OG1

OG2

Budowa szaletu
miejskiego przy
ul. Chrobrego

Gród Gorzów Wlkp.
Centrum Kultury
Słowiańskiej

twarde

twarde

Projekt polega na postawieniu/budowie toalet publicznych.

ul. Chrobrego - skwer przy
dawnym Empiku

TAK TAK

Opinia zespołu

Dodatkowe punkty rekomendacje ze
spotkań
mieszkańców

Ogólnodostępność

Szacowany koszt

Lokalizacja

Zadanie jednoroczne

Opis zadania

Własność miasta

Tytuł zadania

Rodzaj zadania

Symbol wniosku

Załącznik nr 2 - Projekty ogólnomiejskie

Negatywna. Nowa toaleta miejska zostanie
220000 TAK ustawiona na skwerze przy ul. Chrobrego w
2016r.
Negatywna
1. Teren wskazany na lokalizację inwestycji, przy ul.
Fabrycznej został ujęty przez Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej w Informatycznym Systemie
Osłony Kraju jako zalewowy. Wnioskodawcy na cele
realizacji zadania chcą przeznaczyć teren, położony
nad brzegiem Warty.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku
wskazuje teren położony pomiędzy siedzibą PWSZ
przy ul. Teatralnej, a rzeką Wartą jako możliwą
lokalizację. Jednakże bez dopracowania całościowej
koncepcji rozbudowy Bulwaru, zadanie inwestycyjne
wskazane we wniosku nie powinno być realizowane w
tym miejscu .

Gród docelowo będzie zaspokajał potrzeby bractw rycerskich i
rękodzielników oraz innych odtwórców. Będzie atrakcją turystyczną i
miejscem do organizacji ogólnopolskich turniejów historycznych,
ściągając przy tym odtwórców z całego kraju i Europy.Gród Gorzów
jest projektem o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i
turystycznym, skierowanym do wszystkich mieszkańców Gorzowa
oraz turystów. W Grodzie mogłyby odbywać się żywe lekcje historii
dla dzieci i młodzieży, mogłyby tu działać grupy rekonstrukcyjne z
różnych epok, rzemieślnicy w dawnych specjalnościach, muzycy i
tancerze. Miejsce to mogłoby służyć prezentacjom rzeźb, wyrobów
garncarskich, kowalskich, krawieckich wykonywanych przez dzieci.
ul. Fabryczna
Byłoby to również ciekawe miejsce do organizacji różnych,
artystycznych przedsięwzięć, w tym wystaw na temat historii Słowian.
W Grodzie planowana jest niewielka strzelnica do strzelań z łuku, a
także mogą być organizowane pokazy walk rycerskich. Gród Gorzów
ma tętnić życiem przez cały rok i być atrakcją turystyczną naszego
miasta. Wnioskodawcy chcą, aby obiekt służył wszystkim
mieszkańcom i był miejscem na realizację różnych przedsięwzięć i
pomysłów. Autorzy projektu chcą, aby Gród był umiejscowiony jak
najbliżej rzeki Warty i stał się formą ciekawego zagospodarowania
części nabrzeża.

TAK NIE

2. Zadanie inwestycyjne określone we wniosku nie

2500000 TAK może zostać zrealizowane w ciągu jednego roku. Z

uwagi na specyfikę (obiekt o powierzchni około 750
m2 , o charakterze publicznym, do użytkowania przez
cały rok) zadanie wymaga opracowania pełnej
dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Ponadto
teren, na którym zostanie zlokalizowany obiekt
wymaga uzbrojenia tj: zabezpieczenia odpowiedniej
infrastruktury
w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody,
usuwania ścieków, teletechniki itp.
3. Szacunkowy koszt inwestycji znacznie przekracza
kwotę przeznaczoną na zadanie
ogólnomiejskie.Ponadto obiekt będzie generował
wysokie koszty utrzymania.

OG3

Rozbudowa skateparku w
twarde
Parku Kopernika

Projekt polega na rozbudowie istniejącego skateparku.

Park Kopernika

TAK TAK

734400 TAK Pozytywna

83

OG4

Wyznaczenie siedmiu
wzgórz oraz trwałe ich
oznakowanie

twarde

Projekt polega na wyznaczeniu siedmiu wzgórz Gorzowa Wlkp.oraz
na trwałym ich oznakowaniu. Wykonanie z montażem 7 szt. tablic
informacyjnych.

Wzgórza Gorzowa

TAK TAK

35000 TAK Pozytywna

83

OG5

Rewitalizacja parku
Siemiradzkiego

twarde

Projekt polega na upiększeniu terenu koło Amfiteatru.

