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Niniejsze sprawozdanie za 2018 r. jest wynikiem realizacji założeń "Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020", która została przyjęta uchwałą 
nr LXVIII/1073/2010 w dniu 31utego 2010 r. przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. 

Dokument ten zastąpił przyjętą w 2000r. "Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego: Gorzów Wlkp. 2000 +". 

Konieczność prowadzenia monitoringu wynika z zapisów rozdziału 5. Strategii pt. "Metody wdrażania 
i monitorowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp." W rozdziale tym ustalone 
zostały procedury weryfikacji stopnia realizacji przyjętych założeń. Za realizację corocznych 
przeglądów strategicznych, odpowiedzialny jest obecnie Wydział Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych i Programowania Strategicznego, który do 31 marca każdego roku ma obowiązek 
przygotować całościowy raport z realizacji zadań zawartych w Strategii za miniony rok, natomiast do 
30 kwietnia każdego roku sporządzone sprawozdanie winno być przekazane Komisji Gospodarki 
i Rozwoju Rady Miasta Gorzowa Wlkp., celem zapoznania się z raportem sporządzonym przez 
Wydział. 

Zbiór informacji składający się na niniejszy raport został pozyskany od właściwych tematycznie 
jednostek organizacyjnych Miasta i wydziałów, a także instytucji podległych samorządowi lub innych 
przedsiębiorstw z udziałem Miasta. 

Celem niniejszego sprawozdania jest dokonanie prezentacji działań podjętych w 2018 r. w zakresie 
realizacji Strategii, a także ich efektów. Zgromadzone i opracowane dane są przydatne w zarządzaniu 
rozwojem na poziomie lokalnym. 

W tabelach kart programów strategicznych znajdują się oryginalne zapisy z przyjętej Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020, tym samym nazwy wydziałów 
mogą różnić się od obecnie obowiązujących w Urzędzie. 
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Symbol 
Program Szk. Wyższe Rozwój szkolnictwa wyższego 

1 

Działanie 1 

oraz 
Viadrina (Frankfurt n. Odrą) oraz innymi 
ośrodków we wspieraniu przedsięwzięć 

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. 

tych 

Celem działania Spólki jest współpraca z jak najliczniejszą grupą przedsiębiorstw, rozwój współpracy 
z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami otoczenia biznesu oraz uczelniami. W 2018 r. 
GOT PNP Sp. z o.o. realizował projekt w zakresie profesjonalizacji usług (działanie rozpoczęte 
i wdrażane do 2019 r). 
Od 2018 r. GOT wspiera budowanie ekosystemów startupowych na poszczególnych etapach rozwoju 
startupu: wspieranie postaw przedsiębiorczych, zapewnienie infrastruktury i opieki doradców, wsparcie 
w rozwoju organizacyjnym i ekspansji rynkowej. Wdrażanie akceleracji (przyspieszanie rozwoju) 
startupów, promujące najnowsze metody realizacji projektów biznesowych, pozwalające 
przedsiębiorcom szybko przechodzić ścieżkę weryfikacji pomysłu, znaleźć wersję produktu 
dopasowaną do potrzeb rynku oraz kapitał do dalszego rozwoju biznesu przy współpracy z dużymi 
firmami w programach ramowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). 

Uzyskanie przez GOT akredytacji Ośrodka Innowacji świadczącego usługi specjalistyczne przy 
Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii pozwala na oferowanie usług specjalistycznych dla 
MŚPwtym: 
- doradczych w zakresie innowacji (doradztwo, pomoc i szkolenia) w zakresie transferu wiedzy, 
nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm 
i regulacji, w których są one osadzone, 
- wsparcia innowacji oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów 
bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu 
opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług. 
GOT został wpisany do Bazy Usług Rozwojowych w PARP. Pozwala to na prowadzenie szkoleń dla 
pracowników przedsiębiorstw MŚP w ramach dofinansowania z projektu Lubuskie Bony Szkoleniowe. 

Działanie 2 
W kwietniu 2018 r. Radni Rady Miasta Gorzowa Wlkp. podjęli decyzję o zakupie przez Miasto 
budynku biurowego przy ul. Myślibarskiej i wsparciu w ten sposób Akademii im. Jakuba z Paradyża. 
Umowa notarialna pomiędzy Miastem a uczelnią została podpisana w maju 2018 r. Koszt zakupu 
budynku to 5,4 mln PLN. Jest to wsparcie dla akademii, które przysłuży się do jej rozwoju. Pieniądze 
pozyskane ze sprzedaży uczelnia przeznaczy na rozwój naukowy, poprawę infrastruktury i bazy oraz 
badania naukowe. Budynek przy ul. Myślibarskiej wykorzystywany jest przez Miasto - dla potrzeb 
siedziby kilku wydziałów Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
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Od 1 października 2018 r. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej stał się filią poznańskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego. Otworzyło to możliwość połączenia Wydziału z gorzowską Akademią. 
Władze miasta poparły ten pomysł. Decyzję o połączeniu, w drodze rozporządzenia podejmuje 
minister szkolnictwa wyższego i nauki. We wrześniu 2018 r. rektorzy Akademii Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu i Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz kanclerze 
i dziekani obu uczelni skorzystali z zaproszenia prezydenta Jacka Wójcickiego i rozpoczęli wspólne 
rozmowy, dotyczące możliwości stworzenia jednego silnego ośrodka akademickiego w Gorzowie. 
Efektem rozmów było powołanie zespołu roboczego, w skład którego wchodzą przedstawiciele obu 
uczelni oraz Miasta. Głównym zadaniem zespołu ma być wypracowanie najbardziej korzystnego 
rozwiązania dla wszystkich stron. 

Działanie 1 

zwiększanie 
zgodnie z potrzebami społecznymi liczby zespołów terapeutycznych 

wczesne wspomaganie, tworzenie zespołów przy placówkach 

we wszystkich placówkach, 
kontynuację nauki w środowisku 

W 2018 r. wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objęto 135 dzieci. 

Specjalistyczna pomoc udzielona przez zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
dzieciom i rodzicom w 2018 r. 

