NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE I PROJEKTY

- 2006-2016

BEZROBOCIE
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu zajął 1. miejsce spośród wszystkich urzędów pracy za
najlepsze wskaźniki efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form
aktywizacji osób bezrobotnych, wsparcie przedsiębiorczości, a także wspieranie i rozwój
samozatrudnienia. Na 323 wnioski złożone przez starostów i prezydentów miast do
Ministerstwa
Rodziny,
Pracy
i
Polityki
Społecznej,
nagrody
otrzymało
170 urzędów pracy w Polsce. Stopa bezrobocia w naszym mieście w ciągu ostatnich kilku lat
spadła z poziomu blisko 30% do 12,5%.
Grudziądzki Urząd doceniono przede wszystkim za:
- uzyskanie wysokiej efektywności zatrudnieniowej przy jednoczesnym obniżeniu
efektywności kosztowej prowadzonych działań na rzecz osób bezrobotnych oraz wspierania
przedsiębiorczości,
- istotny spadek stopy bezrobocia w mieście Grudziądzu i powiecie grudziądzkim,
- maksymalne i efektywne wykorzystanie środków pozyskanych z Unii Europejskiej,
- pozyskiwanie dodatkowych środków w ramach projektów konkursowych
współfinansowanych z EFS,
- pozyskiwanie dodatkowych środków na realizację programów specjalnych przeznaczonych
dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy,
- pozyskiwanie środków finansowych dla przedsiębiorców, tworzących nowe miejsca pracy,
- pozyskiwanie środków finansowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

INWESTORZY
- Inkubator Przedsiębiorczości - budowę Inkubatora podzielono na II etapy. Wartość
pierwszego wyniosła 3,7 mln zł, w tym unijne dofinansowanie 1,5 mln zł. Projekt obejmował:
adaptację budynku strażnicy na potrzeby Inkubatora, wyposażenie obiektu w niezbędną
infrastrukturę teletechniczną i teleinformatyczną, utworzenie sal konferencyjnych. W 2015 r.
oddano drugą część Inkubatora Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu wyniosła
ponad 1,9 mln zł, z czego ok. 800 tys. zł stanowiło dofinansowanie zewnętrzne. W ramach
inwestycji Grudziądzki Park Przemysłowy zaadoptował II piętro hali zlokalizowanej przy
ul. Waryńskiego pod potrzeby firm,
- Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe - Spółka udzieliła 462 poręczeń o wartości ponad
45,5 mln zł, zabezpieczając kredyty, pożyczki i wsparcie finansowe (dotacje z PUP na
rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy
w istniejących podmiotach gospodarczych) o wartości prawie 100,5 mln zł. Dzięki
udzielonym poręczeniom Spółka współuczestniczyła w powstaniu ponad 600 miejsc pracy,
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- Klaster Przemysłu Lekkiego - wspieramy 7 grudziądzkich firm, które założyły
Grudziądzki Klaster Przemysłu Lekkiego Sp. z o.o. Głównym celem podmiotu jest
wzmocnienie przemysłu włókienniczego i działania w zakresie kształcenia młodzieży i
dorosłych oraz rozwoju samych przedsiębiorstw.

