
Załącznik nr 2 

 

 

 

LISTA “A” PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW  
 

 

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz na lata 2016 – 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. 1 

Nazwa projektu Stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej  

w Gniewkowie na cele kulturalne i rekreacyjne. 

Nazwa 

wnioskodawcy 

Gmina Dobromierz 

Krótki opis 

problemu 

Teren przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie wymaga zagospodarowania. Przy 

świetlicy znajduje się boisko sportowe, które z biegiem lat niszczeje (częściowo 

zniszczone i wybrakowane są trybuny) i przez to jest coraz mniej używane. Znajdujący 

się również przy nim niewielki park, wymaga usunięcia zbędnego zakrzewienia, czy  

chociażby montażu ławek parkowych.  

W Gniewkowie to jeden z większych obszarów, który można wykorzystać dla 

spotkania się większej ilości osób. Sporadycznie odbywają sie tutaj zajęcia, zawody 

sportowe, czy festyny wiejskie. Ale zanim to nastąpi, należy obszar przygotować.  

To wymaga sporych nakładów pracy i finansów. Dlatego też gruntowne przygotowanie 

i odpowiednie zagospodarowanie terenu pozwoli na większą możliwość organizowania 

spotkań i imprez plenerowych. 

Cele projektu  poprawa jakości przestrzeni publicznych umożliwiającej integrację 

mieszkańców i umocnienie spójności społecznej 

 wprowadzanie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i 

gospodarcze, w tym: rozwój działalności kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, 

opiekuńczej, integracyjnej, turystycznej 

 poprawa jakości życia mieszkańców, uczestnictwo w kulturze i rekreacji, 

aktywizację obywatelską i wolontariat, poprawę zatrudnienia i zmniejszenie 

poziomu przestępczości 

 kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Projekt dotyczy zagospodarowania obszaru przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie na 

cele kulturalne i rekreacyjne, poprzez wykonanie niezbędnych robót związanych  

z oczyszczeniem zbędnego zalesienia parku przy boisku sportowym, a w kolejnym 

etapie budowy trybun sportowych.  

Realizacja projektu umożliwi poprawę estetyki i wizerunku terenu, z zapewnieniem 

możliwości spędzania wolnego czasu (również w aktywnej formie) oraz organizacji 

imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną. 

Miejsce 

realizacji 

projektu 

Miejscowość Gniewków  

Szacowana 

wartość 

projektu 

100 000,00 zł 

Prognozowane 

produkty i 

rezultaty 

 powierzchnia zrewitalizowanych obszarów (w tym: przestrzeni publicznych) – 

1,5 ha 

 sposób oceny: na podstawie protokołu odbioru robót 

 liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń: kulturalnych, sportowych, 

rekreacyjnych na obszarze zdegradowanym – 5 szt./rok 

 liczba uczestników zorganizowanych imprez i wydarzeń: kulturalnych, 

sportowych, rekreacyjnych na obszarze zdegradowanym – 1500 osób 

 sposób oceny: na podstawie sprawozdania 

 

 



Lp. 2 

Nazwa projektu Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców wsi Borów poprzez budowę chodnika 

od budynku nr 3 w kierunku centrum wsi. 

Nazwa 

wnioskodawcy 

Gmina Dobromierz 

Krótki opis 

problemu 

Brak chodnika w Borowie to duży problem dla lokalnej społeczności. Droga jest 

wąska, a ruch pojazdów duży. Z drogi tej korzystają nie tylko kierowcy pojazdów 

osobowych, ale w dużej mierze przebiega tędy transport ciężki do pobliskich kopalni 

granitu. Tak duże natężenie ruchu, przy braku chodnika dla pieszych, jest realnym 

zagrożeniem dla ich zdrowia i życia. 

Powstały chodnik stałby się łącznikiem między częścią Borowa tzw. “Zygląg”, a 

centrum miejscowości. 

Cele projektu  poprawa warunków zamieszkania w obszarze rewitalizowanym  

 poprawa jakości życia mieszkańców  

 kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Projekt dotyczy budowy we wsi Borów chodnika, który usprawni i poprawi 

bezpieczeństwo pieszych na tej wąskiej i ruchliwej ulicy. Proponowany chodnik będzie 

rozpoczynał swój bieg od zabudowań przy nr 3 (teren tzw. Zygląg) i przebiegał w 

kierunku centrum wsi, tak aby połączyć się z istniejącym tam chodnikiem. Planowana 

jego długość wyniesie ok. 750 m przy szerokości 1,2 m.  