Pornoc udzielona rodzicom 

!fi~',P'®ilcY,,Ł,,,., ""'''''''''se?~'-"''' '''tl~!~~'1jiR?~l»,,~ ''i''s cill 
!Treningi (liczba osób) 60 
JWarsztaty (liczba osób) j20 ___ , __ .. 
[ferapia rodzin (liczba rodzin) J6 

!Prelekcje, wykłady (liczba spotkań) j46 
Jlnne (liczba osób) ls::C6:00:------I 



Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne 

Terapia 
psychologiczna, w 
tym psychoterapia 

Zajęcia z uczniami 
zdolnymi 

Inne zajęcia o 
charakterze 

grupowe 
prowadzone w 

szkołach i 
placówkach 

Inne formy 

Indywidualne porady 
zawodowe na 

badań 

porady 
zawodowe bez 

badań 

przesiewowe mowy 
w ramach programu 

' " 

o 48 16 

5 139 29 

o 22 16 

o o 6 

2 29 31 

o o o 

o 22 1291 

4 20 o 

33 127 30 

71 121 

o o o 

o o o 

o 128 14 

o 20 o 

Liczba dzieci przyjętych przez poradnię- 5185. 

5 

4 o 69 68 

o o 174 165 

10 13 o 61 43 

o o o 6 o 

5 o o 67 67 

398 237 o 635 o 

196 346 o 1855 o 

o o o 24 24 

4 3 o 197 o 

o 49 o 242 140 

15 2 o 17 o 

1 2 o 3 o 

o o 16 o 

o 144 o 

o o 94 o 

o o o 20 o 

W 2018 r. powołano kolejny zespół terapeutyczny przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 14. Od 
2018 r. funkcjonuje 5 zespołów terapeutycznych, realizujących wczesne wspomaganie (Miejskie 
Przedszkole Integracyjne nr 9, Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27, Zespół Poradni 
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Psychologiczno - Pedagogicznych, Zespól Kształcenia Specjalnego nr 1 oraz Miejskie Przedszkole 
Integracyjne nr 14). 

Działanie 2 
Współczynnik objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym utrzymuje się na bardzo wysokim 
poziomie, w roku szkolnym 2017/18 wyniósł 98,53 % (4734 dzieci). Na potrzeby dzieci w 2018 r. 
zaadaptowano kolejne dwa pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 21, dla 50 dzieci z Przedszkola 
Miejskiego nr 30. 

Działanie 3 
Do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych kompleksowo przygotowane są 3 placówki (obiekty posiadają 
windy dla osób niepełnosprawnych l- ZSO nr 1, ZSO nr 16, ZKS nr 1. 

Działanie 4 
W związku z reformą oświaty dzieci 6. letnie pozostały w przedszkolach, naukę w klasie L szkoły 
podstawowej rozpoczynają dzieci w wieku 7 lat. Nie ma potrzeby przystosowania kolejnych gabinetów 
i miejsc zabaw dla dzieci w szkołach podstawowych. 

Działanie 5 
W ramach projektów edukacyjnych w 2017 r. wydatkowano 2.370.603,73 PLN, a w 2018 r. kolejne: 
1.909.181,36 PLN na uzupełnienie wyposażenia w nowoczesne produkty dydaktyczne oraz 
utworzenie dodatkowych miejsc w gorzowskich placówkach edukacyjnych. 

Cyfrowe przedszkolaki 

utworzono 200 dodatkowych miejsc w gorzowskich publicznych przedszkolach miejskich; zakupiono 
wyposażenie kuchni, w tym dwie obieraczki z włącznikiem i zmywarki; pomoce dydaktyczne: kurtyna 
światłowodów, trzy dywany interaktywne, tablice interaktywne, programy edukacyjne, pomoce 
logopedyczne, kąciki zabaw oraz gry dydaktyczne, zestawy mebli do sal dydaktycznych, wyposażenie 
placów zabaw, urządzenia wielofunkcyjne, wyposażenie łazienek, meble ogrodowe, sprzęt nagłaśniający 

głośników 
stoły laboratoryjne, 

, w tym 

986.589,66 PLN 

8.313,39 PLN 

W 2018 r. Miasto Gorzów Wlkp. pozyskało środki w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno
komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" w wysokości 70.000,00 PLN. Program 
realizowały niżej wymienione szkoły podstawowe, które dotację w kwocie 14.000,00 PLN na szkołę, 
przeznaczyły na zakup pomocy dydaktycznych, tj.: 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. H. Sienkiewicza: 
- 2 tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym, 
- 2 głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku; 
Szkoła Podstawowa nr 7: 
- 2 tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym, 
- 2 głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku; 
- tablei z rzeczowego wkładu własnego; 
Szkoła Podstawowa nr 1 O z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki: 
- 2 tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym 
- 1 głośnik lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku; 
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego: 
- 2 tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym, 
- 2 głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku; 
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Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi z Oddziałami Sportowymi im. Orląt 
Lwowskich: 
- 4 projektory krótkoogniskowe, 
- 1 projektor multimedialny. 

Działanie 1 
11 Placówki ]l Liczba szkół 
SzkołyjJonagimnazjalne- wszystkie w ramach zadań _Q owiatu 17 
Oddziały liceum oqólnokształcącego 72 
Oddziały technikum 111 
Oddziały zasadniczej szkoły zawodowej/ branżowej szkoły l stopnia 29 .. . . 
'bez uczmow Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkol SpeCJalnych nr 14 

Działanie 2 

2081 
3499 

W porównaniu z 2017 r., liczba uczniów szkół zawodowych zmalała o 44, natomiast liczba uczniów 
szkół ogólnokształcących wzrosła o 27. 
W roku szkolnym 2017/2018 kontynuowano wdrażanie koncepcji merytorycznej Centrum Edukacji 
Zawodowej i Biznesu, organizowano konferencje oraz pracę w grupach roboczych z pracodawcami 
i nauczycielami. Kontynuowano poszerzanie wiedzy na temat centrów kształcenia zawodowego 
w Polsce i poza granicami kraju. Kontynuowano działania promujące kształcenie zawodowe oraz ideę 
CEZiB. Pracownicy Wydziału Edukacji uczestniczyli w zespole międzywydziałowym w ramach grupy 
roboczej powołanej przez Prezydenta Miasta w sprawie CEZiB. Odbyły się spotkania robocze zespołu 
opracowującego ofertę edukacyjną dla funkcji CEZiB polegającej na popularyzacji nauki i techniki 
wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gorzowa, a takze przedszkolaków, uczniów szkół 
podstawowych. W związku z tworzeniem CEZiB przeprowadzono pomyślnie proces, który zakończył 
się członkostwem wspierającym Miasto Gorzów w Porozumieniu Społeczeństwo i Nauka (SPIN) 
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Działanie 3 

Gimnazja 
Rozkład średnich wyników procentowych i stanin gorzowskich samorządowych gimnazjów w 2018 r. 