W Grudziądzu zainwestowali m.in.:
- MR GARDEN - na 26,2 ha terenu zlokalizowanego przy ul. Droga Graniczna należącego
do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstał MR GARDEN - zakład produkujący
wyroby z drewna. Inwestor zadeklarował, że w pierwszym etapie zatrudni 300 osób, a
docelowo nawet 600. Uruchomienie produkcji na tak dużą skalę to również ogromna szansa
dla firm, które będą kooperować z przedsiębiorstwem,
- Rossmann - w Grudziądzu działa centrum dystrybucyjne Rossmanna dla północnej Polski.
Wartość inwestycji 80 mln zł, powstał magazyn o kubaturze 23 tys. m² oraz budynek
biurowo-socjalny,
- LIMITO - fabryka, o łącznej powierzchni 6,8 tys. m², w tym hali produkcyjnej o kubaturze
5 tys. m², powstała na działce objętej Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną przy ul. Droga
Graniczna,
- SKS Connecto - firma SKS Connecto funkcjonuje na terenie hali przemysłowej GPP (były
Stomil). Przedsiębiorstwo uruchomiło produkcję m.in. wiązek kablowych,
- CH „Alfa” - budowa obiektu o powierzchni ok. 50 tys. m² kosztowała 175 mln zł. Na blisko
22 tys. m² powierzchni komercyjnej znajduje się prawie 90 sklepów, supermarket, RTV
AGD, restauracje, bary i kawiarnie oraz pięciosalowe kino „Helios”,
- ZUS - w Grudziądzu powstało trzecie Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych,
- Schumacher Packaging Sp. z o. o. - firma powstała na terenie Grudziądzkiego Parku
Przemysłowego. Działa w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zakład
zajmuje się m.in. produkcją kartonu z makulatury. Fabryka w Grudziądzu jest jednym
z zakładów firmy Schumacher,
- Centrum Badawczo Wdrożeniowe Unitex Sp. z o.o. - firma funkcjonuje na rynku od
25 lat. W Grudziądzu od 10. Unitex opracowuje i produkuje systemy uzdatniania wody do
celów pitnych, dla ciepłownictwa, energetyki oraz przemysłu spożywczego. Specjalizuje się
w projektowaniu, modernizacji, wykonawstwie, rozruchu linii technologicznych do
uzdatniania wody, wykonując ich kompletację, a przede wszystkim produkcję podstawowych
urządzeń,
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- SITS - na terenie grudziądzkiej podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
powstanie SITS INDUSTRY. Firma zajmować się będzie produkcją mebli tapicerowanych.
W pierwszym etapie inwestycji na powierzchni ok. 8 ha zostanie wybudowany zakład
składający się z obiektów produkcyjnych, magazynów i zaplecza socjalnego oraz placów
manewrowych.

DROGI

- połączenie Grudziądza z autostradą A1 - 17 grudnia 2012 r. Grudziądz zyskał
bezpośrednie połączenie z autostradą. W ramach projektu zbudowano drogę łączącą węzeł
„Grudziądz” na autostradzie A1 z drogą krajową nr 55, skrzyżowanie z drogą krajową nr 55,
węzeł drogowy Konstytucji 3 Maja zapewniający wjazdy oraz zjazdy z drogi dojazdowej do
autostrady A1 oraz drogę łączącą węzeł z ul. Magazynową. Wartość inwestycji ok. 55 mln zł,
natomiast unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
wyniosło 42 mln zł,
- Trasa Średnicowa - największa grudziądzka inwestycja drogowa. Całą Trasą Średnicową
kierowcy mogli przejechać po raz pierwszy 27 października 2014 r. Powstała obwodnica
miasta o długości ok. 8 km (od skrzyżowania ul. Droga Łąkowa do węzła „Grudziądz”
autostrady). Wartość całej inwestycji to ponad 173 mln zł, 85% tej kwoty stanowiło
dofinansowanie ze środków unijnych,
- ul. Warszawska - wartość 5 mln zł, dofinansowanie 50% z Regionalnego Programu
Operacyjnego. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosiła 902 m. Zakres
projektu obejmował m.in. budowę dodatkowych pasów ruchu oraz chodnika i ścieżki
rowerowej, a także nowego oświetlenia. Ponadto skrzyżowanie ul. Warszawskiej
z ul. Rydygiera przebudowano na rondo,
- ul. Paderewskiego - przebudowa na odcinku od przejazdu PKP do granic miasta Poszerzono istniejącą jezdnię do szerokości 7 m. Wybudowano jednostronny chodnik oraz
ciąg pieszo - rowerowy. Wartość - ok. 4 mln zł, 85% tej kwoty stanowiło dofinansowanie
z Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
- ul. Portowa - inwestycja obejmowała odcinki od ul. Al. 23 Stycznia do
ul. Marcinkowskiego oraz od ronda przy ul. Gdyńskiej do ul. Brzeźnej wraz z odcinkiem
ul. Brzeźnej od ul. Wiślanej do ul. Kalinkowej. Koszty prac pokryła Spółka JWK Inwest,
która była inwestorem budowy galerii „Alfa” zgodnie z podpisanym z miastem
porozumieniem o przebudowie infrastruktury drogowej w pobliżu centrum handlowego.
Wcześniej przebudowano także fragment ul. Portowej w ramach zadania pn. „Rewitalizacja i
adaptacja obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno3

