
 

Gorzów Wlkp. 22/10/2020 r. 

Podsumowanie ankiety dotyczącej projektu  
Diagnozy strategicznych uwarunkowań rozwojowych Gorzowa Wielkopolskiego opraco-
wanej przez IPC sp. z o.o. na zlecenie Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego.  

 

Ankieta została udostępniona 11-go października 2020 roku o godz. 23H00 na stronie gorzow2050.pl. 

Dane w niniejszym raporcie zostały wyeksportowane 22 października 2020 roku  o godzinie 8H00. 
Ankieta jest nadal dostępna. 

W ankiecie zamieszczono proponowane przez IPC: 

Silne strony Gorzowa Wlkp.– 15 pozycji 

Słabe strony Gorzowa Wlkp. – 11 pozycji 

Szanse dla Gorzowa Wlkp. – 11 pozycji 

Zagrożenia dla Gorzowa Wlkp. – 8 pozycji 

Możliwe były odpowiedzi: Zgadzam się, Nie zgadzam się, Nie mam zdania. Domyślnie każda pozycja 
była oznaczona: Nie mam zdania. 

Po zmianie zaznaczenia na Zgadzam się/Nie zgadzam się uczestnik badania mógł wpisać uzasadnie-
nie, które nie było obligatoryjne. 

Każdy mógł odnieść się do pojedynczej pozycji (nawet jedna odpowiedź umożliwiała odesłanie ankie-
ty). 

Otrzymaliśmy 35 ankiet. W poszczególnych ankietach: 

Otrzymaliśmy 412 odpowiedzi „Zgadzam się” 

Otrzymaliśmy 205 odpowiedzi „Nie zgadzam się” 

Otrzymaliśmy 956 odpowiedzi „Nie mam zdania” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szczegółowe dane z ankiety (zachowano pisownię oryginalną): 

I MOCNE STRONY GORZOWA WLKP. 

Sumarycznie dla Mocnych stron: 

Zgadzam się – 112 

Nie zgadzam się – 107  

Nie mam zdania - 304 

1. Względnie stabilna sytuacja demograficzna w zakresie liczby ludności 
miasta i jego otoczenia funkcjonalnego w perspektywie do 2030 roku.  
 
Zgadzam się - 4 
Nie zgadzam się - 13 
Nie mam zdania - 18 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
- Stabilna sytuacja z dużym  potencjałem wzrostu 
 
 
 
- Nie zgadzam się: 
- To chyba jakaś kpina jest!!!!! 
 
- nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, wręcz przeciwnie to jeden z głównych pro-
blemów naszego miasta 
 
- stabilność demograficzna w zakresie liczby ludności ( m.in.brak napływu ) zahamuje 
rozwój 
 
- Dane statystyczne przeczą temu twierdzeniu, rynek pracy nie najlepszy, atrakcyj-
ność średnia.: 
 
- Miasto nie rozwija się w kontekście uczelni wyższych które gwarantują napływ mło-
dych ludzi często wiążących się na stałe z miastem w którym podjęli studia. 
 
- Liczba ludności miasta powoli, ale systematycznie maleje. Jest to niepokojący sy-
gnał i do strategów miasta należy przeciwdziałanie temu niekorzystnemu zjawisku. 
 
- Wyludnianie miasta pogłębia się i proces będzie następował, pozostawanie części 
ludności w obszarze funkcjonalnym nie ratuje sprawy 
 
- To dlaczego większość młodzieży po dobrych liceach, czy technikach wyjeżdża na 
studia z Gorzowa i nie wraca? Ciągle słyszę o ludziach, którzy pracy szukają za gra-
nicą. Zostaną starzy, to nie jest nawet względnie stabilna sytuacja. 
 
- Brakiem rozwagi, brakiem wyobraźni albo zwyczajną głupotą może być napisanie, 
że akurat w Gorzowie, w odróżnieniu od całej starzejącej się Polski i Europy, sytuacja 
demograficzna jest silną stroną. Ponadto, ktoś napisał, że będzie to silna strona tylko 
do 2030 roku. A później? Na 30 stronach diagnozy zostało zapisane, że Gorzów bę-
dzie się wyludniał, będzie się starzał i będzie zmniejszała się liczba mieszkańców w 



 

wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. I na koniec pojawiła się demografia jako 
silna strona? 
 
 
2. Dobrze ukształtowana struktura przestrzenna z dobrym dostępem do 
usług publicznych.  
 
Zgadzam się - 9 
Nie zgadzam się - 6 
Nie mam zdania - 20 
Uzasadnienia: 
 
 
 
 
 
- Zgadzam się: 
 
- Dobrze rozwinięta sieć drug, miasto się nie korkuje. Komunikacja w mieście odbywa 
się bez większych przestojów. Struktura przestrzenna miasta w kontekście zależno-
ścią betonu i zieleni jest dobrze zachowana 
 
 
- Nie zgadzam się: 
- Jakie są te usługi publiczne? Parkometry sprzed 20 lat. Smartfonem nie zapłacisz. 
Rejestracja do przychodni przez telefon, wydzwaniasz godzinami, ciągle zajęte, przez 
internet nie można? 
 
- błędem było "zamknięcie" centrum miasta 
 
- Zwrócę uwagę na jeden fakt - brak dopasowania sieci tramwajowej do tzw. genera-
torów ruchu, czyli duże osiedla i ważne budynki publiczne budowano często z dala od 
sieci tramwajowej. Po latach ze zdziwieniem zauważono, że tramwaje jeżdżą z dala 
od dużych osiedli i od ważnych miejsc publicznych generujących duży ruch. Za ten 
stan rzeczy obwiniam poprzednie władze.    
 
- Ulokowanie galerii handlowych i supermarketów (ciekawe, że głównie zagraniczne-
go kapitału!) w centrum miasta całkowicie zrujnowało nasz rodzimy handel. W cen-
trum są tylko banki i apteki. A na co nam Gorzowianom za takie pieniądze wykupiony 
od prywatnego, bogatego banku budynek dawnej Przemysłówki? Trzeba było zrów-
nać z ziemią. 
 
 
3. Wolne tereny inwestycyjne w obrębie granic administracyjnych miasta, 
w tym pod zabudowę mieszkaniową, usługową i przemysłową.  
 
Zgadzam się - 14 
Nie zgadzam się - 1 
Nie mam zdania - 20 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
- Jest to spora przewaga w stosunku do innych miast o podobnej wielkości 
 



 

- Tutaj akurat racja, jest sporo terenów pod inwestycje przemysłowe w Gorzowie, na 
które znowu jest brak chętnych. Z drugiej strony cały czas są realizowane inwestycje 
pod zabudowę mieszkaniową na którą jest teraz ładny popyt. 
 
- Miasto z każdej strony posiada blisko leżące wioski które stają się sypialniami mia-
sta. Dobrze skomunikowane w odległości max 5 km powodują że mieszkańcy czują 
się ze są w miescie pomimo że miaszkaja na wsi 
 
- Wolnych terenów jest dużo i trzeba zastanowić się jak je najbardziej racjonalnie wy-
korzystać. 
 
- strefa ekonomiczna 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Należy podać konkretną liczbę hektarów i porównać do innych podobnych miast w 
Polsce. Niektóre tereny mają nieuregulowany status zagospodarowania przestrzen-
nego wynikający z protestów mieszkańców, żeby na terenach zielonych lokować ja-
kiekolwiek inwestycje przemysłowe i psuć w ten sposób środowisko naturalne Go-
rzowa. Te powinny być wyłączone z umieszczania ich w silnych stronach Gorzowa. 
Można je ewentualnie umieścić w szansach, ale również w zagrożeniach - przyszłe 
inwestycje możliwe że skorzystają (chociaż nie ma ich na horyzoncie), ale środowi-
sko naturalne ucierpi. 
 
4. Poprawiająca się sytuacja materialna mieszkańców miasta, widoczna m. 
in. we wskaźnikach pomocy społecznej, malejącym bezrobociu, rosnących wy-
nagrodzeniach i dochodach miasta.  
 
 
Zgadzam się 4 
Nie zgadzam się - 8 
Nie mam zdania - 23 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- To akurat racja, ale też nie na wszystkich szczeblach w firmach. 
 
- Zgadzam się, ale uważam, że poprawiająca się sytuacja materialna gorzowian ma 
związek z ogólnym szybkim rozwojem naszego państwa (pomijam tutaj niekorzystną 
tegoroczną sytuację związaną z tzw. pandemią).    
 
- Nie zgadzam się: 
- Którego roku dotyczy ta strategia? Dochody polskich miast raczej nie wzrosną w 
tym roku, i w przyszłym też nie. 
 
- nie zauważam takiego trendu 
 
- Nie znam szczegółowych danych, lecz niski poziom bezrobocia nie wynika z działań 
miasta - to trend ogólnokrajowy, zatem nie powinien być mocną stroną 
 
- Zgadza się ze sytuacja się poprawia ale aby  to ocenić należało by poroznac się z 
innymi miastami. 
 



 

- Nie zauważyliście plandemii Covid19? Już bezrobocie powinno rosnąć, bo firmy za-
czynają redukować  pracowników. Dochody miasta przez to również się skurczą. Jak 
również przez spłatę nadmiernie zaciągniętych kredytów (CEZIB).  Pomoc społeczna 
nie powinna polegać na rozdawnictwie, ale na aktywizowaniu tych ludzi. 
 