74 63,9 

7 7 

46,27 

*Gimnazjum Specjalne nr 19 (szkoła dla uczniów niedostosowanych społecznie) 
**Gimnazjum dla Dorosłych 

58,9 

7 

42,88 

62,3 76,7 75 

7 7 8 

44,19 42,94 55,62 



9 

E t :gzamm ma ura ny 
Zdawalność egzaminu maturalnego ogółem 91,46% 
Zdawalność egzaminu maturalnego - licea 96,2% 
Zdawalność egzaminu maturalnego -technika 84,9% 
Zdawalność egzaminu -szkoły dla dorosłych 62,5% 

Egzamin maturalny z matematyki roku szkolnym 2017/2018 

Przedmiot Matematyka 

gorzowskie szkoły 83,43 

LO 84,21 
T 82,89 

Przedmiot Matematyka 

gorzowskie szkoły 52,10 
LO 56,10 
T 49,30 

Średni wynik z matematyki był o ok. 5% wyższy niż w roku ubiegłym. 

Działanie 4 
W roku szkolnym 2017/2018 uruchomiono 4 kursy kwalifikacyjne w Centrum Kształcenia 
Zawodowego: A.36 Prowadzenie rachunkowości (20 osób), A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin 
publicznych (20 osób), M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (20 osób), M.19 Użytkowanie 
obrabiarek skrawających (20 osób), E.? Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, E.B 
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (20 osób), E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i 
instalacji elektrycznych. W Zespole Szkół Odzieżowych uruchomiono jeden kurs- A. 71 Projektowanie 
i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (21 osób), w Zespole Szkół Ogrodniczych utworzono również 
jeden kurs kwalifikacyjny R.5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych. Uzupełnieniem oferty 
edukacyjnej są kursy doskonalące, organizowane przez Regionalny Ośrodek Dokształcania i 
Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego. 

Działanie 5 
Poradnictwo zawodowe realizowane jest w 100 % szkół. 
Poradnictwo zawodowe prowadzone przez 
Pedagogicznych. 

Zespół Poradni Psychologiczno-

Liczba uczniów objętych zajęciami grupowymi aktywizującymi do wyboru kierunku kształcenia 
zawodu· 
Typ szkoły 2018 r. 
Szkołv podstawowe 392 
Gimnazja 670 
Szkoły ponadgimnazjalne 254 
Razem 1316 

Liczba uczniów objętych indywidualnymi poradami zawodowymi na podstawie przeprowadzonych 
badań· 
Typ szkoły 2018 r. 
Szkoły podstawowe 6 
Gimnazja 17 
Szkoły ponaclf[imnazjalne 8 
Razem 31 
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Gimnazja 8 
Szkoły ponadgimnazjalne 2 
Razem 13 

Program \Symbol 
Bezp. 1 

Bezpieczeństwo osobiste 

Działanie 1 Zintensyfikowanie działań_prewencyjnych w zagrożonych rejonach 
Miernik oceny działania 1 Ankiety, sondy prowadzone przez media wśród mieszkańców Miasta; 

Analizy komisji pracujących w mieście; 
Obniżenie wskaźników przestępczości; 

Poczucie wzrostu bezpieczeństwa wśród mieszkańców Miasta; 
Zmniejszenie strat spowodowanych wandalizmem- zmniejszenie kosztów. 

Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Zarządzania Kryzysowego 
Działanie 2 Prowadzenie działań prewencyjnych w placówkach oświatowych i miejscach 

gromadzenia się młodzieży 
Miernik oceny działania 2 Raport z przeprowadzonych działań 
Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Zarzadzania Kryzysowego 
Działanie 3 Większe wykorzystanie monitoringu wizyjnego Miasta do interweniowania 

w przypadku niewłaściwych zachowań i przestępstw 
Miernik oceny działania 3 Raport z wvkorzystania monitoringu 
Termin realizacji działania 3 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 3 Wydział Zarządzania Kry~sowego 

Działanie 1 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. w 2018 r. prowadziła działania 
prewencyjne w placówkach oświatowych, na festynach, piknikach i w miejscach gromadzenia się 
młodzieży. Funkcjonariusze KM PSP brali udział w 35 festynach, warsztatach i piknikach 
organizowanych na terenie miasta, w których brało udział ok. 2500 dzieci i młodzieży oraz 125 osób 
dorosłych. 

Dodatkowo KM PSP przeprowadziła 86 akcji edukacyjnych w salce bezpieczeństwa "Ognik", która 
stanowi bazę edukacyjną propagującą bezpieczne zachowanie wśród dzieci, gdzie udział wzięło ok. 
2 500 osób. 
Funkcjonariusze Komendy brali także udział w 15 radach pedagogicznych w gorzowskich szkołach 
podstawowych i gimnazjach, w których uczestniczyło 333 nauczycieli oraz rodziców uczniów placówek 
edukacyjnych. Na spotkaniach omawiano tematykę zagrożeń występujących w okresie zimowym, 
tlenku węgla (czadu) oraz prezentowano zasady działania i montaż detektora CO i dymu. 
W 2018 r. funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i 2 w Gorzowie Wlkp. sprawdzili 
praktyczny przebieg warunków w 45 obiektach na terenie Gorzowa Wlkp. 

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. 
W celu prowadzenia kompleksowej diagnozy miejsc i rejonów zagrożonych wykroczeniami oraz 
przestępstwami Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. wykorzystuje funkcjonujące od 2016 r. 
narzędzie informatyczne, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Stworzenie możliwości 
kontaktu z Policją poprzez Internet ma na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców. Zgłaszane przez obywateli zagrożenia są na bieżąco weryfikowane i eliminowane. 
Ważnym elementem diagnozy społecznych oczekiwań oraz bezpośredniej wymiany informacji 
w zakresie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w ich miejscu zamieszkania są debaty społeczne. 
W 2018 r. spotkania ze społeczeństwem realizowane przez Policję zostały ujęte w cykl 
"POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE- MOZESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW". Na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp. w 2018 r. odbyły się 3 debaty, podczas których dyskutowano nad problemem 
najistotniejszych zagrożeń zdiagnozowanych dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak 
również omawiano zgłaszane problemy społeczne oraz wnioski przedstawiane podczas 
wcześniejszych spotkań, wymagające podjęcia przez Policję konkretnych działań prewencyjnych. 
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Straż Miejska- działania podejmowane w 2018 r.: 
• Ograniczanie naruszeń prawa przez bezdomnych: 

-doprowadzono do Ośrodka Pornocy Osobom Nietrzeźwym 35 bezdomnych, 
- przeprowadzono 236 kontroli miejsc osób bezdomnych. 

