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Rada Miejska w Głuszycy w dniu 10 lipca 2015 r. przyjęła Uchwałę Nr XI/71/2015                       

w sprawie przystąpienia do Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głuszyca na 

lata 2016-2020. Po powołaniu Komitetu Rewitalizacji, sporządzeniu projektu dokumentu, 

przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz zaopiniowaniu projektu planu przez właściwe 

instytucje, w dniu 14 września 2016 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/182/2016 uchwalono 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głuszyca na lata 2016-2020 (zwany dalej LPR). 

Dokument ten przedstawia strategię mającą na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego 

obszaru zdegradowanego, mającego istotne znaczenie dla rozwoju gminy poprzez 

przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenno-

funkcjonalny, techniczny i środowiskowy), skoncentrowane terytorialnie oraz prowadzone w 

sposób zaplanowany  i zintegrowany.  

Na podstawie przeprowadzonej pogłębionej diagnozy, analizy zjawisk kryzysowych                        

i lokalnych potencjałów oraz w wyniku wspólnej pracy warsztatowej interesariuszy rewitalizacji 

w ramach partycypacji społecznej, sformułowano cele ogólne i szczegółowe dla wyznaczonego 

obszaru w celu wyprowadzenia go ze stanu kryzysowego.  

 

CEL GŁÓWNY LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  

„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie skali występowania negatywnych 

zjawisk społeczno – gospodarczo - przestrzennych w celu wzmocnienia potencjału obszaru 

rewitalizacji i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju całego obszaru Gminy Głuszyca”. 

Cel główny realizowany będzie przez poniższe Cele szczegółowe 

1. Odnowienie zdegradowanych terenów, budynków i obiektów na obszarze rewitalizacji 

oraz nadanie im nowych funkcji społecznych, rekreacyjnych, turystycznych                                

i kulturalnych 

2. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i aktywizacja gospodarcza obszaru rewitalizacji 

3. Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez integrację 

społeczną i zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym i poprawę dostępności do 

usług publicznych 

 

Niniejsze opracowanie obrazuje postępy w realizacji LPR, a w szczególności przedstawia 

stopień realizacji celów rewitalizacji, zaplanowanych projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych.  

 



 

1. Raport z monitoringu rzeczowego  

Lokalny Program Rewitalizacji pokazuje jak w perspektywie kilku lat zmniejszyć natężenie lub 

rozwiązać problemy ciążące na obszarze rewitalizacji. Dzięki systematycznemu monitorowaniu 

realizacji LPR można uzyskać informacje dotyczące zaawansowania w realizacji celów, 

projektów i przedsięwzięć oraz wykryć towarzyszące temu trudności lub nieprawidłowości.  

Poniżej przedstawiono dane na temat aktualnego stanu realizacji LPR, ocenę postępu,                             

a także efektywność jego głównych założeń.  

 

1.1.Postępy w realizacji LPR w odniesieniu do celów rewitalizacji oraz kierunków działania 

po sześciu latach od uchwalenia dokumentu.  

 

W latach 2016-2020 rozpoczęto realizację wszystkich postawionych celów rewitalizacji                             

i zaplanowanych kierunków działania. Po sześciu latach od uchwalenia LPR zdiagnozowane 

potrzeby rewitalizacyjne zostały już w pewnym stopniu zaspokojone, ograniczono także 

występujące na obszarze rewitalizacji negatywne zjawiska. Sytuację panującą na obszarze 

rewitalizacji można określić jako dynamiczną dlatego należy ją stale monitorować.  

Najbardziej zintensyfikowane są działania w kierunku: 

1.2.Odnowienie zdegradowanych terenów, budynków i obiektów na obszarze rewitalizacji 

oraz nadanie im nowych funkcji społecznych, rekreacyjnych, turystycznych                             

i kulturalnych 

a) Zapewnienie spójnego ładu przestrzennego i uporządkowanie kluczowych dla 

rewitalizacji przestrzeni publicznych  

b) Rozwój infrastruktury technicznej służącej procesom rewitalizacji  

c) Poprawa warunków mieszkaniowych i jakości przestrzeni w obrębie budynków 

mieszkalnych 

d) Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych  

e) Poprawa warunków komunikacyjnych  

f) Poprawa standardu usług w wyniku modernizacji budynków użyteczności publicznej 

1.3.Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i aktywizacja gospodarcza obszaru rewitalizacji 

a) Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych  

b) Tworzenie nowej jakości kompleksowej oferty turystycznej oraz wsparcie gestorów bazy 

turystycznej 

c) Promocja i tworzenie warunków rozwoju przemysłu 

d) Poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczeń  

1.4.Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez integrację 

społeczną i zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym i poprawę dostępności do 

usług publicznych 

a) Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej 

b) Rozwój zasobów ludzkich poprzez edukację i szkolenia 

c) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszarów rewitalizowanych i turystów  

d) Poprawa warunków funkcjonowania usług publicznych 

e) Zapewnienie spójności przestrzennej dla rewitalizacji przestrzeni publicznych i poprawy 

ich funkcji 

f) Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego  

g) Wzmacnianie jakości usług publicznych kierowanych do różnych grup odbiorców  

h) Wspieranie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców  

Realizacji powyższych celów służą konkretnie wskazane w Programie projekty rewitalizacyjne 



 

wykazane w grupach A i B, zgodnie z opisem w punkcie poniżej. Dla pełnego uzyskania celów 

należało jednak przewidzieć konieczność realizacji ściśle powiązanych projektów 

uzupełniających, które są komplementarne względem projektów  z listy głównej. 

Zadania zapisane w Programie stwarzają określoną szansę poprawy stanu obecnego,                              

w konsekwencji zrewitalizowanie obszaru.  

 

2. Postępy w realizacji LPR w odniesieniu do zaplanowanych projektów podstawowych po 

sześciu latach od uchwalenia dokumentu. 

Projekt podstawowy nr 1 

Remont i przebudowa Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w celu poszerzenia 

oferty kulturalnej 

 

Stan realizacji: w realizacji 

 

- W roku 2017 Gmina zrealizowała zadanie „Odbudowa pomieszczeń Centrum Kultury – 

Miejskiej Biblioteki Publicznej – sala widowiskowa ze sceną [gradobicie, nawalne opady                       

i powódź czerwiec 2013 r.]. Łączny koszt: 159.780,69 zł, dofinansowanie: 127.824,00 zł –                   

w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W ramach zadania wyremontowano salę 

widowiskową wraz z zapleczem – zostały wymienione okna, podłogi, instalacja elektryczna. 

 

 
 

- W roku 2019 zrealizowano prace remontowe w ramach projektu pn. „Nowoczesna przestrzeń 

Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”. Zakres prac remontowych 

obejmował: remont i modernizację pomieszczeń i korytarzy w części budynku CK-MBP wraz               

z remontem i modernizacją pomieszczeń sanitarnych oraz z przebudową strefy wejścia                        

i z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wymianie i renowacji poddane zostały także 

stolarka okienna i drzwiowa. Przeprowadzono również wymiany instalacji: C.O., elektrycznej                  

i teleinformatycznej. Środki na remont i modernizację głuszyckiego Centrum Kultury pozyskane 

zostały w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, który przyznał dotację dla Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej                       

w Głuszycy w wysokości 285.000 zł.” Realizację projektu wsparła Gmina Głuszyca wkładem 



 

własnym, wynoszącym 71.250 zł. Celem programu, którym zarządza Narodowe Centrum 

Kultury, jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury 

oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez 

modernizację  i rozbudowę ich infrastruktury. 

- W roku 2021 zrealizowano projekt „Zielono mi!- zagospodarowanie przestrzeni przy Centrum 

Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy. Efekty finalne prac można zobaczyć                   

w okolicach wejścia głównego do siedziby głuszyckiego CK-MBP. Projekt został 

dofinansowany w ramach konkursu grantowego Fundacji Santander pn.„TU MIESZKAM, TU 

ZMIENIAM EKO”- edycja 2021 w wysokości 3 tys. zł.  Celem głuszyckiego projektu było 

zagospodarowanie terenu przy wejściu do siedziby CK-MBP przy udziale potencjału lokalnej 

społeczności, a także dbałość o estetykę otoczenia i promocja postaw proekologicznych.  

- W trakcie realizacji jest projekt związany z montażem paneli fotowoltaicznych na dachu 

obiektu w celu wykorzystania energii słonecznej do zasilania obiektu w energię elektryczną. 