- Argumentacja wątpliwa. Jeżeli sytuacja materialna mieszkańców się poprawia, a ja-
ko uzasadnienie podaje się wskaźniki pomocy społecznej, to ma to raczej wstydliwy 
charakter i nie jest uzasadnieniem silnej strony. Lepszym wskaźnikiem zamożności 
obywateli są dochody własne budżetu miasta, które są kreowane w ogromnej części 
z udziału w podatku dochodowym od mieszkańców. W 2018 roku w budżecie miasta 
przychody z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiły zaledwie 20,2% i 
Gorzów był w tej kategorii na 45 miejscu wśród 66 miast na prawach powiatu i na 
ostatnim miejscu wśród miast wojewódzkich. Nie jest zatem silna strona Gorzowa. 
 
 
 
5. Istniejące rozwiązania w zakresie działań aktywizująco wspierających 
oraz przedsięwzięć skierowanych do seniorów, np. domy dziennego pobytu, 
Rada Seniorów, liczne projekty realizowane za pośrednictwem organizacji spo-
łecznych.  
 
Zgadzam się - 8 
Nie zgadzam się - 4 
Nie mam zdania - 23 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Uniwersytet III wieku. 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Jest to miasto, w którym żyje głównie społeczność w wieku emerytalnym i uważam, 
że jest zdecydowanie za mało organizacji i miejsc aktywizujących emerytów 
 
- Brakuje rozwiązań systemowych względem polityki senioralnej, Gorzów nie jest 
atrakcyjny dla tej grupy osób 
 
- zasadniczy BRAK kompletnej i systemowej polityki senioralnej, propozycje zdecy-
dowanie poniżej przewidywanych zmian demograficznych, pomimo tego że polityka 
senioralna czy srebrna gospodarka są zdecydowanie przyszłościowym kierunkiem 
 
 
6. Potencjał kultury w Gorzowie Wielkopolskim, związany z dziedzictwem 
kulturowym, licznymi i uznanymi instytucjami kultury i imprezami.  
 
Zgadzam się - 9 
Nie zgadzam się - 6 
Nie mam zdania - 20 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 



 

- Jest potencjał i moim zdaniem całkiem dobrze jest wykorzystywany. Teatr oraz fil-
harmonia organizują sporo wydarzeń dla mieszkańców 
 
- Myślę, że pod względem kultury Gorzów idzie w dobrym kierunku. Ten kierunek to: 
wybudowanie filharmonii, odnowienie teatru i amfiteatru, wybudowanie biblioteki woj., 
organizacja imprez. Niekorzystną sytuacją są zbyt częste zmiany dyrektora filharmo-
nii i związane z tym niepotrzebne konflikty.   
 
- Jak ktoś chce coś wybrać dla siebie, to wybierze. Nie przesadzałabym natomiast z 
przymiotnikiem "uznanymi". W skali kraju? Raczej lokalnie. 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Proszę wymienić liczne i uznane instytucje kultury. Jak liczne to ponad 10. Uznane 
w kraju/za granicą? 
 
 
 
 
 
7. Bogate tradycje w obszarze sportu oraz wysoka aktywność mieszkań-
ców w sferze sportu i rekreacji. 
 
Zgadzam się - 8 
Nie zgadzam się - 8 
Nie mam zdania - 19 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Zgadzam się częściowo. Za minus uważam zbyt słabą infrastrukturę sportową i zbyt 
małe wsparcie sportowców przez władze miasta. Chodzi m.in. o takie dyscypliny jak 
piłka nożna, koszykówka, siatkówka i dyscypliny olimpijskie związane z kajakarstwem 
i wioślarstwem. Pochwalić należy wsparcie dla sportu żużlowego, który jest najwięk-
szą wizytówką miasta.   
 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Żużel. I co jeszcze. A ta aktywność sportowa to wysoka w porównaniu z czym? 
 
- Średnia aktywność mieszkańców 
 
- Patrząc na sam żużel to fakt można by pójść w opcję "Zgadzam się", ale patrząc na 
sport całościowo to już nie mogę się z tym zgodzić 
 
- niezbędne jest odejście od szerokiego finansowania sportu zawodowego, mocne 
postawienie na aktywność amatorską 
 
- A gdzie jest nasza koszykówka żeńska i siatkarze? Piłkarze ręczni? 
 
 



 

8. Sieć publicznych i prywatnych ośrodków zdrowia funkcjonujących na te-
renie Gorzowa Wielkopolskiego, która zapewnia dogodny dostęp do podsta-
wowych usług ochrony zdrowia.  
 
Zgadzam się - 7 
Nie zgadzam się - 11 
Nie mam zdania - 17 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Dostep tak, ale jakosc NIE. 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- 1 szpital. Kilka przychodni zdrowia. Zobaczcie jak wygląda kolejka do pobierania 
próbek na covid na Walczaka. Ludzie stoją godzinami na zimnie. Jak nie mają covida 
to umrą na zapalenie płuc. Wiadomo, że jest pandemia, ale jaki problem zrobić reje-
strację przez internet na godzinę. Mamy 21 wiek! 
 
- zgadzam się wyłącznie ze stwierdzeniem, że istnieje sieć prywatnych ośrodków 
zdrowia, która zapewnia dogodny dostęp do podstawowych usług ochrony zdrowia. 
Publiczny sektor jest dużym problemem, ale to raczej problem ogólnokrajowy 
 
- W Gorzowie dalej nie ma sporej liczby dobrych specjalistów, trzeba ich szukać poza 
granicami miasta. 
 
- Czy nikt nie słyszał co dzieje się na POZ w szpitalu w wolne dni i po południu? Nie 
chorujecie? Kilkugodzinne kolejki! Od pół roku z lekarzem rodzinnym tylko telepora-
da. Nie na taką usługę umawiałam się, nie za taką usługę płacę na NFZ ciężkie pie-
niądze. Jakie długie są kolejki do lekarzy na NFZ? Np. do kardiologa. I jaki to "wyso-
ki" poziom usług! Nie idzie się dostać szybko do lekarza POZ. Na wybrany dzień 
zwykle nie ma numerków i trzeba czekać. A za komuny było inaczej. 
 
- W 2018 roku Zielona Góra z budżetu w wysokości 1066 mln złotych wydawała 1.1% 
na ochronę zdrowia. Gorzów w tym samym czasie, z budżetu 746 mln zł. wydawał na 
ochronę zdrowia 0,7%. Wydawał więc o połowę mniej. Co to znaczy "dogodny do-
stęp". Jeżeli jest sieć ośrodków zdrowia, należy je wskazać z nazwy. 
 
- A latach 1990-2000 w Gorzowie były 3 szpitale. W tej chwili jest jeden moloch. Jest 
to bardzo ryzykowne zwłaszcza w okresach takich jak teraz - covid. W Zielonej Górze 
są 3 szpitale. Czy to, że w Gorzowie jest jeden szpital a w Zielonej Górze trzy powo-
duje, że sieć szpitali jest silną stroną Gorzowa? Proszę uzasadnić. 
 
- W diagnozie brak jest informacje o sieci ośrodków zdrowia na terenie Gorzowa 
Wielkopolskiego, która zapewnia dostęp do podstawowych usług ochrony zdrowia. 
Pisze się jedynie o szpitalu wojewódzkim, ale wskazuje na braki personelu. Ci, którzy 
mogą sobie pozwolić, wyjeżdżają z Gorzowa, żeby wykonać podstawowe badania lub 
zabiegi do Poznania i Szczecina. Dostęp do podstawowych usług ochrony zdrowia 
nie może być silną stroną. Nie jest to nic nadzwyczajnego, że ludzie mają dostęp do 
podstawowej opieki zdrowotnej. Nigdzie nie napisano co znaczy dogodny! Proponuję 
wykreślić, lub umieścić w słabych stronach razem z niedoborem lekarzy o którym jest 
tam mowa. 
 



 

9. Stały i dynamiczny rozwój szkolnictwa, który widoczny jest w inwesty-
cjach podejmowanych przez miasto w sferze oświatowej, zarówno dot. szkol-
nictwa podstawowego (remonty, zakup wyposażenia), jak też szkolnictwa za-
wodowego, współpraca szkół pracodawcami  
 
Zgadzam się - 5 
Nie zgadzam się - 10 
Nie mam zdania - 20 
Uzasadnienia: 
 
 
- Zgadzam się: 
 
- Troszkę naciągane, ale obecna sytuacja w Gorzowie jest tak między Zgadzam się, 
a Nie zgadzam się. 
 
- Zgadzam się i jednocześnie nie zgadzam. Np. SP 13 i II LO zostały wyremontowa-
ne. Nie wiem jak inne szkoły. Ale dynamiczny to przesada. Najpierw zrewidujcie pro-
gramy nauczania. Piszcie do władz państwowych i zgłaszajcie uwagi, ze programy 
przeładowane. Że dzieciaki uczą się głupot, a podstawowych rzeczy nie znają. 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Zapraszam na Chrobrego do Szkoły Muzycznej I i II stopnia!!!!!!!! Kilka innych pere-
łek również się znajdzie. Autor chyba był w innym mieście. 
 
- Nie ma rozwoju szkolnictwa a inwestycje w istniejące szkoły są niewystarczające 
jest wiele lat zaniedbań i braku finansowania bieżącego utrzymania szkół SP 20 ma 
ławki ponad 20 letnie 
 
- To żart, mało śmieszny ale jednak. Szkoły nie mają podstawowych środków czysto-
ści, toalety z PRL-u, rodzice kupują w ramach darowizny wiele rzeczy niezbędne do 
procesu dydaktycznego.... 
 
