Wykaz projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Świdnik na 2017 r.
WYNIKI ANALIZY I OCENY PROJEKTÓW BO NA ROK 2017
LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA
Nr

Tytuł projektu

Opis

Lokalizacja

Wartość
kosztorysowa

1

„Akcja – Kino Plenerowe”

Organizacja plenerowych, weekendowych pokazów filmowych w okresie wakacyjnym
Ul. Cisowa nr działki
dla wszystkich grup społecznych w Świdniku na terenie trawiastym za kościołem św. Kingi. 1361/50
Projekcje filmów będą miały charakter otwarty, co wzmocni dostępność wydarzeń
kulturalnych w mieście i przyczyni się do integracji Świdniczan. Podczas seansów wydzielone
zostaną strefy dla motocyklistów, rowerzystów oraz minimum 200 miejsc siedzących.

25500

2

Alternatywa dla osiedla
wschód i usprawnienia
rowerowe w mieście.

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, rowerzystów i rodziców z wózkami
Osiedle Wschód
(od strony chodnika na Kosynierów do chodnika wzdłuż pawilonu Ziarenko). Obecnie są tam + całe miasto
strome schody, a obok jest wydeptana ścieżka. Podpórki dla rowerzystów w obrębie
skrzyżowań, stojaki u-kształtne oraz stacja naprawy rowerów – gwałtowny wzrost
rowerzystów, wprowadzenie usprawnień dla rowerzystów.

99996

3

Autonomiczne parkingi dla
motocykli

W Świdniku zarejestrowanych jest ponad 2100 motocykli i motorowerów, a wszystko
wskazuje na to, że ilość ta będzie rosła każdego roku. Projekt polega na wyznaczeniu miejsc
parkingowych w bezkolizyjnych, bezpiecznych i ogólnodostępnych lokalizacjach. W
większości rozwiązanie to pozwoli wykorzystać do tej pory nieużytkowane miejsca. Poprzez
zastosowanie znaków poziomych i pionowych oraz montaż metalowych stojaków
U-kształtnych parkingi dla jednośladów będą bezpieczne i dobrze widoczne dla kierowców.

1.Ul. Szkolna (przed
lokalem Poczty Polskiej)
2. ul. Niepodległości
(parking przed lokalem
Poczty Polskiej)
3. ul. Spółdzielcza
(parking przed „nowym
urzędem miasta”
4. ul. Wyszyńskiego 17
(przed Galerią VENUS)
5. al. Lotników Polskich
24 (przed kinem LOTwysepka)
6. ul. Okulickiego (przed
targowiskiem i I LO)
7. ul. Wyszyńskiego 12
(przed lokalem Finezja)
8. ul. Spółdzielcza/ul.
Wyszyńskiego

27100

4

„Badam-Poznaję-Wiem” zajęcia dodatkowe dla
uczniów ZS Nr 2

Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) dla uczniów Zespołu Szkół
nr 2 w Świdniku. Celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wyrównywanie szans
edukacyjnych i praca z uczniem szczególnie uzdolnionym. Dodatkowo ich zadaniem jest
wspieranie samodzielności w nauce, czynnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie
umiejętności związanych z nauką. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod

Zespół Szkół nr 2,
ul. Jarzębinowa 6

100000

aktywizujących, badawczych, co ułatwi uczestnikom wyrównanie braków i umożliwi
uzyskanie umiejętności pozwalających osiągać sukcesy w nauce. Nauczyciele opracują
programy zajęć uwzględniające zainteresowania i potrzeby uczniów. Najlepsze programy
zostaną wybrane do realizacji. Dla każdego z 45 rodzajów zajęć przewidziano 30 godzin.
Łącznie zostanie zrealizowane 1350 godzin dla min. 250 uczniów. Dla każdej grupy zostaną
zakupione pomoce dydaktyczne, które wzbogacą wyposażenie szkoły.
W projekcie uwzględniono stworzenie miejsca do edukacji z podstawy bezpiecznego
Teren Szkoły
zachowania się w ruchu drogowym, ale również miejsca do aktywnego spędzania czasu
Podstawowej nr 5
na świeżym powietrzu. Miasteczko to kompleks do nauki przepisów ruchu drogowego, jazdy
na rowerze, egzaminowania na kartę rowerową, ale również miejsce spotkań które zachęci
do aktywności fizycznej.