Do wykonania pozostała termomodernizacja obiektu tj. wykonanie ocieplenia ścian wraz                         

z elewacją, dokończenie wymiany okien, modernizacja systemu centralnego ogrzewania wraz      

z montażem nowego pieca gazowego i pompy ciepła powietrze-woda. 

 

Projekt podstawowy nr 2 

Sportowe Przedmieście – modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2  w Głuszycy. 

 

Stan realizacji: zrealizowano 

 

W roku 2017 zadanie zostało zrealizowano w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy 

Rozwojowej, łączny koszt: 202.329,75 zł, dofinansowanie 150.000,00 zł. W ramach realizacji 

projektu wykonano następujące prace: wykorytowanie terenu i wykonanie podbudowy wraz                 

z odwodnieniem,  ułożenie nawierzchni – sztuczna trawa, montaż urządzeń tj. bramek do piłki 

nożnej, stojaków do koszykówki. Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z piłkochwytem. Montaż 

na budynku Hali sportowej opraw oświetlenia. Wybrana technologia gwarantuje bezpieczne                 

i długotrwałe użytkowanie boiska oraz jego funkcjonalne wykorzystanie. Boisko służy dzieciom 

i młodzieży podczas zajęć wychowania fizycznego, a także do treningów zespołu siatkarzy. 

 

Projekt podstawowy nr 3 

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Gminie Głuszyca, poprzez modernizację i przebudowę dróg 

gminnych  

 

Stan realizacji: w trakcie realizacji 

 

W ramach realizacji projektu w latach 2017- 2021 zrealizowano szereg zadań związanych                    

z modernizacją dróg, przestrzeni miejskiej, finansowanych ze środków zewnętrznych jak                       

i własnych gminy, były to m.in.: 

- „Wymiana barier ochronnych wzdłuż rzeki Bystrzyca ul. Bohaterów Getta i ul. Sienkiewicza       

w Głuszycy”, koszt zadania: 169.986,00 zł, zadanie zostało zrealizowane z budżetu Gminy, 

 

- Odbudowa muru oporowego wraz z fundamentem oraz odbudową części drogi gminnej wraz 

z podbudową na działkach nr 569 dr. i 460 (wody płynące) w Głuszycy na łącznej powierzchni 

80 m
2
 – [intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]. Łączny koszt: 92.035,98 zł, dofinansowanie: 

63.788,00 zł – w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, 



 

 

- Odbudowa nawierzchni ul. Kościuszki w Głuszycy wraz z przepustem w ciągu drogi gminnej 

(dz. nr 249 dr) oraz odbudowa muru oporowego na długości 20 mb (od km 0+000 do 0+020) - 

intensywne opady deszczu z lipca 2014 r.” Łączny koszt: 50.219,06 zł, dofinansowanie: 

40.080,00 zł – w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 

 

- Przebudowa placu postojowego wraz z jego oświetleniem przy ul. Grunwaldzkiej 15                             

w Głuszycy - Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu Dolnośląski Fundusz 

Pomocy Rozwojowej 2020,  w wysokości 112.210,00 zł, kwota 71.663,95 zł została pokryta ze 

środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone, 

wartość całkowita projektu to 183.873,95 zł, zagospodarowany został plac o powierzchni 840 

m2, na którym wydzielono miejsca postojowe, postawiono 6 lamp oświetleniowych LED, 

uporządkowano zieleń, zostały przycięte drzewa. 

 

- „Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Głuszycy”, koszt zadania: 170.228,47 zł, zadanie 

realizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu, w ramach projektu 

powstał chodnik wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej w kierunku wsi Grzmiąca, co                    

w znacznym stopniu przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi, 

zarówno pieszych jak i kierowców, 

 

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszyca – w ramach zadania wykonano 

projekt pn.: „Montaż lamp ulicznych solarno – ledowych przy ul. 11-go Listopada oraz                        

ul. Piastowskiej w Głuszycy” – postawionych zostało 16 lamp oświetleniowych, wartość 

projektu to 96.599,99 zł, kwota została pokryta ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-

19, lampy oświetlają drogi na osiedlu mieszkaniowym, 

 

- „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pionierów i ul. Dolna w Głuszycy”, wartość zadania 

285.023,22 zł, zadanie realizowane ze środków gminy. W ramach zadania wybudowane zostało 

oświetlenie ul. Pionierów wzdłuż budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz przy ul. Dolnej 

stanowiącej dojazd i dojście do placu targowego, obiektów sportowych, 

 

- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych                     

i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej” - zadanie dofinansowane z RPO WD                   

w ramach ZIT AW, łączny koszt: 701.442,67 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 

596.226,27 zł, z budżetu państwa 69.737,00 zł. W ramach prac wykonano drogę oraz place 

postojowe wokół budynku Parkowa 9,  o nawierzchni z kostki brukowej, zainstalowano lampy 

oświetleniowe,  

 

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Górna,                          

ul. Przemysłowa, ul. Niecała w Głuszycy”, gmina otrzymała dofinansowanie  w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 70% wartości robót. W ramach zadania 

wykonano remont dróg gminnych ul. Górna i Przemysłowa o nawierzchni z kostki brukowej 

wraz z krawężnikami oraz poboczami, a także nawierzchnię asfaltową na ul. Niecałej wraz                       

z chodnikiem, odwodnieniem i poboczami, zakończenie całości robót grudzień 2021, wartość 

zadania 989 635,50 zł. 



 

 
 

 
 

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych                                         

ul. Częstochowska wraz z mostem i ul. Dolna  w Głuszycy”, gmina otrzymała dofinansowanie                    

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 70% wartości robót. W ramach prac 

wykonano nową nawierzchnię asfaltową ul. Częstochowskiej i ul. Dolnej, przy ul. Dolnej 

wykonano chodniki w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych. Został kompleksowo 

wyremontowany most w ul. Częstochowskiej nad rzeką Bystrzycą. Zakończenie robót grudzień 

2021, wartość zadania 1 242 880,89 zł, 



 

 
 

Projekt podstawowy nr 4 

Rewitalizacja terenów zielonych w Gminie Głuszyca, poprzez zagospodarowanie zielenią oraz 

nadanie nowych funkcji parkom miejskim  

 

Stan realizacji: w trakcie realizacji 

 

- „Rewitalizacja parku miejskiego – park dziecięcych uśmiechów” ul. Parkowa w Głuszycy, 

Koszt 6.200,00 zł – dofinansowanie 5.000,00 zł z BZ WBK w ramach  projektu „Bank 

Dziecięcych Uśmiechów”, w ramach projektu wykonano klomb z nasadzeniami krzewów 

ozdobnych, ustawiono nowe ławki parkowe, 

 

-„Dolnośląski Eko Kalejdoskop” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Forum 

Aktywności Lokalnej  w Wałbrzychu na terenie Gminy Głuszyca. 

W ramach projektu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 powstał w ramach inicjatywy XVI  - 

„Zielony Ogród”, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach inicjatywy XII – projekt 

„Ratujmy zapylacze” – projekty miały na celu realizację działań ekologicznych – 

zagospodarowanie terenu, zakup i sadzenie drzew i krzewów, montaż ekologicznego 

oświetlenia, zakup domków dla zapylaczy, montaż ławek i koszy, działania promocyjne na rzecz 

ochrony środowiska. 