Budowa chodnika pozwoliłaby na istotne zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, 

usprawnienie ruchu samochodowego (brak konieczności wymijania pieszych, którzy 

często idą po obydwu stronach jezdni) oraz zwiększenie komfortu życia mieszkańców, 

zwłaszcza starszych oraz dzieci.  

Miejsce 

realizacji 

projektu 

Miejscowość Borów 

Szacowana 

wartość 

projektu 

300 000,00 zł 

Prognozowane 

produkty i 

rezultaty 

 liczba obiektów poddanych rewitalizacji (przebudowie, rozbudowie, 

odbudowie, modernizacji), w tym: na cele społeczne i gospodarcze) – 1 szt. 

 sposób oceny: na podstawie protokołu odbioru robót 

 liczba użytkowników obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji 

(przebudowie, rozbudowie, odbudowie, modernizacji), w tym: na cele 

społeczne, gospodarcze, edukacyjne, kulturowe - 200 osób 

 sposób oceny: na podstawie sprawozdania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. 3 

Nazwa projektu Zagospodarowanie terenu przy kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

i przy zamku w Roztoce, poprzez oczyszczenie stawu wraz z rewitalizacją 

przyległej do niego przestrzeni. 

Nazwa 

wnioskodawcy 

Gmina Dobromierz 

Krótki opis 

problemu 

Obszar przy kościele wraz z przyległym zamkiem i znajdującym się stawem jest 

terenem podlegającym ochronie. Z roku na rok coraz bardziej niszczeje. Aby zachować  

dziedzictwo kulturowe i stworzyć odpowiednią przestrzeń publiczną dla 

przybywających mieszkańców i gości, należy ten teren odpowiednio zagospodarować. 

Od wielu lat teren nie był modernizowany, stąd brak poprawy jego estetyki. Znajdujący 

się pomiędzy kościołem a zamkiem staw, odstrasza swoim widokiem.  

Poewangelicki kościół jest zabytkiem wartym zwiedzenia, podobnie wybudowany w 

XVIII w. zamek. Brakuje tu odpowiedniego miejsca dla turystów, ale i samych 

mieszkańców.    

Cele projektu  poprawa jakości przestrzeni publicznych umożliwiających integrację 

mieszkańców i umocnienie spójności społecznej 

 wprowadzanie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i 

gospodarcze, w tym rozwój działalności turystycznej 

 kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Projekt polega na ochronie obszaru zabytkowego poprzez stworzenie bezpiecznej, 

wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej i rekreacyjnej o wysokiej jakości. Obszar stawu 

położony jest w obrębie objętym ochroną konserwatora zabytków tuż przy zamku i 

kościele.  

Działania będą dotyczyły oczyszczenia stawu, montażu fontanny oraz budowy deptaka 

wokół stawu wraz z ławkami parkowymi, koszami, lampami i nasadzeniami. Podjęcie 

działań inwestycyjnych polegających na uporządkowaniu i zagospodarowaniu 

zdegradowanej i nieuporządkowanej przestrzeni przyczyni się do ochrony przyrody. 

Obszar będzie wykorzystany głównie na cele rekreacyjne. 

Miejsce 

realizacji 

projektu 

Miejscowość Roztoka 

Szacowana 

wartość 

projektu 

200 000,00 zł 

Prognozowane 

produkty i 

rezultaty 

 powierzchnia zrewitalizowanych obszarów (w tym: przestrzeni publicznych) – 

1 ha 

 sposób oceny – na podstawie protokołu odbioru robót 

 liczba użytkowników obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji 

(przebudowie, rozbudowie, odbudowie, modernizacji), w tym: na cele 

społeczne, gospodarcze, edukacyjne, kulturowe – 1000 osób 

 sposób oceny: na podstawie sprawozdania 

 

 

 

 

 
 

 



Lp. 4 

Nazwa projektu Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zamontowanie monitoringu  

w centrum Roztoki wraz z modernizacją przystanków. 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Gmina Dobromierz 

Krótki opis 

problemu 

Centrum Roztoki to obszar na którym przebywa duża grupa ludzi. Przybywają tu osoby 

korzystające z ośrodka rehabilitacji, ośrodka zdrowia, czy robiący zakupy. Znajdujące 

się tu przystanki są często “ostoją” dla osób z problemami głównie alkoholowymi. 