• Naruszenia przepisów przez właścicieli psów polegające na niesprzątaniu odchodów oraz 
niezachowaniu ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia w szczególności na osiedlach STASZICA, 
GÓRCZYN, PIASKI, DOLINKI, SŁONECZNE: 

- przeprowadzono 330 interwencji, 
- nałożono 25 mandatów karnych, 
-skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu. 

• Poprawa poczucia porządku i bezpieczeństwa obywateli przez ograniczenie zjawiska spożywania 
alkoholu (i następstw w postaci zakłócania spokoju, używania słów wulgarnych, dewastacji 
mienia) w miejscach publicznych np. parkach, placach zabaw, terenach szkół: 

- ujawniono 1770 sprawców spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, 
- wobec 118 zastosowano grzywny w drodze postępowania mandatowego, 
- skierowano 10 wniosków do Sądu o ukaranie, 
- w przypadkach mniejszej wagi zastosowano pouczenie. 

Działanie 2 
Opis tego działania stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 

Działanie 3 
W Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. obsługę monitoringu wizyjnego miasta prowadzą 
służby operatorów monitoringu {3,75 etatu), do zadań których należy m.in.: 
• prowadzenie obserwacji ciągów pieszych, ciągów komunikacyjnych, rejonów obiektów 

handlowych, parkingów niestrzeżonych oraz innych miejsc, zgodnie z zadaniami doraźnymi; 
• zapoznawanie się, przed przystąpieniem do obsługi monitoringu, z bieżącymi komunikatami 

dotyczącymi osób poszukiwanych, pojazdów utraconych lub zdarzeń w rejonie monitoringu; 
• dokonywanie sprawdzeń w Policyjnych Systemach Informatycznych; 
• odbieranie telefonów alarmowych 112; 
• bieżące dokonywanie wpisów z przyjętych zgłoszeń w odpowiednich systemach. 

Dane dotyczące realizacji zadań w 2018 r. przez służby operatorów monitoringu w KMP w Gorzowie 
Wlkp. przedstawiają się następująco: 
-odebranych połączeń telefonicznych- 3475, 
-przyjęć interwencji- 1426, 
-udzielenie informacji (pouczenie zgłaszającego)- 1968, 
- dokonano sprawdzeń w systemach - 3068. 

Program 

Działanie 1 

Symbol 
Kult. fiz. 1 

Miernik oceny działania 1 

Termin realizacji 

opracowywanej kultury 

przez 
określone przez krajowe, 

· własnych oraz rządowych i unijnych na 
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Miernik oceny działania 3 Analiza dokumentacji i wyników konkursów ofert 
Termin realizacji działania 3 Działanie c§głe 

Koordynator działania 3 Wydział Kultury Fizycznej 
Działanie 4 Opracowanie programu właściwego wykorzystania nowej 

i modernizowanej bazy sportowej 
Miernik oceny działania 4 Analiza stopnia wykorzystania obiektów- częstotliwości imprez i frekwencji 

na nich 
Termin realizac·i działania 4 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 4 Wydział Kultury Fizycznej 

Działanie 1 
W 2016 r. Rada Miasta przyjęła Strategię rozwoju sportu i turystyki Gorzowa Wlkp. do 2026 roku, 
w której jednym z założeń programowych jest rozbudowa infrastruktury sportowej. Jako główne cele 
inwestycyjne wskazano: halę sportowo-widowiskową, stadion lekkoatletyczny i boiska treningowe przy 
ul. Olimpijskiej. 
Zakończono etap projektowania hali sportowo-widowiskowej i złożono do Ministerstwa Sportu 
i Turystyki (MSiT) wniosek o dolinasowanie jej budowy. 
W przypadku stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krasińskiego - zakończono prace projektowe 
i złożono wniosek do MSiT o dolinasowanie jego budowy. 

W ubiegtym roku zakończono bardzo ważną dla piłki nożnej inwestycję w postaci wybudowania 
dwóch pełnowymiarowych boisk przy ut. Olimpijskiej, z których jedno jest ze sztuczną 

nawierzchnią i pełnym oświetleniem. Boiska te będą służyć do treningów oraz rozgrywania meczów 
przez drużyny młodzieżowe drużyn z Gorzowa Wlkp. 

Wiosną 2018 r. ze środków budżetu obywatelskiego zakończono budowę skaleparku 
zlokalizowanego na obrzeżach Parku Kopernika przy al. Ruchu Młodzieży Niezależnej. 

Działalnie 2. 
W 2018 r. Miasto otrzymało z MSiT informację o wsparciu finansowym realizacji projektu budowy hali 
sportowo-widowiskowej przez CSR Słowianka w kwocie 15 mln PLN. Z uwagi na niewystarczające 
dolinasowanie tej inwestycji przez Ministerstwo, wielkość kwoty, która nie stanowiła 50% planowanych 
kosztów jej realizacji nie pozwoliła na rozpoczęcie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy. 
Inwestycja została przesunięta w czasie na 2019 r. 
W 2018 r. Miasto Gorzów Wlkp. nie otrzymało dolinasawania na planowaną budowę stadionu 
lekkoatletycznego przy ul. Krasińskiego. MSiT poinformowało o braku środków na tę inwestycję. Mimo 
posiadanego projektu nie rozpoczęto procedur związanych z jej realizacją. Miasto planuje ponowić 
wniosek do Ministerstwa o środki na ten obiekt w 2019 r. 
Zakończona przebudowa boisk piłkarskich przy ul. Olimpijskiej została zamknięta kwotą 4,8 mln PLN 
z czego dolinasowanie z MSiT wyniosło nieco ponad 1,9 mln PLN. 

szkolnej, w tym 
oraz 

Miernik oceny działania 2 
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Działanie 1 
Kontynuowana akcja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego "WF jest OK" cieszy się powodzeniem 
wśród uczniów gorzowskich szkół. Znane postaci sportu w niekonwencjonalny sposób starają się 
zarazić uczniów gorzowskich szkół zdrowym stylem życia, uprawianiem sportu oraz aktywnym 
wypoczynkiem. Starają się nakłonić naszą młodzież do oderwania się od komputerów czy smartfonów. 
Innym zadaniem usprawniającym młode pokolenie Gorzowa są zewnętrzne zajęcia wychowania 
fizycznego realizowane na polach golfowych przy ul. Śląskiej. W zajęciach uczestniczyło ok. 800 
uczniów szkół. 
Kolejnym zadaniem aktywizującym uczniów jest program MSiT pt. "Szkolny Klub Sportowy 2018". 
Dzięki temu w dodatkowych zajęciach popołudniowych udział wzięło blisko 800 dzieci i młodzieży 
z gorzowskich szkół. 

