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Szanowni Państwo, 

właśnie minęły trzy lata odkąd wybrano mnie na prezydenta Grudziądza. To czas ważny 
nie tylko dla mnie, bo bilans, który musi być dokonany, nie jest wyłącznie podsumowa-
niem mojej aktywności.
 
Dziękuję Wam Drodzy Mieszkańcy. Wiele udało nam się wspólnie zrobić, ale jeszcze 
dużo przed nami. Doceniam, że zawsze mnie wspieraliście. Dziękuję wszystkim, którzy 
pracują na rzecz naszego miasta.  Nie szczędząc sił wspólnie stworzyliśmy coś, co rze-
czywiście działa. Grudziądz pięknieje i rozwija się. Na naszych oczach realizowane są 
kolejne inwestycje. Obecne lata zostaną zapamiętane jako czas wyjątkowo dynamiczne-
go rozwoju. Grudziądz ma przed sobą coraz bardziej obiecującą przyszłość.
 
Na Wasze ręce przekazuję dokument w postaci sprawozdania z mojej dotychczasowej 
prezydentury. Za zaangażowanie, współpracę i obywatelską aktywność z całego serca 
jeszcze raz dziękuję.
 

Z wyrazami szacunku
Prezydent Grudziądza 

Maciej Glamowski
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STABILNE FINANSE 
I SZYBKI ROZWÓJ
 
…BO PIENIĄDZE SĄ WAŻNE: 
 
Przedstawiliśmy bilans otwarcia i poka-
zaliśmy stan finansów Grudziądza.
• Pokazaliśmy stan miasta na koniec 

2018 roku w następujących obszarach: 
finanse, poziom życia mieszkańców, 
przedsiębiorczość i bezrobocie oraz 
ochrona zdrowia.

• Pozyskaliśmy dane dotyczące dynami-
ki poszczególnych parametrów na tle 
innych, podobnych miast.

• Co roku przygotowujemy Raport 
o stanie Miasta. 

Przygotowaliśmy program restruktu-
ryzacji finansów samorządu w oparciu 
o wsparcie zewnętrzne. 
• Przygotowaliśmy i wdrożyliśmy Pro-

gram Postępowania Naprawczego, 
co zapobiegło głównie likwidacji Szpi-
tala i odbudowało wizerunek finanso-
wy miasta. Program został pozytywnie 
zaopiniowany przez RIO.

• Pozyskaliśmy do współpracy najwięk-
szy polski bank – PKO BP – do sfinan-
sowania kredytu krótkoterminowego 
na finansowanie przejściowego deficy-
tu budżetu miasta. 

• Otrzymaliśmy pozytywną opinię Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej na te-
mat wykonania budżetu w pierwszym 
półroczu 2021 roku.

• Odbudowaliśmy relacje z podmiotami 
finansowymi – udana emisja obligacji 
komunalnych w 2020 roku przezna-
czonych na sfinansowanie inwestycji 
miasta.

• Pozyskaliśmy unijne dofinansowania 
m.in. na modernizację infrastruktury 
tramwajowej i drogowej czy rewitaliza-
cję spichlerzy.

• Otrzymaliśmy rządowe dofinanso-
wania z programów RFIL, Polski Ład, 
FDS.

• Tworzymy nowoczesne instrumenty 
finansowania, np. pierwsza w Polsce 
emisja zielonych obligacji. 

Dokonaliśmy przeglądu i zracjonalizowa-
liśmy wydatki miasta.
• Pozyskujemy dofinansowania ze-

wnętrzne na inwestycje.
• Zrezygnowaliśmy z usług zewnętrznych 

przewoźników i zadbaliśmy o to, by 
miejski przewoźnik obsługiwał komuni-
kację autobusową i tramwajową w mie-
ście. Powierzyliśmy komunikację miejską 
wyłącznie grudziądzkiej spółce MZK. 

• MORiW zarządza coraz większą bazą 
komunalnego majątku, w tym obsza-
rów zielonych.

• Rozwijamy akcje i inwestycje nakiero-
wane na mieszkańców – GBO. Dalej bę-
dziemy rozwijać „Inicjatywę Lokalną”. 

• Powołaliśmy Centrum Usług Wspól-
nych, co poprawi jakość obsługi szkół 
i placówek oświatowych w zakresie 
m.in. centralizacji obsługi księgowo-fi-
nansowej, prowadzenia spraw kadro-
wych, naliczania płac i racjonalizacji 
powiązanych z nimi procesów. 

Uporządkowaliśmy organizację spółek 
komunalnych i jednostek podległych 
miastu.
• Grudziądzki Holding Komunalny pro-

wadzi księgowość i wspiera zarządza-
nie finansami Olimpii, GKMu, Geoter-
mii, GIMu, GPK, GPP. 

• GHK jest odpowiedzialny także 
za wdrożenie spójnej polityki wizerun-
kowej i promocyjnej pod hasłem „Gru-
dziądz miasto otwarte”.

• Wdrożyliśmy efektywność zakupów 
poprzez utworzenie Grupy Zakupowej. 
Nad całością czuwa Grudziądzki Park 
Przemysłowy.

• Spółki miejskie zostały zobowiązane 
do przygotowania i wdrożenia długo-
terminowych strategii, z uwzględnie-
niem wzajemnej współpracy w intere-
sie miasta. 

• Trwa przejmowanie kompetencji Gru-
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dziądzkich Poręczeń Kredytowych 
przez Grudziądzki Park Przemysłowy 
– stworzymy silną jednostkę obsługi 
biznesu.

• Restrukturyzujemy OPEC Grudziądz – 
trwa proces konsolidacji spółki z dwo-
ma spółkami zależnymi: OPEC–INEKO 
i OPEC–SYSTEM.

• Wspieramy działania spółki OPEC, 
która inwestuje w ekologiczne rozwią-
zania, w tym bezwrotne środki ze-
wnętrzne. 

Podjęliśmy działania zmierzające do re-
strukturyzacji szpitala i jego zadłużenia.
• Stworzyliśmy nigdy nieistniejący refe-

rat nadzoru nad Szpitalem – w końcu 
sprawujemy realny nadzór nad finan-
sami lecznicy.

• Obniżyliśmy poziom zadłużenia Szpitala.
• Szpital spłacił zobowiązania wymagal-

ne i uwolnił się od zajęć komorniczych.
• Z naszej inicjatywy zmieniono ustawę 

o działalności leczniczej, co zapobie-
gło likwidacji Szpitala. 

• Szpital odegrał strategiczną rolę 
w czasie pandemii. 

Przeprowadziliśmy z Grudziądzkimi 
Inwestycjami Medycznymi inwestycję 
za rekordową kwotę 25,1 mln zł, finan-
sowaną ze środków zewnętrznych – bez-
zwrotnych. Wybudowaliśmy i wyposa-
żyliśmy Centralną Sterylizatornię oraz 
nowy Oddział Intensywnej Terapii w Re-
gionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. 
Wł. Biegańskiego w Grudziądzu. Szpital 
w 2020 roku pozyskał dotacje i darowi-
zny na kwotę ok. 18 mln zł. 

…BO KOMUNIKACJA JEST WAŻNA: 

Wspólnie z ościennymi samorządami za-
biegamy o budowę drogi ekspresowej S5 
z Nowych Marzów w kierunku Ostródy.
• Aktywnie współpracujemy z GDDKiA w za-

kresie wyboru wariantu przebiegu drogi.
• Popieramy wariant tzw. północny, któ-

ry zakłada budowę kolejnego mostu 

na Wiśle. 
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad podpisała umowę na wy-
konanie Studium techniczno-ekono-
miczno-środowiskowego z materiała-
mi do decyzji środowiskowej. Studium 
ma powstać w połowie 2024 roku. 

Poprawiliśmy kolejowe i autobusowe 
skomunikowanie Grudziądza.
• PKP planuje budowę trzech nowych 

przystanków PKP: Grudziądz-Tuszewo, 
Grudziądz-Rządz, Grudziądz-Centrum, 
w ramach rządowego programu bu-
dowy lub modernizacji przystanków 
kolejowych na lata 2021-2025.

• W ramach tego samego programu 
na liście rezerwowej jest modernizacja 
przystanku Grudziądz-Mniszek.

• Od stycznia 2022 roku wprowadzimy 
nową sieć transportu publicznego w ra-
mach współpracy z Powiatem Gru-
dziądzkim i ościennymi gminami, wyko-
rzystujące system dopłat rządowych.  