5

Budowa miasteczka ruchu
drogowego

6

Budowa zatoki parkingowej i Budowa zatoki parkingowej dla sześciu stanowisk dla samochodów osobowych
dojścia do furtki przy
wraz z utwardzeniem dojścia do furtki w ogrodzeniu ogródków działkowych PIWONIA
ogrodach działkowych
Piwonia

7

Dajmy im szansę. Zajęcia
terapeutyczne dla dzieci,
młodzieży i ich rodzin

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Przeznaczony jest dla osób
Gmina Świdnik
wymagających specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
emocjonalnych, społecznych. Projekt obejmuje zajęcia terapeutyczne, indywidualne i grupowe
dla dzieci i młodzieży, terapię rodzin, konsultacje dla nauczycieli. Efekty uzyskane w terapii
przełożą się na lepsze funkcjonowanie w szkole, rodzinie, środowisku rówieśniczym.

100000

8

Dni fotografii im. Leonarda
Karpiłowskiego

Dni fotografii im. Leonarda Karpiłowskiego to trzydniowy cykl wydarzeń związanych
z fotografią. Wystawy lokalnych twórców, spotkania z utytułowanymi sylwetkami z kręgów
fotoreportażu czy portretowania, a także bloki warsztatowe o zróżnicowanej tematyce to
proponowany szereg wydarzeń na czas trwania eventu.

25000

9

Interaktywna ścieżka
edukacyjna

Budowa interaktywnej ścieżki edukacyjnej na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku dającej Zespół Szkół nr 2
możliwości poznawania praw fizyki poprzez zabawę. Montaż dużych urządzeń na dworze
w Świdniku
umożliwiających dzieciom przeprowadzenie doświadczeń wzorowanych na Ogrodzie
Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie. Dzięki realizacji nastąpi: zapoznanie uczniów
z podstawowymi prawami przyrody; stworzenie możliwości przeprowadzania doświadczeń
fizycznych; zapoznanie z metodami obserwowania, badania i opisywania zjawisk fizycznych
i astronomicznych; kształcenie umiejętności krytycznego korzystania ze źródeł informacji;
ukazanie znaczenia odkryć w naukach przyrodniczych dla rozwoju cywilizacji i
rozwiazywania problemów współczesnego świata.

100000

Przedmiotem projektu jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji na rozbudowę budynku Ul. Kościuszki 8 Polskie
przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku. Celem rozbudowy jest uzyskanie większej powierzchni
Stowarzyszenie na Rzecz
lokalowej i utworzenie nowych pomieszczeń – sal terapeutycznych, które służyć będą
Osób z Upośledzeniem
udzielaniu wielospecjalistycznej pomocy w zakresie terapii i wsparcia osobom i rodzinom
Umysłowym Koło w
dotkniętym niepełnosprawnością.
Świdniku

70000

10 „Inwestycja na lepsze jutro”
– przygotowanie dokumentacji
na rozbudowę budynku przy
ul. Kościuszki 8 w Świdniku

Działki nr 107 i 108
ul. Puławskiego

Instytucje kultury
w Świdniku, przestrzeń
miejska, atelier
fotograficzne w Świdniku

100000

55000

11 Letnie potańcówki w muszli
koncertowej

Cykl imprez tanecznych dla mieszkańców Świdnika ( w każdy czwartek miesiąca lipca
i sierpnia 2017 r. w godzinach 17.00-20.00)