- Ciezko mi sie wypowiadac, mam dzieci i znajomych dzieci, ktorzy czesto narzekaja 
ze szkoly sa za czasow PRL. Dodatkowo brak podstawowych srodkow czystosci w 
toletach. Co do wyzszych uczelnii  moim zdaniem brak uczelni wysoko technicznych. 
Glownie sa szkolenie licencjacji jest ich pelno i bez wiedzy praktycznej. Na moim 
przykladzie  ja co prawda konczylem wysza szkole biznesu w gorzowie ponad 15 lat 
temu oraz politechnike szczecinska w szczecinie wydzial informatyki. Ukonczylem 
programowanie jestem pasjonatem w tym co robie ale widac ewidentnie ze osoby 
ktore wychodza z uczelnie paradyza w gorzowie nie maja zbyt wysokiego poziomu. 
Niestety. Jako przedsiebiorca w tym zakresie tez chcialbym kogos zatrudnic ale nie 
ma kogo bo albo sa to osoby malo doswiadczone  a madrzejrze niestety wyjezdzaja 
do wiekszych miast albo za granice. 
 
- Rozwój szkolnictwa wyższego to wg mnie największa bolączka miasta i największe 
zaniedbanie poprzednich władz począwszy od lat 70-tych i 80-tych. W Gorzowie brak 
jest silnego ośrodka akademickiego. Miasta o podobnym potencjale mają znacznie 
lepsze uczelnie od Gorzowa: powiatowy Koszalin ma prężną politechnikę, Olsztyn ma 
duży uniwersytet, Rzeszów ma duży uniwersytet, Zielona Góra ma duży uniwersytet, 
Kielce mają duży uniwersytet. Uczelnie wyższe mają takie małe miasta jak Siedlce, 
Płońsk itp. Bez prężnie działającej uczelni wyższej i innych szkół przyciągających 



 

młodzież i zatrzymujących młodzież miejscową w mieście, nie będzie możliwy rozwój 
Gorzowa. Jak dla mnie to priorytet w strategii miasta.    
 
- remonty co co najwyżej utrzymanie stanu faktycznego, rozwój szkolnictwa nie ma 
systemowej strategii, projekty typu CEZiB są własnie typowo PROJEKTAMI i jedno-
razowymi wyczynami. 
 
- Wiele szkół pozostaje dramatycznie zaniedbanych. Na przykład szkoła muzyczna 
przy ulicy Chrobrego. Od 10 lat nie robi się żadnych remontów. Dzieci uczą się w za-
grzybionych i wilgotnych pomieszczeniach. A jest to jedyna szkoła muzyczna I i II 
stopnia w Gorzowie i w najbliższej okolicy.  Budynek straszy w samym centrum Go-
rzowa. Pięć lat temu Prezydent Wójcicki osobiście obiecywał rodzicom i nauczycie-
lom przeniesienie szkoły w nowej miejsce do odnowionego budynku. Szkoła jako rui-
na była nawet pokazywana w Teleexpresie - wstyd na całą Polskę. Nic się nie dzieje 
w sprawie poprawy warunków nauki, a uczy się tam najbardziej utalentowana mu-
zycznie młodzież z Gorzowa i okolic. Miasto chwali się tymi muzykami w programie 
Gorzów stąd jestem. Firma, która robi analizę powinna się tam wybrać i sama ocenić 
stan szkół w Gorzowie zanim napisze coś takiego. Proszę o wykreślenie tego punktu. 
 
- Czy można zmienić tą kategorię na "Jakość szkolnictwa podstawowego i średniego 
w Gorzowie". Nie zgadzam się, że poziom szkolnictwa jest w Gorzowie lepszy niż w 
reszcie Polski, a jaki on jest każdy wie. Należałoby znaleźć bardzo mocne argumen-
ty, że szkolnictwo podstawowe i średnie w Gorzowie jest na wyższym poziomie od 
byle jakiego w Polsce. Duża inwestycja w szkołę nr 20, która jest spóźniona o kilka lat 
również tego nie uzasadnia, tym bardziej, że za chwilę z uwagi na demografię na 
Górczynie ten moloch nie będzie potrzebny, za to przydałaby się szkoła na Europej-
skim. Liczby również nie są takim argumentem. Urząd województwa lubuskiego przy-
znał w roku 2020 stypendia w rankingu Lubuskie Talenty - 100 w kategorii szkoły 
podstawowe i 160 w kategorii szkoły średnie. W kategorii szkoły podstawowe 16 sty-
pendiów przyznano dzieciom z Gorzowa,  a 46 dzieciom z Zielonej Góry. W kategorii 
szkoły średnie 19 stypendiów przyznano uczniom z Gorzowa a 42 stypendia mło-
dzieży z Zielonej Góry. Obiektywnie rzecz biorąc gorzowski system edukacji na po-
ziomie podstawowym i średnim jest o 50% gorszy od systemu w Zielonej Górze. Pro-
ponuję tą kategorię przenieść do słabych stron Gorzowa i opracować plan napraw-
czy. 
 
10. Innowacyjne i prężnie rozwijających się firmy.  
 
Zgadzam się - 4 
Nie zgadzam się - 13 
Nie mam zdania - 18 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Tak ale zasługa miasta chyba niewielka 
 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Proszę wymienić. Czy to są firmy które podwajają swoją sprzedaż rok do roku? Czy 
mocno zwiększają zatrudnienie? 
 



 

- Innowacyjność jest tematem w dużym stopniu niezrozumianym, brak aktywnych 
środowisk przemysłowych istniejące są w większości podwykonawcami reaktywnymi 
z bardzo małą ilością produktów własnych,marek trendów,metod pracy. 
 
- Oprócz kilku firm w rejonie, które można zakwalifikować do innowacyjnych, to nie 
mogę się zgodzić ze stwierdzeniem 
 
- Nie zetknąłem się z nimi 
 
- Jakieś przykłady? Dobrze byłoby to szerzej nagłośnić wśród Gorzowian!!!! Jeżeli tak 
jest, to dlaczego te rozwijające się i innowacyjne firmy tak mało płacą swoim pracow-
nikom? 
 
- Miasto nie wspiera firm z dziedziny IT, czyli strikte innowacyjnych.  Sam takowa 
prowadze od 10 lat i jest mi niezmiernnie przykro ze nic w tym zakresie sie nie dzieje. 
Wszyscy madrzejsi, ktorzy ukonczyliw wyzsze szkoly najczesciej uciekaja z takiego 
miejsca jak Gorzów. Co wiecej jestesmy pod wzgledem firm oraz zatrudnienia infor-
matycznego w porownaniu do innych wojewodztw na szarym koncu. Inaczej wypada 
ZG, ktora ma zdecydowanie wiecej w tym wzgledzie do powiedzenia. Nie podoba mi 
sie takze to ze sa tworzone szkoly techniczne  ale one nie wnosza nic nowego. To sa 
zawody z mala przyszloscia. 
 
- Zielona Góra rozwija się szybciej i lepiej. Pewnie dlatego, że dzięki uczelniom przy-
ciąga i zatrzymuje w mieście wykształconych, ambitnych i chcących się rozwijać mło-
dych ludzi. W Gorzowie ambitni i wykształceni wyjeżdżają, a zostają ludzie mniej 
rozwojowi.   
 
- wskaźniki wskazują że jesteśmy jako miasto pustynią jeśli chodzi o wysokiej jakości 
innowacyjnych pracodawców, nie uprawiajmy polityki życzeniowości 
 
- Które to takie innowacyjne i prężnie rozwijające się? Bordnetze - jeden z najwięk-
szych wygląda jakby się zwijał. Faurecia, TPV - montownia to innowacje? 
 
 
11. Wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców.  
 
Zgadzam się - 7 
Nie zgadzam się - 7 
Nie mam zdania - 21 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- I tak i nie, ci ktorzy zostali reprezentuja cos. Trzeba ich wspierac. 
 
- z potężnym zastrzeżeniem - miasto generalnie nie sprzyja współpracy z mieszkań-
cami, organizacjami, nawet powołanymi pod swoimi auspicjami gremiami: tragiczna 
współpraca z komitetami rewitalizacji, zielonym zespołem itd. 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Wysoki poziom przedsiębiorczości wynika z samozatrudnienia wymuszanego przez 
pracodawców. 
 



 

- Niewielkie możliwości kształcenia się na pracodawcę a nie pracownika ale to chyba 
problem całego kraju. 
 
- Zielona Góra rozwija się szybciej i lepiej. Pewnie dlatego, że dzięki uczelniom przy-
ciąga i zatrzymuje w mieście wykształconych, ambitnych i chcących się rozwijać mło-
dych ludzi. W Gorzowie ambitni i wykształceni wyjeżdżają, a zostają ludzie mniej 
rozwojowi.   
 
- Jakie uzasadnienie? W latach 2012 - 2019 mieliśmy wzrost gospodarczy w Polsce i 
Europie. W tym czasie spadła ilość podmiotów zarejestrowanych w Gorzowie a gdzie 
indziej wzrosła. W 2018 roku mieliśmy 1414 podmiotów w REGON na 10 tys, miesz-
kańców. W Zielonej Górze było ich 1509. To nie jest silna strona Gorzowa. 
 
12. Posiadane atuty do kreowania innowacyjnej gospodarki, w tym IOB, 
uczelnie wyższe, innowacyjni przedsiębiorcy.  
 
Zgadzam się - 4 
Nie zgadzam się - 14 
Nie mam zdania - 17 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Nie mogłem znaleźć atutów. W porównaniu do innych miast podobnej wielkości, 
zbyt wielu atutów nie widzę. Powinni je wymienić. Przedsiębiorcy, którzy w Gorzowie 
nie zakładają nowych firm od wielu lat i Gorzów omijają też tych atutów nie widzą. 
Wynagrodzenia pracowników są marne a i zaledwie kilka firm, tych samych od kilku-
nastu lat. 
 