rekreacyjnych ETAP I - ul. Portowa, Marcinkowskiego, Trasa Dworcowa”, które w 100%
sfinansowane zostało ze środków zewnętrznych. Całkowity koszt to blisko 10 mln zł, z czego
3,9 mln stanowił wkład miasta, który pokryła firma JWK Inwest. Pozostałe środki pochodziły
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przy ul. Portowej powstało ok. 100
nowych miejsc parkingowych,
- ul. Waryńskiego i Mikołaja z Ryńska - przebudowa obejmowała ul. Mikołaja
z Ryńska i ul. Waryńskiego od ul. Mikołaja z Ryńska do węzła „Kręta” na Trasie
Średnicowej”. Wartość inwestycji ponad 6,7 mln zł. Na realizację zadania miasto otrzymało
dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw.
schetynówek w wysokości blisko 2,8 mln zł,
- ul. Magazynowa - zadanie, dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych, tzw. schetynówek, o wartości ok. 3,2 mln zł. W ramach inwestycji powstało rondo
wraz z nawierzchnią dróg dojazdowych, a także zbudowano nowe ciągi pieszo-rowerowe i
zatoki autobusowe,
- ul. Chełmińska - wartość zadania to 1,2 mln zł, ok. 650 tys. zł pozyskaliśmy na ten cel
z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Sfrezowano starą nawierzchnię i wykonano
nową. Ponadto wykonano remont torowiska tramwajowego w obrębach skrzyżowań ulic
Bydgoskiej i Gdyńskiej z ul. Chełmińską,
- ul. Konstytucji 3 Maja - powstało 917 m nowej drogi - ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku
od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do węzła Konstytucji 3 Maja, drogi dojazdowej do
autostrady A1. Wartość 4,1 mln zł, miasto pozyskało na ten cel ok. 950 tys. zł dofinansowania
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. schetynówek,
- ul. Śniadeckich i Korczaka - koszt ponad 13,2 ml zł, miasto otrzymało dofinansowanie
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. schetynówek
w wysokości 4 mln zł,
- rewitalizacja ulic Starego Miasta - wartość projektu wynosiła ponad 14,2 mln zł,
dofinansowanie ok. 9,1 mln zł. Głównym celem tego przedsięwzięcia było odrestaurowanie i
uporządkowanie zabytkowej przestrzeni miejskiej. Inwestycja obejmowała Rynek, Plac
Miłośników Astronomii oraz ulice: Zamkową, Spichrzową, Wodną, Tkacką, Kościelną,
Starorynkową - od ul. Długiej do ul. Kościelnej, Długą - od ul. Starorynkowej do ul.
Murowej, Murową - od ul. Starej do ul. Długiej, Ratuszową, Prostą, Reja, Poprzeczną,
Pańską, Szkolną - od ul. Pańskiej do torowiska tramwajowego,
- ul. Kalinkowa - wykonano nowe chodniki i parkingi, nawierzchnię jezdni i oświetlenie
drogowe. Wartość inwestycji wyniosła ok. 1,4 mln zł,




remonty - ok. 12 km dróg, wartość: ok. 12,9 mln zł,
chodniki - 57 tys. m2, wartość: 7,6 mln zł,
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oświetlenie - wymiana lub montaż 2413 opraw oświetleniowych, wartość: ok. 994 tys.
zł,
oznakowanie drogowe - wartość: 3,6 mln zł.

KOMUNIKACJA
- modernizacja sieci tramwajowej - realizacja inwestycji została podzielona na
5 odcinków: Aleja 23 Stycznia - Stare Miasto - ul. Legionów - pętla Tarpno wraz
z trasami kablowymi w ulicach Sikorskiego i Sienkiewicza, ul. Chełmińska na odcinku od
ul. Włodka do ul. Kraszewskiego, ul. Chełmińska na odcinku od ul. Kraszewskiego do
ul. Południowej, ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Południowej do pętli Rządz,
skrzyżowania: ul. Toruńska - ul. Marcinkowskiego oraz ul. Toruńska - Al. 23 Stycznia.
Wartość - ok. 54,5 mln zł. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu zmodernizowano również 6 wozów
tramwajowych za łączną kwotę 6,3 mln zł. Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę i
budowę infrastruktury tramwajowej i urządzeń sterowania ruchem drogowym. Istniejące
jednotorowe odcinki linii tramwajowej, tam gdzie były do tego odpowiednie warunki
techniczne, zostały rozbudowane do dwutorowych, z jednoczesnym zastosowaniem
rozwiązań technicznych, które pozwalają redukować hałas. Pętla w Tarpnie stała się węzłem
integrującym komunikację tramwajową i autobusową. Zmodernizowana została także
infrastruktura towarzysząca, np. przystanki i perony, wiaty, zaplecza socjalne dla
motorniczych oraz układ zasilania tras tramwajowych - sieć trakcyjna i kable zasilające.
W projekcie ujęto także przebudowę i budowę infrastruktury ulicznej - jezdni, chodników i
ścieżek rowerowych wraz z przebudową oświetlenia i odwodnienia, a także inwestycje
związane z ITS - Inteligentnymi Systemami Transportowymi i budową Centrali Sterowania
Ruchem - wartość 1,1 mln zł,
- nowe autobusy - Miejski Zakład Komunikacji kupił łącznie 18 nowych autobusów,