Muszla koncertowa
MCUS w Świdniku

12 „Mediastrefa” – czytelnia
multimedialna

Projekt MediaStrefa – czytelnia multimedialna zakłada uatrakcyjnienie dostępu do wiedzy
poprzez wzbogacenie zasobu multimediów: audiobooków, e-booków, filmów DVD, płyt
muzycznych, gier komputerowych. Czytelnia zostanie podzielona na strefy tematyczne:
AUDIO, VIDEO, HOBBY, strefę prasy, stanowisk komputerowe oraz Centrum Wiedzy
o Świdniku i regionie. Zostanie zmodernizowane pomieszczenie czytelni, a także zakupiony
sprzęt i wyposażenie. 5

Miejsko-Powiatowa
Biblioteka Publiczna
im. Anny Kamieńskiej
w Świdniku

100000

13 „Mega Szkoła” - zajęcia
dodatkowe dla uczniów
Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 1

Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) dla uczniów Zespołu Szkół
nr 1 w Świdniku. Celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wyrównywanie szans
edukacyjnych i praca z uczniem szczególnie uzdolnionym. Dodatkowo ich zadaniem jest
wspieranie samodzielności w nauce, czynnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie
umiejętności związanych z nauką. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod
aktywizujących, badawczych, co ułatwi uczestnikom wyrównanie braków i umożliwi
uzyskanie umiejętności pozwalających osiągać sukcesy w nauce. Nauczyciele opracują
programy zajęć uwzględniające zainteresowania i potrzeby uczniów. Najlepsze programy
zostaną wybrane do realizacji. Dla każdego z 45 rodzajów zajęć przewidziano 30 godzin.
Łącznie zostanie zrealizowane 1350 godzin dla min. 250 uczniów. Dla każdej grupy zostaną
zakupione pomoce dydaktyczne, które wzbogacą wyposażenie szkoły.

Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1,
ul. Wojska Polskiego 27

100000

14 „Na dobry początek II”

Projekt specjalistyczny „Na dobry początek II” skierowany do dzieci ze Świdnika,
Miasto Świdnik
wymagających diagnozy i terapii dysleksji, integracji sensorycznej, czy innych zaburzeń
utrudniających codzienne funkcjonowanie w przedszkolu, szkole, domu, środowisku. Główny
cel: poprawa funkcjonowania najmłodszych mieszkańców naszego miasta na początku ich
drogi, poprzez terapię indywidualnie dobraną do ich potrzeb i możliwości.

100000

15 Nowa ścieżka rowerowa w
centrum miasta (element
koncepcji nowej trasy
centrum-wschód)

Projekt zakłada budowę nowej ścieżki rowerowej ( wraz z przejazdem dla rowerów)
od istniejących ścieżek przy skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Spółdzielczą do ul. 3-go
Maja. Jest to element koncepcji budowy bezpiecznej trasy rowerowej centrum-wschód,
stanowiącej uzupełnienie istniejącej trasy rowerowej zachód-centrum.

64000

16 Odwodnienie terenów
przyległych do zamkniętego
wysypiska przy ul.
Krępieckiej

Wykonanie drenu z rury drenarskiej, w rękawie z włókniny i obsypanej płukanym piaskiem. Obrzeże zamkniętego
Długość drenu 170m. Lokalizacja – przy południowej granicy działki nr 1501 ( nieczynne
wysypiska przy ulicy
wysypisko przy ulicy Krępieckiej), od istniejącej studzienki burzowej w kierunku zachodnim Krępieckiej
(proponowany przebieg do wglądu na mapie). Właścicielem terenu jest Gmina Świdnik.
Średnica rury drenarskiej 160mm (100m) i 100mm (70m). Dren ułożony na poziomie nie
wyższym niż poziom dna komory (184,32). W przypadku groźby przekroczenie wstępnego
kosztorysu długość drenu może zostać skrócona.

69600

17 „Pora na Seniora”

Zajęcia muzyczno-taneczne dla osób dorosłych, które nie tylko poprawią sprawność ruchową, Ul. Hallera 9
ale także wpłyną na zdrowie fizyczne i psychiczne. Wspólne spotkania zaktywizują
mieszkańców i zintegrują ze środowiskiem oraz będą wspaniałą formą zabawy o relaksu.
Końcowy pokaz zdobytych umiejętności wzmocni poczucie własnej wartości i wiary w swoje
możliwości.