 

- „Modernizacja placu zabaw przy ul. Ogrodowej w Głuszycy”, wartość zadania: 79.989,84 zł, 

zadanie zostało zrealizowane z budżetu Gminy, powstał nowoczesny plac zabaw z huśtawkami, 

bujakami, zestawem zabawowym,  ławkami dla opiekunów, teren jest oświetlony                                 

i monitorowany, 

 

- „Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja parku miejskiego poprzez 

budowę skateparku”. Łączny koszt: 373.576,85 zł, dofinansowanie: 237.706,00 zł – PROW                    

w ramach LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” – w ramach zadania w Ogrodzie Jordanowskim 

przy ul. Grunwaldzkiej powstał nowoczesny skatepark z wieloma elementami do wykonywania 



 

ewolucji na deskorolkach, hulajnogach czy wrotkach, 

 

 
 

- „Budowa otwartych stref aktywności na terenie gminy Głuszyca”, koszt zadania 264.975,99 zł, 

dofinansowanie 125.000,00 zł, podpisano Umowę z MSiT w ramach programu rozwoju małej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018. W ramach 

projektu zagospodarowano trzy miejsca zlokalizowane na terenie gminy Głuszyca: 

a). lokalizacja na terenie osiedla mieszkaniowego ul. Łukasiewicza wariant rozszerzony - 

instalacja obiektów małej architektury - urządzenia rekreacyjne - siłownia zewnętrzna                          

9 elementów, zabawowe - huśtawka, bujak, zestaw zabawowy i towarzyszące - ławki                            

z oparciem, stół do szachów,  pod urządzeniami placu zabaw wykonano żwirkową nawierzchnię 

amortyzującą upadki, utwardzono teren na ciągach pieszych, zamontowano ogrodzenie wraz                    

z furtką, wykonano nasadzenia żywopłotu i nawierzchnię trawiastą, powierzchnia 

zagospodarowanego terenu to 311 m2; 

b). lokalizacja w Ogrodzie Jordanowskim ul. Grunwaldzka wariant rozszerzony - instalacja 

obiektów małej architektury - urządzenia rekreacyjne-siłownia zewnętrzna 9 elementów, 

zabawowe-huśtawka, bujak, zestaw zabawowy, piramida linowa i towarzyszące- ławki                        

z oparciem, stół do szachów, wykonano pod urządzeniami placu zabaw żwirkową nawierzchnię 

amortyzującą upadki, zamontowano ogrodzenia wraz z furtką, odtworzone zostały trawniki, 

zdemontowane zostały istniejące stare urządzenia rekreacyjne, powierzchnia 

zagospodarowanego terenu to 995 m2; 

c). lokalizacja na działce ul. Grunwaldzka nr 72 wariant podstawowy - instalacja obiektów małej 

architektury – urządzenia rekreacyjne -siłownia zewnętrzna 9 elementów i towarzyszące - ławki                       

z oparciem, stół do szachów, zamontowano ogrodzenie wraz z furtką, odtworzono trawniki, 

zdemontowano istniejące urządzenia rekreacyjne, powierzchnia zagospodarowanego terenu to 

385 m2. 

We wszystkich lokalizacjach zamontowane zostały stojaki na rowery, tablice informacyjne, 

została uporządkowana zieleń istniejąca. Powstały nowoczesne strefy do wypoczynku, rekreacji 



 

i zabawy dla mieszkańców. 

 
 

 

 
 



 

- „Kreatywny Maluch – budowa placu zabaw  w Głuszycy”. Celem zadania było - Podniesienie 

atrakcyjności turystycznej regionu poprzez promocję lokalnych zasobów dziedzictwa 

kulturowego, historycznego  i przyrodniczego. Projekt współfinansowany był ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” W ramach 

realizacji projektu został zagospodarowany skwer zieleni przy głównej drodze wojewódzkiej 

przy ul. Sienkiewicza. Zdemontowane zostały stare urządzenia oraz przygotowano teren pod 

montaż placu zabaw. Zamontowany został plac zabaw składający się z bezpiecznych, 

estetycznych i niezwykle atrakcyjnych elementów dla dzieci młodszych i starszych. W skład 

zestawu wchodzi: drabinka pozioma i krzyżakowa, ścianka gimnastyczna, wieża z dachem 

dwuspadowym, pomost łukowy, przeplotnia łańcuchowa, zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, 

karuzela tarczowa, huśtawka pojedyncza „bocianie gniazdo”, bujak konik. Zamontowano 

również tablicę dwustronną – z jednej strony informującą o projekcie, o walorach 

przyrodniczych obszaru LGD oraz zawierającą regulamin placu zabaw, z drugiej strony 

informującą o segregacji odpadów.  

 

 
 

- kolejnym z zadań było utwardzenie placu postojowego w parku przy ul. Parkowej w celu 



 

uporządkowania problemu z parkowaniem pojazdów na terenach zielonych. 

 

Wszystkie te działania przyczyniły się w znacznym stopniu do podniesienia atrakcyjności terenów 

zielonych w gminie, nadanie im nowych funkcji. Co roku dokonywane są nowe nasadzenia 

kwiatów i krzewów. 
 

Projekt podstawowy nr 5 

Rewitalizacja budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Głuszycy wraz                       

z zagospodarowaniem terenów na cele wypoczynkowo-rekreacyjne  

 

Stan realizacji: w trakcie realizacji 

 

Z uwagi na planowane przenosiny przedszkola w nowe miejsce tj. do obiektu po były 

gimnazjum, obiekt przedszkola planowany jest do zaadaptowania i przebudowy na cele Centrum 

Usług Socjalnych. W ramach zadania zaplanowano kompleksowy remont i odnowę budynku 

przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej 15, w tym remont dachu wraz z kominami, rynnami i rurami 

spustowymi, remont elewacji, remont klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

modernizacja lub wymiana instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, odwodnienie budynku, 

remont schodów, zagospodarowanie terenu –  utwardzenie miejsc postojowych i dojść do 

budynku, wykonanie nasadzeń oraz schodów zewnętrznych. 

 

Projekt podstawowy nr 6 

Sportowa Głuszyca – modernizacja boiska miejskiego oraz basenu przy ul. Dolnej  

 

Stan realizacji: w trakcie realizacji 

 

- „Modernizacja boiska miejskiego przy ul. Dolnej w Głuszycy”, w miesiącu lipcu 2021 r. 

złożony został wniosek na dofinansowanie realizacji zadania  do LGD Partnerstwo 

Sowiogórskie, wniosek został oceniony pozytywnie, w miesiącu marcu 2022 r. została podpisana 

umowa o dofinansowanie. Trwają prace budowlane - pierwszy etap prac ma obejmować 

rozbiórkę starych siedzisk i budowę nowych, budowę bieżni czterotorowej oraz bramy 

wjazdowej. Również w miesiącu marcu 2022 r. został złożony kolejny wniosek do LDG 

Partnerstwo Sowiogórskie na kolejny etap modernizacji boiska (modernizacja nawierzchni 

boiska, budowa wygrodzenia strefy boiska, budowa oświetlenia). Po wykonaniu wszystkich 

zaplanowanych prac w gminie powstanie nowoczesny obiekt sportowy, spełniający wymogi do 

organizacji meczy piłkarskich, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży. 

 

- „Budowa toru rolkowego przy ul. Dolnej w Głuszycy” Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. Inwestycja obejmie wykonanie trasy dla rolkarzy o długości ok. 240 

m i szerokości toru min. 2,5 m, a także strefy dla użytkowników wykonujących ewolucje na 

rolkach, hulajnogach, deskorolkach. Obiekt będzie ogrodzony aby zapewnić bezpieczeństwo 

użytkownikom  i zabezpieczyć przed niekontrolowanym wyjazdem na ul. Dolną. Trasa zostanie 

wykonana w sposób zapewniający szybkie i efektywne odprowadzenie wody.  Zamontowana 

zostanie też infrastruktura towarzysząca, m.in. ławki z oparciem, stojaki na rowery, kosze na 

śmieci, tablica z regulaminem użytkowania toru rolkowego. Planowany termin zakończenia 

robót to styczeń 2023 r. 

 



 

Projekt podstawowy nr 7 

Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  

 

Stan realizacji: zrealizowano 

 

W ramach projektu planowane było do wykonania zadanie związane z termomodernizacją 

budynku po byłej szkole przy ul. Parkowej 9 i adaptowanie go na potrzeby administracyjne, 

zrealizowano projekt pn. „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby 

wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy”.  

 
 

Podpisana została umowa na dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Aglomeracji Wałbrzyskiej. Całkowity koszt: 1.970.702,17 zł, dofinansowanie ze środków 

unijnych 1.072.062,00 zł oraz z budżetu państwa 126.125,00 zł. Prace ostały zakończone                        

w grudniu 2021 r. w ramach zadania wykonano m.in. remont dachu wraz z montażem paneli 

fotowoltaicznych, remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji 

elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z montażem pieca gazowego, 

montaż wentylacji. Remont ścian wewnętrznych, wymiana podłóg i  posadzek, remont dwóch 

klatek schodowych. Zamontowana została również winda na parter budynku w celu 

udostępnienia go dla osób niepełnosprawnych. Od marca 2022 r. w obiekcie funkcjonuje 

siedziba Urzędu Miejskiego w Głuszycy. 

 

Projekt podstawowy nr 8 

Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski                         



 

w Głuszycy  

 

Stan realizacji: zrealizowano 

- „Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski                 

w Głuszycy” zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków RPO WD ZIT AW. 