REKREACJA
- rewitalizacja terenów poprzemysłowych - wartość ok. 30 mln zł, w tym dofinansowanie
ok. 20 mln zł. Inwestycja realizowana była na 15,8 ha. Zadanie obejmowało m.in.
przebudowę istniejących umocnień, budowę przystani jachtowej i wioślarskiej z centrum
szkoleniowym, placu dla kamperów, organizację terenów rekreacyjnych i spacerowych.
Dostępność do całego obszaru zapewnia kładka pieszo-rowerowa, która połączyła brzegi nad
wyjściem z portu i umożliwia bezpośrednie dojście z centrum miasta na półwysep,
- modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Rudniku - wartość - ok. 4,3 mln zł,
dofinansowanie - 1,7 mln zł. Modernizacja obejmowała m.in. budowę i wyposażenie
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w standardzie trzygwiazdkowym 23 domków campingowych, świetlicy wypoczynkowej,
budynku socjalno-magazynowego, miejsc do grillowania i placu zabaw. Obiekty
przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całość objęta jest monitoringiem
i bezpłatną siecią internetową,
- renowacja Parku Miejskiego - wartość 5,9 mln zł, dofinansowanie z RPO - 3,2 mln zł.
Renowacja obejmowała ponad 57 tys. m². W ramach inwestycji została zmieniona
nawierzchnia alejek parkowych, powstało nowe oświetlenie oraz odtworzono ogród róż dawne Rosarium. Zbudowano także zaplecze administracyjno-socjalne, plac zabaw, plac
szachowy, tor wrotkowo - rolkowy i do nauki jazdy na rowerze,
- renowacja Ogrodu Botanicznego - wykonano renowację trawników, nasadzono nowe
drzewa, krzewy i kwiaty. Wyremontowano infrastrukturę techniczną ogrodu w tym basen,
pergole, ogrodzenia oraz zegar słoneczny. Ustawiono nowe ławki i kosze na śmieci, wartość
ponad 200 tys. zł,
- Wiślana Trasa Rowerowa - wartość ok. 5,7 mln zł, dofinansowanie 2 mln zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Powstała
trasa pieszo - rowerowa o długości ok. 3,8 km wraz 5 punktami widokowymi i elementami
małej architektury. Powstał atrakcyjny szlak komunikacyjny i turystyczny wzdłuż Wisły,
- Góra Zamkowa - w ramach inwestycji została zrekonstruowana wieża Klimek,
zabezpieczono wykopy archeologiczne, wybudowano zadaszenia nad reliktami zamku,
Wartość całego przedsięwzięcia to ok. 6,2 mln zł, z tego ok. 4 mln zł stanowiło unijne
dofinansowanie,
- baseny Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku - remont niecek został podzielony
na etapy, łączna wartość inwestycji wyniosła ok. 1,9 mln zł,
- basen przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - ponad 250 tys. zł
kosztowała modernizacja i dostosowanie basenu w obiekcie sportowym Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 1 do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, w tym
poruszających się na wózkach. Na ten cel 120 tys. zł pozyskano z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Skatepark - wykonano płytę żelbetową dostosowaną kształtem do istniejącego terenu o
powierzchni 877 m2. Na niej ustawiono 10 różnorodnych przeszkód, powstał także tor
rowerowy z dwoma skoczniami - wartość 0,5 mln zł,
- lodowisko - w 2009 r. kupiliśmy przenośne lodowisko, które działa w sezonie zimowym
w Parku Miejskim, wartość 0,5 mln zł,
- budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią w ZSO nr 5 i SP nr 18 wartość 1,2 mln zł,
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- budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią GKS Olimpia, wartość 2 mln zł,
- budowa 6 Orlików - wartość 7,6 mln zł,
- modernizacja stadionu żużlowego - zadanie podzielone na etapy. W ramach zadania m.in.
wybudowano już oświetlenie i przebudowano trybuny. W tym roku ogłosiliśmy przetarg na
realizację IV ostatniego etapu. Wszystkie działania są zgodne z wymogami licencyjnymi
Polskiego Związku Motorowego. Wartość: 6,6 mln zł,
- modernizacja stadionu GKS Olimpia - w ramach zadania wybudowano m.in. zadaszenie
i oświetlenie stadionu, zakupiono i zamontowano krzesełka na trybunach, zmodernizowano
system telewizji dozorowej oraz monitoring, łącznie wydatkowano na modernizację
5 mln zł,
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 - wartość 622 tys. zł.

