
poziomie ogólnym
oraz dostosowanie oferty
edukacyjnej do potrzeb uczniów
o specjalnych potrzebach
edukacyjnych i zdrowotnych.
Poddziałanie 8.2.3.
Wyrównywanie dysproporcji w
jakości kształcenia na poziomie
ogólnym oraz dostosowanie
oferty edukacyjnej do potrzeb
uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych i
zdrowotnych
- ZIT Zielona Góra.

2016-2023

829 948,00 zł

788 140,00zł

zadanie
realizowane

KOMPONENT ŚWIDNICKI
Projekt realizowany w formie partnerstwa; udziela kompleksowego wsparcia 97 szkołom MOF Zielonej Góry, prowadzącym kształcenie ogólne na poziomie :
podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym. W ramach projektu stworzono oddzielny komponent skierowany tylko i wyłącznie dla uczniów i nauczycieli
szkół zlokalizowanych w gminie Świdnica. Dzięki tej inwestycji wsparciem w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych zostanie objętych 26
nauczycieli, a 591 uczniów będzie mogło skorzystać z zajęć rozwijających w zakresie nauk ścisłych i językowych. Dodatkowo dla uczniów mających trudności w
nauce przewidziane są zajęcia wyrównawcze, aby mogły pozbyć się barier związanych z nauką i mogły odzyskać wiarę we własne możliwości. W ramach zadań
realizowanych przez Gminę Świdnica planuje się zakup środków trwałych, które stanowić będą wyposażenie laboratoriów, sal zajęciowych, w których prowadzone
będą zajęcia.
52. „Świdnica CUP 2017”
Program Współpracy INTERREG
2017
9 479,45 EUR
8 057,53EUR
zadanie
VA BRANDENBURGIA-POLSKA
zakończone
2014-2020 w ramach celu
Europejska Współpraca
Terytorialna Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
Europejskiego
(EFRR)
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Projekt odbył się dzięki współpracy i zaangażowaniu dwóch Gmin partnerskich : Świdnica i Lübbenau. Celem projektu była integracja młodych mieszkańców obu
gmin w przyjaznej dla nich formie zawodów sportowych, podczas których mieli okazję się poznać, wymienić sportowe doświadczenia oraz spędzić razem aktywnie
czas. Podczas zawodów odbyło się 11 meczów. Jedną z atrakcji turnieju był pokaz umiejętności piłkarskich pierwszoligowego piłkarza należącego wcześniej do
kadry reprezentacji Polski. Uczestnicy turnieju mieli możliwość poćwiczyć grę oraz strzały razem z zaproszonym gościem oraz otrzymać autograf piłkarza. Tego tupu
projekty wpływają na zacieśnienie więzi mieszkańców obu regionów oraz zainteresowania ich kulturą i zwyczajami drugiego partnera.
53. „Tworzenie i wdrożenie interaktywnych
Regionalny Program Operacyjny
2017-2018
511 035,82
397 843,81 zadanie
usług administracji elektronicznej w
–Lubuskie 2020
zrealizowane
instytucjach publicznych i powiązanego z
nimi elektronicznego obiegu
dokumentów w Gminie Świdnica”

Projekt realizowany w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Świdnica (GOPS, ZUK. GOSIR). W ramach realizacji projektu zostaną wdrożone
publiczne e- usługi dla klientów i udostępniono on-line 7 e-usług:
-zobowiązania z tyt. podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych,
-zobowiązania z tyt. podatku od środków transportu,
-zobowiązania z tyt. wywozu odpadów komunalnych,
-zobowiązania z tyt. dostawy wody i odprowadzenia ścieków,
-zobowiązania z tyt. dzierżawy,
-zobowiązania z tyt. użytkowania wieczystego,
- platforma Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.
Dzięki realizacji projektu możliwe będzie uzupełnienie infrastruktury w postaci: wyposażenia, oprogramowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemów
informatycznych. Po zakończeniu projektu zarówno mieszkańcom jak i przedsiębiorcom działającym na obszarze gminy oraz poza nią, a bezpośrednio z nią
kooperujących korzystanie z narzędzi wdrożonych w ramach projektu zaoszczędzi czas, a także umożliwi kontrolowanie załatwionych spraw.
54.