Opracowujemy koncepcję powstania 
porządnego przystanku, na którym będą 
zatrzymywać się autobusy międzynaro-
dowe.
• Stworzyliśmy koncepcję budowy 

węzła multimodalnego w połączeniu 
z rewitalizacją dworca PKP.

• W 2020 roku podpisaliśmy porozu-
mienie z PKP, które jest całościowo 
odpowiedzialne za realizację rewitali-
zacji dworca.

• W celu realnego wdrożenia w życie 
porozumienia, 15 lipca 2021 roku miej-
ska spółka MPGN podpisała umowę 
najmu z PKP S.A. na część pomiesz-
czeń znajdujących się na dworcu.

• Jeszcze w tym roku ruszy przetarg 
na opracowanie Programu Funkcjo-
nalno-Użytkowego, natomiast w 2022 
roku przetarg na remont w formule 
zaprojektuj-wybuduj. Planowane roz-
poczęcie remontu – maj 2023 roku.

• Nowy dworzec obsługiwać będzie tak-
że połączenia autobusowe.
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Lobbujemy na rzecz budowy Kolei Du-
żych Prędkości ze stacją w Grudziądzu.
• Aktywnie włączamy się w uzgadnianie 

planu przebiegu kolei.
• Uczestniczymy w spotkaniach doty-

czących Centralnego Portu Komunika-
cyjnego.

• 17 grudnia 2019 roku zorganizowaliśmy 
warsztaty kreatywne z przedstawicie-
lami PKP S.A. oraz Centralnego Portu 
Komunikacyjnego na temat budowy 
nowego dworca i stacji Grudziądz. 

…BO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JEST  
WAŻNA: 

Pozyskujemy i uzbrajamy tereny inwe-
stycyjne przy zjeździe z autostrady A1.
• Budujemy łącznik pomiędzy rondem 

im. J. Błachnio oraz Drogą Mazowiec-
ką, co połączy tamtejsze tereny z wę-
złem autostradowym A1.

• Trwają procedury związane z przeję-
ciem przez Pomorską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną 15 hektarowego terenu 
od KOWRu.

• Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi 
inwestorami, zainteresowanymi dzia-
łalnością w tym miejscu. 

Pozyskaliśmy inwestora, który zagospoda-
rował teren inwestycyjny na terenie Po-
morskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
• Wybudowaliśmy drogę od ulicy Lipo-

wej do ulicy Granicznej.
• Pozyskaliśmy wraz z PSSE Spółkę Ter-

mo Organika z Krakowa, która wybu-
duje fabrykę na terenie Strefy.  

Aktywnie zabiegamy o budowę elektrowni 
gazowej w Grudziądzu.
• PKN Orlen wydał 31 sierpnia 2021 roku 

komunikat o zobowiązaniu się do sfi-
nansowania nakładów inwestycyjnych 
związanych z budową elektrowni ga-
zowo-parowej w kwocie do 1,8  
miliarda zł..

• Oczekujemy na aukcję mocy, której 
rozstrzygnięcie ostatecznie przesądzi 

o budowie elektrowni. Aukcja mocy 
zaplanowana jest na 13 grudnia 2021 
roku.

• Planowany termin uruchomienia elek-
trowni to 2025 rok. 

Wspomagamy działania Grudziądzkie-
go Parku Przemysłowego, który wspiera 
przedsiębiorczość oraz pozyskuje no-
wych inwestorów.
• Budujemy Inkubator Przedsiębiorczo-

ści przy al. 23 Stycznia za kwotę 25,5 
mln zł.

• Przenosimy część zadań leżących 
w kompetencjach Grudziądzkich Porę-
czeń Kredytowych do Grudziądzkiego 
Parku Przemysłowego.

• Spółka aktywnie przejmuje tereny 
pod kolejne inwestycje, np. tereny 
po byłych zakładach Stomil.

• GPP zajmuje się konsolidacją gruntów 
prywatnych pod nowe inwestycje.  

Wspieramy drobną przedsiębiorczość. 
• Uruchomiliśmy program „Lokal za zło-

tówkę”.
• Opracowaliśmy i wdrożyliśmy „Gru-

dziądzką Tarczę Covidową” – pro-
gram wsparcia dla przedsiębiorców 
w związku z pandemią COVID-19.

• Przygotowaliśmy ulgi podatkowe dla 
właścicieli nieruchomości na Starówce 
w celu stymulowania rozwoju działal-
ności gospodarczej w podstawowej 
dzielnicy miasta oraz na ul. Toruńskiej 
w związku z trwającą modernizacją 
sieci tramwajowej. 

• W czasie pandemii obniżyliśmy 
czynsze za lokale komunalne o 90%. 

Powołaliśmy Grudziądzką Radę Gospodarczą.
• W składzie jest 17 grudziądzkich 

przedsiębiorców.
• Radę powołano na lata 2019-2023. 
• Członkowie wspierają prezydenta 

i mają głos doradczy w sprawach do-
tyczących miasta i jego finansów.
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INWESTYCJE 
I TURYSTYKA 

…BO INFRASTRUKTURA JEST WAŻNA: 

Zmodernizowaliśmy wiele  
grudziądzkich ulic.
Zrealizowane:
• Zakończono przebudowę ulicy Ikara.
• Przebudowaliśmy ulice: Kruszelnickiego, 

Sienkiewicza, Rapackiego i Królewską.
• Wybudowaliśmy drogę od ul. Lipowej 

do ul. Granicznej w obrębie Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

• Zakończyliśmy budowę miejskiego 
systemu transportowych ścieżek rowe-
rowych wzdłuż Szosy Toruńskiej.

• Przebudowaliśmy nawierzchnię chod-
ników oraz kanalizacji deszczowej 
w ciągu al. Biskupa Chrystiana.

Trwające:
• Prowadzimy przebudowę ulic Połu-

dniowej, Północnej, Zacisznej i Zaleśnej.
• Budujemy drogę łączącą ul. Waryńskie-

go z ulicami Rapackiego i Dworcową.
• Prowadzimy budowę drogi łączącej 

rondo im. J. Błachnio z ul. Droga Ma-
zowiecka oraz przebudowę tej ulicy.

• Trwają prace na ulicy Chełmińskiej. 
• Realizujemy modernizację sieci tram-

wajowej od al. 23 Stycznia do pętli 
na OM Rządz.

• Jesteśmy w trakcie przetargu wyłonie-
nia wykonawcy na przebudowę ulicy 
Ruchniewicza.

• Tworzymy projekt drogi łączącej ulicę 
Karabinierów z ulicą Łyskowskiego.

Planowane: 
• W przyszłym roku zmodernizujemy 

ulice: Rybacką, Kościuszki, Miłoleśną, 
Dywizjonu 303.

• Przebudujemy ulicę Kosynierów Gdyń-
skich wraz z budową łącznika z Przed-
szkolem Miejskim „Śródmieście”. 

• Przebudujemy przejścia dla pieszych: 
ul. Groblowa, ul. Bora-Komorowskiego, 
ul. Bema, ul. Nad Torem, ul. Waryńskie-

go, ul. Rapackiego i ul. Moniuszki. 
• Rozbudujemy ulicę Mieszka I i Zawiszy 

Czarnego.
• Zmodernizujemy ulicę Dębową wraz 

z budową ciągu pieszo-rowerowego.
• Przygotowujemy dokumentację prze-

targową na modernizację pętli au-
tobusowej na OM Mniszek. Remont 
rozpocznie się na początku przyszłego 
roku. 

• Wybudujemy układ komunikacyj-
ny na Nowym Rządzu – inwestycja 
w pierwszym etapie dotyczyć będzie 
ulicy Kulerskiego oraz pętli autobuso-
wej. 

Złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
projekt rozbudowy trasy średnicowej z bu-
dową dwóch rond.
• Na rozbudowanej trasie zaplanowano 

dwa wiadukty.
• Rozbudujemy istniejące skrzyżowanie 

typu rondo na przecięciu z ulicą Droga 
Łąkowa.

• Przebudujemy skrzyżowanie z ulicą 
Łyskowskiego z sygnalizacją świetlną 
na rondo.

• Przebudujemy skrzyżowanie z ul. Dro-
ga Graniczna na rondo.  