Wartość zrealizowanych prac to  1 100 000,00 zł, dofinansowanie ok. 800 000,00 zł 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych dokonano przeglądu obiektu pod 

kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków i nietoperzy) zgodnie                 

z zaleceniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.  

W ramach prac wykonano remont kopuły, częściową wymianę obróbek blacharskich, demontaż         

i montaż konstrukcji pod dzwonnicę, instalację sygnalizacji pożaru w kościele, budowę 

sygnalizacji oświetlenia awaryjnego  w kościele, remont klatki schodowej wraz z montażem 

nowych metalowych schodów, renowację drzwi drewnianych prowadzących na taras widokowy, 

remont tarasu widokowego – posadzka, balustrady. Wykonano również remont elewacji części 

kościoła oraz całej wieży wraz z malowaniem. Zainstalowano tablice informacyjne, obiekt jest 

udostępniony dla zwiedzających. 

 
 

Projekt podstawowy nr 9 

Modernizacja przestrzeni i obiektów sportowych Gimnazjum w Głuszycy  

 

Stan realizacji: w trakcie realizacji 

 

Ponieważ w trakcie trwania obowiązywania LPR zmienił się system oświaty w Polsce, 

zlikwidowane zostały Gimnazja, w związku z tym obiekt postanowiono przeznaczyć na inne cele 

związane z opieka nad dziećmi. I tak w roku 2017 projekt pn. „Sowiogórski Raj – Głuszyca – 

adaptacja pomieszczeń szkolnych na żłobek” został zrealizowany przy współudziale środków               



 

w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3 

„MALUCH plus”, placówka funkcjonuje od kwietnia 2018 r.. W ramach projektu zaadaptowano 

na potrzeby żłobka I piętro budynku – powstały nowoczesne sale, toalety, zaplecze, w żłobku 

jest 45 miejsc dla dzieci. 

 

Ponieważ do zaadaptowania są jeszcze dwa piętra, parter oraz sala gimnastyczna – opracowany 

został projekt technicznych adaptacji na potrzeby przedszkola, tak aby obiekt w całości był 

wykorzystany. 

 

- projekt pn.: „Sowiogórski Raj Głuszyca - Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na 

przedszkole” – złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 – Fundusz Inwestycji Lokalnych dla części związanej z wykonaniem robót 

budowlanych adaptacyjnych w budynku, wnioskowana kwota 2 365 629,90 zł, niestety nie 

uzyskaliśmy dofinansowania na to zadanie, wniosek o dofinansowanie był również składany w 

ramach ZIT AW, ze względu na wyczerpanie środków wniosek znajduje się na liście 

rezerwowej, w miesiącu lipcu został złożony wniosek za pośrednictwem BGK  do programu 

Polski Ład na kwotę dofinansowanie 5.525.000,00 zł, wniosek nie uzyskał finansowania,                        

w miesiącu lutym 2022 ponownie złożony został wniosek  do kolejnej edycji programu Polski 

Ład – tym razem gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.840.000,00 zł. Po wyłonieniu 

wykonawcy robót budowlanych rozpoczną się prace, planowany termin zakończenia do grudzień 

2024 r. 

 

Projekt podstawowy nr 10 

Rewitalizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 85 

 

Stan realizacji: odstąpiono od realizacji 

 

W związku z planowaną budową nowej siedziby Komisariatu w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza, 

obiekt przy ul. Grunwaldzkiej 85 będzie przeznaczony najprawdopodobniej do sprzedaży. Nie są 

planowane do wykonania przez właściciela prace remontowe. 

 

Projekt podstawowy nr 11 

Kompleksowa rewitalizacja części wspólnych budynków wielorodzinnych wspólnot 

mieszkaniowych (lub termomodernizacja) wraz z odnową przestrzeni na obszarze rewitalizacji 

przy ul:  

 

Stan realizacji: w trakcie realizacji  

 

W ramach projektu zgłoszono de realizacji 91 budynków wielorodzinnych wspólnot 

mieszkaniowych. W ramach dostępnych programów dotychczas zrealizowano zadania pod 

nazwą „Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego”  w ramach Osi 

Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów” Poddziałanie nr 6.3.4 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – 

ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020                       

w następujących budynkach: 

1. ul. Grunwaldzka 17 na kwotę ok. 140 000,00 zł dofinansowanie 128 500,00 - remont 

elewacji z dociepleniem, remont klatki schodowej, remont schodów zewnętrznych, 



 

wymiana stolarki drzwiowej 

2. ul. Grunwaldzka 35 na kwotę ok. 290 800,00 zł dofinansowanie 247 200,00 - remont 

elewacji z dociepleniem, remont klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej 

3. ul. Grunwaldzka 45 na kwotę ok. 173 200,00 zł dofinansowanie 147 200,00 - remont 

dachu waz z kominami, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, remont schodów 

zewnętrznych, remont klatki schodowej, remont elewacji, wymiana instalacji 

elektrycznej 

4. ul. Grunwaldzka 41 na kwotę ok. 228 000,00 zł dofinansowanie 194 000,00 - remont 

elewacji, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, remont klatki schodowej, remont 

schodów- zewnętrznych, osuszenie nieruchomości 

5. ul. Grunwaldzka 43 na kwotę ok. 210 000,00 zł dofinansowanie 178 200,00 - remont 

dachu wraz z kominami, remont elewacji, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, remont 

klatki schodowej, remont schodów zewnętrznych 

6. ul. Grunwaldzka 46 na kwotę ok. 268 000,00 zł dofinansowanie 227 900,00 - remont 

dachu, remont elewacji z dociepleniem, osuszenie nieruchomości, remont klatek 

schodowych i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

7. ul. Grunwaldzka 92 na kwotę ok. 158 400,00 zł dofinansowanie 134 600,00 - remont 

klatek schodowych, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana rynien 

8. ul. Sienkiewicza 18 na kwotę ok. 116 900,00 zł dofinansowanie 106 800,00 - remont 

dachu wraz z kominami, remont elewacji 

9. ul. Sienkiewicza 23 na kwotę ok. 263 000,00 zł dofinansowanie 223 000,00 - remont 

dachu wraz z kominami, remont elewacji z dociepleniem, osuszenie budynku, remont 

klatki schodowej, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, zagospodarowanie terenu 

10. ul. Sienkiewicza 61 na kwotę ok. 166 700,00 zł dofinansowanie 128 500,00 - remont 

elewacji, remont klatki schodowej, renowacja bramy wejściowej, wymiana stolarki 

drzwiowej i okiennej, remont schodów zewnętrznych, remont ganku i werandy 

11. ul. Wysoka 3 na kwotę ok. 217 900,00 zł dofinansowanie 199 100,00 - remont dachu, 

elewacji, klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej 

12. ul. Sienkiewicza 5 na kwotę ok. 131 500,00 zł dofinansowanie 119 500,00 - remont 

dachu, odnowienie elewacji, uporządkowanie gospodarki ściekowej (zasypanie szamba, 

wykonanie nowego przyłącza do kolektora) remont klatki schodowej, drzwi 

zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej , uporządkowanie terenu nieruchomości 

13. ul. Sienkiewicza 28 na kwotę ok. 262 800,00 zł dofinansowanie 240 100,00 - remont 

dachu, odnowienie ścian budynku, remont klatek schodowych (3 klatki), wymiana drzwi 

wejściowych, naprawa schodów wewnętrznych 

14. ul. Leśna 6 na kwotę ok. 189 300,00 zł dofinansowanie 160 900,00 - remont dachu, 

odnowienie elewacji, wymiana okien w częściach wspólnych, remont klatki schodowej 

15. ul. Wysoka 1 na kwotę ok. 293 600,00 zł dofinansowanie 249 500,00 - remont dachu, 

renowacja drzwi, drenaż 

16. ul. Bohaterów Getta 10 na kwotę ok. 203 200,00 zł dofinansowanie 167 600,00 - 

termomodernizacja, wymiana drzwi, okien w częściach wspólnych elewacja, remont 

korytarza 

17. ul. Dolna 1 na kwotę ok. 232 200,00 zł dofinansowanie 180 000,00 - remont dachu                          

i kominów, odwodnienie budynku, remont klatki schodowej, remont schodów 

zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana instalacji gazowej, elektrycznej, wodnej, 

18. ul. Niecała 1 na kwotę ok. 208 800,00 zł dofinansowanie 177 500,00 - Remont dachu                    



 

i kominów, elewacja, wymiana instalacji elektrycznej, remont klatki schodowej 

19. ul. Sienkiewicza 25 na kwotę ok. 390 000,00 zł dofinansowanie 202 500,00 - remont 

elewacji z wymianą drzwi wejściowych, okien na klatce schodowej, docieplenie budynku 

(wraz z osuszeniem i odwodnieniem budynku), wykonanie drenażu, uszczelnienie 

zewnętrznych części budynku, remont instalacji elektrycznej wraz z montażem 

oświetlenia wewnętrznego na czujnik ruchu, remont klatki schodowej (malowanie ścian, 

remont schodów, wykonanie posadzek), wykonanie wentylacji, remont kominów. 

