W 1988 roku Wałbrzych przestał być stolica województwa, po 4 latach został pozbawiony także
praw powiatu. Stan administracyjnej degradacji do poziomu gminy utrzymywał się w latach 2003-2012.
Skutkowało to m.in. znacznym ograniczeniem kompetencji samorządu w zakresie wychowania, edukacji,
zatrudnienia i infrastruktury miejskiej. Wałbrzych co roku notował około 100-milionową stratę w miejskim
budżecie. W latach 2005-2010 liczba mieszkańców miasta systematycznie zmniejszała się ze 126 tys. do
121 tys., w kolejnych latach do 115 tys. (2016).
W wyniku skomplikowanej, rozpoczętej w 2011 roku procedury legislacyjnej, Wałbrzych odzyskał
prawa powiatu decyzją Rządu RP z dniem 1 stycznia 2013 roku.
Procesy depopulacyjne i zmiana profilu demograficznego należą do najważniejszych wyzwań
stojących przed każdym miastem średniej wielkości w Polsce. Dotyczy to również Wałbrzycha, gdzie
problem spadku liczby mieszkańców i starzenia się populacji stał się nabrzmiały zwłaszcza w latach
1998-2010.
W latach 2011-2018 podjęte zostały intensywne działania zmierzające do powstrzymania spadku
liczby mieszkańców, wzrostu liczby urodzin oraz poprawy jakości życia.
W ramach programu „Maluch w Wałbrzychu” w latach 2011-2018 wybudowano i wyremontowano
kosztem blisko 17 mln zł 5 żłobków. Wykorzystywano środki programów rządowych, fundusze unijne
i własne. W ten sposób liczba miejsc w żłobkach wzrosła ze 100 do 605. Na koniec 2018 roku Wałbrzych
będzie jednym z niewielu miast w Polsce, które w tym względzie zaspokoiły potrzeby mieszkańców.
W latach 2019-2023 w każdej dzielnicy powstaną nowe żłobki lub zwiększona będzie liczba
miejsc w istniejących, by zapotrzebowanie na miejsca w placówkach publicznych odpowiadało
w 100% zapotrzebowaniu społecznemu. Powinno to wyraźnie stymulować mechanizmy prokreacyjne
i wzrost liczby mieszkańców.
W latach 1998-2010 większość przedszkoli samorządowych wydzierżawiono. W zasobach publicznych
pozostało niewiele placówek. Od 2011 roku w ramach programu „Maluch w Wałbrzychu” oraz „Szkoła od
nowa” rozpoczęto modernizację istniejących oraz budowę nowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
W latach 2011-2018 utworzono 8 nowych przedszkoli i zespołów szkolno- przedszkolnych zwiększając
ponad dwukrotnie liczbę miejsc dla dzieci. Do końca 2018 roku liczba miejsc w przedszkolach zwiększy
się z 347 (2011) do 818. Utworzenie zespołów szkolno-przedszkolnych w każdej dzielnicy Wałbrzycha jest
ważnym elementem rewitalizacji wszystkich starszych dzielnic miasta. Oddziały przedszkolne w szkołach
publicznych zapewniają naturalną kontynuację edukacyjną w każdej dzielnicy, ułatwiając rodzicom opiekę
nad dziećmi i ich edukację. Taki cel przyświecał utworzeniu zespołów szkolno-przedszkolnych w dzielnicy
Nowe Miasto, Śródmieście, Stary Zdrój i Sobięcin.
Przedszkola i oddziały przedszkolne do roku 2023 utworzone zostaną w każdej dzielnicy, by wszystkie
szkoły publiczne posiadały oddziały przedszkolne zapewniające dzieciom kontynuację edukacji
i wychowania w jednym miejscu.
Do 2011 roku sieć placówek szkolnych w Wałbrzychu była niezmieniana od blisko dekady. W 2012
roku dokonano zasadniczych zmian dostosowujących sieć szkół do nowej sytuacji demograficznej oraz
wymagań szkolnictwa wyższego i rynku pracy. Dzięki temu wymuszone nowa ustawą zmiany w 2017
i 2018 roku wprowadzone zostały przy minimalnych utrudnieniach dla dzieci i kadry nauczycielskiej.
W latach 2011-2018 w ramach programu „Szkoła od nowa” zmodernizowano i wyremontowano
większość szkół i placówek edukacyjnych na kwotę 73 mln zł, z czego około 67 mln zł stanowiły środki
z budżetu Gminy.

W latach 2018-2023 remontowi poddane zostaną wszystkie pozostałe obiekty szkolne lub
ich kolejne elementy, w tym m.in. PSP 17, PSP 26, PSP 21, PSP 37 i I LO. Basen szkolny przy
PSP 21 będzie poddany przebudowie do 2021 roku.
Oczekiwania placówek ponadgimnazjalnych zrealizowano również, budując po raz pierwszy od 1989
roku internat „Julia” dla 50 uczniów przyjeżdżających do Wałbrzycha i kontynuujących tutaj edukację.
W latach 2018-2019 powstanie kolejny internat dla około 50 uczniów w budynkach obecnie
wykorzystywanych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii na Poniatowie. Ośrodek ten zostanie
przeniesiony do zmodernizowanych obiektów po domu dziecka przy ul. Moniuszki.