Następstwem nadużywania przez nich alkoholu są częste bijatyki, czy przejawy 

wandalizmu i zniszczenia przystanków. Prowadzony przez policję nadzór jest 

niewystarczającym, stąd potrzeba stałego monitoringu wizyjnego, celem zwiększenia 

bezpieczeństwa.  

Cele projektu  podniesienie poziomu bezpieczeństwa   

 poprawa jakości przestrzeni publicznej  

 lepsza kontrola osób, zarówno mieszkańców jak i postronnych, 

możliwość dysponowania zapisem wstecznym zdarzeń, możliwość integracji z 

zewnętrznymi systemami ochrony oraz uzyskania lepszych warunków w 

negocjacjach z ubezpieczycielem 

 zmniejszenie zakresu wandalizmu 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Projekt polega na zamontowaniu w centrum miejscowości monitoringu wizyjnego 

celem podniesienie poziomu bezpieczeństwa zarówno wartościowych przedmiotów, ale 

przede wszystkim mieszkańców i ich najbliższych. Swoim zasięgiem obejmie on 

monitoring parkingu przed budynkiem ośrodka rehabilitacji, okolic przystanku i 

sklepów. W oparciu o policyjne statystyki możemy założyć, że w miejscach gdzie 

skierowane zostaną kamery praktycznie nie dochodzi do rozbojów i innych przejawów 

przestępczości.   

Modernizacja przystanków położonych w obszarze objętym monitoringiem przyczyni 

się również do polepszenia stanu bezpieczeństwa. Przystanki dzięki swojemu 

wyglądowi pobudzą wśród mieszkańców Roztoki większą dbałość o wygląd  i estetykę 

swojej miejscowości. Zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych, miejsce to stanie 

się atrakcyjnym otoczeniem. 

Miejsce 

realizacji 

projektu 

Miejscowość Roztoka 

Szacowana 

wartość 

projektu 

100 000,00 zł 

Prognozowane 

produkty i 

rezultaty 

 poprawa jakości życia mieszkańców, zmniejszenie poziomu przestępczości 

 kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych 

 powierzchnia obszaru poddanemu rewitalizacji 0,5 ha 

 sposób oceny: na podstawie protokołu odbioru robót 

 liczba osób poddanych rewitalizacji – 1000 osób 

 sposób oceny: na podstawie sprawozdania  

 

 

 

 

 



Lp. 5 

Nazwa projektu Utworzenie publicznej przestrzeni kulturalno – rekreacyjnej terenu przy parku  

w Dobromierzu. 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Gmina Dobromierz 

Krótki opis 

problemu 

Przestrzeń przy parku to obszar, na którym skupiają się mieszkańcy i przybywający 

goście podczas wielu imprez. Do parku docierają oni drogami gminnymi, przy których 

brakuje chodników. W samym parku nie ma odpowiedniej infrastruktury, aby zapewnić 

przybyłym komfort wypoczynku i korzystanie z terenu.   

Z parku można przejść ul. Cmentarną do centrum rynku. Niestety jest ona zniszczona   

i wymaga naprawy.  

Cele projektu  poprawa jakości przestrzeni publicznych umożliwiających integrację 

mieszkańców i umocnienie spójności społecznej 

 wprowadzanie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i 

gospodarcze, w tym: rozwój działalności kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, 

opiekuńczej, integracyjnej, turystycznej 

 poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie włączenia społecznego i 

walka z ubóstwem poprzez aktywną integrację, uczestnictwo w kulturze i 

rekreacji, aktywizację obywatelską i wolontariat, poprawę zatrudnienia i 

zmniejszenie poziomu przestępczości 

 kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych 

 wzrost aktywności społecznej mieszkańców 

 wzrost liczby turystów 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Zagospodarowanie obszaru w parku w Dobromierzu na cele kulturalne i rekreacyjne, 

poprzez wykonanie niezbędnych robót budowlanych z zakresu wykonania nawierzchni 

chodników i dróg od ul. Sportowej wzdłuż ul. Świdnickiej, terenu parku i ul. 

Cmentarnej w kierunku rynku, a w kolejnym etapie zagospodarowanie obszaru przy 

scenie oraz montaż ławek parkowych, koszy, lamp parkowych i nasadzenie krzewów. 