Działalnie 2. 
W 2018 r. zorganizowano kilkanaście imprez sportowo-rekreacyjnych, w których udział wzięło blisko 
2800 młodych gorzowian. Najliczniejszą obsadę miały przede wszystkim: 
1. Zimowe ferie na sportowo - około 400 uczestników, 
2. Gorzowska Nadwarciańska Dycha- około 400 uczestników, 
3. Bieg Trzech Jezior- około 300 uczestników, 
4. Letnia Olimpiada Sportowo-Rekreacyjna- około 250 uczestników. 

Organizowano także imprezy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: 
1. Mityng Olimpiad Specjalnych w gimnastyce i trójboju siłowym- nieco ponad 60 uczestników, 
2. Mityng Olimpiad Specjalnych w jeździe szybkiej na lodzie- również około 60 osób. 

Program 
Symbol 
Kult. fiz. 3 

Utrzymanie \łotychczas()wego poziomu w grach zespołowych oraz 
dyscyplinach indywidualnych 

Stała 

Działanie 1 

zgodnych ze światowymi 
Szkół Sportowych - rozbudowa 

Śr.odki finansowe przekazanych w 2018 r. przez Miasto Gorzów Wlkp. na potrzeby zespołów 
ekstraligowych: 
1. Stal Gorzów S.A. (żużel)- 1.000.000,00 PLN, 
2. AZS-AJP (koszykówka kobiet)- 750.000,00 PLN, 
3. KS Stal Gorzów Wlkp. (piłka ręczna)- 400.000,00 PLN, 
4. KS AZS-AWF (kajakarstwo i wioślarstwo)- 205.000,00 PLN, 
5. ZKS Stilon Gorzów Wlkp. (piłka nożna mężczyzn)- 200.000,00 PLN, 
6. KS Warta GorzówWikp. (piłka nożna mężczyzn) -100.000,00 PLN, 
7. KS Admira (kajakarstwo)- 10.000,00 PLN, 
8. KS G'Power (l<ajakarstwo) -10.000,00 PLN. 
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Biorąc pod uwagę wykazane wyżej dyscypliny sportowe, które otrzymują dofinansowanie na udział 
w rozgrywkach warto wymienić wyróżnienie dla KS AZS-AJP, jako najlepszego klubu w kraju 
szkolącego w koszykówce kobiet. 

Działanie 1 

Symbol 
Kultura 1 

1 

Tworzenie zrównoważonej oferty kulturalnej w mieście. 

Badania ilościowe 

Szeroka konsultacja planowanych działań wśród uczniów gorzowskich 
szkół 

W 2018 r. nie były prowadzone badania dotyczące bezpośrednio wydarzeń kulturalnych, które 
wynikają ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. 

Działanie 2 
W 2018 r. nie były prowadzone badania wśród uczniów, tym samym nie odbyły się konsultacje i nie 
powstał raport. 

Działanie 3 
Poniżej opisano informacje dol. poszerzenia oferty instytucji kultury: 

v' Miejskie Centrum Kultury: 
- Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych i Zespołów Paradnych Alte Kameraden - eliminacje 
do Mistrzostw Świata w Calgary, 
- wykonanie muralu - Nosorożec, 
- Projekt MultiKulti, 
- Splin Festiwal, 
- Letnia Pozytyvka, 
v' Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska: 
- Musical Akademia Pana Kleksa, 
- koncerty Niepodległościowe, 
-Majówka z Filharmonią przebojowo i z zadęciem (Piac Sztuk), 
v' Miejski Ośrodek Sztuki: 
- Schodami do kultury, 
- Śladami znanych reżyserów, 
- Sztuka sześciu zmysłów, 
v' Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna: 
-cykl wydarzeń z okazji roku Zbigniewa Herberta m.in.: Mówienie Herbertem i Herbertiada, 
-otwarcie w zabytkowej wilii Lehmanna "Gabinetu Christy Wolf'. 



Działanie 1 

Symbol 
Kultura 2 

15 

Miasto Gorzów Wlkp. podjęło działania w celu utworzenia "Kwartału Kultury". Staraniem Miasta, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie od 1 września 2020 r. zarządzało i finansowało 
gorzowski "Kwartał Kultury". Projekt zakłada połączenie w całość szkół- muzycznych l. i 11 stopnia 
oraz plastycznej. 
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej i kultury poprzez 
utworzenie nowoczesnej bazy lokalowej i warsztatowej o wysokim standardzie oraz zwiększenie 
dostępu do nowych, innowacyjnych działań kulturalno-edukacyjnych w gorzowskich szkołach 
artystycznych. 

Ponadto Wydział Inwestycji podaje, że w 2018 r. w ramach zadnia pn.: "Przebudowa obiektu przy ul. 
Wełniany Rynek w Gorzowie Wlkp. oraz dostosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej", 
została opracowana koncepcja programowo-przestrzenna na przebudowę budynku niskiego po Banku 
PEKAO S.A. i 4 kondygnacji budynku wysokiego na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury. 

Działanie 2 
W 2018 r. przeprowadzono kolejny, III etap cyfryzacji Kina 60 Krzeseł Miejskiego Ośrodka Sztuki, 
dotacja z budżetu Miasta wyniosła 56.900,00 PLN. 

systemu w tym: 
*reorganizacja sieci instytucji kultury, 
* nowy program współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
*nawiązanie współpracy z nowymi podmiotami, 
* tworzenie nowych podmiotów prawnych powołanych do świadczenia usług 
kulturalnych, 
*tworzenie i inspirowanie nowych projektów kulturalnych m.in. 
"Katedra produktem kulturowym Miasta", Dom Historii jako miejsce 
stowarzyszeń 

*wykreowanie produktu turystycznego zgodnie ze strategią budowy marki 
i 
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z zakresu kultury 
Miernik oceny działania 3 Analiza budżetu 
Termin realizacji działania 3 Działanie ciąQłe 

Koordynator działania 3 Wydział Kultury 

Działanie 1 
Działanie zakończone. 

Działanie 2 
W 2015 r. zostało zakończone zadanie pn.: Reorganizacja sieci miejskich instytucji kultury. Miasto, 
aktualnie nie ma planów dotyczących tworzenia nowych, miejskich instytucji kultury. 

17 października 2018 r. na mocy uchwały Rady Miasta nr LXXI/874/2018 został przyjęty Program 
Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. 