 

 
Z uwagi na brak możliwości pozyskania przez wspólnoty środków zewnętrznych w pozostałych 

budynkach wykonywane są prace konserwacyjne i remontowe, ale w przypadku dostępności 

środków zewnętrznych zarządcy wspólnot będą aplikować o środki, w celu dokonania 

kompleksowych remontów budynków.  

 

3. Postępy w realizacji LPR w odniesieniu do zaplanowanych projektów uzupełniających 

po sześciu latach od uchwalenia dokumentu. 

 

Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają za zadanie wzmocnić zaplanowane efekty 

procesu rewitalizacji i wpłynąć pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Głuszyca.  

 

Projekt uzupełniający nr 12 

Kompleksowa termomodernizacja budynków na obszarze kryzysowym poza obszarem 

rewitalizacji  

 

Stan realizacji: w trakcie realizacji 

 

W ramach projektu zgłoszono do realizacji  24 budynki wielorodzinne wspólnot mieszkaniowych.                      

W ramach dostępnych programów dotychczas zrealizowano zadania pod nazwą „Efektywność 

energetyczna budynku”  w ramach Osi priorytetowej 3 “Gospodarka niskoemisyjna” Działanie 3.3 

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, 

Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 

mieszkaniowym– ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną 



 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 w następujących budynkach: 

 

1. ul. Grunwaldzka 89 na kwotę ok. 196 000,00 zł dofinansowanie 164 300,00  

2. ul. Częstochowska 1 na kwotę ok. 337 400,00 zł dofinansowanie 283 300,00  

3. ul. Górnośląska 14 na kwotę ok. 223 100,00 zł dofinansowanie 187 300,00  

4. ul. Ogrodowa 5 na kwotę ok. 684 000,00 zł dofinansowanie 536 300,00  

5. ul. Łomnicka 1 na kwotę ok. 259 500,00 zł dofinansowanie 193 000,00  

 

W ramach prac najczęściej wykonywane były roboty związane z dociepleniem ścian 

zewnętrznych, łącznie ze ścianami fundamentowymi, ocieplenie stropodachu/ dachu, wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, remont klatek 

schodowych (malowanie ścian, remont schodów i poręczy, posadzek), wymiana instalacji 

elektrycznej wraz z montażem oświetlenia wewnętrznego na czujnik ruchu. 

 

Z uwagi na brak możliwości pozyskania przez wspólnoty środków zewnętrznych w pozostałych 

budynkach wykonywane są prace konserwacyjne i remontowe, ale w przypadku dostępności 

środków zewnętrznych zarządcy wspólnot będą aplikować o środki, w celu dokonania 

kompleksowych remontów budynków.  

 

Projekt uzupełniający nr 13 

Budowa centrum przesiadkowego w Głuszycy  

 

Stan realizacji: zrealizowany 

 

Na realizację projektu pn.: „Sowiogórski Raj - budowa centrum przesiadkowego                       

w Głuszycy”, gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania w ramach środków RPO ZIT 

AW w dniu 6.06.2019 r.,  

- w dniu 7 czerwca 2018 r. wyłoniono, w trybie przetargu nieograniczonego, dostawcę dwóch 

autobusów firmę Busimport Pl Sp. z o.o. z Niekli – wartość zadania 1.443.528,00 zł, autobusy 

zostały dostarczone w dniu 30 października 2018 r., zostały one zarejestrowane oraz 

ubezpieczone, 

- kolejnym zadaniem był wybór operatora do świadczenia usługi transportu publicznego na 

terenie gminy – postępowanie przetargowe ogłoszono w dniu 27 lutego 2019 r. W dniu                   

13 maja 2019 r. została podpisana umowa z operatorem transportu gminnego Centrum 

Nieruchomości i Transportu Beata Żołnieruk. Bezpłatna Komunikacja Gminna została 

uruchomiona w dniu 24 czerwca 2019 r. Z komunikacji korzystają dzieci i młodzież 

dojeżdżający do szkół, mieszkańcy udający się do centrum miasta na zakupy, do lekarza, do 

urzędów. Komunikacja cieszy się dużym powodzeniem, na bieżąco modyfikowany jest rozkład 

jazdy aby jak najlepiej wykorzystać posiadane zasoby i dopasować przejazdy do potrzeb 

mieszkańców. 



 

 
 

 
 

- kolejnym elementem projektu była budowa centrum przesiadkowego, w dniu 11 czerwca 2018 

r. wyłoniono, w trybie przetargu nieograniczonego, wykonawcę robót budowlanych firmę 

„SERAFIŃSKI” Roboty Ziemne i Budowlane Tomasz Serafiński    z Ludwikowic Kłodzkich – 

wartość zadania 2.138.499,98 zł. Wykonawca opracował projekt budowlany oraz uzyskał 

pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym. Prace budowlane zostały zrealizowane,                  

w dniu 20 grudnia 2019 r. odbyło się oficjalne otwarcie obiektu. W skład Centrum wchodzi 

wiata oraz zatoka autobusowa, przestronny parking na 185 samochodów, miejsca postojowe dla 

rowerów, motorowerów czy motocykli. Na użytek rowerzystów oddane zostały też dwa punkty, 

w których znajdują się myjki i podstawowe narzędzia do naprawy. Do dyspozycji została oddana 

poczekalnia oraz toalety. Miejsce jest oświetlone i monitorowane, co dodatkowo zwiększa 

bezpieczeństwo. 

 

 



 

Projekt uzupełniający nr 14 

Montaż instalacji OZE w budynkach publicznych i prywatnych na terenie gminy Głuszyca 

 

Stan realizacji: w trakcie  

 

Gmina od wielu lat promuje Odnawialne źródła energii i korzysta z wszystkich możliwych 

źródeł dofinansowania aby poprawić stan środowiska naturalnego i ograniczyć niską emisję, 

dzięki wsparciu funduszy Unijnych oraz krajowych zostały zrealizowane następujące zadania: 

- W roku 2015 zrealizowano zadanie pn.: „Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – budowa 

mikroinstalacji prosumenckich na terenie miejscowości Głuszyca Górna, Grzmiąca, Kolce, 

Łomnica, Sierpnica”. Łączny koszt: 961.566,46 zł, dofinansowanie: 793.593,00 zł – w ramach 

działania 321 „Podstawowe usługi  dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zamontowane zostały 32 instalacje 

fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych oraz 3 pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej. 

- W roku 2017 zrealizowano zadanie „Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – montaż instalacji 

OZE w budynkach szkolnych”, na budynkach szkoły nr 2 i nr 3 oraz obecnego żłobka 

zamontowane zostały panele fotowoltaiczne o ogólnej mocy 55 kWh oraz 2 pompy ciepła do 

cwu, wartość zadania ogółem 474.165,00 zł, dofinansowanie 399.755,00 zł, ilość produkowanej 

energii można na bieżąco sprawdzać www.oze.inteleko.pl/gluszyca 

 

- W latach 2018-2020 realizowane było zadanie „ Eko Gminy – montaż instalacji OZE                       

w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” – zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Nowa Ruda 

i Niechlów, wartość zadania ogółem to 8.069.798,00 zł, dofinansowanie 6.839.319,41 zł, w 

ramach projektu zamontowane zostały ogółem 382 instalacje OZE o mocy ogółem 3751,73 kW 

(panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę) z tego na terenie gminy Głuszyca 

zamontowano 126 instalacji (55 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 i 5 kW, 47 pomp ciepła do 

ciepłej wody użytkowej oraz do ogrzewania budynków i 24 kotły na biomasę),  

 

- w roku 2018 zrealizowane było zadanie „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy 

Głuszyca – zmiana systemu ogrzewania, wymiana pieców” – koszt zadania 1.050.328,37 zł, 

dofinansowanie dla mieszkańców 491.379,06 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  