Budujemy łącznik ulic Waryńskiego i Ra-
packiego. 
• W ramach inwestycji powstanie rondo 

u zbiegu ulic Rapackiego i Dworcowej 
oraz droga łącząca skrzyżowanie z uli-
cą Waryńskiego. 
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Inwestujemy w infrastrukturę wodociągo-
wą i ciepłowniczą.
• Budujemy instalację oczyszczania 

spalin w Elektrociepłowni Łąkowa – 
gotowa instalacja ograniczy emisję 
dwutlenku siarki o 48%, a tlenku azotu 
o 25% – ok. 60 mln zł. 

• Dokończyliśmy pierwszy etap moder-
nizacji Oczyszczalni Ścieków w Nowej 
Wsi – 22 mln zł.

• Modernizujemy Oczyszczalnią Ścieków 
w Nowej Wsi – 9,3 mln zł.

• Remontujemy kanalizacje deszczowe 
i sanitarne, a także sieci wodociągowe 
i stacje uzdatniania wody.

• OPEC i MWIO podpisały porozumienie 
o współpracy w zakresie termicznego 
przekształcania paliwa alternatywnego 
RDF.

• Zakończyliśmy projekty „Efektywna 
dystrybucja ciepła w Grudziądzu” (ok. 
24 mln zł) oraz „Energooszczędna 
dystrybucja ciepła w Grudziądzu” (ok. 
51 mln zł).

• OPEC-INEKO podpisał umowę na za-
danie „Rozwój wysokosprawnej koge-
neracji poprzez budowę biomasowej 
jednostki kotłowej w Elektrociepłowni 
Łąkowa w Grudziądzu”, w której pali-
wem będzie luźna słoma. Planowana 
wartość inwestycji ok. 80 mln zł.

• Spółka OPEC–INEKO oraz zakład 
papierniczy Schumacher Packaging 
w Grudziądzu powołały do życia bio-
gazową ciepłownię – ok. 57 mln zł.

• Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia 
zakończyły dużą inwestycję w Za-
kurzewie – Sortownię Odpadów, której 
wartość wyniosła ponad 11 mln zł. 

Przygotowujemy koncepcję rewitalizacji 
dworca kolejowego.
• Decyzją Wojewódzkiego Konserwato-

ra Zabytków dworzec kolejowy został 
wpisany do rejestru zabytków, z uwagi 
na wartości artystyczne i architek-
toniczne budynku z lat 60-tych XX 
wieku oraz wysoki stopień zachowania 
autentyzmu.

• Musimy zachować modernistyczną 
bryłę dworca, a przy okazji tchnąć 
nowe życie w przestrzeń niegdyś wy-
łącznie dedykowaną komunikacji.

• Aby wesprzeć proces rewitalizacji 
obiektu, 6 lipca 2020 roku podpisali-
śmy wstępne porozumienie z PKP S.A. 
ws. modernizacji dworca kolejowego 
i przyszłego wykorzystania powierzch-
ni użytkowych.

• W celu faktycznego wdrożenia w życie 
porozumienia, 15 lipca 2021 roku miej-
ska spółka MPGN podpisała umowę 
najmu z PKP S.A. na część pomiesz-
czeń znajdujących się na dworcu. 

Opracowujemy program przebudowy 
ulic osiedlowych.
Zrealizowane:
• Przebudowaliśmy ulicę Jackowskiego.
Trwające:
• Trwa postępowanie na wyłonienie 

wykonawcy, który wyremontuje ulicę 
Ruchniewicza.

• Przygotowujemy postępowanie na ro-
boty budowlane związane z przebudo-
wą pętli na osiedlu Mniszek.

Planowane:
• Przygotowujemy lub aktualizujemy do-

kumentacje projektowe m.in. na prze-
budowę ulic Sportowców, Kunickiego, 
J. Malczewskiego oraz Jeziornej wraz 
z budową ścieżki rowerowej, Wawrzy-
niaka i Tetmajera czy fragment Lipo-
wej wraz z budową ronda u zbiegu ul. 
Paderewskiego. 

Zleciliśmy wykonanie dokumentacji 
na oświetlenie na ulicy Jodłowej. 
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Budujemy i modernizujemy chodniki.
• Wybudujemy chodnik łączący parking 

Brico Marche z Czarną Drogą.
• Zmodernizujemy chodniki przy ulicy 

Libelta i pawilonie na ulicy Łęgi.
• Wybudujemy ścieżkę rowerową pro-

wadzącą na Błonia Nadwiślańskie oraz 
nową plażę.

• Wybudujemy chodnik wzdłuż ulicy 
Waryńskiego na odcinku od Drogi Gra-
nicznej do ulicy Sujkowskiej. 

Usprawniliśmy ruch na skrzyżowaniu 
ulic: Kalinkowej i Brzeźnej.
• Zlikwidowaliśmy skrzyżowanie rów-

norzędne i nadaliśmy pierwszeństwo 
przejazdu w kierunku ul. Portowej.

• Poprawiliśmy przepustowość skrzyżo-
wania. 

Budujemy wiaty na pojemniki na odpady.
• Współpracujemy z MPGN, Spółdzielnią 

Mieszkaniową i innymi administracjami.
• Wymieniliśmy 15 wiat na pojemniki 

na odpady m.in. na ulicach Dąbrówki, 
Kilińskiego czy Pruszyńskiego. 

• Zaplanowaliśmy budowy kolejnych 5 
wiat (Forteczna, Sportowców, Naruto-
wicza, Zaciszna, Tkacka). 

Mamy plan na Solanki.
• Przygotowujemy się do realizacji 

wielofunkcyjnego Centrum Rozrywki 
Wodnej na OM Rządz o zasięgu regio-
nalnym, gdzie również będzie można 
korzystać z dobrodziejstw wody so-
lankowej. 

• Stworzyliśmy ofertę dla pacjentów 
po chorobie COVID-19. 

Wykonamy dokumentację projektową 
do pozwolenia na budowę miejskiej hali 
targowej przy ulicy Łyskowskiego. 

…BO TURYSTYKA JEST WAŻNA: 

Opracowaliśmy profesjonalną strategię 
promocji Grudziądza. 
• Stworzyliśmy markę „Grudziądz – mia-

sto otwarte”.
• Wprowadzamy spójny i pozytywny 

wizerunek miasta oraz spójny system 
identyfikacji wizualnej miasta. 

Umocniliśmy wizerunek Grudziądza jako 
centrum tradycji kawaleryjskich. 
• Współorganizujemy Zjazdy Kawalerzy-

stów.
• Odsłoniliśmy mural poświęcony Cen-

trum Wyszkolenia Kawalerii w Gru-
dziądzu.

• Wykorzystujemy wizerunek ułana 
w materiałach promocyjnych. 

Cały czas rozszerzamy ofertę Informacji 
Turystycznej w Grudziądzu. 
• Planujemy nowy punkt w Bramie Wod-

nej. Trwają prace nad projektem ada-
ptacji pomieszczeń. 

• Sprzedajemy gadżety i publikacje 
związane z naszym miastem w sklepie 
internetowym.

• Wyposażyliśmy filię Ratusza w „Alfie” 
w grudziądzkie pamiątki. 

Wykorzystujemy potencjał turystyczny 
Wisły. 
• Podtrzymujemy współpracę z Żeglugą 

Płocką, ws. turystycznych rejsów po 
Wiśle.   

• Angażujemy się w promocje charyta-
tywnych rejsów.

• Współpracujemy ze Stowarzyszeniem 
Polskich Regionów Korytarza Trans-
portowego Bałtyk-Adriatyk. 
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…BO CENTRUM JEST WAŻNE: 

Opracowujemy wieloletni program mo-
dernizacji i zagospodarowania spichlerzy 
jako Pomnika Historii i głównej atrakcji 
turystycznej Grudziądza. 
• Tworzymy Muzeum Handlu Wiślanego 

FLIS w Spichlerzach 33-35.
• Wyremontowaliśmy Spichlerz nr 45.
• Tworzymy miejsce dla organizacji po-

zarządowych w Spichlerzu nr 57.
• Odkupujemy kolejne spichlerze celem 

ich rewitalizacji, m.in. pięć, które zo-
stały sprzedane przez miasto w latach 
90-tych.

• Kupujemy Spichlerz nr 37, w którym 
uczniowie Zespołu Szkół Gastrono-
miczno-Hotelarskich realizować będą 
praktyczną naukę zawodu.