- Instytucje w większości fasadowe nie wypełniające w większości swoich założeń 
statutowych. Jeśli już coś robią to na poziomie minimum zaangażowania i wartości 
dodanej 
 
- Innowacyjna gospodarka potrzebuje wsparcia naukowego. W Gorzowie nie ma 
szkolnictwa wyższego na wysokim poziomie. Poza ZWKF, który ma pewne tradycje 
nie ma nic. 
 
- Przedsiębiorcy tak uczelnie nie 
 
- Dane podane w diagnozie dotyczą różnych lat od 2016 do 2019 roku, co znacznie 
zmniejsza wiarygodność podawanych i następnie porównywanych informacji. Typo-
wym przykładem są dane dotyczące uczelni wyższych w Gorzowie Wielkopolskim        
Na stronie 78 podano dane dotyczące liczby studentów porównywano lata akademic-
kie 2006/2007 z 2016/2017,pomimo że w systemie Polon są już dostępne dane z ro-
ku 2019/2020. Badano tylko 3 szkoły wyższe AJP, ZWKF i WSB. Nie ma więc żad-
nych problemów z pozyskaniem danych z roku 2020/2021 bezpośrednio z uczelni- 
szkoły wyższe są już po rekrutacji. Na następnej stronie porównywano AJP i ZWKF 
pod kątem pochodzenia studentów. Te dane są z roku 2019/2020.  Wątpliwość zatem 
budzi  dlaczego w jednej tabeli są dane z 2016/2017 a w kolejnej z 2019/2020. Takie 
błędy w metodologii są popełniane również w innych danych w diagnozie. Zwracam 



 

uwagę, że jeżeli planujemy kolejne 10 lat, powinniśmy wykorzystywać najbardziej ak-
tualne dane. Na stronie 79 dane dotyczące ZWKF są błędne - podsumowując ilości 
studentów pochodzących z województw lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielko-
polskiego i pozostałych wychodzi, że w roku 2019/2020 studiowało 244 studentów, 
tymczasem z danych, które są na uczelni wynika, że studiowało 640 studentów, za-
tem o blisko 400 więcej. Proszę o poprawienie i zweryfikowanie poprawności poda-
nych danych w innych pozycjach. 
 
- J.w., czyli... Miasto nie wspiera firm z dziedziny IT, czyli strikte innowacyjnych… 
 
- Zielona Góra rozwija się szybciej i lepiej. Pewnie dlatego, że dzięki uczelniom przy-
ciąga i zatrzymuje w mieście wykształconych, ambitnych i chcących się rozwijać mło-
dych ludzi. W Gorzowie ambitni i wykształceni wyjeżdżają, a zostają ludzie mniej 
rozwojowi.   
 
- brak atutów w tym temacie, nie uprawiajmy propagandy życzeniowości 
 
- Gdzie te innowacje? Uczelnie wyższe? Dlaczego najlepsza młodzież stąd ucieka i 
nie chce studiować na AJP? 
 
- Podczas warsztatów w czerwcu Pani Radna Bejnar Bejnarowicz powiedziała, że 
gospodarka Gorzowa nie jest innowacyjna. Pan Radosław Wróblewski - przewodni-
czący Rady Miasta Gorzowa potwierdził to opierając się na danych z funduszy euro-
pejskich, w których pracuje. Firmy z Gorzowa nie składają wniosków na innowacyjne 
projekty. 
 
13. Korzystna lokalizacja w odniesieniu do sieci drogowej i transportowej 
kraju oraz Europy.  
 
Zgadzam się - 14 
Nie zgadzam się - 3 
Nie mam zdania - 16 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Lokalizacja przy obecnych granicach administracyjnych Polski powoduje że Gorzów 
ze względu na swoje położenie geostrategiczne w przewidywalnej przyszłości może 
być miastem z 500 tyś mieszkańców i jednym z najwyższych dochodów na miesz-
kańca w kraju. Wystarczy dobrze zinwentarzyzować przewagi lokalizacyjne i podjąć 
działania pro rozwojowe. Gorzów leży w jednej z najatrakcyjniejszych lokalizacji geo-
politycznej euro Azji na początku XXI wieku 
 
- S3, blisko Niemiec, obwodnica jest ok 
 
- Bliskosc zachodniej granicy, S3 oraz Autostrady A1 - ogromny atut. Minus - brak so-
lidnej drogi w kierunku Gdanska oraz calej obwodnicy gorzowa. W razie jakis pytan  
Pawel Burdzy +48 505 444 310" 
 
- Bliskość granicy, blisko Berlina. Miasto przelotowe między morzem, a górami. 
 
- jeden z podstawowych atutów - bliskość granicy, S3 - należy mocno zwracać uwagę 
na linię kolejową z wywarciem wszelkiego możliwego wpływu na jej rozwój i elektryfi-
kację: organizacje przemysłu/biznesu, Eurroegion, sąsiednie gminy i powiaty itd... 



 

 
 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Słyszymy o tym od wielu lat. S3 to atut, ale co z tego wynika? 
 
14. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, m. in. sieć wodociągowa, 
kanalizacyjna, gazownicza, teleinformatyczna.  
 
Zgadzam się - 12 
Nie zgadzam się - 1 
Nie mam zdania - 22 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- W połowie XX wieku, to że mamy kanalizację, wodociąg i gaz robiłoby wrażenie. 
Zgadzam się, ale nie ma się czym chwalić. 
 
- Jak na obecną ilość mieszkańców bram wolnych mocy przy dynamicznym wzroście 
demograficznym 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- co za bzdura - przede wszystkim kanalizacja burzowa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! powrórzę 
jeszcze raz - KANALIZACJA BURZOWA, o Gorzowie jest coraz częściej w ogólno-
polskich mediach przy okazji każdej większej ulewy a wiadomo, że będzie tylko go-
rzej. 
 
15. Mniejsze na tle podobnych miast zapotrzebowanie na zasoby wody oraz 
mniejsze obciążenie środowiska, widoczne m. in. w zużyciu wody, produkcji 
odpadów i ścieków.  
 
Zgadzam się - 3 
Nie zgadzam się - 2 
Nie mam zdania - 30 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Mniejsze ze względu na aktywność społeczną i grupy wiekowe mieszkańców. 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- ostrożnie - jeżeli planujemy rozwój strefy ekonomicznej, mocno odbije się to na ob-
ciążeniu środowiska i zużyciu mediów 
 
- Co do wody, to tylko kwestia czasu. Nie szanujemy jej. Nie zatrzymujemy jej, a po-
winniśmy o tym już dawno pomyśleć. Może nie jesteśmy jeszcze Skierniewicami, ale 
nie przypinajmy sobie orderu. Betonujemy wszystko co się da. Zieleń miejska jest w 
stanie opłakanym w porównaniu do tego co było za przaśnej komuny. Korki samo-
chodowe już zaczynają być uciążliwe. 



 

II SŁABE STRONY GORZOWA WLKP. 

Sumarycznie dla Słabych stron: 

Zgadzam się – 99 

Nie zgadzam się – 76  

Nie mam zdania - 245 

 

1. Problemy w zakresie jakości przestrzeni mieszkaniowej i konflikty prze-
strzenne, koncentrujące się w centrum Gorzowa, związane z koncentracją sta-
rej zabudowy komunalnej, niedostatecznym rozwiązaniem problemów komuni-
kacyjnych, środowiskowych.  
 
Zgadzam się - 6 
Nie zgadzam się - 5 
Nie mam zdania - 24 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Miasto jest słabo skomunikowane przez brak odważnych działań strategicznych A 
raczej brak wizji rdynamicznego ozwoju miasta 
 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- cały czas dużo si e zmienia in plus w tej kwestii 
 
- Obejrzyjcie jakość mieszkaniową na nowych osiedlach, zabudowanych i wybetono-
wanych do granic przyzwoitości. Komunikacja publiczna też nie działa dobrze.  Auto-
busy wożące do szkoły z takiego Manhattanu są przepełnione, a będzie jeszcze go-
rzej, bo bez opamiętania się buduje. Czy jest tu jakiś URBANISTA? 
 
2. Proces suburbanizacji Miasta.  
 
Zgadzam się - 7 
Nie zgadzam się - 1 
Nie mam zdania - 27 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Proces nieunikniony stara tkanka miejska nie zaspakaja potrzeb mieszkańców 
przez długoletnie zaniedbania daleko idące. Brak zrozumienia podstawowych zadań i 
funkcji miasta przez administrację nie zainteresowaną zarządzaniem i rozwojem. 
 
- przykładem może chociażby gmina Kłodawa lub Deszczno 
 
- Proces suburbizacji miasta jest charakterystyczny nie tylko dla całej Polski, ale i 
świata. 
 



 

- niezbędne jest aktywne kreowanie polityki miasta w temacie sprzedaży działek, za-
chęt do faktycznej rewitalizacji centrum pod względem mieszkaniowym - np. bliskie 
Zawarcie 
 
 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Widziałam bardziej wyludnione centra. Np.Bytom 
 
3. Zła jakość środowiska w wybranych aspektach, w tym jakość powietrza, 
hałas – koncentrujące się w centrum Gorzowa.  
 
Zgadzam się - 3 
Nie zgadzam się - 11 
Nie mam zdania - 21 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Przez brak odważnych decyzji zmieniających np organizację ruch drogowego ko-
munikację miejską itp. 
 
- Teraz jak centrum zabetonowano to nie ma w ogóle opcji tam na dobrą jakość po-
wietrza... 
 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Wyglada ze jakosc zanieczyszczenia i halas nie przeszkadzaja mieszkancom. 
 
- Środowisko jest OK. Hałas jest mniejszy niż w innych miastach, powietrze też. W 
mieście i wokół miasta jest dużo zieleni. Minusem są słabo zagospodarowane parki.   
 