Środowiska i Gospodarki Wodnej, zlikwidowano 88 starych kotłów węglowych, zamontowano 

58 kotłów gazowych, 1 pompę ciepła, 4 ogrzewania elektryczne,  14 kotłów na Pellet, 1 kocioł 5 

klasy, 

 

- obecnie trwa realizacja projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła                               

w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 

zadanie realizowane przez 15 gmin, dotyczy udzielenie grantu na wymianę wysokoemisyjnych 

źródeł ciepła, w terminie od 1.07.2020 do 30.10.2020 prowadzony był nabór wniosków, w 

gminie Głuszycy mieszkańcy złożyli 168 wniosków o udzielenie grantu, z czego przyznano 

dofinansowanie 83 osobom, podpisywane są umowy z mieszkańcami, trwa rozliczanie zadania, 

(zlikwidowane zostaną 83 nieefektywne źródła ciepła i zamontowane pompy ciepła, ogrzewanie 

gazowe, kotły na biomasę) 

 

- Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego – 

został opracowany i złożony wniosek o dofinansowanie projektu, w ramach zadania na terenie 

gminy mają zostać zamontowane panele fotowoltaiczne na budynku Centrum Kultury i budynku 

http://www.oze.inteleko.pl/gluszyca


 

Urzędu Miejskiego, w dniu 4.01.2022 r. Lider projektu MZUK Sp. z o.o. podpisał z Dolnośląską 

Instytucją Pośredniczącą we Wrocławiu Umowę o dofinansowanie projektu, wyłoniono w trybie 

przetargu Nadzór Inwestorski, trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie 

wykonawcy robót montażowych. 

 

Projekt uzupełniający nr 15 

Budynek przy Domie Dziennego Pobytu Senior Wigor, ul. 11 Listopada 6a w Głuszycy  

 

Stan realizacji: zrealizowany 

 

W Programu „Senior Wigor” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy, Polityki 

Społecznej i Rodziny, powstał dzienny dom opieki ramach. W wyniku przeprowadzonej 

adaptacji polegającej na podniesieniu ścian poddasza nieużytkowego wraz z wykonaniem 

nowego dachu z blachodachówki wraz z jego ociepleniem, dociepleniu podłóg poddasza 

styropianem wraz z wykonaniem posadzek betonowych, osadzeniu nowych okien, remoncie 

elementów wewnętrznych (tynki, posadzki, malowanie ścian i sufitów, płytki ceramiczne 

podłogowe, stolarka drzwiowa) instalacji wewnętrznych (elektryczne z montażem opraw 

oświetleniowych, wodno-kanalizacyjna, rozbudowie instalacji centralnego ogrzewania, montażu 

wyposażenia toalety i łazienki dla osób niepełnosprawnych, wykonaniu rampy najazdowej dla 

niepełnosprawnych, powstały pomieszczenia o ogólnej powierzchni użytkowej 132,59 m2, 

pomieszczenie ogólnodostępne, do spożywania posiłków, łazienka z prysznicem, miejsce 

pełniące funkcję szatni. Dodatkowo powstało pomieszczenie do zajęć ruchowych oraz do 

odpoczynku z miejscami do leżenia. Zostały zakupione meble oraz sprzęty – krzesła, stoły, 

fotele, stoliki kawowe, szafy, łóżka z materacem, bieżnia, wyposażona została również kuchnia. 

Stworzono miejsce dla 20 seniorów z gminy Głuszyca gdzie pod opieką wykwalifikowanej 

kadry mogą oni bezpiecznie spędzać czas. 

Co roku na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior + pozyskiwana jest 

dotacja w ramach programu publicznego dofinansowanego  w ramach Programu Wieloletniego 

„Senior+”, Moduł II „funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”    i  Klubu Senior+”: 

 

 

Projekt uzupełniający nr 16 

Rewitalizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Grunwaldzkiej 29 

 

Stan realizacji: zrealizowany 

 

W ramach przedmiotowego projektu zostały przeprowadzone prace: – termomodernizacja ścian 

zewnętrznych – docieplenie ścian piwnic – termomodernizacja dachu i docieplenie stropodachu 

– docieplenie podłogi na gruncie – wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych – instalacja 

centrali wentylacyjnej oraz nowych przewodów wentylacyjnych – modernizacja systemu 

ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Adaptacja pomieszczeń na cele 

funkcjonowania Domu Opieki.  



 

 
 

Proponowane projekty kierunkowe w sferze społecznej wspierające proces rewitalizacji  

 

Projekt nr 17 

Integracja społeczna poprzez aktywne formy wypoczynku i rekreacji 

 

W ramach projektu realizowane były różnorodne działania m.in.: 

- „Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich”, projekt realizowany ze środków Euroregionu Glacensis   

z partnerem Rokitnice w Orlickich Górach, wartość projektu 12.474,03 Euro, w ramach projektu 

dorośli i dzieci z terenu gminy Głuszyca uczestniczyli w plenerach malarskich na terenie gminy 

oraz w Czechach, w okolicach Rokitnic w Orlickich Górach wraz z mieszkańcami gminy 

partnerskiej czeskiej, wydany został album z pracami powstałymi podczas plenerów. Nawiązane 

zostały nowe znajomości i kontakty. 

- „Aktywny Trójkąt – promocja tras ACTIVE w Górach Sowich” – Gmina podpisała umowę                    

o dofinansowanie w ramach środków grantowych LGD Partnerstwo Sowiogórskie. W ramach 

zadania   wykonano materiały promocyjne m.in. mapy, ulotki, gadżety reklamowe – kubki, 

smycze, długopisy, torebki reklamowe, zakup balonu pneumatycznego 3m, w dniach 1-2 

września wystawiono stoisko reklamowe w galerii handlowej we Wrocławiu – koszt zadania ok. 

15.000,00 zł, 

 

Aby zapewnić mieszkańcom warunki do aktywnego spędzania czasu gmina zrealizowała projekt 

inwestycyjny pn.: „Sowiogórski Raj –Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3” 

W wyniku realizacji zadania powstał obiekt przyszkolnej krytej pływalni, z czterotorową niecką 

pływacką o wymiarach 16,67 x 8,5 m i głębokości od 0,9 do 1, m wraz z plażą hali basenowej 

oraz zapleczem szatniowo-natryskowym, pomieszczeniami dla ratowników, dodatkowo sauną 

oraz basenem jacuzzi. Budynek basenu połączony jest z budynkiem szkoły łącznikiem.                         

W obiekcie powstały szatnie i zaplecze sanitarne dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z poziomu 

parteru zapewniony jest poprzez dźwig platformowy z konstrukcją szybu i obudową dla 



 

niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania terenu wykonano utwardzone chodniki, 

miejsca postojowe w tym również dla osób niepełnosprawnych, powstała droga p. pożarowa, 

teren zielony z trawnikiem oraz strefą zieleni wysokiej. 

Wykonano m.in.: 

a) roboty budowlane związane z montażem drzwi p.poż. i ewakuacyjnych, wykonaniem okładzin 

ściennych, przebudową korytarza – łącznika ze szkołą, prace wykończeniowe;  

b) roboty instalacji elektrycznych – oprzewodowanie i tablice rozdzielcze, montaż osprzętu 

wewnętrznego, oświetlenie zewnętrzne i instalacji odgromowej;  

c) roboty instalacji sanitarnych – technologia kotłowni, instalacja ciepła technologicznego, 

instalacja c.o., instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacje wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji, 

instalacja wentylacji; 

d) technologia basenowa – urządzenia i instalacje basenu i basen jacuzzi, 

e) zagospodarowanie terenu – place postojowe i komunikacja zewnętrzna, urządzenia terenu, 

zieleń, droga p.pożarowa. 

Całkowita wartość zadania wynosiła 7.308.729,01 zł, dofinansowanie ze środków PFRON to 

kwota 482.212,01 zł, dofinansowanie w ramach pilotażowego programu budowy małych 

przyszkolnych krytych pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” dofinansowanego ze środków 

budżetu Województwa Dolnośląskiego w latach 2016 – 2017 to kwota 1.250.000,00 zł, 

dofinansowywanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej to kwota 1.980.180,00 zł 

W godzinach dopołudniowych, w obiekcie realizowane są zajęcia wychowania fizycznego dla 

uczniów głuszyckich szkół podstawowych. W godzinach popołudniowych w ramach realizacji 

programu „Umiem Pływać” we współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu prowadzone są                    

w obiekcie zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I-III, w ramach programu „Płynę Dalej” 

realizowane są zajęcia dla młodzieży z klas starszych. Z pływalni korzystają w ramach 

różnorodnych zajęć następujące osoby: - seniorzy na podstawie umowy z Fundacją Katolicka 

Inicjatywa Berit, - kuracjusze z Uzdrowiska Szczawno-Jedlina, - dzieci ze świetlicy 

integracyjnej w Głuszycy. 