Miejsce 

realizacji 

projektu 

Miejscowość Dobromierz 

Szacowana 

wartość 

projektu 

500 000,00 zł 

Prognozowane 

produkty i 

rezultaty 

 powierzchnia zrewitalizowanych obszarów (w tym: przestrzeni publicznych) – 

0,5 ha i 1,2 km długość chodników i dróg 

 sposób oceny: na podstawie protokołu odbioru robót 

 liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń: kulturalnych, sportowych, 

rekreacyjnych na obszarach zdegradowanych: 5 szt./rok 

 liczba uczestników zorganizowanych imprez i wydarzeń: kulturalnych, 

sportowych, rekreacyjnych na obszarach zdegradowanych: 3000 osób 

 sposób oceny: na podstawie sprawozdania 

 

 

 

 

 

 



Lp. 6 

Nazwa projektu Zagospodarowanie terenu przy zachodniej stronie rynku wzdłuż ulic: Zielonej, 

św. Piotra i Pawła, Kościelnej, Plac Wolności. 

Nazwa 

wnioskodawcy 

Gmina Dobromierz 

Krótki opis 

problemu 

Na przyległej do rynku ul. Zielonej brakuje nawierzchni asfaltowej, a mieszkańców na 

niej przybywa. Ulica Kościelna jest jedną z głównych dróg wjazdowych i 

wyjazdowych z centrum miejscowości, często uczęszczaną. Jest ona w dużym stopniu 

zniszczona  i również wymaga położenia nowej nawierzchni. Przy kościele brakuje 

miejsc parkingowych i przybywający zmuszeni są do pozostawienia pojazdów na ulicy, 

co ma duży wpływ na ich bezpieczeństwo.  

Kamienice w centrum rynku są bardzo zniszczone i wymagają renowacji, a budynek po 

byłym ośrodku zdrowia może być wykorzystana na mieszkania socjalne.  

Cele projektu  poprawa jakości przestrzeni publicznej  

 poprawa jakości życia mieszkańców 

 poprawa warunków zamieszkania w obszarze rewitalizowanym, w tym stanu 

technicznego budynków, estetyki ich otoczenia 

 rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz 

infrastruktury usług społecznych 

 wprowadzanie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i 

gospodarcze, w tym: rozwój działalności kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, 

opiekuńczej, integracyjnej, turystycznej i wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości 

 kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych 

 wzrost aktywności społecznej mieszkańców 

 wzrost liczby turystów 

 zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej 

 zmniejszenie bezrobocia 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Projekt polega na wykonaniu niezbędnych robót budowlanych tj. nowej nawierzchni 

asfaltowej na ul. Zielonej i Kościelnej oraz zajezdni parkingowej przy ul. św. Piotra i 

Pawła obok kościoła. Prace obejmowałyby również renowację kamienic przy ul. Pl. 

Wolności położone naprzeciwko siedziby Urzędu Gminy Dobromierz oraz remont 

budynku po starym Ośrodku Zdrowia, który dotyczy wykonania przebudowy, remontu 

i wyposażenia zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne, 

wspomagane i chronione przeznaczone dla osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym. Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi integracja 

społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych poprzez realizację 

usług świadczonych w mieszkaniach chronionych. 

Miejsce 

realizacji 

projektu 

Miejscowość Dobromierz 

Szacowana 

wartość 

projektu 

2 000 000,00 zł 

Prognozowane 

produkty i 

rezultaty 

 powierzchnia zrewitalizowanych obszarów – 0,6 ha 

 liczba obiektów poddanych rewitalizacji (przebudowie, rozbudowie, 

odbudowie, modernizacji), w tym: na cele społeczne i gospodarcze – 1 szt. 

 liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych/ objętych 

innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi 



aktywizacji społeczno-zawodowej – 1 szt. 

 liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach – 3 szt. 

 sposób oceny – na podstawie protokołu odbioru robót 

 liczba użytkowników obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji 

(przebudowie, rozbudowie, odbudowie, modernizacji), w tym: na cele 

społeczne, gospodarcze, edukacyjne, kulturowe - 15 osób 

 liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych 

istniejących po zakończeniu projektu –  1 szt. 

 sposób oceny: na podstawie sprawozdania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. 7 

Nazwa projektu Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zamontowanie monitoringu  

w centrum Dobromierza. 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Gmina Dobromierz 

Krótki opis 

problemu 

Centrum Dobromierza to duże skupisko ludzi. Tutaj odbywają się liczne imprezy, 

skupiające rzesze ludzi. Jest to w znacznej części teren zabytkowy (dawny ratusz, 

figura św. Nepomucena), który wymaga stałego monitoringu. Wymagana jest ochrona 

tych elementów, jak również zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dla mieszkańców.  