W 2018 r. po raz pierwszy został zorganizowany Piknik Naukowy, który jest efektem podjęcia przez 
Miasto współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim w zakresie znaleziska, kompletnego szkieletu 
kenozoicznego nosorożca z rodziny Stephanorhinus kirchberensis. W czerwcu 2018 r. zostało 
podpisane również trójstronne porozumienie, pomiędzy Miastem Gorzowem Wlkp., Województwem 
Lubuskim i Uniwersytetem Wrocławskim w sprawie projektu dotyczącego popularyzacji i prezentacji 
dokonań nauki polskiej w postaci unikalnego znaleziska czwartorzędowego szkieletu nosorożca. 

Działanie 3 
Na zadania z zakresu kultury przeznaczono w 2018 r. 16.528.318,19 PLN, w tym: 
-dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury: 15.190.154,00 PLN; 
-dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury: 56.900,00 PLN; 
-współpraca z instytucjami podlegającymi samorządowi województwa: 220.000,00 PLN; 
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych: 709.995,99 
PLN; 
- Dzień Pamięci i Pojednania: 7.207,00 PLN; 
-stypendia kulturalne Prezydenta Miasta: 50.000,00 PLN; 
-oprawa wręczania stypendiów Prezydenta Miasta: 2.140,00 PLN; 
-Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.: 20.000,00 PLN; 
-wykonanie statuetek "Motyla"- 10.000,00 PLN; 
-organizacja Inauguracji Sezonu Kulturalnego: 42.419,06 PLN; 
-organizacja Sceny Letniej, Gorzowskich Spotkań Teatralnych, spektakli m.in. z okazji obchodów 100-
letniej rocznicy uzyskania niepodległości: 178.400,00 PLN; 
- wydatki na działalność w zakresie "Historii Miasta Gorzowa Wlkp." (w tym spotkania pionierów, 
członków Związku Sybiraków, produkcja filmów o tematyce historycznej i organizacja premierowych 
pokazów): 19.292,79 PLN; 
-współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim- Nosorożec "Stefania": 1. 734,00 PLN; 
-tablica upamiętniająca Annę Makowską-Cieleń: 6.200,00 PLN; 
- pozostałe: 13.875,35 PLN. 

Działanie 1 stanowi osobny przedmiot sprawozdania z realizacji ,,Polityki Społecznej Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego 2023+", które jest przedstawiane corocznie w miesiącu maju Radzie 
Miasta przez Wydział Spraw Społecznych. 
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oceny działania 1 Uchwalenie strategii 

Działania promocyjne wynikające z realizacji założeń Długoterminowej Strategii Zarządzania 
Marką Gorzów Przystań w 2018 roku (zgodnie z manifestem marki): 

Działania nad Wartą 
- Festiwal Romane Dyvesa w ramach Dni Gorzowa 2018, 
-Dni Gorzowa Energia Miasta- czerwiec 2018 r., 
-wyścigi smoczych łodzi, realizowane z Budżetu Obywatelskiego -lipiec 2018 r., 
-zloty wodników na nabrzeżu Warty- lipiec 2018 r., 
-działania na plaży miejskiej (zajęcia jogi, turnieje piłki siatkowej, itp.) maj- wrzesień 2018 r., 
-Zakończenie Lata Party sierpień 2018 r., 
- SenioraHa w ramach Dni Gorzowa 2018 r. 

Landsberg, jako spuścizna kulturowa miasta Gorzowa 
- Dzień Pamięci i Pojednania z udziałem przedstawicieli mniejszości niemieckiej, potomków rdzennych 
mie~zkańców przedwojennego Gorzowa -styczeń 2018 r. 
- rocznica ustanowienia praw miejskich dla Gorzowa - malowane Urodziny Miasta z udziałem 
mieszkańców Gorzowa wspólne malowanie rekordowo wielkiej laurki urodzinowej dla miasta 
z życzeniami na przyszłość- 2 lipca 2018 r. 

Realizacja planów i wyznaczonych celów 
- inauguracja i realizacja założeń kampanii wizerunkowej dla miasta GORZÓW #Stąd Jestem 
z udziałem wybitnych mieszkańców (zwanych ambasadorami kampanii), którzy realizują swoje pasje 
i osiągają sukcesy, promując jednocześnie rodzinne miasto jako bazę dla swoich osiąg nieć, 
- systematyczna realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, jako narzędzia dla poprawy komfortu i 
jakości życia mieszkańców, 
-realizacja Dialogu Społecznego zgodnie z kodeksem, przyjętym w 2015 r. 

Mozaika etniczna 
-wsparcie dla inicjatyw mu Itikulturowych (m.in. Wigilia Narodów, Festiwal Romane Dyvesa), 
-wsparcie dla romskiej inicjatywy otwarcia restauracji "U Babci Nonci" , 
- wykorzystanie różnorodności ambasadorów kampanii GORZÓW #Stąd Jestem (muzycy, 
zawodowcy, społecznicy, pisarze, artyści, sportowcy i inni). 

Zadbane parki/ slow life 
- realizowane przez Miejskie Centrum Kultury "Kino po zmroku" w Parku Róż, 
- Nocny Szlak Kulturalny- czas dla mieszkańców w so.botni wieczór na zapoznanie się z inicjatywami 
artystyczno-kulturowymi, również wzdłuż ulicy Chrobrego, 
- otwarcie Placu Nieznanego Zołnierza "Kwadratu" i uczynienie z niego centrum wydarzeń kulturalno
rozrywkowych (Majówka, Tydzień Seniora, działania wielkanocne, Jarmark Bożonarodzeniowy, 
Miejska Wigilia i inne), 
- aktywizacja działań mieszkańców w Parku Róż (sztafeta wielkanocna z udziałem przedszkolaków, 
Dzień Dziecka- czerwiec 2018 r.), 
-wsparcie dla Biegu mikołajkowego w Parku Kopernika, 
-animacja działań wzdłuż ulicy Chrobrego (wsparcie dla projektu Landsberg Circus Natalii Ślizowskiej, 
mu rai na kamienicy przy ul. Chrobrego 33. 



Program 

oceny działania 2 

działania 2 

Działanie 1 
Działanie zakończone. 