 

 

Projekt nr 18 

Utworzenie i działalność centrum integracji społecznej 

 

W celu poprawy funkcjonowania seniorów, osób starszych i z ograniczoną mobilnością gmina 

zrealizowała projekt grantowy pn.: „Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób                              

z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności” w miesiącu styczniu 2021 został kupiony 

samochód marki Renault przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, samochód został 

zarejestrowany oraz ubezpieczony. Koszt zakupu samochodu to 132.000,00 zł, sfinansowany w 

100% ze środków programu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door – to - door oraz 

poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” Osi 

Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 

2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 -2020. Od miesiąca lutego 2021 r. Gmina świadczy usługi przewozu dla 

osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności, projekt finansowany w 100% ze środków 

unijnych  trwał do czerwca 2022 r. Od miesiąca lipca 2022 do końca grudnia 2023 roku projekt 

będzie realizowany ze środków gminy, w celu zapewnienia trwałości projektu. Realizacja 

projektu w znacznym stopniu ograniczyła wykluczenie komunikacyjne osób starszych                              

i z ograniczoną mobilnością, mogą one w każdej chwili skorzystać z wygodnego przewozu do 

lekarza, na rehabilitację, na zakupy. 



 

 

 

Projekt nr 19 

Asystent rodzinny w środowisku 

 

Projekt nr 20 

Warsztaty OPS – Rewitalizacja w wymiarze społecznym 

  

Na terenie gminy funkcjonuje od 2016 roku Dzienny Dom Senior+ dla 22 osób, 

współfinansowany ze środków gminy oraz dofinansowany w ramach Programu Wieloletniego 

„Senior+” na lata 2021-2025. Ze względu na duże zainteresowanie seniorów udziałem                          

w zajęciach DDS w roku 2019 powstał Klub Senior+  dla 15 osób, współfinansowany ze 

środków gminy oraz dofinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 

2021-2025,  

W w/w placówkach realizowany jest od 2020 roku projekt dofinansowany  przez Unię 

Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020, pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca!” 

realizowany w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, 

Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.                 

W ramach projektu realizowane są zajęcia w Klubie Senior+ i Dziennym Domu Senior+                   

w Głuszycy, m.in.( odbywają się warsztaty z dekorowania, komputerowe, robótek ręcznych, 

hortiterapia, ruchowe, kulinarne, muzyczne, teatralne, radiowe, dziennikarskie, fotograficzne, 

dietetyczne; seniorzy z DDS korzystają z poczęstunku natomiast z KS mają zapewnione 

codzienne posiłki; uczestniczą w wyjazdach jedno i dwudniowych, do kina, teatru. Pracę                   

i opiekę nad seniorami wspomaga wolontariat. Wolontariusze średnio przebywają 35-40 godzin 



 

w miesiącu w Domu Seniora i Klubie Seniora. Praca wolontariuszy w DDS i KS sprowadza się 

przede wszystkim do dotrzymywania naszym seniorom towarzystwa. Ponieważ osoby starsze 

miewają problemy ze sprawnym poruszaniem się, mają też ograniczone możliwości 

podejmowania inicjatyw towarzyskich. Dlatego wolontariusz to bezcenny rozmówca, słuchacz                

i wspólnik w rozrywce, natomiast w zajęciach warsztatowych pomagają uczestnikom                         

w prawidłowej realizacji zadań), 2 opiekunki świadczą usługi w ramach zadania tj. wsparcie 

seniorów  w codziennym funkcjonowaniu, zakupiono i przekazano seniorom 10 bransoletek 

życia, 

Gmina jest partnerem w następujących projektach „Całodobowe usługi opiekuńcze nad 

osobami niesamodzielnymi realizowane w Głuszycy” realizowany przez Stowarzyszenie 

“Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”  oraz „Samodzielni niesamodzielni - poprawa dostępu 

do wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie trzech południowych powiatów Dolnego 

Śląska” który realizuje Optimal Spółdzielnia Socjalna – gdzie koordynuje świadczenie usług 

animacyjnych dla grupy osób niesamodzielnych (w tym osób starszych, niepełnosprawnych, 

schorowanych) w liczbie do 30 osób będących uczestnikami każdego projektu. 

W okresie od 01 stycznia - do 31 grudnia 2021  roku Gmina Głuszyca realizowała Program 

Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów pn. "Nasz Senior" 

dla gminy Głuszyca na lata 2019 - 2025. Program uwzględnia wewnętrzne zróżnicowanie 

populacji osób starszych i promuje działania mające na celu podtrzymanie aktywności osób 

starszych i zapewnienie ich udziału w życiu społecznym oraz działania ukierunkowane na osoby 

o ograniczonej samodzielności. Seniorzy stanowią bardzo zróżnicowaną grupę społeczną.                             

W ramach Programu podjęto takie działania jak: 

 stała poprawa jakości usług socjalnych na rzecz osób starszych. 

 rozwój poradnictwa, wsparcia dla członków rodziny seniorów w celu intensyfikacji usług, 

podniesienia poziomu i efektywności świadczeń. 

 poprawa dostępności informacji dla seniorów, 

 angażowanie rodzin do realizowania pomocy usługowej na rzecz starszych członków 

rodziny. 

 wspieranie podmiotów w zakresie tworzenia alternatywnych form opieki nad osobami 

starszymi t.j opieka długoterminowa, dzienne domy pobytu czy pomocy. 

 rozwój usług medycznych i rehabilitacyjnych dostosowanych do potrzeb osób starszych                  

w tym usług innowacyjnych na rynku jak teleopieka seniora. 

 użyczanie starszym osobom niesamodzielnym oraz przewlekle chorym niezbędnego 

sprzętu ułatwiającego im samodzielne funkcjonowanie.  

 wdrażanie wczesnej profilaktyki geriatrycznej. 

 pomoc w dostępności do dobrej jakości usług medycznych dla seniorów. 

 upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej w lokalnych mediach. 

 poprawa dostępności informacji dla seniorów. 

 informowanie oraz edukowanie seniorów o przysługujących im prawach                                 

i przywilejach socjalnych. 

 inicjowanie działań samopomocowych z udziałem seniorów (szczególnie w obrębie 

najbliższego środowiska zamieszkania). 

 rozwój form pośrednich pomiędzy pomocą środowiskową a stacjonarną (domy dziennego 

pobytu, kluby seniora, świetlice, Uniwersytet Trzeciego Wieku itp.) 



 

 likwidowanie barier architektonicznych w środowisku lokalnym seniora - dostępność do 

instytucji publicznych. 

 działania edukacyjne w zakresie nabywania kompetencji koniecznych do kontaktów                 

z osobami starszymi w rodzinie (wyposażenie członków rodziny w podstawową wiedzę        

z zakresu gerontologii społecznej i geriatrii – szczególnie usługi pielęgnacyjne, jak 

również uwrażliwienie rodzin na potrzeby i oczekiwania seniorów).  

 zwiększenie seniorom dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych 

oraz oferty przedsiębiorców poprzez promowanie Ogólnopolskiej Karty Seniora. 

 stosowanie oraz rozwijanie systemu ulg i zwolnień umożliwiających większy dostęp do 

oferty przygotowanej przez instytucje publiczne, w szczególności instytucje kultury                     

i sportu. 

W ramach Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu 

Seniorów pn. "Nasz Senior" dla gminy Głuszyca na lata 2019 - 2025 w okresie 

sprawozdawczym w Gminie Głuszyca realizowano innowacyjną usługę Teleopieka- Bransoletka 

Życia dla osób starszych po 65 roku życia. Bransoletki mają za zadanie monitorować stan 

zdrowia seniorów i wywołać szybką reakcję służb ratowniczych  w przypadku zagrożenia życia. 

W ramach programu Teleopieka - „Bransoletka Życia” w Gminie Głuszyca objętych tą formą 

wsparcia jest 16 osób. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy w 2021 r. realizował program "Opieka75+". 