Cele projektu  podniesienie poziomu bezpieczeństwa   

 poprawa jakości przestrzeni publicznej  

 lepsza kontrola osób, zarówno mieszkańców jak i postronnych 

możliwość dysponowania zapisem wstecznym zdarzeń,  możliwość integracji 

z zewnętrznymi systemami ochrony oraz uzyskania lepszych warunków w 

negocjacjach z ubezpieczycielem 

 zmniejszenie zakresu wandalizmu 

Zakres 

realizowanych 

zadań 

Projekt polega na zamontowaniu w centrum miejscowości monitoringu wizyjnego 

celem podniesienie poziomu bezpieczeństwa zarówno wartościowych przedmiotów, ale 

przede wszystkim mieszkańców i ich najbliższych. Swoim zasięgiem obejmie on 

monitoring parkingu i wokół budynku Urzędu Gminy. W oparciu o policyjne statystyki 

możemy założyć, że w miejscach gdzie skierowane zostaną kamery praktycznie nie 

dochodzi do rozbojów i innych przejawów przestępczości. Nadzór nad monitoringiem 

spoczywałby na pracownikach policji miejscowego posterunku.   

Miejsce 

realizacji 

projektu 

Miejscowość Dobromierz  

Szacowana 

wartość 

projektu 

60 000,00 zł 

Prognozowane 

produkty i 

rezultaty 

 poprawa jakości życia mieszkańców, zmniejszenie poziomu przestępczości 

 kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów rewitalizowanych 

 powierzchnia obszaru poddanego rewitalizacji 0,5 ha 

 sposób oceny: na podstawie protokołu odbioru robót 

 liczba osób poddanych rewitalizacji – 400 osób 

 sposób oceny: na podstawie sprawozdania  
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobromierz na lata 2016 – 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nazwa projektu: Odnowa zabytkowego budynku kościoła p.w. św. Barbary w 

Gniewkowie w celu zachowania dziedzictwa kulturowego. 

Projekt, którego wnioskodawcą będzie parafia pw. św. Barbary w Gniewkowie dotyczy 

wykonania robót budowlanych (zbicia tynków, gruntowania, nałożenia nowych tynków i 

malowania) w zakresie odnowy zabytkowego budynku kościoła. Obiekt jest wpisany do 

rejestru zabytków nieruchomych decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we 

Wrocławiu. Zabytkowy kościół wymaga remontu i prac konserwatorskich. W tym 

przypadku zasięg działań rewitalizacyjnych powinien objąć teren historycznej zabudowy 

sakralnej, objęty ochroną konserwatorską. 

Szacowana wartość zadania wynosi – 150 000,00 zł. 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki i wizerunku obiektu oraz do 

poprawy życia całej społeczności parafii. Odnowiony obiekt architektury sakralnej 

umożliwi zachowanie dziedzictwa kulturowego. Działania przyczynią się do znacznej 

poprawy stanu technicznego obiektu, co w bezpośredni sposób przełoży się na wzrost 

atrakcyjności zabytku pod względem kulturowym i artystycznym. Bezpośrednimi 

adresatami realizacji projektu są zarówno parafianie, jak i cała lokalna społeczność 

gminy. Szacuje się, że liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury wyniesie 

3000 osób (sposób oceny – na podstawie sprawozdania).  

 

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Roztoce wraz  

z zagospodarowaniem przyległego do nich terenu. 

Wnioskodawcą będzie Gmina Dobromierz. Ten projekt obejmuje obiekt użyteczności 

publicznej jakim jest budynek “starej” szkoły oraz budynki gimnazjum gminnego i 

szkoły podstawowej. Przedmiotem projektu jest wykonanie kompleksowej 

termomodernizacji polegającej na: dociepleniu ścian, wymianie okien na wyroby o 

lepszej izolacyjności, przebudowy systemów grzewczych i systemów wentylacji. Celem 

tego działania jest zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i 

mieszkaniowej oraz poprawa jakości powietrza w regionie poprzez konieczną 

termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Dobromierz, a w 

konsekwencji poprawę jakości życia mieszkańców. W celu zachowania kompleksowości 



w zakres prac projektu wchodziłaby ponadto położenie nowej nawierzchni boisk i bieżnia 

oraz zrewitalizowanie muru wokół boiska i odtworzenie pamiątkowych tablic. 