11700

Skwer przy ul.
Spółdzielczej
dz. nr : 1227/1; 1259/146;
1259/104

9000

18 Remont chodnika przy ul.
Okulickiego od ul. K.K.
Baczyńskiego do ul.
Wyspiańskiego

Chodnik jest zdewastowany i wymaga kapitalnego remontu.

Ul. Okulickiego od K.K.
Baczyńskiego do ul.
Wyspiańskiego

19 Rewitalizacja
ogólnodostępnego boiska przy
ul. 3-go Maja i adaptacja na
park sportowy do Street
Workout i Kalisteniki

Projekt obejmuje budowę parku sportowego, złożonego z drążków o różnej wysokości,
Boisko asfaltowe przy
drabinek, poręczy, kółek gimnastycznych, ławki do ćwiczeń, słupa z liną do wspinania oraz
ulicy 3-go Maja
jumpboxu. Ma on na celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom miasta, niezależnie od wieku,
dostępu do darmowych ćwiczeń ogólnorozwojowych z wykorzystaniem wagi własnego ciała,
a także propagowanie aktywnego stylu życia zwłaszcza wśród młodzieży.

80000

20 „Rodzinne Wyzwania”

„Rodzinne wyzwania” to projekt edukacyjny dla rodzin ze Świdnika. Cel: poprawa jakości
funkcjonowania świdnickich rodzin. Zakresy działań edukacyjnych: pomoc w budowaniu
poprawnych relacji rodziców z dziećmi; podnoszenie świadomości i edukacja rodziców
w zakresie spędzania wolnego czasu z dzieckiem.

59973

21 „Sensoryczny Park
Wyobraźni”

Sensoryczny Park Wyobraźni powstanie na wydzielonej części ogrodu przedszkolnego. Będzie Teren ogrodu Przedszkola
to teren funkcjonalny, dostosowany do potrzeb rozwojowych małych dzieci. Park będzie
nr 4 w Świdniku ul.
stymulował rozwój fizyczny i intelektualny, budował wrażliwość i ciekawość świata. Poprzez Kruczkowskiego 1
zaangażowanie zmysłów pobudzi kreatywność i samodzielność dzieci. Wydzielona część
ogrodu zostanie podzielona na strefy zmysłów: strefę słuchu, dotyku, wzroku, smaku, węchu
i koordynacji ruchowej. Będzie to atrakcyjna przestrzeń do wypoczynku, nauki,
doświadczania, zabawy oraz terapii.

99985

22 Siłownia plenerowa
dla Adampola

Projekt ma na celu budowę ogólnodostępnej siłowni plenerowej dla mieszkańców Świdnika,
ale przede wszystkim osiedla Adampol. Projekt umożliwi korzystanie z urządzeń
rekreacyjnych osobom w różnym wieku.

54740

23 „Świdnik ma Głos”

Świdnik ma głos i powinien o niego dbać. Każdy z nas. Bez względu na wiek. To projekt
Świdnik, instytucje
muzyczno-edukacyjny skierowany do młodzieży, seniorów, ale również mający na celu
kultury, szkoły
poprawę emisji głosu w grupie zawodowej najbardziej narażonej na problemy z głosem
– nauczycieli. Projekt zakłada 3 aktywności: 1) warsztaty dla młodzieży w wieku 10-18 lat,
2) warsztaty muzyczne dla seniorów, 3) szkolenia z emisji i rehabilitacji głosu dla nauczycieli

58000

24 Warsztaty edukacyjne „Polskie Tańce Narodowe”

Zajęcia taneczne zapoznające z dziedzictwem narodowym. Pokaz tańców w strojach
regionalnych, omówienie i nauka praktyczna poloneza przez wszystkich uczestników
warsztatów.

12300

Miasto Świdnik

Ul. Wrzosowa / ul. Cicha
dz. nr 432/7

Szkoły podstawowe

60000