Park Siemiradzkiego

TAK TAK

734400 TAK Pozytywna

83

OG6

Aktywne warsztaty
kulturalne

Cykl spotkań lokalnych społeczności, poznawanie historii najbliższej okolicy,
poznawanie sąsiadów. Wspólne warsztaty, prelekcje i biesiadowanie. Cykl 3
dniowych spotkań w 3 miejscach, Park Wiosny Ludów, Park Miejski przy ul.
Wawrzyniaka, Fontanna Motylia - Górczyn. Organizator zapewnia
organizację zajęć w ciągu 4 godzin dziennie. Program ma charakter
pilotażowy. W razie niepogody seanse z filmem niemym zostaną
przeniesione do Sali widowiskowej, lub odbędą się jak scena na scenie w
Amfiteatrze.
Uczestnicy warsztatów otrzymają również materiały w formie papierowej.
Dzień 1. 17:00 – 21:00
Część warsztatowo - edukacyjna : 17:00 - 19:30
Video prezentacja + prelekcja:
- historia miejsca w którym się spotykamy
- czas wolny w Landsbergu - miejsca i obyczaje dawnych mieszkańców
(Robert Piotrowski)
Gra integracyjna - poznaj sąsiada
miękkie Część rekreacyjna 19:30 - 21:00
Gorzów Wlkp.
Grillowanie przy polskiej muzyce z lat 60 - tych
Pokaz filmu „Rejs” jako uniwersalny konspekt wczasów dla dorosłych.
Dzień 2. 17:00 – 21:00
Część warsztatowo - edukacyjna 17:00 – 19:30
Warsztaty kulinarne -kuchnia wegetariańska i orientalna: pokaz, prelekcja,
samodzielne wykonanie,
Stosowanie przypraw orientalnych i ziół polskich, grillowanie warzyw.
Cześć rekreacyjna
Grillowanie, konsumpcja z muzyką w tle, nauka tańca.
Dzień 3.
Część warsztatowo - edukacyjna
Warsztaty np. z emisji głosu, spotkanie z aktorem,

TAK

81000 TAK Pozytywna

TAK TAK

60000 TAK Pozytywna

Cześć rekreacyjna 21:30 - 22:30
Pokaz filmu niemego z tappingiem (ilustracja muzyczna wykonywana na
żywo)

OG7

Doposażenie terenów
zielonych i skwerów na
twarde
terenie miasta w wygodne
ławki

Projekt polega na doposażeniu terenów zielonych i skwerów w całym
Gorzów Wlkp.
mieście w wygodne ławki.

OG8

Romont ścieżki i schodów
twarde
w parku Siemiradzkiego

Projekt polega na remoncie ścieżki ze schodami, prowadzącej od
dawnego szpitala dziecięcego, przez park, do MCKu.

od ul. Walczaka (dawny
szpital dziecięcy) przez park TAK TAK
do MCK

220000 TAK Pozytywna

OG9

Odbudowa
poniemieckiego toru
saneczkowego w parku
Zacisze

Projekt polega na odbudowie poniemieckiego toru saneczkowego.

park Zacisze

TAK TAK

734400 TAK Pozytywna

Projekt polega na remoncie Schodów Donikąd.

park Siemiradzkiego

TAK NIE

ul. Orląt Lwowskich do
obiektów uczelni

TAK TAK

Połączenie Bulwaru z
Al. 11-go listopada

NIE TAK

twarde

OG10 Remont Schodów Donikąd twarde
Zagospodarowanie
OG11 terenów zielonych oraz
schodów do PWSZ

OG12

Ścieżka pieszo-rowerowa
wzdłuż rzeki Warty

twarde

twarde

Projekt polega na:
1. Remoncie schodów wraz z oświetleniem,
2. Zagospodarowaniu terenów zielonych wraz z montażem ławeczek i
wyrównaniem terenu.
Projekt polega na budowie z polbruku ścieżki pieszo - rowerowej
wzdłuż rzeki Warty poprzez Marinę Gorzów. Po włączeniu się w
istniejący chodnik (po jego modernizacji) stworzy się pętla
rekreacyjna biegnąca do bulwaru poprzez ul. Jancarza.

Negatywna. Zadanie nie jest jednoroczne.
TAK Remont Schodów Donikąd został ujęty w
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 2016-2023.
600000 TAK Pozytywna

- TAK

Negatywna. Większość terenu nie należy do
Miasta

Nadwarciański ciąg pieszo OG13
twarde
rowerowy

Projekt polega na budowie ciągu pieszo - rowerowego wraz ze
skwerami z ławkami, placami zabaw i na stałe zamontowanymi
grillami.

Pomiędzy Mostem Lubuskim
a Kolejowym z perspektywą
rozbudowy do Hotelu Marina
i Grodu Słowiańskiego po
drugiej stronie

TAK

- TAK Negatywna. Część terenu nie należy do Miasta

Pomnik i grobowiec
dziecka utraconego na
OG14
cmentarzu komunalnym
przy ul. Żwirowej

Projekt polega na budowie grobowca wraz z pomnikiem nagrobnym
dla dzieci zmarłych przedwcześnie, niezależnie od wieku
prenatalnego, aby mogły zostać godnie pochowane na gorzowskim
cmentarzu. Pomnik miałby także wymiar symboliczny dla tych
rodziców, którym nie dane było pochować własnego dziecka.

Cmentarz Komunalny
ul. Żwirowa

TAK

- TAK

twarde

Negatywna. Zgodnie z opinią prawną zadanie
nie należy do zadań własnych gminy i nie może
być sfinansowane ze środków budżetu Miasta.