Szacowana wartość zadania wynosi – 2 000 000,00 zł. 

Realizacja projektu umożliwi również poprawę estetyki i wizerunku obiektu, poprawę 

jakości realizacji zadań własnych gminy. Przyczyni się do poprawy warunków 

zamieszkania, w tym stanu technicznego budynku, estetyki jego otoczenia. To także 

ochrona przed czynnikami szkodliwymi i zanieczyszczeniem środowiska, zmniejszenie 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Liczba 

użytkowników obiektów i obszarów poddanych rewitalizacji, w tym na cele  edukacyjne 

i  kulturowe wyniesie 1500 osób. 

 

Nazwa projektu: Zagospodarowanie zdegradowanego placu przy kompleksie 

basenów i SP w Dobromierzu.  

To zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych z zakresu wykonania nowej 

nawierzchni parkingowej na obszarze znajdującym się w Dobromierzu przy kompleksie 

basenów i szkoły podstawowej. Prace będą obejmowały położenie i utwardzenie nowej 

nawierzchni na parking oraz montaż ławek typu parkowego i nasadzenie krzewów.  

Szacowana wartość zadania wynosi – 250 000,00 zł. 

Realizacja projektu poprawi funkcjonalność tego miejsca. Przyczyni się do wzrostu ilości 

osób chętnych do odwiedzenia basenów kąpielowych, a także wspólnie z pobliską szkołą 

stworzy kompleks sportowo – rekreacyjny. Powstanie miejsce dla integracji i 

odpoczynku zarówno mieszkańców jak i przyjezdnych gości.  

Szacuje się, iż liczba uczestników korzystających z obiektu oraz biorących udział w 

zorganizowanych imprezach  i wydarzeniach sportowych i rekreacyjnych na przełomie 

roku wyniesie 3000 osób (sposób oceny –  sprawozdanie). 

 

Nazwa projektu: Warsztaty dla bezrobotnych i osób z problemami alkoholowymi.  

W projekcie wnioskodawcą będzie Gmina Dobromierz, przy współudziale pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej  



w Dobromierzu, Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Kierownika Posterunku Policji w Dobromierzu. Podczas warsztatów odbędzie się w 

miarę potrzeb giełda pracy. 

Projekt skierowany będzie do mieszkańców trzech miejscowości objętych obszarem 

rewitalizacji (Gniewków, Borów i Roztoka), tj. osób zagrożonych zwolnieniem lub 

poszukujących pracy. W miejscowościach tych zauważa się duży stopień problemu 

bezrobocia i alkoholizmu.  

Przedmiotem warsztatów będzie doradztwo zawodowe i aktywne poszukiwanie pracy 

oraz związane z tym sposoby niwelowania problemów alkoholowych.  

Realizacja projektu – przeprowadzenie warsztatów w latach 2017-2019 (2 razy w roku 

lub w miarę potrzeb) będzie miała na celu stworzenie możliwości do pogłębionej refleksji 

nad stosowanymi przez siebie dotychczasowymi sposobami szukania pracy, zapoznanie z 

wymaganiami rynku pracy i możliwościami zaistnienia na nim, metod poszukiwania 

pracy. Powyższe działania związane będą z edukacją i profilaktyką rozwiązywania 

problemów alkoholowych, których celem jest zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku 

z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie, zwiększanie zdolności osób do radzenia 

sobie  

z istniejącymi problemami alkoholowymi oraz wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, 

kształtowanie zdrowego stylu życia i pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. 

W warsztatach ogółem weźmie udział ok. 100 osób, a jego szacowana wartość wynosi – 

5000,00 zł (w tym wkład niepieniężny w postaci udostępniania sal, zakupu materiałów 

szkoleniowych). 

 

 Między wymienionymi powyżej projektami zachodzi komplementarność. Są one 

połączone z działaniami związanymi z organizacją imprez kulturalnych (np. Dożynki 

Gminne), w tym organizowanych przez organizacje pozarządowe. Wiążą się z 

działaniami związanymi z poprawą jakości usług publicznych oraz warunków 

mieszkaniowych. Są komplementarne z projektami społecznymi i związanymi z 

zachowaniem dziedzictwa lokalnego, także komplementarne z działaniami związanymi z 

poprawą jakości usług publicznych, w tym edukacyjnych. 