OCHRONA ŚRODOWISKA
- modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie - modernizacja Składowiska
Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza kosztowała 69,5 mln zł. Wartość unijnego
dofinansowania stanowiła kwota 35,2 mln zł. Projekt realizowały Miejskie Wodociągi i
Oczyszczalnia. Zakres projektu obejmował: budowę obiektów technologicznych,
magazynowych oraz socjalno-biurowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę kwatery
składowania, wykonanie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,
modernizację linii sortowni wraz z dostawą maszyn i urządzeń do przyjętej technologii,
dostawę kompaktora, dostawę ładowarki kołowej, dostawę sprzętu i wyposażenia
laboratorium, dostawę maszyn do przyjętej technologii kompostowania,
- sieci OPEC - w 2015 r. zakończyła się realizacja projektu „Budowa i przebudowa sieci
ciepłowniczej z przyłączami do osiedla Strzemięcin”. Budowa 10,5 km sieci ciepłowniczej
kosztowała ponad 28,8 mln zł. OPEC na ten cel pozyskał ok. 22,4 mln zł unijnego
dofinansowania,
- „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej” - wartość - 2,7 mln
zł, w tym dofinansowanie - 1,5 mln zł, projekt obejmował: dostawę stacji odwadniania
osadów na Oczyszczalnię ścieków w Nowej Wsi i budowę zbiornika na wodę przy
ul. Czwartaków,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Tuszewo i Sadowo” - wartość projektu 5,2 mln zł, inwestycja obejmowała budowę 12,7 km sieci kanalizacji sanitarnej z podziałem
na 5 zlewni,
- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej” - wartość projektu - 20,1 mln
zł, w tym dofinansowanie - 10,7 mln zł, zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody,
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zmodernizowano i rozbudowano ujęcie wody, zmodernizowano sieć wodociągową o długości
11,25 km, wybudowano sieć wodociągową o długości 1,9 km i 6 studni głębinowych,
- rozbudowa rowów: Hermana, Cegielnianego, Jajczarskiego i Policyjnego - wartość ok. 6,8
mln zł,
- Centra Edukacji Ekologicznej - pozyskaliśmy dofinansowanie na budowę Centrum
Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie oraz rozbudowę Centrum Edukacji Ekologicznej przy
ul. Nad Torem. Pierwszy projekt o łącznej wartości ok. 1,6 mln zł zrealizowały Miejskie
Wodociągi i Oczyszczalnia. Na ten cel pozyskano blisko 339 tys. zł dofinansowania ze
środków unijnych. Z kolei na „Rozbudowę bazy edukacyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej
w Grudziądzu” pozyskaliśmy 275 tys. zł dofinansowania (wartość przedsięwzięcia wyniosła
ok. 377 tys. zł),
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - działają 2 tego typu punkty
w naszym mieście przy ul. Składowej prowadzony przez Miejski Zakład Komunikacji i
w Zakurzewie prowadzony przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnię,
- infrastruktura w Lesie Komunalnym - dzięki realizacji w 2015 r. zadania pn.
„Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Lasu Rudnickiego” powstały
nowe miejsca wypoczynku zlokalizowane na obrzeżach Lasów Komunalnych. Wartość
inwestycji wyniosła ok. 150 tys. zł,

OCHRONA ZDROWIA
- zakończenie budowy Regionalnego Szpitala Specjalistycznego - budowa Regionalnego
Szpitala Specjalistycznego im. Władysława Biegańskiego była największą i chyba
najtrudniejszą inwestycją w historii grudziądzkiego samorządu. Pierwsze prace rozpoczęły się
w 1985 r. Grudziądzki szpital to 42 oddziały łóżkowe w podstawowych, specjalistycznych i
wysokospecjalistycznych dziedzinach, ale również zespoły poradni specjalistycznych
i konsultacyjnych, a także pełne zaplecze diagnostyczne. W ciągu roku hospitalizowanych jest
tu średnio 45 tys. pacjentów, a 230 tys. leczonych jest ambulatoryjnie. Ponadto
wykonywanych jest ok. 1,5 mln badań laboratoryjnych i 28 tys. zabiegów operacyjnych.