• MPGN ogłosił przetarg na wyłonienie 
wykonawcy na remont Spichlerza nr 30.

• MPGN przygotowuje dokumentację 
projektową na Spichlerze nr 21-23, 31, 
34 i 57. 

Urozmaiciliśmy formułę Jarmarku św. 
Mikołaja. 
• Zwiększyliśmy ilość świątecznych ilu-

minacji świetlnych.
• Udostępniliśmy Spichlerze fundacjom 

i stowarzyszeniom.
• Wprowadziliśmy na stałe Renifera Le-

onarda na ulicy Spichrzowej.
• Zorganizowaliśmy bezpłatną karuzelę 

na Rynku.
• Zwiększamy atrakcyjność oferty kultu-

ralnej w celu pobudzenia życia gospo-
darczego grudziądzkich restauracji. 

Dbamy o porządek w centrum miasta. 
• Zwiększyliśmy ilość ekip sprzątających 

Starówkę.
• Edukujemy mieszkańców.
• Organizujemy wydarzenia proekolo-

giczne np. coroczne Sprzątanie Świata 
połączone z Piknikiem ekologicznym.

• Zwiększyliśmy liczbę patroli Straży 
Miejskiej w tym obrębie, zwłaszcza 

podczas wydarzeń miejskich.
• Przystosowaliśmy podziemny punkt 

selektywnej zbiórki odpadów na ulicy 
Szkolnej.

• MPGN prowadzi prace projektowe do-
tyczące przebudowy miejsca składo-
wania odpadów przy ul. Tkackiej.

• Zakupimy więcej śmietników na  
ul. Spichrzowej.  

Konsekwentnie rewitalizujemy centrum, 
ulicę Spichrzową oraz Górę Zamkową. 
• Wybudowaliśmy kawiarenkę na Górze 

Zamkowej. 
• Porządkujemy Górę Zamkową.
• Opracowaliśmy koncepcję cyfrowej 

rekonstrukcji Zamku Krzyżackiego 
na Górze Zamkowej z wykorzystaniem 
nowych technologii.

• Wyłączyliśmy z ruchu ulicę Spichrzową 
i stworzyliśmy tam trakt spacerowy.

• Remontujemy i ukwiecamy Ratusz.
• Ozdobiliśmy ulice Mickiewicza i Sien-

kiewicza donicami z kwiatami.
• Zagospodarowaliśmy teren na ulicy 

Sienkiewicza po starym „blaszaku”.
• Ukwieciliśmy Rybny Rynek i ulicę Wy-

bickiego.
• Zainstalowaliśmy więcej ławek w ciągu 

traktów spacerowych.
• Zamalowujemy graffiti i wypełniamy 

zniszczone elewacje budynków.
• Zazieleniamy i aranżujemy ulicę Portową. 
• Powołaliśmy Gospodarza Starówki. 

Stworzyliśmy koncepcję cyfrowej rekon-
strukcji Zamku Krzyżackiego na Górze 
Zamkowej z wykorzystaniem nowych 
technologii.
• Staramy się o dofinansowanie z Mini-

sterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego na ten cel. 
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Aranżujemy tzw. „czarne dziury”. 
• Zagospodarowaliśmy parking na rogu 

Toruńskiej i al. 23 Stycznia, gdzie po-
wstaje Inkubator Przedsiębiorczości.

• Spółka MPGN zakupiła opuszczony 
i zaniedbany od prawie 20 lat Dom 
Towarowy Korzeniewskich.  

Zamontowaliśmy iluminację Wieży Klimek. 
• Zwiększyliśmy ilość iluminacji w mie-

ście na czas Świąt Bożego Narodzenia.
• Planujemy wprowadzić efekty świetlne 

na budynku IV Liceum Ogólnokształ-
cącego. 

Wykonamy modernizację schodów te-
renowych biegnących z Góry Zamkowej 
do Błoni Nadwiślańskich. 

Kontynuujemy remonty budynków 
mieszkalnych należących do MPGN 
i GTBS. 
• MPGN wyremontowało ponad 60 bu-

dynków komunalnych za prawie  
18 mln zł..

• Budujemy 64 nowe mieszkania dla 
grudziądzan na osiedlu Rządz dzięki 
GTBS – zakończenie prac zaplanowa-
no na grudzień 2021 roku.

• Przystąpiliśmy do Społecznej Inicja-
tywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński”, 
w skład której wchodzą przedstawi-
ciele Krajowego Zasobu Nieruchomo-
ści, co oznacza ponad 1200 nowych 
mieszkań  dla mieszkańców całego 
regionu, w tym dla naszego miasta. 

Uporządkowaliśmy kwestie związane 
z letnimi ogródkami na płycie Rynku. 
• Stworzyliśmy regulamin ustawiania 

kawiarenek.
• Zamknęliśmy ulicę Spichrzową, 

co zwiększyło powierzchnię do dyspo-
zycji gastronomii.

• Utworzony trakt spacerowy między 
Bramą Wodną a Górą Zamkową przy-
czynił się do ożywienia Starówki.  

 

Planujemy dopłacać przedsiębiorcom, 
którzy bezpłatnie będą udostępniać toa-
lety turystom i mieszkańcom. 
• Planujemy stworzyć uchwałę temu 

dedykowaną.
• Stworzymy wykaz darmowych toalet 

znajdujących się na terenie Starego 
Miasta. 

Rozbudowaliśmy sieć bezpłatnego Inter-
netu dla Starego Miasta. 
• Powstało 7 miejsc, w których turyści 

i mieszkańcy bezpłatnie mogą korzy-
stać z Internetu.

• Utworzyliśmy łącznie 10 hotspotów 
w najbardziej popularnych miejscach. 

SOLIDARNY GRUDZIĄDZ 

…BO MŁODZI SĄ WAŻNI: 

Planujemy kampanię i program pomoco-
wy dla młodych, by zachęcić ich do po-
wrotu do rodzinnego miasta.
• Pakiet będzie dedykowany zarówno 

młodym małżeństwom, jak i singlom.
• Przygotowaliśmy pakiet dla medyków 

spoza Unii Europejskiej, m.in. z Bia-
łorusi, którzy zadeklarują chęć pracy 
w grudziądzkiej lecznicy. 

Doceniamy grudziądzkie młode talenty.
• Nagradzamy grudziądzkich sportow-

ców i artystów.
• Angażujemy młodych wykonawców 

do inicjatyw i imprez miejskich.
• Promujemy zdolnych grudziądzan 

w Internecie i telewizji.
• Wspieramy młodzieżowe kluby spor-

towe, m.in. siatkarzy, szczypiornistów, 
koszykarzy.  
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Zwiększamy ilość przedszkoli miejskich.
• Remontujemy i podnosimy standard 

przedszkoli miejskich. 
• Zaadaptowaliśmy pomieszczenia bu-

dynku szkolnego przy ul. Paderewskie-
go 10 na potrzeby przedszkola – 65 
nowych miejsc.

• Staramy się i nadal będziemy się sta-
rać o dofinansowanie z Polskiego Ładu 
na termomodernizację żłobka i innych 
przedszkoli.  

Bierzemy udział w programach zdrowot-
nych:
• finansujemy program profilaktyki 

wczesnego wykrywania raka piersi,
• wspieramy osoby powyżej 60. roku ży-

cia w ramach „Programu zapobiegania 
upadkom dla seniorów w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim”,

• dołączyliśmy do programu wykrywa-
nia zakażeń WZW B i C,

• planujemy realizację szczepień u osób 
dorosłych przeciwko pneumokokom.

 
Utworzyliśmy nową placówkę opiekuń-
czo-wychowawczą przy ulicy Wiślanej 
dla podopiecznych Centrum Pomocy 
Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego.  

Zaadaptujemy budynek jednorodzinny 
przy ulicy Gałczyńskiego na potrze-
by funkcjonowania Rodzinnego Domu 
Dziecka.  

…BO SENIORZY SĄ WAŻNI: 

Przy współpracy z prywatnymi podmio-
tami rozszerzamy zakres ulg przysługu-
jących posiadaczom Karty Seniora. 
• 6 nowych partnerów.
• Zniżki z zakresu usług zdrowotnych, 

gastronomicznych, handlu, np. kawiar-
nie, sklepy odzieżowe, kwiaciarnie czy 
salony urody.

• Promocyjne ceny w spółkach miej-
skich i jednostkach podległych.