W latach 2014-2018 realizowano wielki Program ,,E - szkoła” unowocześniający proces edukacji
oraz zarządzania w placówkach oświatowo-wychowawczych w Wałbrzychu. Wartość dotychczas
zrealizowanych projektów wynosi około 5 mln zł, w tym około 3 mln zł dofinansowania ze środków UE.
Program obejmuje m.in. system elektronicznego arkusza organizacyjnego, program rekrutacji do szkół
i przedszkoli, zarządzanie kadrami, finansami placówek, organizację sekretariatu i komunikację pomiędzy
placówkami.
Do końca 2018 roku 25 placówek oświatowo-wychowawczych otrzyma pełną, nowoczesną
infrastrukturę, w tym sieci dostępu do Wi-Fi. Dostarczone będzie około 800 komputerów i laptopów.
Przeszkolenie obejmuje kilkaset osób. Program „E - szkoła” już w 2018 r. zmieni obraz placówek
oświatowych w Wałbrzychu. Do 2023 r. spowoduje pełną digitalizację procesu nauczania, wychowania
i zarządzania w Wałbrzychu, eliminując zupełnie formę papierową.
Od 2011 roku w I LO realizowano program przygotowujący do wdrożenia matury międzynarodowej
ID BP. Kosztem ogromnego wysiłku kadry nauczycielskiej, ze wsparciem w wysokości około
1 mln zł z budżetu Gminy, uzyskano w 2018 r. pozytywną decyzję Ministerstwa Edukacji, pozwalającą
uruchomić od roku szkolnego 2018/2019 maturę międzynarodową w Wałbrzychu. Na Dolnym Śląsku
druga szkoła z ID BP jest tylko we Wrocławiu. W całej Polsce takich szkół jest 47.
Wałbrzych jest miastem przyjaznym dla seniorów, dbającym o tych, którzy wieloletnią pracą i życiem
w Wałbrzychu zasłużyli na wsparcie w często trudnych latach starości.
W okresie 2011-2018 dla 50 mieszkańców zbudowano Dom Seniora w dzielnicy Rusinowa. W dzielnicy
Podzamcze przy ul. Kasztelańskiej uruchomiono Dom Dziennego Pobytu Seniora dla około 30 uczestników
zajęć z całego miasta.
Do 2019 roku przebudowany zostanie kosztem około 4 mln zł budynek po byłej szkole podstawowej
nr 2 w dzielnicy Biały Kamień - powstanie tam dom seniora dla około 35 osób wymagających większej
opieki, często obłożnie chorych.
W porozumieniu z Radą Seniorów dla osób starszych zarezerwowano około 10% oddawanych do
użytku mieszkań komunalnych budowanych w ostatnich latach, w tym również w ramach Programu
Mieszkanie Plus.
Nakłady na kulturę plasują Wałbrzych w ścisłej czołówce miast w Polsce. W rankingu miesięcznika
Wspólnota pierwszą trójkę w kategorii miast na prawach powiatu, które najwięcej w kraju wydają na
kulturę tworzą: Sopot, Wałbrzych i Gdynia.

W latach 2011-2018 na same inwestycje w infrastrukturę jednostek kultury wydano ponad
20 mln zł (wyłączając z tego Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”). Ze środków budżetu Gminy oraz
środków UE wybudowano nowoczesną bibliotekę na Podzamczu, odbudowano obiekt WOK-u na Piaskowej
Górze, gdzie także ulokowano filię biblioteczną, w dzielnicy Sobięcin wyremontowano zniszczony obiekt
i nadano mu m.in. funkcję biblioteki. Wyremontowano obiekty Teatru Lalki i Aktora oraz Galerii Biura
Wystaw Artystycznych. Całkowicie wyremontowany i oświetlony został Pałac Albertich będący siedzibą
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, zadbaliśmy również o wzbogacenie zbiorów tej instytucji.
Dokonano także istotnych zmian o charakterze funkcjonalnym: Galeria BWA po wielu latach obecności
wyłącznie w Zamku Książ powróciła do Śródmieścia, wzbogacając ofertę kulturalną miasta, rozwijana
jest sieć filii bibliotecznych, uporządkowana została sytuacja związana
z funkcjonowaniem Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych. Ponadto należy dodać, że Centrum Nauki
i Sztuki „Stara Kopalnia” to miejsce funkcjonowania wałbrzyskiego WOK-u, choć w 2017 roku po ponad
dwuletnim remoncie oddany został do użytku budynek przy ul. Broniewskiego. Należy także podkreślić
ważną zmianę w działaniu Muzeum w Wałbrzychu, które uległo przeprofilowaniu na jedno z kilku w Polsce
Muzeum Porcelany.
Obecnie kończą się prace związane z wprowadzeniem E-biletu, który połączy wałbrzyskie
instytucje kultury w jednej platformie sprzedażowej. To gigantyczne ułatwienie dla widzów,
melomanów, słuchaczy i miłośników sztuki.
Dostęp do kultury w Wałbrzychu jest łatwy, dlatego będziemy zachęcać mieszkańców do większej
aktywności i korzystania z możliwości, jakie daje mieszkanie w mieście, gdzie znajduje się tak wiele
instytucji kulturalnych.
Miasto Wałbrzych wspiera także inne instytucje kultury które podlegają Urzędowi Marszałkowskiemu,
aktywnie i z korzyścią dla każdej ze stron współpracujemy z Filharmonią Sudecką i Teatrem Dramatycznym
im. J Szaniawskiego w Wałbrzychu.