Działanie 2 

l 

Analiza realizacji 

18 

osiągnięcia założonych 
Systematyczne podnoszenie 1 1 kadry obsługującej inwestorów; 
Analiza funkcjonowania i rozwoju Europejskiego Samorządowego Panelu 

Coroczna analiza rozwoju przedsiębiorczości w mieście; 
Analiza realizacji strategii promocji gospodarczej Miasta i stopnia 
osiągnięcia założonych celów; 
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry obsługującej inwestorów; 
Analiza funkcjonowania i rozwoju Europejskiego Samorządowego Panelu 

Biuro Obsługi Inwestora we współpracy z Wydziałem Rozwoju i Promocji 
Miasta 

i 
Analiza realizacji i gospodarczej Miasta i stopnia 
osiągnięcia założonych celów; 
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry obsługującej inwestorów; 
Analiza funkcjonowania i rozwoju Europejskiego Samorządowego Panelu 

W celu uzyskania trwałego charakteru rozwoju gospodarczego Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 
analizuje i gromadzi informacje dotyczące zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych czynników 
rozwoju lokalnego, w tym makro- i mikroekonomicznych. Trwałości rozwoju sprzyja zrównawazone 
i racjonalne wykorzystanie obszaru ekonomicznego, społecznego oraz środowiska naturalnego, stąd 
analizie podlegają m.in. 
- inwestycyjne wydatki majątkowe per capita, 
- udział procentowy wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy, 
- wydatki na transport i łączność per capita, 
- udział procentowy wydatków na transport i łączność w wydatkach budzetu gminy, 
- udział procentowy dochodów własnych w dochodach budżetu gminy, 
- liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, 
- liczba osób pracujących na 1 000 mieszkańców, 
- liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców, 
-napływ ludności na 1000 mieszkańców, 
- odpływ ludności na 1 000 mieszkańców, 
- procent ludności korzystający z wodociągów, 
- procent ludności korzystający z kanalizacji ścieków, 
- procent ludności korzystający z oczyszczalni ścieków. 
Czynnikiem wspierającym rozwój gospodarczy jest edukacja i poziom wykształcenia mieszkańców. 
Dobrze wykształceni mieszkańcy to kreatywni i innowacyjni przedsiębiorcy oraz pracownicy. 
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W perspektywie wpływa to na wzrost jakości popytu oraz kształtuje poziom płac. Monitorowana jest 
więc struktura absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz ich liczba na 1000 mieszkańców. 

Miasto, jako członek Związku Miast Polskich współpracuje oraz korzysta z danych gromadzonych w 
ramach Systemu Analiz Samorządowych. SAS jest największą samorządową bazą danych 
statystycznych, pozyskiwanych bezpośrednio z miast oraz ze źródeł statystyki publicznej obrazującą 
na podstawie ponad 1000 wskaźników koszty i wyniki ilościowe oraz jakościowe usług dostarczanych 
przez JST, główne uwarunkowania rozwojowe, efekty rozwoju (wskaźniki zrównoważonego rozwoju). 
SAS bada: 
• drogi, transport publiczny (od 1999) 
• pomoc społeczną (od 1999) 
• kulturę (od 2000) 
• gospodarkę komunalną (od 2007) 
• gospodarkę mieszkaniową (od 2007) 
• efektywność energetyczną miast (od 2009) 
• edukację (od 2000, a od 2006 na podst. SIO) 
• finanse JST (od 2004) 
• demografię (od 2007) 
• wskaźniki zrównoważonego rozwoju (od 2007) 
• współpracę z organizacjami pozarządowymi (2006- 201 O) 

Wskazany katalog wskaźników nie wyczerpuje źródeł pozyskiwania informacji przez Wydział Obsługi 
Inwestora i Biznesu i nie ma charakteru enumeratywnego. 

Działanie 3 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. nabył oprogramowanie usprawma]ące i ułatwiające obsługę 
interesanta. Dzięki oprogramowaniu m.in. zwiększy się dostęp do magistratu za pośrednictwem 
Internetu, poprawi wydajność pracy Urzędu, zmniejszą koszty pracy. Działania administracji ujednolicą 
się, a wymiana danych zautomatyzuje. Dla mieszkańców to większy komfort w kontaktach z Urzędem 
Miasta, skrócenie czasu oczekiwania na otrzymanie informacji z Urzędu, większa możliwość wpływu 
na działania urzędu dzięki systemom zgłoszeń, czy możliwość załatwienia sprawy za pomocą 
urządzeń mobilnych. Wykonawcą wdrożenia jest konsorcjum REKORD SI Sp. z o.o. z siedzibą w 
Bielsko-Białej. Na jego realizację przewidziano 12 miesięcy. Wynagrodzenie za wykonanie wynosi 5 
381 250 zł. Przedmiotem umowy jest: 
1) zakup i wdrożenie oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem, 
2) zakup oprogramowania i wdrożenie Systemu Zarządzania Oświatą, 
3) zakup i wdrożenie rozwiązania umożliwiającego integrację wewnętrznych systemów Urzędu Miasta 
(w tym Systemu Zarządzania Oświatą), 
4) zasilenie danych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem, danymi z systemów 
informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań związanych z obsługą interesanta, które są 
obecnie w posiadaniu Urzędu Miasta, 
5) wdrożenie rozwiązania do zarządzania zgłoszeniami mieszkańców, usterek miejskich wraz ze 
stworzoną do tego celu aplikacją mobilną, 
6) wdrożenie elektronicznych formularzy na platformie ePUAP, 
7) wdrożenie platformy udostępniania danych publicznych, publikacja zasobów administracji 
publicznej, 
8) przygotowanie i przeprowadzenie pakietów szkoleń wewnętrznych dla pracowników Urzędu Miasta 
Gorzowa. 
Zakup Systemu Zarządzania Urzędem i Oświatą wykonano w ramach projektu pn. "Rozwój 
elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych 
publicznych". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w 
ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza 
formułą ZIT. 
Od stycznia 2018 r. działa interaktywna, elektroniczna tablica ogłoszeń. Znajdują się na niej 
wszystkie obwieszczenia, informacje i ogłoszenia. Montaż tablicy to kolejny etap na drodze do 
poprawy jakości obsługi klienta. Do końca 2017 roku ogłoszenia, obwieszczenia, informacje o 
naborach, przetargach i licytacjach znajdowały się na tablicach ogłoszeń w różnych częściach 
budynku Urzędu Miasta przy ulicy Sikorskiego. Tablica, zamontowana w holu magistratu gromadzi 
wszystkie informacje i ogłoszenia w jednym miejscu z podziałem na kategorie i umożliwia łatwe oraz 
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intuicyjne wyszukanie konkretnej informacji. Tablica działa na dotyk, ma łatwy dostęp do 
podstawowych funkcji oraz menu dla osób prawo i lewo- ręcznych. Urzędnicy odpowiedzialni za 
publikację ogłoszeń, umieszczają je zdalnie. To pozwala na łatwe dodanie ogłoszeń, grupowanie w 
kategorie oraz automatyczne usuwanie ogłoszeń, których termin ważności minął. Zastosowanie takiej 
formy prezentowania ogłoszeń pozwala na oszczędność miejsca i papieru. 