 

 
Pamiętamy o grudziądzkich Seniorach.
• Organizujemy Wigilię dla Seniora oraz 

Wielkanocne Śniadanie dla Seniora.
• Umożliwiliśmy składanie wniosków 

w ramach GBO na zadania dedykowa-
ne osobom powyżej 60. roku życia.

• Angażujemy się w organizację Gru-
dziądzkich Dni Seniora.

• Organizujemy zajęcia sportowe i akty-
wizujące osoby w wieku emerytalnym. 

Pracujemy nad utworzeniem Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, bo pandemia 
wstrzymała nasze plany.

Wprowadzamy nowe programy profilak-
tyczne i zdrowotne.
• Realizujemy program profilaktyki 

wczesnego wykrywania raka piersi.
• Planujemy realizację programu pro-

filaktyki zakażeń pneumokokowych 
wśród osób dorosłych. 

Wspieramy inicjatywy na rzecz tworze-
nia domów dziennego pobytu.
• Planujemy utworzenie Centrum Senio-

ra w Bursie.
• Wspieramy projekty aktywizujące se-

niorów. 

…BO OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
SĄ WAŻNE 

Przyznajemy Grudziądzką Kartę Dużej 
Rodziny dzieciom posiadającym orze-
czenie.
• Dzieciom z orzeczeniem o umiarko-

wanym lub znacznym stopniu niepeł-
nosprawności karta jest przyznawana 
na czas dłuższy.  
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Zapewniamy osobom z niepełnospraw-
nością bezpłatny transport na imprezy 
i wydarzenia kulturalne.
• Tele-taxi funkcjonuje od poniedziałku 

do niedzieli.
• Pokrywamy prawie 90% kosztów prze-

wozu.
• Zapewniamy darmowe przejazdy ko-

munikacją miejską.
• Wprowadziliśmy bezpłatny transport 

na szczepienie przeciwko COVID-19. 

Usuwamy bariery architektoniczne prze-
szkadzające na co dzień osobom z nie-
pełnosprawnością.
• Powołaliśmy pełnomocnika ds. osób 

niepełnosprawnych.
• Zamontowaliśmy poręcze przy scho-

dach prowadzących na Górę Zamkową 
oraz do głównego wejścia do budynku 
Ratusza.

• Pomagamy uzyskać miejsce postojowe 
w pobliżu miejsca zamieszkania.

• Zapewniliśmy kursowanie autobusów 
niskopodłogowych na osiedla, gdzie 
zamieszkują osoby poruszające się 
na wózkach inwalidzkich.

• Wprowadziliśmy darmową komunika-
cję miejską dla osób niedosłyszących.

• Kupiliśmy nowe autobusy niskopodło-
gowe.

• Zakupimy cztery nowoczesne, nisko-
podłogowe tramwaje dostosowane 
do potrzeb seniorów i osób z niepeł-
nosprawnością. 

• Obniżyliśmy krawężniki po obu stro-
nach i zamontowaliśmy specjalne płytki 
dotykowe dla osób niewidomych i nie-
dowidzących przy ulicy Waryńskiego.

• Utworzyliśmy przystanki autobusowe 
przy ulicach Łyskowskiego i Warszaw-
skiej.

• Obniżyliśmy krawężniki m.in. na uli-
cach Żeromskiego, Stachonia, Libelta 
czy Tetmajera.

• Projektujemy kładkę, która udostępni 

teren Wieży Klimek osobom z niepeł-
nosprawnością. 

• Projekt Spichlerza nr 57 zakłada zain-
stalowanie zewnętrznej windy panora-
micznej od strony Wisły.

• Wszystkie inwestycje prowadzone 
w mieście tworzone są w taki sposób, 
aby ułatwiać poruszanie się osobom 
z niepełnosprawnością. 

Zadbaliśmy o więcej miejsc parkingo-
wych dla osób z niepełnosprawnością.
• 6-7 miejsc dodatkowych rocznie.
• Każde osiedle zyskało nowe miejsca.  

Wzmocniliśmy pozycję Grudziądzkiej 
Rady Seniora.
• Zwiększyliśmy liczbę członków z 10 na 15.
• Rekomendowaliśmy do prac na szcze-

blu wojewódzkim przewodniczącą 
GRS, która została powołana do Woje-
wódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej 
przy Marszałku na lata 2019-2024.

• Promujemy Radę podczas wydarzeń 
miejskich. 

Zapewniamy asystentów i wolontariuszy, 
którzy pomagają w codziennym funk-
cjonowaniu i załatwianiu urzędowych 
spraw. 
• Realizujemy program „Asystent osobi-

sty osoby niepełnosprawnej”.
• Wspieramy seniorów w czasie pan-

demii organizując dla nich pakiety ze 
środkami ochrony osobistej, darmowe 
dojazdy na szczepienia, zakupy oraz 
świąteczne pakiety dla najbardziej 
samotnych.

• Oferujemy pomoc dwóch tłumaczy 
języka migowego przy załatwianiu 
spraw urzędowych.

• Ułatwiliśmy osobom niesłyszącym 
dostęp do informacji publikowanych 
na antenie TVSM, oddelegowując tłu-
macza języka migowego.  
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Uruchamiamy programy aktywizujące 
seniorów i osoby z niepełnosprawnością.
• Nadzorujemy projekty unijne na rzecz 

osób z niepełnosprawnością – „Aktyw-
ni razem” i „Kolorowa jesień”.

• Realizujemy program adresowany 
do rodzin osób z zaburzeniami psy-
chicznymi.

• Edukujemy i aktywizujemy grudziądz-
kich seniorów poprzez organizację np. 
Grudziądzkiej Akademii Cyfrowej czy 
Klubu i Akademii re-start.

• Realizujemy też programy „Bezpiecz-
ny senior”, „Biblioteka przyjazna senio-
rom”, „Kujawsko-Pomorska Teleopie-
ka”.

• Przed pandemią zorganizowaliśmy 
wigilię dla seniorów na Marinie. 

Przeprowadzamy badania profilaktyczne 
w szpitalu.
• Wsparliśmy 4240 badań mammogra-

ficznych.
• Dofinansowaliśmy we współpracy 

z NFZ 2073 badań cytologicznych. 

Od 2019 roku dołożyliśmy do polityki 
społecznej ponad 173 mln zł. W 2022 
roku dołożymy 68,7 mln zł z własnych 
środków (razem wydatki wyniosą  
161,1 mln zł). 

NOWOCZESNA  
EDUKACJA, DOSTĘPNA 
KULTURA, SPORT 

…BO UCZNIOWIE SĄ WAŻNI: 

Realizujemy wieloletni program moder-
nizacji infrastruktury oświatowej. 
• Rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy 

SP nr 4.
• Zaadaptowaliśmy budynek po daw-

nym UMK na cele IV LO.
• Przeprowadziliśmy termomodernizację 

I LO i II LO..

• Wymieniliśmy stolarkę okienną m.in. 
w Bursie, PM „Kopernik”, SP nr 18.

• Wykonujemy remont pokrycia da-
chowego i termomodernizację dachu 
w ZSGH.

• Wyremontowaliśmy dachy ZST, ZPER, 
SP nr 18, SP nr 20, SP nr 21. 

• Wykonaliśmy remonty w salach gim-
nastycznych: SP nr 4, SP nr 5, SP nr 16, 
SP nr 20, I LO, II LO, ZSM.

• Wybudowaliśmy nowe boiska w SP nr 
3 i SP nr 17. 

• Wyremontowaliśmy pomieszczenia 
szkolne m.in. w SP nr 17, I LO, II LO.

• Naprawiliśmy instalację odgromową 
na budynku szkoły SP nr 9.

• Zbudowaliśmy parking i pieszy ciąg 
komunikacyjny w SP nr 11.

• Przeprowadziliśmy remonty central-
nego ogrzewania m.in. w PM „Tarpno”, 
ZPER czy SOSW nr 2. 

• Zadbaliśmy o komfort osób z nie-
pełnosprawnością dzięki środkom 
z PEFRONu m.in. w SP nr 11, SP nr 17, 
ZPER, SOSW nr 2, CKU.

• Modernizujemy szkolne kuchnie i sto-
łówki np. w ramach programu „Posiłek 
w szkole i w domu” m.in. w SP nr 3, SP 
nr 8, SP nr 9, SP nr 20, SP nr 21.