4. Brak pogłębionej diagnozy pod kątem problemów i potrzeb w sferze poli-
tyki senioralnej.  
 
Zgadzam się - 5 
Nie zgadzam się - 3 
Nie mam zdania - 27 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Ale i innych grup wiekowych oraz mieszkańców z obszaru oddziaływania miasta 
brak takiej analizy i działań z niej wynikających sprowadza miasto w procesy degta-
dacyjne. 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Uważam, że o seniorów w mieście się dba. Są domy pomocy społecznej (choć 
pewnie przydałoby się ich więcej), są świetlice, kluby seniora, jest uniwersytet III wie-
ku itp. 
 



 

5. Zmniejszające się zainteresowanie wybraną ofertą kulturalną, związane 
m. in. z udziałem w imprezach kulturalnych, uczestnictwem w tzw. ofercie kultu-
ry wyższej.  
 
Zgadzam się - 5 
Nie zgadzam się - 6 
Nie mam zdania - 24 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Jest to proces globalny wynikający z ułatwionego dostępu do kultury poprzez relacje 
na żywo za pośrednictwem i Internetu oraz wysokiej mobilności społecznej, przed 
pandemią wizyta w Berlinie czy Wiedniu lub Amsterdamie na wydarzeniu kulturalnym 
nie była rzadkością. 
 
- W mojej ocenie zainteresowanie się zmniejsza ponieważ oferta wydarzeń nie jest 
wystarczająco atrakcyjna np. w porównaniu z innymi ośrodkami w pobliżu Gorzowa 
 
- odpowiedzią jest dostepność kultury dostępnej, osiedlowej. Nie, nie dni gorzowa tyl-
ko świetlic, osiedlowych oddziałów domów kultury, akcje typu altekamreraden na 
osiedlach itp. Zaangażowanie mieszkańców w kulturę bliską im fizycznie 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Raczej zwiększające się zapotrzebowania. 
 
- Ale zaktywizujcie uczniów, przedszkolaków. To będą potem uczestniczyć w impre-
zach. Nie wiem jak dzisiaj, ale niedawno bardzo trudno było kupić bilety na Spotkania 
Teatralne.   
 
6. Niska atrakcyjność turystyczna Gorzowa Wielkopolskiego.  
 
Zgadzam się - 16 
Nie zgadzam się - 2 
Nie mam zdania - 17 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Zgadzam się, ale nie ma to większego znaczenia, chyba że upatrujemy w rozwoju 
turystyki szansy na wzrost dobrobytu w Gorzowie, co byłoby nonsensem. Gorzów nie 
miał i nie ma potencjału turystycznego, zwyczajnie nie jest miastem atrakcyjnym. 
Nawet zabytki wykopywane podczas remontów dróg są ponownie zasypywane, więc 
nie poszukuje się szans rozwoju tej dziedziny, proponuję więc usunąć z listy. 
 
- Wynikająca z braku koncepcji i działań administracji która nie rozumie procesów 
długoterminowych zmierzających do budowania przewagi miasta na własnych lub 
dostępnych zasobach. Nie postrzeganie potencjału i brak reakcji na działania oddol-
ne. 
 
- No nie ma za bardzo czym przyciągnąć turystów do Gorzowa 
 
- nie widać działań instytucjonalnych w tym zakresie 



 

 
- No nie ma co tu zwiedzac. Serio. 
 
- Niestety brak nam zabytków. Musimy poszukać atutów w innych obszarach. 
 
- niewykorzystany potencjał bliskości granicy, ewentualnego wykorzystania parków i 
potencjalnej srebrnej gospodarki dla miejsca wypoczynku czy rehabilitacji seniorów z 
niemiec, z łatwą dostepnością kultury w centrum - filharmonia, teatr, przyszły emcek 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Miasto atrakcyjne ale nie dla młodych ludzi. Za mało rozrywki za to sporo spokoju. 
 
 
7. Deficyt specjalistycznej kadry medycznej.  
 
Zgadzam się - 14 
Nie zgadzam się - 2 
Nie mam zdania - 19 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Wynikający z polityki kadrowej zarządu szpitala który potrafi lekarzowi z Gorzowa 
płacić 100 zł/h a lekarzowi ze Szczecina 300zł/h. Destrukcyjne działania przynoszą 
takie efekty 
 
- to jedno z kardynalnych zaniedbań ostatnich kilkunastu(kilkudziesięciu?) ostatnich 
lat. 
 
- Przyciągnięcie kadry medycznej (lekarzy i pielęgniarek) powinno być jednym z 
głównych priorytetów miasta. Pozostaje postawić pytanie: kto i dlaczego zlikwidował 
w mieście Policealne Studium Medyczne??? Należy tą szkołę reaktywować. Zawód 
pielęgniarki będzie w najbliższych latach jednym z najbardziej pożądanych zawodów. 
 
- ponownie - brak nacisku na medyczną kadrę senioralną. Zaplecze: AWF, centrum 
edukacji MEDYK, wyższa szkoła zawodowa z Żeromskiego 
 
- Proponuję umieścić również w Zagrożeniach. Z wykresu 57 wynika, że ponad 50% 
lekarzy w mieście jest tutaj zatrudniona na drugim miejscu pracy. Rozumiem, że są 
słabiej związani z Gorzowem i jeżeli dostaną wystarczająco atrakcyjną ofertę z inne-
go miejsca, wypowiedzą umowę zlecenie, albo kontrakt w Gorzowie. 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Jak to się ma do silnej zdaniem analityka służby medycznej w Gorzowie? 
 
8. Bariery i problemy sfery szkolnictwa, obniżające jakość edukacji, zwią-
zane m. in. słabym poziomem informatyzacji, niedostosowaniem nauczania do 
potrzeb praktycznej nauki zawodu.  
 
Zgadzam się - 12 
Nie zgadzam się - 2 
Nie mam zdania - 21 



 

Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Wynikające z braku związku szkół i uczelni z szeroko pojętym interesem miasta. Za-
łożenie kadry że i tak stąd wyjadą i tak więc nich martwi się kto inny. 
 
- Juz o tym pisalem na poprzedniej stronie - "Silne strony". Jakosc nauczania slaba. 
Brak uczelni strikte technicznych - takich jak IT czy innych profesji. A nie kolejnych 
"lotkomiarzy". 
 
- Brak szkół, brak dobrych szkół, brak szkół zawodowych, brał szkoły medycznej, 
brak solidnej szkoły wyższej. 
 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- I tak i nie. Informatyzacja nie ma nic do rzeczy. Akurat robi więcej złego niż dobre-
go. Uzależnia dzieciaki od komputera i telefonu. Pozbawia podstawowych umiejętno-
ści społecznych, komunikacji ze sobą, wspólnego rozwiązywania problemów, wspar-
cia koleżeńskiego itd. Natomiast programy nauczania są do niczego. Program mate-
matyki nie jest dopasowany do programu fizyki. Nie ma praktycznie żadnych zajęć 
"praktycznych". 
 
9. Niska na tle innych miast aktywność ekonomiczna mieszkańców.  
 
Zgadzam się - 8 
Nie zgadzam się - 4 
Nie mam zdania - 23 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Wynikająca z braku dostępu do produktów j ofert lokalnych firm i instytucji, bardzo 
niskim poziomem kapitału i bardzo niskim poziomem zaufania społecznego. 
 
- Jest niższa aktywność mieszkańców, bo niestety jakość tych mieszkańców jest niż-
sza niż w innych miastach. Głównie dlatego, że młodzi, wykształceni, ambitni wyjeż-
dżają, a zostają w mieście ci "mniej ambitni i gorzej wykształceni". Bez rozwoju 
szkolnictwa w mieście, w tym bez tworzenia prężnej szkoły wyższej nie ma szans, 
aby to zmienić.   
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Silną stroną jest wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców - nie wiadomo z 
czego ten wniosek wyciągnięto, słabą stroną jest niska aktywność ekonomiczna 
mieszkańców. Nie wiadomo co autor miał na myśli. Czy chodziło o to, że mieszkańcy 
Gorzowa wypłacają mniej pieniędzy z bankomatów, bo mają mniejsze przychody niż 
mieszkańcy innych miast? 
 
10. Niższy na tle innych, podobnych miast poziom wynagrodzeń.  
 
Zgadzam się - 11 
Nie zgadzam się - 3 



 

Nie mam zdania - 21 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Wynikający z braku dostępu do wysoko płatnych miejsc pracy, lokalne firmy w zde-
cydowanej większości są odtwórcze więc wartość dodaną jest konsumowana u zle-
ceniodawcy. Fasadowe organizacje otoczenia biznesu dopełniają upadek. 
 
- Tu akurat racja, nawet porównując średnie zarobki Gorzów Zielona Góra widać róż-
nicę. 
 
- Sami na to pracujemy. Za duzo jest bankow i aptek. Za malo firm kreatywnych. 
 
- niezbędne jest ściąganie inwestorów inno wacyjnych, montowni już u nas dostatek. 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- po prostu 
 
11. Deficyty i problemy w zakresie wewnętrznego układu komunikacyjnego 
miasta, związane z dużym obciążeniem komunikacyjnym Śródmieście oraz bra-
kiem rozwiązań o charakterze strategicznym dla płynności ruchu w mieście (m. 
in. deficyt przepraw mostowych przez Wartę, brak północnej obwodnicy mia-
sta). 
 
Zgadzam się - 12 
Nie zgadzam się - 2 
Nie mam zdania - 21 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Brak koncepcji odpowiadającej wspólłczesnym potrzebom mieszkańców, przebieg 
lini tramwajowych w żaden sposób nie przystaje do zapotrzebowania. Tworzenie stref 
przemysłowych bez dostępu do kolei i ruchu tramwajowego w mieście gdzie jest taki 
dostęp stawia ich twórców w bardzo niekorzystnym świetle. Brak planowania strate-
gicznego jest widoczny na każdym kroku. 
 