„Budowa i modernizacja systemu
kanalizacyjnego na terenie aglomeracji
Świdnica z zapewnieniem wysokiej
efektywności eksploatacyjnej system
ściekowego oraz jego adaptacyjności do
zmian klimatu”

Regionalny Program Operacyjny
–Lubuskie 2020

2014-2020
(w terminie
realizacji zadania
uwzględniono
również czas
przeznaczony na
przygotowanie
dokumentacji

7 187 919,30

3 549 025,98

zadanie
realizowane

17

projektu
technicznego)
Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzonowie i w Świdnicy oraz dostosowanie obiektów systemu kanalizacyjnego gminy
Świdnica do zwiększonego obciążania ładunkiem zanieczyszczeń w związku ze skanalizowaniem całej aglomeracji Świdnica, optymalizacji zużycia wody do celów
technologicznych tych obiektów. Dodatkowo w ramach projektu wykonane zostaną instalacje fotowoltaiczne, które mają za zadanie przetworzyć energię
promieniowania słonecznego na energie elektryczną, co pozwoli na zabezpieczenie potrzeb energetycznych oczyszczalni ścieków.
Realizacja powyższego zadania wpłynie przede wszystkim na poprawę stanu środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości wód
gruntowych oraz poprawę warunków sanitarnych, co wpłynie pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Świdnica przyczyniając się do podwyższenia
standardu życia jej mieszkańców.

55.

„Kompleksowe uzbrojenie stref y
inwestycyjnej w miejscowości Letnica w
Gminie Świdnica-etap II”

Regionalny Program Operacyjny
–Lubuskie 2020

1 947 435,59
2017-2019
3 472 373,74
zadanie
(w terminie
realizowane
realizacji zadania
uwzględniono
również czas
przeznaczony na
przygotowanie
dokumentacji
projektu
technicznego)
Celem projektu jest kompleksowe uzbrojenie strefy inwestycyjnej w Gminie Świdnica w miejscowości Letnica. W ramach przeprowadzonej inwestycji nastąpi
wyposażenie terenu w infrastrukturę drogową, oświetlenie, odwodnienie, sieci wodno - kanalizacyjne i energetyczne oraz skomunikowanie strefy z istniejącym
układem dróg dojazdowych. Działania podjęte w ramach inwestycji są kontynuacją prac związanych z uruchomieniem gminnej strefy inwestycyjnej w m. Słone, a
także dotychczasowych działań związanych ze wsparciem podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy.
Wzrost liczby atrakcyjnych miejsc pracy wpłynie korzystnie na wzrost siły nabywczej mieszkańców gminy Świdnicy, gmin ościennych, a nawet rdzenia MOF ZG.
Uzbrojenie strefy inwestycyjnej w Letnicy zwiększy ponadto więzi społeczno-gospodarcze Gminy Świdnica z rdzeniem MOF ZG oraz gminami ościennymi, co będzie
wynikało z przepływu wykwalifikowanych kadr oraz importu myśli technologicznej z okolicznych uczelni zaspokajających potrzeby przyszłych inwestorów.
Program rozwoju gminnej i
2018
2 699 929,95
1 011 927,00 zadanie
„Rozbudowa i przebudowa dróg
56.
powiatowej infrastruktury
zrealizowane
gminnych nr 006026F, 006027F oraz
drogowej na lata 2016-2019
006028F w m. Świdnica”

Przedmiotem projektu była budowa dróg gminnych w Świdnicy: ulicy Chabrowej, Rumiankowej i Makowej. Ciąg komunikacyjny objęty inwestycją to
1264,25 mb. dróg gminnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem przejścia dla pieszych.
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57.

Budowa ścieżki rowerowej na terenie budżet gminy Świdnica
gminy Świdnica o długości około 1km
odcinek 23 (km 17+608 – do 18+803) w
miejscowości Wilkanowo

2018

548 776,68

-

zadanie
zrealizowane

Celem inwestycji była budowa ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 282, po terenach leśnych (wzdłuż istniejącego pasa
pożarowego) będących w zarządzie Nadleśnictwa Zielona Góra. Ścieżka jest fragmentem dużego zamierzenia inwestycyjnego mającego na celu
wykonanie ciągów rowerowych od granicy państwa i biegnących przez gminy Lubsko, Jasień, Nowogród Bobrzański i Świdnicę do Zielonej Góry, gdzie
równolegle realizowane jest zadanie pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto
Zielona Góra”.
58.