• Zmodernizujemy salę gimnastyczną 
w III LO.

• Tworzymy dokumentację na moder-
nizację Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznego. 

• Zainstalujemy windę dla osób z nie-
pełnosprawnością w CKU.

• Wymienimy pokrycie dachowe wraz 
z termomodernizacją na obiekcie in-
ternatu przy ulicy Kochanowskiego. 
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Wyposażamy pracownie szkolne w no-
woczesny sprzęt.
• W ramach Akademii Cyfrowej wyposa-

żyliśmy SP nr 17. 
• Wyposażyliśmy pracownie w szkołach 

technicznych w specjalny sprzęt nie-
zbędny do praktyk. 

• Dzięki pozyskanym środkom z fundu-
szy unijnych zaopatrujemy pracownie 
przedmiotowe w nowoczesny sprzęt 
i pomoce dydaktyczne.

• Zakupiliśmy ponad 100 komputerów 
w ramach programów „Zdalna Szkoła” 
i „Zdalna Szkoła+”.

• Sukcesywnie wymieniamy sprzęt kom-
puterowy, m.in. w SP nr 4. 

Zwiększyliśmy dodatki funkcyjne dla 
dyrektorów i nauczycieli szkół oraz pla-
cówek.
• Najbardziej znaczące podwyżki od kil-

kunastu lat. 

Przeprowadzimy modernizację siedziby 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej. 
• Dotychczas przekazaliśmy pianino na 

potrzeby OPP. 

Pozyskaliśmy samochody dla ZPER oraz 
SOSW nr 2 przy pomocy PEFRONu. 

Wykorzystaliśmy budynek po UMK.
• Dostosowaliśmy pomieszczenia bu-

dynku przy ul. Sienkiewicza 22 na po-
trzeby IV LO. 

Dążymy do utworzenia Zawodowej Szko-
ły Pielęgniarskiej.
• We współpracy z WSG w Bydgoszczy 

stworzyliśmy filię zawodową w gru-
dziądzkim szpitalu.

• Trwają procedury dotyczące utwo-
rzenia publicznej szkoły wyższej przy 
WZU. 

Wybudujemy pływalnię przyszkolną.
• W przyszłym roku rozpoczniemy 

budowę „Delfinka” przy ZSO na Strze-
mięcinie.

• Zlecimy wykonanie dokumentacji na wy-
konanie kolejnej pływalni przyszkolnej. 

Zaadaptujemy Willę Victoriusa na po-
trzeby Liceum Plastycznego.
• Bezkosztowo przejęliśmy budynek 

od poprzedniego właściciela.
• Uratowaliśmy cenny grudziądzki zabytek.
• Młodzież z Liceum Plastycznego zyska 

nowoczesną siedzibę do nauki. 

Większą część budżetu przeznaczamy 
na oświatę.
• Uczniowie mogą korzystać z szerokiej 

oferty zajęć dodatkowych, m.in. języ-
kowych, wyrównawczych, robotyki czy 
programowania. 

• Wyposażyliśmy szkoły i placówki 
w komputery bezprzewodowe.

• Zaadaptowaliśmy budynek po Gimna-
zjum nr 9 i utworzyliśmy tam filie PM 
„Tarpno”, co zwiększyło liczbę dostęp-
nych miejsc dla przedszkolaków.

• W 2022 roku największe wydatki po-
niesione zostaną na edukację (238,7 
mln zł), do której poza subwencją 
oświatową i dotacjami dołożymy 65,4 
mln zł. 

…BO KULTURA JEST WAŻNA: 

Przeprowadziliśmy kolejne remonty 
w grudziądzkim Teatrze.
• Wyremontowaliśmy w CKT pomiesz-

czenie dedykowane dla ruchów amator-
skich, grudziądzkich chórów i orkiestry.

• Wyremontowaliśmy salę kameralną 
z wymianą foteli i sufitu podwieszane-
go. 

Przeprowadzimy kolejny etap remontu 
Klubu Akcent. 
• Przygotowujemy dokumentację doty-

czącą przepisów przeciwpożarowych. 
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Wspieramy sztukę w plenerze.
• Odrestaurowaliśmy scenę Wajdy.
• Zmodernizowaliśmy wystawę poświę-

coną Andrzejowi Wajdzie. 
• Zakupiliśmy system wystawienniczy 

i odnowiliśmy ekspozytory dla Mu-
zeum.

• Organizujemy wystawy plenerowe 
w najbardziej urokliwych zakątkach 
miastach, np. z okazji 100. Rocznicy 
Powrotu Regionu Grudziądzkiego 
w Granice Rzeczypospolitej czy ob-
chodów stulecia Bitwy Warszawskiej. 

Prowadzimy prace nad nową uchwałą 
w sprawie stypendiów artystycznych. 

Wykorzystujemy przestrzeń dziedzińca 
Ratusza do organizacji imprez kultural-
nych.

Aktywnie wspieramy Miejską Orkiestrę 
Dętą.
• Zadbaliśmy o komfortowe warunki, 

przenosząc próby orkiestry z OPP 
do wyremontowanej sali w CKT. 

• Zakupiliśmy nowe krzesła do odbywa-
nia prób.

• Przeznaczyliśmy środki na zakup no-
wych instrumentów. 

Wypełniamy przestrzeń miejską nowymi 
muralami. 
• Murale poświęcone gen. Józefowi Hal-

lerowi, Centrum Wyszkolenia Kawalerii 
oraz Bronisławowi Malinowskiemu. 

Organizujemy duże imprezy promujące 
Grudziądz.
• Jarmark Spichrzowy.
• Jarmark św. Mikołaja.
• Festiwal Przypalanka.

Planujemy stworzenie Inkubatora kultury 
jako miejsca inkubacji twórców oraz in-
spiracji do tworzenia nowych projektów.
• Wyremontowaliśmy Spichlerz nr 45 

przeznaczając go pod działalność 
inkubatora. 

…BO SPORT JEST WAŻNY: 

Wspieramy sport szkolny, amatorski 
i spółki sportowe.
• Przeznaczyliśmy dodatkowe środki 

na dokapitalizowanie GKMu (2,5 mln 
zł w 2019 roku, 2 mln zł w 2020 roku 
i 3,5 mln zł w 2021 roku) i Olimpii Gru-
dziądz (3,8 mln zł w 2019 roku, 2,3 mln 
zł w 2020 roku, 2 mln zł w 2021 roku).

• Staramy się i pozyskujemy dofinanso-
wania na remonty infrastruktury spor-
towej, np. Stadionu Olimpii.

• Tworzymy nowe boiska i remontujemy 
stare.

• Zmodernizowaliśmy halę sportową 
oraz zaplecze szatniowo-sanitarne 
w obiektach Stadionu Centralnego. 

• Promujemy grudziądzkie kluby sporto-
we dla dzieci i młodzieży.

• Współpracujemy z mistrzynią olim-
pijską Martą Wieliczko przy projekcie 
utworzenia Letniego Ośrodka Przy-
gotowań Wioślarskich nad Jeziorem 
Rudnickim.

• Aktualizujemy dokumentację ośrodka 
żeglarskiego nad Jeziorem Rudnik.

Budujemy i modernizujemy infrastruktu-
rę sportową.
• Pozyskaliśmy dofinansowanie w wyso-

kości 5 mln zł na remont bieżni na Sta-
dionie Olimpii.

• Stworzyliśmy nowoczesny kompleks 
nad Jeziorem Tarpno – 3,2 mln zł.

• Wyremontowaliśmy zaplecze Olimpii – 
2,2 mln zł.

• Przeprowadzamy bieżące remonty 
sal gimnastycznych w grudziądzkich 
szkołach.

• Tworzymy siłownie plenerowe.
• Przygotowujemy projekt Centrum 

Rozrywki Wodnej na Rządzu.
• Stworzyliśmy projekt budowy hali wi-

dowiskowo-sportowej z torem kolar-
skim na Rządzu.

• Wybudujemy wielofunkcyjne boisko 
przy Zespole Szkół Rolniczych.

• Tworzymy nowe przestrzenie aktyw-
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nego wypoczynku.
• Rozbudowujemy Osadę Grud m.in. 

o wybieg dla psów, Flybox czy zjazd 
linowy.

• Inwestujemy w nowoczesną i bez-
pieczną infrastrukturę żużlową, m.in. 
zamontujemy bandy absorpcyjne 
na stadionie żużlowym.