- Obwodnicy brak. Reszta jest na dobrym poziomie 
 
- Minusy to brak północnej obwodnicy miasta w ciągu ul. Kamiennej. Nieracjonalny, 
zaniedbywany przez DEKADY rozwój komunikacji tramwajowej, nieuwzględniający 
generatorów ruchu. 
 
- tragiczny układ tramwajowy, błędny w decyzji o rozwoju linii oraz nietrafiony zakup 
taboru - brak możliwości pociągnięcia linii andrzejewskiego - słowiańska - strefa. 
Warte przemyślenia rozwój komunikacji autobusowej. Potwierdzam diagnozę z punk-
tu - przeprawa przez Wartę między olimpijską a garbary. Potwierdzam diagnozę z 
punktu północna obwodnica miasta. Oprócz współpracy z GDDKiA warto w perspek-
tywie dłuższej niż 2030 być gotowym do samodzielnej realizacji 
 
 
- Nie zgadzam się: 



 

 
III SZANSE DLA GORZOWA WLKP. 

Sumarycznie dla Szans: 

Zgadzam się – 127 

Nie zgadzam się – 35  

Nie mam zdania - 223 

 

1. Wzmocnienie roli Gorzowa Wielkopolskiego w kreowaniu procesów roz-
wojowych w ujęciu regionalnych i lokalnym, które związane będzie m. in. z in-
westycjami komunikacyjnymi w układzie regionalnym, m. in. modernizacji linii 
kolejowej i przyciągać będzie do miasta nowych mieszkańców i osoby korzy-
stającego z jego usług.  
 
Zgadzam się - 13 
Nie zgadzam się - 3 
Nie mam zdania - 19 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Modernizacja lini kolejowych jest podstawowym działaniem  pro rozwojowym dla 
miasta i regionu oraz ponadregionalnie. Gorzów jest zlokalizowany w granicach ad-
ministracyjnych Polski a układ komunikacyjny jest z początku XIX wieku odpowiada-
jący i obsługujący obszary rdzeniowe z XIX wieku. Nie powstały nowe koncepcje po 
1945 ani po 1989 roku. Może powstaną wreszcie w 2020 roku. 
 
- Zgadzam się częściowo, bo najważniejszy jest rozwój szkolnictwa. Bez tego rozwój 
komunikacji nic nie da. Mimo to, uważam że komunikację należy rozwijać. Bardzo 
ważna jest modernizacja linii kolejowej i jej elektryfikacja. 
 
- konieczna większa aktywnośc miasta we WSPÓŁPRACY z otoczeniem funkcjonal-
nym - z gmina mi sąsiednimi, z gminami z euroregionu. Działania mające na celu po-
kazanie mieszkańcom bliskiego pogranicza niemieckiego mołziwość pełnienia fak-
tycznego zaplecza kulturalnego i zakupowego -0 "małego berlina". Jest to mołżiwe - 
vide Szczecin 
 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Jakie konkretne przesłanki do takich stwierdzeń mieli autorzy? Modernizacja linii ko-
lejowej - o jakim projekcie jest mowa i której linii dotyczy? Czy można się powołać na 
konkretne zapisy w strategiach regionalnych, krajowych, europejskich? 
 
- Modernizacja kolei nie przyciągnie nikogo. To jakaś bzdura. Co to ma do rzeczy? 
 
2. Eksponowanie potencjałów miasta związanych z lokalizacją (w tym poło-
żeniem nad rzeką Wartą), przedsiębiorczością mieszkańców, walorami środo-
wiskowymi (także z otoczenia miasta).  
 
Zgadzam się - 12 



 

Nie zgadzam się - 3 
Nie mam zdania - 20 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Lokalizacja jest największą wartością, zasobem i przewagą Gorzowa Wielkopol-
skiego nad innymi miastami w obecnych granicach administracyjnych, oraz uwarun-
kowania klimatyczne i geograficzne nakładają się na zasoby infrastrukturalne, co nie 
dociera do administracji ,polityków lokalnych i krajowych. Jest to bezwzględnie fun-
dament pod budowę powodzenia i wielkości miasta mieszkańców oraz całego regio-
nu. 
 
- Wszystko co jest atutem powinno być eksponowane.   
 
- zwracam uwagę na połączenie wskazanych tu rzeczy: Warty oraz środowiska. Nie 
można pozwolić na "przemysłowe" wykorzystanie rzeki, powinna zostać miejscem tu-
rystykiu i wypoczynku a nie transportu przemysłowego 
 
 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Skopiowali z mocnych stron i uznali, że szansą jest chwalenie się tym? Czy to 
wszystko to są w ogóle szanse rozwojowe dla Gorzowa, czy mrzonki. 
 
- "Eksponowanie" potencjałów miasta ma miejsce od kilkudziesięciu lat. z marnym 
skutkiem. Jakie czynniki zewnętrzne, konkretnie, powodują że można zapisać taką 
szansę - nie ma w opracowaniu. 
 
 
3. Wykorzystanie potencjału turystycznego otoczenia Gorzowa Wielkopol-
skiego do rozwoju usług i obsługi turystów.  
 
Zgadzam się - 10 
Nie zgadzam się - 7 
Nie mam zdania - 18 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Przez wygenerowanie jasnego przejrzystego komunikatu do mieszkańców miasta i 
regionu o nastawieniu na turystykę w jakim formacie i kształcie. Zawiązanie środo-
wisk dla osiągnięcia efektu synergii 
 
- J.W. Jak najbardziej. 
 
- ponownie: współpraca z gminami bliższego i dalszego otoczenia celem wspólnej 
polityki historycznej, regionalna odpowiedź na działania marszałka województwa po-
mijające północ kosztem południa: wspólne szlaki zamków/pałaców, wspólne ścieżki i 
szlaki rowerowe, system marin itd. 
 
 
- Nie zgadzam się: 



 

 
- A ten potencjał to gdzie? 
 
- uważam, że nasze miasto lub okolica nie ma potencjału turystycznego, który mógłby 
"ściągnąć" większą grupę turystów z kraju lub zagranicy. 
 
- A jaki Gorzów ma potencjał turystyczny? Co tu zwiedzać? 
 
- Oticzenie miasta to lasy i jeziora. W szczególności niedoinwestowane jeziora które 
mogły by przyciągać turystów. Mało rozwinięta infrastruktura warty. 
 
- Jaki potencjał turystyczny autorzy mieli na myśli. Należy wymienić konkrety, jeżeli 
jest to szansa to również trendy zewnętrzne, które spowodują, że wkładając x środ-
ków w branże turystyczną w Gorzowie, uzyskamy y korzyści. 
 
 
4. Dalszy rozwój jakości kształcenia zawodowego m. in. w oparciu o po-
wstającą CEZiB oraz deklarowaną współpracę przedsiębiorców.  
 
Zgadzam się - 13 
Nie zgadzam się - 2 
Nie mam zdania - 20 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Przez wyznaczenie strategicznych kierunków kształcenia do obsługi naszych obsza-
rów rdzeniowych zasobów i przewag. 
 
- jeżeli centrum będzie dobrze zorganizowane i jakość kształcenia będzie na odpo-
wiednio wysokim poziomie to rozwój CEZiB jest bardzo dobrym pomysłem   
 
- CEZiB nie może być tlko przeniesieniem szkół winne miejsce.Konieczne jest stwo-
rzenie zupełnie innej jakości.Ale,żeby to zrobić radni muszą to zrozumieć a Prezydent 
-przeskoczyć samego siebie!!! 
 
- CEZiB to oprócz tworzenia prężnej szkoły wyższej bardzo ważny projekt!!! Powinien 
być wcielony w życie lata temu. 
 
- Super istotna rzecz. Przy braku REALISTYCZNEJ możliwości stworzenia "uniwersy-
tetu" specjalistyczne kształcenie zawodowe jaki się jako alternatywa 
 
- W strategii powinno się pokazać unikalność kształcenia w CEZiB i konkretne mode-
le współpracy z przedsiębiorcami, które wpłyną na większe dopasowanie do zmienia-
jącego się i coraz bardziej wymagającego rynku pracy. 
 
 
- Nie zgadzam się: 
 
 
 
5. Napływ migrantów, w tym obywateli państw trzecich i ich udana integra-
cja społeczna w mieście.  
 



 

Zgadzam się - 11 
Nie zgadzam się - 4 
Nie mam zdania - 20 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Stworzenie warunków dla migrantów o podobnych założeniach normatywnych do 
naszych i określenie strategicznych obszarów działania. 
 
- Jak najbardziej należy przyciągać do miasta wartościowych migrantów - takich, któ-
rzy są wykształceni, ambitni i głównie młodzi, choć nie tylko. Migranci z zagranicy 
powinni być także mile widziani pod warunkiem, że wniosą wartość pozytywną do 
miasta - także jeśli będą pracowici, ambitni, uczciwi, szybko się integrujący. Można 
np. przyciągać Polaków zza wschodniej granicy i ludność bliską nam kulturowo.   
 