Nieodpłatną pomocą w postaci usług opiekuńczych w ramach programu objęto, zgodnie                           

z Uchwałą Rady Miejskiej w Głuszycy XLVI/319/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. osoby, które 

ukończyły 75 rok życia i są osobami samotnie gospodarującymi w rozumieniu ustawy                     

o pomocy społecznej. Dotychczas, z uwagi na fakt konieczności ponoszenia kosztów za usługi, 

osoby, które wyrażały chęć wsparcia rezygnowały z tej formy pomocy. Ponadto Ośrodek 

wspiera seniorów odpowiednio wsparciem finansowym, rzeczowym czy też w formie 

poradnictwa w ramach utworzonego Punktu Informacji przy OPS dla osób niepełnosprawnych                     

i starszych. Dzięki realizacji programu "Opieka75+" na terenie gminy Głuszyca zwiększono 

dostępność tej formy pomocy wśród osób starszych wymagających pomocy. W 2021 roku ta 

formą pomocy objęto 17 osób starszych powyżej 75 roku życia.  

 

Ze względu na ograniczone zasoby kadrowe oraz środki finansowe, nie było możliwe 

zrealizowanie wszystkich zadań w założonym zakresie. Jednak zdobyte w ostatnich latach 

doświadczenie pozwoli jeszcze lepiej wykorzystywać różnorodne formy dofinansowania                       

i realizować projekty dedykowane potrzebującym.  

 

Proponowane działania uzupełniające w sferze gospodarczej 

 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji zapisano do realizacji zadania j.n. z uwagi na brak 

możliwości pozyskania dofinansowania na realizację tego typu działań oraz ograniczone środki 

finansowe własne gminy, nie zrealizowano zadań w zaplanowanym zakresie. Jednak w miarę 

możliwości wykorzystano dostępne programy i zrealizowano zadania, które docelowo 

przyczynią się do zrealizowania celów uzupełniających w sferze gospodarczej. 



 

 

Projekt nr 21 

Promocja turystyki – zestaw działań w ramach Urzędu wraz z utworzeniem i  działalnością 

punktu informacji turystyczno-kulturalnej 

 

Projekt nr 22 

Projekt szkoleniowo-doradczy – szkolenia pomoc doradcza dla przygotowania i realizacji 

projektów z udziałem instrumentów wsparcia funduszy pożyczkowych 

 

Projekt nr 23 

Program wsparcia przedsiębiorców wraz z uruchomieniem punktu konsultacyjnego 

 

-  „Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy – utworzenie terenów inwestycyjnych”.  Projekt 

polega na utworzeniu terenów inwestycyjnych na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej                     

w Głuszycy. Projekt przewiduje wykonanie robót drogowych (drogi wewnętrznej, 2 zjazdów                   

z drogi powiatowej, chodników), robót wod-kan (kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią 

ścieków, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, przyłączenie do sieci wodociągowej) i robót 

elektrycznych (oświetlenia zewnętrznego, zasilania oczyszczalni ścieków i pomp zatapianych). 

Uwzględniono przygotowanie dokumentacji projektu, nadzór inwestorski, zarządzaniem 

projektem i promocję projektu oraz promocję terenów inwestycyjnych. Zadania: 1. Utworzenie 

terenów inwestycyjnych na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Głuszycy, 2. Działania 

promocyjne. Cel główny projektu: zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP na 

obszarze Gminy Głuszyca poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych. Odbiorcami projektu 

będą przedsiębiorcy, którzy będą zainteresowani zakupem uzbrojonych dzięki projektowi 

działek inwestycyjnych, na których będą lokalizowali swoje inwestycje gospodarcze. 

Działalność Wnioskodawcy będzie koncentrowała się na pozyskaniu inwestorów celem 

obłożenia terenów inwestycyjnych (prowadzenie działań promocyjnych) oraz współpracy                       

z przedsiębiorstwami w celu zachęcenia ich do inwestowania w Gminie Głuszyca. Wytworzona 

w ramach projektu infrastruktura będzie udostępniana odbiorcom w oparciu o otwarte, 

przejrzyste i niedyskryminujące zasady. Wnioskodawcą, inwestorem i operatorem projektu 

będzie Gmina Głuszyca. Operatorem dla wybudowanych w ramach projektu sieci wod-kan 

będzie Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji. Operatorem infrastruktury drogowej, 

oświetlenia ulicznego i oczyszczalni będzie Gmina Głuszyca. 



 

 

  

1.1.1 Oczekiwane wskaźniki osiągnięć. 

Aby możliwa była ocena  projektu przyjęto podstawowe wskaźniki: 

 Wskaźniki produktu. 

 Wskaźniki rezultatu. 

Przyjęte kategorie wskaźników wynikają ze standardowych kryteriów ocen projektów 

dofinansowanych z Unii Europejskiej. Oto przykładowe wskaźniki: 

Wskaźniki produktu 

 Liczba budynków poddanych renowacji i termomodernizacji – 24, 

 Powierzchnia budynków poddanych renowacji i termomodernizacji – ok. 14 400 m2, 

 Długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją – 

2,1 km, 

 Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjno/ społeczne/ 

kulturalne – 2, 

 Powierzchnia budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjno/ 

społeczne/ kulturalne – 2700 m2, 

 Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę – 3600 

m2, 

 Powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele gospodarcze. 

 Liczba systemów zabezpieczeń przed zagrożeniem bezpieczeństwa 

 Powierzchnia zmodernizowanej infrastruktury drogowej – 9600 m2, 

 Długość wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony 

środowiska. 

 Powierzchnia zdegradowanych obszarów miasta poddanych rewitalizacji – ok. 1, 5 ha, 

 Liczba zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego i/lub zabytków - 1, 

 Powierzchnia zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego i/lub zabytków – 

430 m2, 

Wskaźnikami rezultatu : 

 Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury, turystyki i Sportu – 5, 



 

 Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej, turystycznej i sportowej – 

Ok. 5000 osób, 

 Ograniczenie kosztów eksploatacji budynków mieszkalnych – ok. 20 %, 

 Ograniczenie kosztów eksploatacji obiektów użyteczności publicznej – ok. 20% 

 Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami 

 Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym. 

 Liczba nowych miejsc pracy  

 Liczba przestępstw w mieście 

 Wskaźnik wykrywalności przestępstw i wykroczeń 

 Liczba mieszkańców na terenach zrewitalizowanych – 1200 osób, 

 Liczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie min 2 lat) 

 Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie inicjatyw społecznych. 

 Liczba nowych miejsc noclegowych 

 Liczba użytkowników terenów zielonych – ok. 2000 osób. 

 

3. Podsumowanie  

 

Mimo zakończenia okresu na jaki był przewidziany okres realizacji LPR trwa realizacja 

wszystkich postawionych celów rewitalizacji i zaplanowanych kierunków działania, co ma 

zaspokoić w pełni potrzeby rewitalizacyjne i wyeliminować negatywne zjawiska występujące na 

obszarze rewitalizacji.  

W okresie objętym sprawozdaniem, z 11 zaplanowanych projektów podstawowych, rozpoczęto 

realizację 8 projektów (z uwagi na to, iż projekty te dotyczą wielu zadań cząstkowych, mimo 

zrealizowania ich w około 70 % jest jeszcze wiele elementów do ich zakończenia), zakończono 

realizację 3 projektów podstawowych. Gruntowna realizacja wszystkich wskazanych w LPR 

projektów podstawowych i przedsięwzięć dodatkowych jest kluczowa dla powodzenia procesu 

rewitalizacji oraz osiągnięcia założonych efektów, ponieważ tylko kompleksowe działania                        

o charakterze zarówno inwestycyjnym jak i społecznym przyczynią się do osiągnięcia 

założonych rezultatów.  

W okresie sprawozdawczym, żaden z beneficjentów nie zgłosił nowych projektów do realizacji, 

a także nie wystąpił o modyfikację projektów ujętych w programie. Nie wystąpiły przesłanki do 

aktualizacji programu w tym zakresie.  

Mimo ograniczonych środków finansowych, braku możliwości pozyskania dofinansowania na 

realizację wielu zadań, projekty wpisane jako najważniejsze do uzyskania jak najlepszych 

wyników rewitalizacji obszaru gminy Głuszyca zostały w znacznym stopniu zrealizowane. Na 

tej podstawie będzie można w dalszym ciągu realizować kolejne zadania i projekty. 

 

 

 

 

 

 
Opracował: 

Referat Inwestycji, Rozwoju i Promocji 