• Rozwijamy infrastrukturę sportów 
wodnych w Rudniku.

Rozwijamy grudziądzkie imprezy sportowe.
• Ustanowiliśmy Rok Bronisława Ma-

linowskiego. W 2021 roku przypada 
zarówno 70. rocznica urodzin, 40. 
rocznica śmierci, jak i 45. rocznica 
zdobycia pierwszego medalu olimpij-
skiego.

• Kontynuujemy tradycje Biegu Trzech 
Plaż i Półmaratonu Śladami Bronka 
Malinowskiego.

• Organizujemy m.in. biegi świąteczne, 
z okazji Dnia Kobiet.

• Wspieramy Międzynarodowe Biegi im. 
Bronisława Malinowskiego.

• Promujemy aktywny styl życia pod-
czas imprez miejskich. 

OBYWATELSKI 
I OTWARTY GRUDZIĄDZ
…BO AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA JEST 
WAŻNA:

Rozwijamy Budżet Obywatelski.
• Zwiększyliśmy pulę środków do prawie 

3,5 mln zł.
• Przyśpieszyliśmy przyjmowanie wnio-

sków danej edycji.
• Stworzyliśmy nową platformę do gło-

sowania oraz przejrzystą stronę inter-
netową.

• Aktywnie pomagamy mieszkańcom 
przy tworzeniu projektów.

Prowadzimy dialog z mieszkańcami o ich 
mieście.
• Stworzyliśmy specjalną platformę 

do konsultacji społecznych dla miesz-
kańców.

• Zmieniamy Studium Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, które obowiązuje 
od 22 lat. 

Prowadzimy bezpłatną pomoc prawną.
• Współpracujemy z trzema kancelariami 

oraz jedną organizacją pozarządową.
• Prowadzimy też nieodpłatne poradnic-

two obywatelskie.
• Organizacje pozarządowe prowadzą 

zadania związane z edukacją prawną 
wśród młodzieży oraz seniorów.

Rewitalizujemy Spichlerz nr 57, który 
służyć będzie m.in. wolontariuszom.
• Przeznaczymy pomieszczenia gru-

dziądzkim organizacjom pozarządo-
wym.

• Stworzymy Centrum Aktywności Spo-
łecznej.

• Otworzymy kawiarenkę, w której pra-
cować będą osoby z niepełnospraw-
nością.

• Współpracujemy z Warsztatami Terapii 
Zajęciowej.

• Zainstalujemy windę od strony Wisły.
• Stworzymy miejsce integracji podczas 

akcji społecznych organizowanych 
przez Urząd Miejski (np. Wigilia dla 
Seniora, Śniadanie Wielkanocne dla 
Seniora).

• Promujemy i zapraszamy do współpra-
cy przy wydarzeniach miejskich lokal-
ne fundacje i stowarzyszenia. 

… BO PRZEJRZYSTOŚĆ JEST WAŻNA:

Wsłuchujemy się w głos mieszkańców 
poprzez organizację otwartych spotkań 
z mieszkańcami danych osiedli, wtorko-
wych spotkań z prezydentem oraz wide-
oczaty. 

 



1 7

3–LECIE PREZYDENTURY MACIEJA GLAMOWSKIEGO
1
6
1
6

Usprawniliśmy funkcjonowanie Urzędu 
Miejskiego.
• Otworzyliśmy punkt BOI w Centrum 

Handlowym „Alfa”.
• Przedłużyliśmy czas pracy Urzędu 

Miejskiego we wtorki do godz. 17.00.
• Ułatwiliśmy mieszkańcom dostęp 

do punktu odbioru awizowanej kore-
spondencji poprzez umieszczenie tego 
punktu w Przyziemiu Ratusza.

• Zamieniliśmy telefonię analogową 
na cyfrową, dzięki czemu podnieśliśmy 
bezpieczeństwo mieszkańców i obsłu-
gę interesantów.

• Otworzyliśmy infolinię dla mieszkańców.

Wdrożyliśmy nową politykę informacyj-
ną Ratusza.
• Na bieżąco publikujemy komunikaty 

zarówno na portalach miejskich, jak 
i w mediach społecznościowych.

• Wznowiliśmy wydawanie kuriera gru-
dziądzkiego o nowej nazwie „Pokochaj 
Grudziądz”.

• Organizujemy spotkania z mieszkańca-
mi konkretnych osiedli. 

WYGODNE MIASTO
 
… BO TRANSPORT JEST WAŻNY:

Prowadzimy modernizację sieci tramwa-
jowej, co pozwoli na przejazdy nowocze-
snych tramwajów.

Kupujemy niskopodłogowe autobusy 
zeroemisyjne z biletomatami na kartę 
płatniczą. 
• Zdobyliśmy dofinansowanie na 17 no-

wych autobusów elektrycznych wraz 
z infrastrukturą – 61,5 mln zł. 

• Będziemy się starać o kolejne dofinan-
sowania na zeroemisyjne autobusy.

Kupujemy niskopodłogowe tramwaje. 
• 4 tramwaje częściowo niskopodłogo-

we wraz z dźwigiem technicznym.
• Każdy tramwaj wyposażony w bileto-

maty. 
• Dostosowane do potrzeb osób star-

szych i osób z niepełnosprawnością.
• Element modernizacji sieci tramwajo-

wej o wartości 144 mln zł.

Rozbudowujemy miejski monitoring. 
• Wiaty przystankowe zostaną objęte 

dodatkowym monitoringiem po mo-
dernizacji sieci tramwajowej. 

• Stopniowo zwiększamy liczbę kamer 
w przestrzeni miejskiej.

• Kupujemy nowe wiaty przystankowe.

Wprowadziliśmy aplikację ułatwiającą 
korzystanie z autobusów i tramwajów.
• Wdrożyliśmy aplikację ułatwiającą 

podróżowanie komunikacją miejską: 
KiedyPrzyjedzie.pl. 

• Planujemy wdrożenie elektronicznej 
karty miejskiej.

• Wyposażymy tabor komunikacji miej-
skiej i przystanki w dodatkowe bileto-
maty. 

 
Reaktywujemy linię nr 1.
• Wznowimy linię tramwajową nr 1 

po zakończeniu modernizacji sieci.
• Będziemy zabiegać o środki zewnętrz-

ne na budowę torowiska od al. 23 
Stycznia do ulicy Dworcowej.

… BO ZIELEŃ JEST WAŻNA

Urządzamy parki kieszonkowe, czyli 
małe ogrody z architekturą rekreacyjną.
• Zadbaliśmy o zagospodarowanie 

skweru pomiędzy „Wodociągami” a ul. 
Mickiewicza, w miejscu zniszczonego 
trawnika.

• Ustawiliśmy ławki wzdłuż chodnika 
oraz na dwóch placykach wewnątrz 
zieleńca.

• Inwestujemy w zieleń na ul. Portowej. 
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Ukwiecamy Ogród Botaniczny.
• Dokonaliśmy licznych nasadzeń.
• Na bieżąco pielęgnujemy i uzupełnia-

my krzewy.
• Dokonujemy inwentaryzacji drzew.

Przeprowadzamy renowację Parku Miej-
skiego.
• Przebudowaliśmy i wzbogaciliśmy 

o nowe krzewy część Rosarium.
• Udostępniliśmy mieszkańcom strefą 

gastronomiczną.
• Wybudowaliśmy leśną biblioteczkę.
• Urozmaiciliśmy fontannę miejską o ilu-

minację świetlną.
• Systematycznie nasadzamy nowe 

krzewy i rośliny.
• Udostępniliśmy mieszkańcom infra-

strukturę do minigolfa, gry w szachy 
i warcaby oraz w boule.

• Uruchomiliśmy wypożyczalnię sprzętu 
(rolki, hulajnogi).

Wspieramy inicjatywy poprawiające es-
tetykę miasta.
• Prowadzimy prace nad dostosowa-

niem naszej uchwały do projektu usta-
wy mówiącej o zielonym budżecie.

• Realizujemy wiele ekologicznych za-
dań w ramach GBO.

• W przyszłym roku stworzymy ozdob-
ny mur z zielenią na ulicy Mikołaja 
Reja.

Budujemy wizerunek Grudziądza jako 
„miasta ogrodów”.
• „Odbetonowujemy” Grudziądz – po-

dejmujemy starania, aby wprowadzać 
zieleń w miejscach, w których od daw-
na leży kostka betonowa.