SYSTEM INFORMATYCZNY
- Grudziądzki System Informacji Przestrzennej - oparty jest na 42 rejestrach
pogrupowanych w podsystemy dziedzinowe: Geodezja i Kartografia, Gospodarowanie
Nieruchomościami, Planowanie Przestrzenne, Budownictwo, Gospodarka Komunalna,
Ochrona Środowiska, Ochrona Zabytków, Bezpieczeństwo Publiczne, System Oświaty i
Zarządzanie Infrastrukturą Drogową. Wdrożono zintegrowane i interaktywne publiczne usługi
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elektroniczne dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów oraz turystów. Na budowę
GSIP przeznaczyliśmy 4,6 mln zł, unijne dofinansowanie stanowiło 3,5 mln zł.

EDUKACJA
- projekt pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach” o
wartości ponad 3,7 mln zł - wzięło w nim udział ponad 2000 uczniów z następujących szkół
zawodowych: Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Rolniczych, Zespołu Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Mechanicznych
oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych. W Zespole Szkół Technicznych powstała
pracownia automatyki i robotyki o wartości blisko 1 mln zł, a w Zespole Szkół
Mechanicznych pracownia techniki za ok. 0,5 mln zł. Ważnym elementem projektu były staże
zawodowe, w których uczestniczyło 254 uczniów,
- projekt „Dajmy szansę dzieciom” - jego celem było upowszechnienie edukacji
przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat, które nie są objęte wychowaniem przedszkolnym
oraz wyrównanie szans poprzez zmniejszenie nierówności w dostępie do zajęć wspierających
wszechstronny rozwój dzieci (logopeda, psycholog). Wartość: ok. 2,9 mln zł,

- projekt „Atrakcyjne kształcenie uczniów grudziądzkich szkół zawodowych drogą do
sukcesu” - wzbogacono uczniów szkół zawodowych w wiedzę i umiejętności niezbędne do
dalszej edukacji i skutecznego funkcjonowania na rynku pracy. Wartość: ok. 1,4 mln zł,
- projekt „Komunikacja kluczem do integracji” - ograniczenie procesu wykluczenia
społecznego uczniów niepełnosprawnych, włączenie ich w publiczną komunikację i
zaktywizowanie ich potencjału osobowego, emocjonalnego oraz społecznego. Wartość:
2,5 mln zł,
- projekt „Grudziądzkie szkoły perspektywą rozwoju drogi edukacyjnej i zawodowej
dzieci i młodzieży” - adresowany do uczniów grudziądzkich szkół podstawowych,
gimnazjów i liceów ogólnokształcących. Prowadzone były zajęcia: dydaktycznowyrównawcze, przygotowujące do egzaminów zewnętrznych (matura, sprawdzian w szkołach
podstawowych i egzamin w gimnazjach), zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności w tym
kompetencji kluczowych oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Wartość: 1,5 mln zł,
- w Centrum Kształcenia Praktycznego wdrożono projekt pn. „Modernizacja infrastruktury
szkolnictwa zawodowego miasta Grudziądza”. Wartość zadania ponad 1,4 mln zł, unijne
dofinansowanie wyniosło ok. 940 tys. zł. W ramach I etapu projektu zaadaptowano
pomieszczania warsztatów na pracownię diagnostyki i napraw pojazdów samochodowych.
Pozyskano również specjalistyczny sprzęt. Drugi polegał na przebudowie i zakupie
wyposażenia do pracowni obróbki mechanicznej, wyposażono ją m.in. w dwie obrabiarki
sterowane numerycznie, tokarki i frezarki klasyczne,
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- „Modernizacja bazy kształcenia celem polepszenia jakości praktycznej nauki zawodów
rolniczych w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu” - wartość ok. 770 tys. zł, w tym
dotacja z EFRR ok. 650 tys. zł. Powstała nowoczesna baza kształcenia praktycznego oraz
ośrodek egzaminacyjny dla zawodu technik architektury krajobrazu. Uczniowie zdobyli
również dodatkowe kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy z nowoczesnymi urządzeniami i
maszynami,
- targi edukacyjne - co roku organizujemy targi edukacyjne dla uczniów gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych, by mogli zapoznać się z ofertą placówek,
- Grudziądzkie Forum Porozumienia w Szkole - od 10 lat, raz do roku, spotykamy się m.in.
w gronie dyrektorów szkół, pedagogów i nauczycieli, by rozmawiać o bieżących potrzebach
placówek oświatowych,

-

unowocześnienia w szkołach - od 2010 r. działa elektroniczny nabór uczniów do szkół
ponadgimnazjalnych i elektroniczny dziennik (jako pierwszy e-dziennik wprowadził Zespół
Szkół Ogólnokształcących Nr 5,
- rozwój szkolnictwa zawodowego - nowe kierunki kształcenia,
- zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach
- inwestycje i remonty w szkołach - wartość: 33,4 mln zł.