- Jak najbardziej. Udana integracja kluczowa - niezbędne proaktywne działanie inte-
grujące mieszkańców różnego pochodzenia, możliwość wykorzystania wielonarodo-
wego charakteru Gorzowa już wcześniej - np dość dobrze zintegrowana mniejszość 
romska 
 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Napływ imigrantów może być szansą i ryzykiem. Szansą w sytuacji gdy jesteśmy 
pewni, że gospodarka, również w okresie pandemii i postpandemii będzie się nadal 
rozwijała i że będą potrzebne tanie ręce do pracy. W tej chwili nie ma takiej pewności. 
Rosnąca automatyzacja (Polska i Gorzów ma w tym zakresie duże deficyty w porów-
naniu z Europą zachodnią) oraz skracanie łańcuchów dostaw i zawracanie zdolności 
produkcyjnych do państw zachodnich, szczególnie w branżach w których jest duży 
potencjał dla automatyzacji może spowodować nadpodaż taniej siły roboczej. Jak 
wyżej należy to bardzo solidnie uzasadnić, zanim podejmie się decyzję czy jest to 
bardziej szansa czy zagrożenie. Integracja społeczna jest tutaj niezwykle ważna - czy 
mamy jakiekolwiek nadzwyczajne potencjały, żeby ta integracja przebiegła lepiej niż 
w sąsiednich Niemczech? Należy wskazać. 
 
- Zobaczcie sobie na Francję! 
 
 
 
6. Zdefiniowanie i wzmocnienie roli szkolnictwa wyższego w mieście i re-
gionie.  
 
Zgadzam się - 11 
Nie zgadzam się - 4 
Nie mam zdania - 20 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Nastawione na wykorzystanie naszych zasobów i przewag nad innymi miastami 
akademickimi oraz kierunkami ktore będą obsługiwały nasz obszar rdzeniowy mimo 
że wyjadą po nauce z Gorzowa. 
 



 

- Wzmocnienie roli szkolnictwa wyższego powinno być ukierunkowane w ściśle okre-
ślonym kierunku. Uczelnie nie powinny oferować studentom każdego możliwego kie-
runku, które z kolei mogą być zrealizowane w ościennych ośrodkach oddalonych od 
Gorzowa w promieniu 200km. 
 
- Na chwilę obecną mam Akademie, która nie ukrywając jest słaba -> słaby poziom 
nauczania, wiedza przekazywana przez teoretyków, a nie praktyków. 
- Nie tylko wyższego! 
 
- Zdecydowanie tak, jednak należy wskazać jakiekolwiek przesłanki zewnętrzne, któ-
re uprawomocnią takie twierdzenie. Na razie mamy do czynienia z bezsensownym 
mnożeniem kierunków. Nie ma możliwości kształcenia specjalistów od wszystkiego. 
Szkolnictwo wyższe wymaga podstaw kadrowych, a tych w Gorzowie nie ma. Lepiej 
zadbać o solidny system stypendialny dla młodzieży, która wyjedzie poza Gorzów, 
żeby się kształcić, ale otrzyma wsparcie, które będzie musiała spłacić w postaci pracy 
dla Gorzowa. Należy więc ograniczyć się do kilku kierunków kształcenia wyższego, 
które ma podstawy naukowe i rynkowe. Resztę "zlecić" na zewnątrz. Inaczej będzie 
tak jak do tej pory - na AJP rozpoczyna co roku naukę około 750 studentów i z roku 
na rok jest ich coraz mniej. Po semestrze pozostaje połowa - dane z POLON. Jeżeli 
szkoła chce prowadzić,  tak jak się chwali 18 kierunków,  to jest mniej niż 1 grupa na,  
a zapewne są kierunki na których studiuje 10 i mniej studentów. Nikt ekonomicznie 
tego nie wytrzyma. W diagnozie pojawiły się stwierdzenia typu: "Jak twierdzą przed-
stawiciele gorzowskiej uczelni kierunek  społeczność lokalna wywiera duży negatyw-
ny wpływ na młodych ludzi. Uczelnie gorzowskie  na obiektywnie dobrym poziomie   
muszą udowadniać że poziom nauczania w Gorzowie Wielkopolskim nie odstaje od 
innych miast. Jeżeli na największej gorzowskiej uczelni połowa studentów rezygnuje 
z dalszej edukacji na I semestrze,  to należy się zastanowić co oznacza że uczelnia 
ta jest na "obiektywnie dobrym poziomie". 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- tylko pozornie się nie zgadzam z braku innej opcji - wzmocnienie szkolnictwa wyż-
szego TAK, ale bez mitomaństwa i bajek o uniwersytecie! 
 
 
7. Rozwój aktywności społecznej, pełniejsze włączenie się mieszkańców w 
kreowania rozwoju miasta, lepsze wykorzystanie wiedzy i zaangażowania spo-
łecznego.  
 
Zgadzam się - 12 
Nie zgadzam się - 0 
Nie mam zdania - 23 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Przez zarządzanie miastem nie tylko administrowanie wspieranie i tworzenie insty-
tucji miejskich pro społecznych. 
 
- Zaangażowanie społeczne jest na bardzo niskim poziomie, w związku z tym szanse 
na rozwój aktywności są duże 
 
- Zmiana podejścia mieszkańców na dumę z pochodzenia z Gorzowa - tak powinno 
to wyglądać. 



 

 
- kluczowa sprawa, powinna być zdecydowanie wyżej - konieczność utożsamiania się 
mieszkańców z miastem, poprawienie ich sprawczości i partnerskiego traktowania. 
Przemyłseć i to mocno casus współpracy z zawiedzonymi obecnie grupami - "zieloni", 
rewitalizacja, organizacje pozarządowe itd. 
 
- Tak. Mieszkaniec wie najlepiej, czego mu potrzeba i co go uwiera. Ale czy Miasto 
na to zwraca uwagę? 
 
- Chciałbym żeby tak było, ale władze miasta nie korzystają z mądrości obywateli, 
czego przykładem jest niewłączenie szerokiej społeczności w prace nad Strategi 
rozwoju miasta. Samo się nie zrobi! 
 
- Nie zgadzam się: 
 
8. Modernizacja sieci elektrycznej w kraju.  
 
Zgadzam się - 8 
Nie zgadzam się - 3 
Nie mam zdania - 24 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Konieczność w czasie największego wzrostu zapotrzebowania na energię elek-
tryczną. 
 
- Trzeba wytępić przerabianie węgla na energię elektryczną. 
 
- Że za mało mamy prądu w Gorzowie???? 
 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Jakieś konkrety byłyby niezmiennie przydatne. Jakie zmiany i jakie korzyści z tego 
wynikają. Konkretne programy, wraz z finansowaniem. 
 
- I co??????? 
 
 
 
 
9. Rozwiązania informatyczne, które służyć będą mieszkańcom i poprawią 
zarządzanie miastem.  
 
Zgadzam się - 13 
Nie zgadzam się - 3 
Nie mam zdania - 19 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 



 

- Przy tej okazji zwrócę uwagę na przestarzałe parkomaty, które nie przyjmują bank-
notów i nie można w nich płacić kartą. Niby banalna rzecz, a bardzo ułatwiłaby 
mieszkańcom życie. 
 
- więsza jawność i czytelność, dostępność wszelkiej informacji wytwarzanej w UM, 
czytelne informowanie o zakupach, planach, wydatkach, informacji publicznej itd. 
Wszystko łatwo dostępne ze strony. Poprawienie rozwijanej przy covidzie metody 
pracy online dla chętnych, co pomoże spędzić więcej czasu z tymi mieszkańcami któ-
rzy wolą przyjść do urzędu fizycznie 
 
- Udostępnienie wszystkich danych posiadanych przez Miasto i spółki miejskie do ob-
róbki i uzyskiwania analiz jak funkcjonuje miasto. Jest to najlepszy sposób do postu-
lowanej wyżej szansy na rozwój aktywności społecznej! 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Jakie? 
 
- Totalna inwigilacja? Smart City? Maszt 5 G na każdym budynku? Maszt 5G na XIII 
wiecznej Katedrze? Nie starczy Wam łóżek  w szpitalu, tyle będzie nowotworów. Ale 
może o to chodzi? ZUS owi ulżycie. Czy Pan Prezydent chciałby, aby na dachu jego 
domu była antena 3, 5, czy 18G? We Francji dzieciaki do 15 czy 16 roku życia nie 
używają komórek w szkole. W przedszkolach zabrania się sieci WiFi. Można? Dobre 
zarządzanie nie jest związane z informatyzacja  tylko z myśleniem! 
 
 
 
10. Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii, jak istotnego 
czynnika budującego tożsamość miasta ekologicznego, zero emisyjnego.  
 
Zgadzam się - 13 
Nie zgadzam się - 1 
Nie mam zdania - 21 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Przez wykorzystanie zasobów własnych miasta i regionu. 
 
- zdecydowanie tak, na dzisiaj brak jest wyraźnego "ekologicznego" kręgosłupa mia-
sta. Warto to powiązać z rzeką Wartą - tłumaczenie o jej czystości, niewysychaniu itd 
ładnie się z tym wiąże 
 
- Dlaczego nie, ale jakieś konkrety byłyby wskazane. Z czego miasto chce to finan-
sować. Czy chodzi o projekty dla mieszkańców, czy dla spółek miejskich. Jakie finan-
sowanie? Jaki wkład własny? 
 
 
- Nie zgadzam się: 
 
 
 
11. Wzrost dochodów miasta, oparty na potencjale aktywności zawodowej 
mieszkańców i poziomie konkurencyjności lokalnej gospodarki.  



 

 
Zgadzam się - 11 
Nie zgadzam się - 5 
Nie mam zdania - 19 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
- 10% od 10 000 to więcej niż 10 % od 1000 zł to jasne i oczywiste. 
 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Chyba tylko dlatego, że tak zapiszecie w Strategii i się spełni! 
 
- Tak, ale kto pozwala budować się tym wszystkim sieciom zagranicznym w  takiej 
ilości Lidle, Biedronki? Kto wybudował galerie handlowe w centrum i opera wzrost 
dochodów na potencjale aktywności zawodowej np. lokalnych kupców? 
 