• Posadziliśmy duże drzewa na Rybnym 
Rynku.

• Zdjęliśmy kostkę przy ul. Królewskiej 
(sadzonki róż, traw ozdobnych i bylin) 
żeby zastąpić ją pasem zieleni.

• Przy okazji remontu ul. Sienkiewicza 
zadbaliśmy, aby pojawiły się tam klom-
by z krzewami.

• Stworzymy dwa skwery przy ul. Cheł-

mińskiej.
• Wykonaliśmy nasadzenia drzew, krze-

wów i bylin w ramach Inicjatywy Lo-
kalnej (ul. Małogroblowa, Łęgi, Byd-
goska).

• Co roku przeprowadzamy akcje rozda-
wania mieszkańcom sadzonek roślin 
ozdobnych, które zyskują nowe życie 
na działkach i balkonach grudziądzan.

• Odmieniliśmy wizerunek ul. Spichrzo-
wej – postawiliśmy ławki, skrzynie 
z kwiatami, zawiesiliśmy lampki. 

• Ukwiecamy budynki Urzędu Miejskiego. 
• W miejscach, w których nie możemy 

sadzić roślin w gruncie, ustawiliśmy 
donice z nasadzeniami.

• Zwiększymy liczbę drzew i klombów 
w mieście, będziemy promować zielo-
ne fasady na budynkach.

• Co roku zwiększamy liczbę donic z ro-
ślinami ozdobnymi oraz zwiększamy 
liczbę roślin cebulowych w gruncie.

• Posadziliśmy drzewa alejowe 
w mieście na ulicach: Szosa To-
ruńska, Kalinkowa, Bydgoska, Ka-
rabinierów, Bora-Komorowskiego, 
Królewska, Rapackiego, Mikołaja 
z Ryńska, Brzeźna, Droga Pomorska 
i w Parku na osiedlu Mniszek.

• Sukcesywnie uzupełniamy nasadzenia 
drzew w Parku Miejskim, Parku na Gó-
rze Zamkowej, Parku 900-lecia.

• Uporządkowaliśmy teren zniszczonego 
zieleńca przy ul. Waryńskiego.

• Usunęliśmy szpecące betonowe doni-
ce przy al. 23 Stycznia, w ich miejsce 
posadziliśmy róże.
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Powołaliśmy Architekta Zieleni, który 
dba o poprawę estetyki miasta.
• Architekt Zieleni bierze udział przy 

planowaniu wszystkich inwestycji 
drogowych, by na etapie projektowym 
móc już urządzać przestrzeń dla kwia-
tów, krzewów i drzew. 

• Przekazaliśmy tereny zieleni repre-
zentacyjnej „Góra Zamkowa” i obszar 
wzdłuż ul. Portowej do MORIWu, który 
mając własnych pracowników i do-
świadczenie w pielęgnacji Parku Miej-
skiego efektywnie zajmuje się przeka-
zanym obszarem.

Dbamy o historyczne założenia zieleni 
miejskiej.
• Planujemy inwentaryzację i pielęgna-

cję drzewostanu na terenie historycz-
nego założenia podworskiego Kun-
tersztyn.

• Pielęgnujemy 10 pomników przyrody 
na terenie Parku Dworskiego Kuntersz-
tyn, m.in. dąb, lipę i platan.

• Planujemy rewitalizację i udostępnie-
nie parku mieszkańcom.

• Prowadzimy prace pielęgnacyjne wie-
kowych drzew na Górze Zamkowej.

• Rozpoczynamy prace porządkujące 
zieleń na terenie Dzieła Rogowego Cy-
tadeli Grudziądzkiej oraz rewitalizacji 
zabytkowego parku przy ul. Lipowej.

• Urządzamy teren przy ul. Portowej.

Kontynuujemy rewitalizację podwórek.
• Rewitalizujemy tereny zielone przy 

blokach i parkingach w ramach GBO.
• Współpracujemy z grudziądzkimi 

szkołami, np. ZSR.
• Przy okazji remontów odnawiamy po-

dwórka przy budynkach komunalnych.
• Zrewitalizujemy teren Parku Dworskie-

go Kuntersztyn oraz Parku przy ulicy 
Lipowej.

 
 
 
 

… BO REKREACJA JEST WAŻNA:

Rozwijamy ośrodek wypoczynkowy nad 
Jeziorem Rudnickim.
• Stworzymy Letni Ośrodek Przygoto-

wań Wioślarskich.
• Modernizujemy ulice oraz parking 

w pobliżu Plaży Miejskiej.
• Budujemy bezpieczną ścieżką rowe-

rową oraz chodnik wzdłuż ulicy Połu-
dniowej.

Zmodernizowaliśmy plażę nad Jeziorem 
Tarpno.
• Stworzyliśmy nowy kompleks dla 

mieszkańców i turystów.
• Wybudowaliśmy miejsca do gier ze-

społowych, hangar i przestrzeń dla 
gastronomii.

• Zleciliśmy wykonanie dokumentacji 
na budowę pieszo-rowerowej ścieżki 
turystycznej wokół Jeziora Tarpno.

Rozwijamy sieć ścieżek rowerowych.
• Zbudowaliśmy ścieżki rowerowe 

wzdłuż ul. Szosa Toruńska oraz wzdłuż 
ul. Polskiej Strefy Inwestycji.

• Budujemy ścieżkę rowerową prowa-
dzącą wzdłuż ul. Południowej do Rud-
nika.

Doprowadziliśmy do powstania ścieżki 
biegowej w Lesie Komunalnym.
• W ramach GBO powstał szlak biego-

wy o długości 5 km – Parkrun – który 
co sobotę zrzesza fanów tego sportu.

Zakończyliśmy budowę Pumptracka czy-
li toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowe-
go dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
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…BO CZYSTE POWIETRZE JEST WAŻNE:

Kontynuujemy termomodernizację bu-
dynków użyteczności publicznej.
• Wyremontowaliśmy budynki I LO i II 

LO.
• Wymieniliśmy okna m.in. w SP nr 21 

i Bursie.
• Wykonaliśmy termomodernizację bu-

dynku Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego.

• Regularnie składamy wnioski do pro-
gramów rządowych o dofinansowanie 
termomodernizacji kolejnych obiektów 
użyteczności publicznej.

Przygotowujemy program likwidacji pie-
ców kaflowych.
• Likwidujemy piece kaflowe będące 

w zasobach MPGN.
• Powołaliśmy pełnomocnika ds. jakości 

powietrza.
• Planujemy dalszą likwidację pieców 

kaflowych na mocy zawartych umów.
• Straż Miejska we współpracy z grupą 

OPEC Grudziądz wykorzystuje drona 
do kontroli jakości powietrza.

OPEC Grudziądz inwestuje w projekty 
biomasowe.
• Spółka jest jednym z czołowych pro-

ducentów biomasy w Polsce.

…BO NOWE TECHNOLOGIE SĄ WAŻNE:

Budujemy inteligentne przejścia dla pie-
szych.
• Stworzyliśmy cztery zintegrowane 

systemy urządzeń: al. 23 Stycznia, ul. 
Moniuszki, ul. Forteczna, ul. Bora-Ko-
morowskiego. 

Wykonamy dokumentację projektową 
i wybudujemy niskoemisyjne oświetlenie 
uliczne na terenie Grudziądza.

Na bieżąco i w przejrzysty sposób pu-
blikujemy informacje o funkcjonowaniu 
Ratusza.

 
Rozwijamy e-urząd.
• Stworzyliśmy specjalną infolinię dla 

mieszkańców.
• Relacjonujemy ważne wydarzenia 

miejskie.
• Tłumaczymy na język migowy konfe-

rencje prasowe prezydenta i komuni-
katy Biura Prasowego i Medialnego. 

• W czasie pandemii przygotowaliśmy 
broszury informacyjne ze wszystkimi 
potrzebnymi kontaktami.

• Infostrada Kujaw i Pomorza.
• Zakupimy sprzęt komputerowy celem 

podniesienia bezpieczeństwa teleinfor-
matycznego.

Inwestujemy w mobilne aplikacje uła-
twiające życie mieszkańcom. 
• Aplikacja KiedyPrzyjedzie.pl 
• Planujemy wdrożenie karty miejskiej.  
• Platforma do konsultacji społecznych. 