OBIEKTY
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - projekt termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej realizowaliśmy w raz z Powiatowym Urzędem Pracy
w latach 2009-2014. Przeprowadziliśmy prace w 20 budynkach,
- budowa 2 bloków z 64 mieszkaniami na osiedlu Nowe Tarpno - wartość inwestycji 6,2 mln zł,
- budowa domu wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego - powstało 47 lokali na wynajem,
44 mieszkania na sprzedaż, wartość inwestycji - ok. 13 mln zł,
- Muzeum - na realizację zadań i inwestycji w tej instytucji kultury przeznaczono 2,4 mln zł.
Wykonano m.in. wymianę pokrycia dachu oraz naprawę elewacji budynku głównego
Muzeum, wymianę stolarki okiennej, adaptację spichlerza nr 17, modernizację
i wymianę instalacji CO w budynku Pałac Opatek. Na część wymienionych prac pozyskano
dofinansowanie w wysokości ok. 984 tys. zł ze środków unijnych,
- cmentarz ul. Jaskółcza - powstał cmentarz komunalny przy ul. Jaskółczej,
- CK Teatr - z budżetu miasta przeznaczyliśmy 2,6 mln zł m.in. na budowę parkingu
z 70 miejscami dla samochodów osobowych oraz dodatkowo 4 dla autobusów
i 3 dla busów wraz z dojazdem, remont elewacji budynku Teatru, wymianę stolarki okiennej,
remont dachu oraz remont elewacji Klubu Akcent, remont holu głównego, galerii i montaż
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klimatyzacji w Klubie Akcent. Ponadto planujemy wykonanie kompleksowego remontu
wnętrza Teatru, na który przewidujemy otrzymanie dofinansowania ze środków
zewnętrznych,

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami:












rewitalizacja budynków przy ul. Mickiewicza 16A, 25, 25A, 25B, Zamkowej 11,
Toruńskiej 12, Mickiewicza 3/Murowej 24, Pańskiej 23, Szewskiej 2/4, Mickiewicza
5, Wieżowa 1/Długa 2, Rynek 10, Rynek 15/Murowa 33, Rynek 16/Murowa 35,
Focha 24 - łączna wartość: 7,1 mln zł (w tym dofinansowanie 3,17 mln zł),
osiedle NOWE TAPNO - powstało 138 mieszkań, wartość: 17 mln zł (od 20072016), obecnie trwa budowa dwóch budynków nr 9 i 10 - 51 mieszkań, łączna
wartość 7,1 mln zł,
budowa budynku socjalnego przy ul. Nadgórnej 51 - powstało 20 lokali mieszkalnych,
wartość 2,3 mln zł,
przebudowa budynku po byłym internacie na mieszkania przy ul. Lipowej 35powstało 88 lokali mieszkalnych, wartość 5,5 mln zł,
2 nowe budynki przy ul. Lotniczej 13 i Lotniczej 13A - powstało 51 mieszkań,
wartość zadania wyniosła ok. 3,5 mln zł,
budowa 8 pawilonów handlowych na ul. Cmentarnej - łączna wartość 1,1 mln zł,
rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Jaskółczej (budowa kolumbariów,
elementów malej architektury, utwardzenie i ogrodzenie terenu, oświetlenia terenu) 1, 9 mln zł,
likwidacja pieców kaflowych w ramach programu KAWKA II, w 2015 zlikwidowano
275 szt. pieców, poprzez podłączenie do C.O. - łączna wartość zadania 3,8 mln zł
(w tym dofinansowanie 1, 1 mln zł),

- hala w Mniszku - w roku 2016 rozpoczęła się budowa hali sportowej przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Mniszku. Wartość projektu to ok. 3,7 mln zł. Na ten cel
planujemy pozyskać dofinansowanie w wysokości ok. 1,3 mln zł,
- budowa Centrum Opieki nad Zwierzętami - we wrześniu 2016 r. rozpoczęła się budowa
Centrum Opieki nad Zwierzętami. Obiekt powstaje na terenie pomiędzy ulicami: Rataja,
Magazynową i Składową w okolicy obecnie funkcjonującego PSZOK. W budynkach
głównych przewidziano lokalizację m.in. stacji weterynaryjnej, szpitala dla psów i kotów,
zespołu pomieszczeń dla psów i kotów, magazynu karmy. Ponadto zaprojektowano budynki,
gdzie zlokalizowane będą boksy dla psów z wybiegiem zewnętrznym i psów poddawanych
kwarantannie. Wartość inwestycji ok. 5 mln zł netto.

AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW
- nowa marka Grudziądza - #gru to nie marka turystyczna, to marka tworzona przez i dla
grudziądzan, by zintegrować i zachęcić do działania mieszkańców. Koncepcja marki
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to budowa miasta interaktywnego społecznie, czyli skupiającego się na działaniach
w Grudziądzu, a nie na zewnątrz, a także tworzeniu interakcji między mieszkańcami, tak by
powstała sieć społeczna. W ramach marki #gru realizowanych jest wiele działań, imprez
i akcji społecznych,
- Grudziądzki Budżet Obywatelski - w 2014 r. po raz pierwszy oddaliśmy do dyspozycji
mieszkańców 2 mln zł na realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach
pierwszej i drugiej edycji zrealizowano łącznie 44 zadania, w ramach 3 do realizacji
mieszkańcy wybrali 20 zadań,
- Karta Dużej Rodziny - w 2014 r. została przyjęta uchwała ws. Grudziądzkiej Karty Dużej
Rodziny - programem zostały objęte rodziny, niezależnie od ich sytuacji materialnej,
składające się z rodziców (rodzica/opiekunów) mających na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci
w wieku do 18 lat, a w przypadku dziecka kontynuującego naukę w trybie dziennym do 24.
roku życia. Grudziądzka Karta Dużej Rodziny obejmuje również rodziny zastępcze, rodzinne
domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu gminy-miasto Grudziądz.
Aktualnie ważne karty posiadają 492 rodziny,
- rady - powołałem: Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego, Grudziądzką Radę
Seniorów i Młodzieżową Radę Miejską,
- kurs samoobrony dla kobiet - grudziądzka Straż Miejska organizuje bezpłatny kurs
samoobrony dla kobiet, do tej pory ukończyło go 386 pań,
- stypendia artystyczne - w budżecie miasta rezerwujemy środki na stypendia artystyczne,
które są przyznawane na realizację projektów artystycznych w literaturze, muzyce, plastyce,
teatrze, filmie i tańcu. Ponadto na upowszechnianie i ochronę dóbr kultury i sztuki, a także
podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej tj. studiów, stażu, doskonalenie umiejętności i
zdolności twórczych.

WYDARZENIA KULTURALNE I SPORTOWE
- Jarmark św. Mikołaja,
- Gala Światła i Energii,
- Festiwal Grup Rekonstrukcyjnych,
- Majówka na Trawie,
- Półmaraton Śladami Bronka Malinowskiego, Filmowe Piątki na Marinie,
- Festiwal Lato na Starym Mieście,
- koncert szwedzkiej grupy Sabaton,
- wydarzenia muzyczne i kampanie reklamowe w mediach ogólnopolskich (Letnia Scena
Eski, Muzyka Najlepsza Pod Słońcem RMF FM),
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- promocja Grudziądza w programach telewizyjnych: Kocham Cię Polsko, Jaka to melodia?,
Dzień Dobry TVN, Kawa czy herbata, Piłkarski Diament Canal + Sport, Nie ma jak Polska,
Pytanie na śniadanie, „Okrasa łamie przepisy” oraz w filmach - „Tatarak” i „Rodzinka.pl”,
- ożywianie i umacnianie kontaktów z miastami partnerskimi (Faun, Gütersloh, Nanning),
- organizacja nowych wydarzeń sportowych (Półmaraton Śladami Bronka Malinowskiego,
Bieg 3 Plaż, imprezy biegowe, Marathon MTB),
- realizacja pierwszych wielkoformatowych murali (Guido van Helten - Australia, Someart Polska),
- opracowanie i produkcja nowych przewodników i wydawnictw (Subiektywny Przewodnik
Miejski „Ogarnij Miasto”, Wakacyjny Rozkład Jazdy, kalendarz miejski, foldery
promocyjne).
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