- Bez jakiegokolwiek uzasadnienia. O jakim dodatkowym potencjale mieszkańców 
jest mowa? "Liczby głupcze, liczby" Jest to podsumowanie całego bloku, który nie 
powinien nazywać się "Szanse", ale "Marzenia i chciejstwa władz Gorzowa". Oczywi-
stym jest że wolimy być zdrowi i bogaci a nie chorzy i biedni, ale segment "Szanse" 
odnosi się do udokumentowanych zjawisk i trendów zewnętrznych, na które takie 
miasto jak Gorzów może się załapać. Np. dostrzeganie szansy w rozbudowaniu 
szkolnictwa wyższego jest zaklinaniem rzeczywistości. Szanse takie były na początku 
lat 90-tych, kiedy naukę rozpoczynał wyż z lat 80-tych i rosła dynamicznie skolaryza-
cja wyższa - 5 - krotnie. Kto odczytał ten trend - np. Zielona Góra - ma Uniwersytet.  
Ci którzy próbują ślepo inwestować w szkolnictwo wyższe poniosą porażkę, ponie-
waż działają przeciw trendom polskim i europejskim. Nie zmienia to faktu, że mądre 
wyznaczenie kilku kierunków kształcenia wyższego, które jest zgodne z trendami na 
10-20 lat - starzenie się społeczeństwa, większe dolegliwości zdrowotne z uwagi na 
siedzący tryb pracy, zmiany w stawach i kręgosłupie wynikające z otyłości otwiera 
szanse dla fizjoterapeutów, dietetyków, trenerów medical-fitness na godziwą pracę, 
jeżeli zostaną dobrze przygotowani do zawodu. Firma,która dostała zlecenie na opra-
cowanie diagnozy i strategii powinna wiedzieć,  czym różnią się szanse od marzeń,  a 
zleceniodawca powinien ją z tego rozliczyć i wymagać solidnego dokumentu oparte-
go na badaniach,  analizach  liczbach i faktach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV ZAGROŻENIA DLA GORZOWA WLKP. 

Sumarycznie dla Zagrożeń: 

Zgadzam się – 74 

Nie zgadzam się – 22  

Nie mam zdania - 184 

 

 
1. Niekorzystne zmiany demograficzne związane z procesami starzenia się 
miasta, jak też zmniejszaniem się liczby młodych mieszkańców oraz kurczącą 
się liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym, które mogą być szczególnie 
dotkliwe dla procesów rozwojowych miasta po 2030 roku, w tym również w za-
kresie popytu i podaży usług publicznych (w tym w sferze edukacji).  
 
Zgadzam się - 11 
Nie zgadzam się - 2 
Nie mam zdania - 22 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Należy temu przeciwdziałać przez uruchomienie procesów miastotwórczych długo-
falowych i konsekwentnie realizowanych. 
 
- Już o tym pisałem na początku ankiety. 
 
- nawet wcześniej niż 2030, 
 
 
 
 
- Nie zgadzam się: 
 
 
 
2. Zagrożenie powodziowe dla południowej części miasta.  
 
Zgadzam się - 7 
Nie zgadzam się - 4 
Nie mam zdania - 24 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
-Należy przyjąć że jest to poważne zagrożenie i należy przyjąć poważne decyzje i 
działania zabezpieczające ktore jednocześnie zbudują naszą przewagę. 
 
 
- Nie zgadzam się: 
 



 

- coraz mniejsze zagrożenie-  wysychanie rzek. nie regulować! naturalizować, nie 
wykorzystywać przemysłowo! 
 
 
 
 
3. Zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, objawiające się w mieście m. 
in. suszami oraz nawalnymi deszczami, których przejawem są wylewy rzeki 
Kłodawki.  
 
Zgadzam się - 9 
Nie zgadzam się - 4 
Nie mam zdania - 22 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Wiemy o tym więc musimyy podjąć działania które nas zabezpieczą a jednocześnie 
zbudują naszą przewagę w długofalowej perspektywie. Są takie koncepcje i możliwo-
ści techniczne potrzeba odważnych decyzji i konsekwentnego działania . 
 
- Susza objawia się również wysychaniem przydomowych studni, co stanowi istotny 
problem np. w pobliskich gminach, gdzie nie ma sieci wodociągu. 
 
- W przypadku opadów to problemem są rury kanalizacyjne, które są albo za wąskie, 
albo zawalone. 
 
- mała retencja! programy włąsne miasta, bez oglądania się na rządowe propozycje. 
kanalizacja burzowa! 
 
- Tak, tak betonujcie dalej i wycinajcie drzewa. Nie ma żadnego programu miejskiego 
w tej kwestii. Brakuje osób stricte odpowiedzialnych za zieleń miejską. 
 
 
 
- Nie zgadzam się: 
 
-Bzdury. 
 
 
 
4. Zmieniająca się dynamicznie struktura problemów społecznych, z któ-
rych coraz więcej jest pochodną starzenia się społeczeństwa, pogłębianych 
przez zjawiska samotności (odpływ migracyjny młodych).  
 
Zgadzam się - 11 
Nie zgadzam się - 1 
Nie mam zdania - 23 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 



 

- Uruchomienie procesów powstrzymujących niekorzystne trendy i uruchamiające ko-
rzystne . Są takie rozwiązania i procesy istotą jest podjęcie odważnych decyzji i kon-
sekwentna ich realizacja. 
 
- Dlatego rozwój demograficzny jest tak ważny. A bez szkół wyższych tego nie da się 
zrobić. 
 
- srebrna gospodarka 
 
 
 
- Nie zgadzam się: 
 
 
 
5. Stagnacja wzrostu aktywności gospodarczej, która może być związane 
m. in. z wyczerpującymi się zasobami kapitału ludzkiego, widocznymi w szcze-
gólności po 2030 roku.  
 
Zgadzam się - 9 
Nie zgadzam się - 3 
Nie mam zdania - 23 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Podjęcie strategicznych decyzji zmierzających do rozwoju miasta i regionu a szcze-
gólnie mieszkańców i społeczności. 
 
- Dlatego rozwój demograficzny jest tak ważny. A bez szkół wyższych tego nie da się 
zrobić. 
 
- tym bardziej p[otrzebnejest przestawienie z montowni na innowacje 
 
- Należałoby również dodać ryzyka związane z: Covid19 - problemy służby zdrowia 
związane z jedynym szpitalem w mieście - ryzyko zakażenia i zamknięcia szpitala;  
brak alternatywy; Covid19 - spowolnienie gospodarki;  ryzyko zamknięcia jednego z 
dużych pracodawców;  gwałtowny wzrost bezrobocia. Wzrost zadłużenia i ograniczo-
ne możliwości finansowania rozwoju i inwestycji  przy wzroście wymaganego wkładu 
własnego. Wzrost stóp procentowych  związany z inflacją - wzrost kosztu obsługi dłu-
gu miejskiego wyznaczenie poziomu krytycznego dla finansów miasta. 
 
 
 
 
- Nie zgadzam się: 
 
 
 
6. Brak nowych impulsów do rozwoju gospodarczego, wynikających m. in. 
ze spadku dynamiki wzrostu gospodarczego w kraju (w tym w perspektywie po 
2030 roku i sprzężenie zwrotne ze zjawiskiem depopulacji miasta i regionu).  
 
Zgadzam się - 8 



 

Nie zgadzam się - 3 
Nie mam zdania - 24 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Brak nowych impulsów to brak pomysłów, mieszkańcy Gorzowa mają ich wiele po-
trzebują jedynie korzystnego środowiska dla rozwoju swoich pomysłów. Środowisko 
to ludzie z otwartymi głowami kapitałem i odwagą a miasto to ich miejsce na ziemi 
gdzie mogą to realizować. 
 
 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Mimo niekorzystnej sytuacji demograficznej nasz kraj stale będzie się gospodarczo 
rozwijał. Dlatego nie zgadzam się. 
 
 
 
7. Przenoszenie się aktywności gospodarczych poza miasto, związane z 
migracjami mieszkańców poza granice administracyjne miasta, co wpływać bę-
dzie na ograniczenie dochodów miasta z tytułu PIT.  
 
Zgadzam się - 9 
Nie zgadzam się - 3 
Nie mam zdania - 23 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- A co miasto zrobiło w tej sprawie? TA Zielona Góra zrobiła! 
 
- Nie zgadzam się: 
 
- Miasto jest najlepszym miejscem do realizacji aktywności gospodarczej zarządzają-
cy miastem to wiedzą i rozumieją administracja nie. 
 
 
 
8. Niewykorzystanie potencjału lokalizacyjnego Gorzowa Wielkopolskiego 
w układzie regionalnym i międzynarodowym ze względu na deficyt rozwiązań w 
zakresie infrastruktury kolejowej.  
 
Zgadzam się - 10 
Nie zgadzam się - 2 
Nie mam zdania - 23 
Uzasadnienia: 
 
- Zgadzam się: 
 
- Nie wykorzystanie przewagi lokalizacyjnej wynika z braku podstawowej wiedzy i 
zrozumienia znaczenia przewag dla rozwoju miast i regionów a zwłaszcza mieszkań-
ców. 



 

 
- To juz jest. 
 
- Dlatego rozwój kolei, modernizacja i elektryfikacja linii jest tak ważna. 
 
- jak wskazano wcześniej: niezbędnejest wywieranie wsparcia, lobbingu przy współ-
pracy z otoczeniem biznesu, okolicznych gmin oraz euroregionu. Zacieśnienie FAK-
TYCZNEJ współpracy - również na poziomie strategicznym - z pograniczem niemiec-
kim 
 
 
- Nie zgadzam się: 
 
 
 

 