Etap
I

Zaopatrzenie w wodę miejscowości
Wilkanowo, gmina Świdnica

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze

2018-2019

3 301 507,00

Wymiana instalacji technologicznej stacji uzdatniania w m. Słone, gm.
Świdnica

2018-2019

591 507,00

400 000,00

zadanie
realizowane

zadanie
zrealizowane

Celem realizacji przedsięwzięcia była wymiana instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody w Słonem w celu dostosowania do aktualnych warunków
eksploatacyjnych (jakość ujmowanej wody surowej oraz wielkość zapotrzebowania na wodę). Rozwiązania technologiczne zmodernizowanej stacji uzdatniania
wody powinny odpowiadać obowiązującym odpowiednim przepisom prawa polskiego i europejskiego. Efektem modernizacji będzie też poprawa niezawodności
pracy SUW Słone poprzez zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz sterującej, nowoczesnych technologii uzdatniania wody, nowoczesnych
urządzeń (pompy, mieszadła, armatura, rurociągi, materiały ze stali nierdzewnej).

Etap
II

„Budowa układu zasilania miejscowości Wilkanowo z wodociągu w
Słonem, gmina Świdnica w formule zaprojektuj i wybuduj”

2018-2019

2 710 000,00

zadanie realizowane

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji oraz budowa pompowni wody w miejscowości Słone oraz budowa wodociągu z
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nowoprojektowanej pompowni wody w m. Słone do istniejącego wodociągu w m. Wilkanowo. Planowany zakres inwestycji obejmuje:
-budowę zbiornika na wodę czystą,
-budowę kontenerowej pompowni strefowej,
-budowę sieci wodociągowej od projektowanej pompowni strefowej w m. Słone do sieci wodociągowej na terenie Wilkanowa,
-budowę wodociągu zasilającego przepompownię wody w m. Słone,
-budowę przyłącza kanalizacyjnego oraz montaż reduktorów ciśnienia na istniejącej sieci wodociągowej oraz na przyłączach wodociągowych w
miejscach, gdzie ciśnienie wody osiągać będzie wartość zbliżoną do 60m.
59.

„Remont cząstkowy dróg gminnych”

budżet gminy Świdnica

2019

118 851,21

-

zadanie
realizowane

W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzony remont cząstkowy odcinków dróg gminnych w miejscowościach Letnica, Słone
i
Wilkanowo. Zakres inwestycji obejmować będzie przede wszystkim remont nawierzchni jezdni, zjazdów oraz regulacja istniejących studni
kanalizacyjnych, zasuw i zaworów wodociągowych.
Drogi pełnią funkcję dróg dojazdowych, obsługujących ruch kołowy generowany przez mieszkańców terenu objętego remontem.
60.

„Remont odcinka drogi nr 006005F w budżet gminy Świdnica , budżet
Lasów Państwowych
Letnicy”

2019

134 924,85

60 000,00

zadanie
realizowane

Inwestycja realizowana we współpracy z Lasami Państwowymi. Remont ma za zadanie odtworzyć istniejące zdegradowane nawierzchnie komunikacyjne oraz
poprawić poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu, zmotoryzowanych jak i pieszych. Zakłada się wymianę tłucznia
i zastąpienie go nowym
tłuczniem, w tych samych liniach rozgraniczających jezdnie. Tłuczeń zostanie utrwalony grysem kamiennym i spryskany emulsją asfaltową. Odwodnienie pozostanie
bez zmian – zostanie zachowany istniejący jednospadowy spadek poprzeczny jezdni. Tak jak dotychczas, wody opadowe będą odprowadzane na pobocze drogi.
Teren pasa będzie kształtowany wysokościowo jak dotychczas, w taki sposób, aby zapewnić sprawny spływ wód opadowych na przyległy teren.
61.
„Dzień Dziecka na sportowo –
Polsko-Niemiecka Współpraca
2019
4 440,00
3 940,00
zadanie w

trakcie
realizacji
Projekt polega na przeprowadzeniu turnieju piłkarskiego w Świdnicy z udziałem drużyn niemieckich i polskich. Po turnieju wszyscy uczestnicy wezmą
udział w festynie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka.
62.

międzynarodowy turniej piłkarski”

Młodzieży

„Polsko-niemiecki plener artystyczny
dla dzieci i młodzieży”

Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży

2019

1 610,00

1 150,00

zadanie w
trakcie
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Projekt polega na zorganizowaniu pleneru artystycznego dla dzieci, który poprowadzą lokalni artyści. Dzieci i młodzież z Niemiec
będą mogły spróbować sztuki rzeźbienia w drewnie, mydle oraz innych technik artystycznych.

realizacji
i Polski
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