W 2018 r. Miasto realizowało projekt pn.: "Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa 
Wielkopolskiego, Deszczna, Bogdańca, Kłodawy i Santoka - etap 11" 

Miasto Gorzów Wlkp. wspólnie z Gminami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego realizuje projekt pn.: 
"Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Deszczna, Bogdańca, Kłodawy i Santeka 
- etap 11". Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO Lubuskie 2020 w ramach Poddziałania 
1.4.2. Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp. Wartość całkowita projektu: 3.248.938,12 PLN, 
dofinansowanie: 3.216.448,73 PLN. 
Głównym celem promocji MOF GW jest przedstawienie wspólnego obszaru Bogdańca, Deszczna, 
Kłodawy, Sanloka oraz Gorzowa jako przestrzeni sprawnie zarządzanej, korzystnie usytuowanej, 
spójnej komunikacyjnie, dysponującej wykształconą kadrą oraz z rozwiniętą infrastrukturą społeczną, 
a tym samym oferującą na swoim obszarze atrakcyjne warunki lokowania i rozwijania działalności 
gospodarczej. 
W ramach projektu w 2018 r.: 
- organizowano cykliczne Śniadania Biznesowe - to forma kreowania współpracy biznesowej firm, 
bezpośrednio odwołująca się do spotkań B2B, które w swojej formule mają generować możliwości 
rozwijania współpracy podmiotów lokalnych, a także wzrostu wiedzy przedstawicieli firm, co jest 
możliwe poprzez organizowane wykłady i dyskusje; 
- prezentowano walory gmin na wydarzeniach lokalnych; 
-brano udział w targach krajowych i zagranicznych; 
-w sierpniu 2018 r. przeprowadzono konkurs "NAWIGATOR BIZNESU MOF GW'- w ramach którego 
zaproszeni zostali przedsiębiorczy z MOF GW; konkurs miał na celu wyróżnienie najbardziej 
korzystnych, innowacyjnych i przyjaznych środowisku działań inwestycyjnych prywatnych 
przedsiębiorców; 
- we wrześniu 2018 r. - zorganizowano forum "Gorzowski Archipelag Rozwoju", posw1ęcone 
kierunkom możliwościom rozwojowym Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.; 
- prowadzona była kampania medialna oraz współpraca z dziennikarzami: w ramach projektu powstał 
cykl odcinków "Szlakiem latawca", w którym przedstawiano działania projektu, w celu promocji MOF 
GW. Ponadto powstawały artykuły gospodarcze oraz artykuły o wizytach w firmach w gazecie 
regionalnej, spoty reklamowe oraz programy gospodarcze z udziałem Prezydenta Miasta Gorzowa 
Wlkp. w radiu, zakładka "Biznesu po gorzowsku" na stronie internetowej. Wszystko po to, aby jak 
najwięcej osób dowiedziało się o realizacji projektu i towarzyszących wydarzeniach. Na bieżąco 
prowadzono stronę projektu loklnybiznes.eu. 

Realizacja projektu pn.: "Zbrojenie terenów inwestycyjnych -etap l Gorzów Wlkp." 
W 2018 r. kontynuowana była realizacja ww. projektu, w tym przygotowanie do przetargu pierwszej 
grupy nieruchomości przy ul. Dobrej. Projekt zakłada kompleksowe uzbrojenie terenów 
przeznaczonych pod inwestycje (z wyłączeniem terenów pod inwestycje mieszkaniowe) 
zlokalizowanych przy ul. Dobrej, polegające w szczególności na dostarczeniu do granic 
poszczególnych działek inwestycyjnych podstawowych mediów. W ramach projektu udostępnione 
zostaną tereny inwestycyjne gotowe na przyjęcie inwestora z sektora MŚP. Głównym celem projektu 
jest stworzenie lepszych warunków dla rozwoju i wzmocnienie konkurencyjności MŚP oraz ułatwienie 
dostępu inwestorów do nowych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych na terenie Gorzowa poprzez 
przygotowanie atrakcyjnych terenów pod nowe inwestycje. Wsparcie tworzenia terenów 
inwestycyjnych ułatwi dalszy rozwój istniejących MŚP oraz przyciąganie nowych inwestorów, co w 
znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju MOF GW. W ramach niniejszego projektu przewidziano 
prace budowlane w zakresie budowy sieci uzbrojenia wraz z budową dróg wewnętrznych na terenie 
inwestycyjnym przy ul. Dobrej o powierzchni 21,8896 ha. Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia: od 
kwietnia 2018 r. do lutego 2019 r. Projekt realizowany jest w ramach RPO- Lubuskie 2020 w ramach 
Poddziałania 1.3.2 Tereny inwestycyjne - ZIT Gorzów Wlkp. Wartość projektu wynosi 1 O. 788.653,28 
PLN, z czego dofinansowanie wynosi 9.169.080,28 PLN. 
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Dokumenty 
Wieloletni 
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we 

Funkcjonuje bezpośrednie połączenie kolejowe Gorzów Wlkp. - Berlin. 
Miasto Gorzów Wlkp. wraz z PKP S.A. w 2018 r. w ramach zadania dotyczącego budowy węzła 
przesiadkowego przy dworcu PKP wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej, wykonało 

koncepcję architektoniczno-przestrzenną węzła przesiadkowego. Rozwiązania zawarte w koncepcji 
będą podstawą dalszych prac projektowych zarówno dla spółki PKP S.A., jak i dla Miasta. 

Działanie 2 
W maju 2018 r. podpisana została umowa na "Budowę Bazy śmigłowcowej Słuzby Ratownictwa 
Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z budową stacji paliw, infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu". 
Zadanie jest w trakcie realizacji, a termin jego ukończenia został ustalony na 31 grudnia 2019 r. 
Zwiększeniu uległa wysokość dotacji, którą na ten cel przeznacza miasto: 4.913.727,99 PLN (co 
stanowi 50% wartości planowanych wydatków na realizację zadania). 

Program 

realizacji priorytetowych kierunków rozwoju miasta, w tym: 
- utworzenie campusu akademickiego 
-utworzenie wielofunkcyjnych centrów sportowych (Poligony, Prochownia, 
Kanał Ulgi) 
- stworzenie ośrodków innowacyjno-badawczych 

l 

· (WGK), Wydzial Kultury Fizycznej 

Urbanistyki Miasta 

zielonych 
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- wyznaczenie obszarów objętych zakazem zabudowy 
- opracowanie miejscowych planów zaQospodarowania przestrzenneQo 

Miernik oceny działania 4 Powierzchnia uchwalonych planów 
Termin realizacji działania 4 Do 2012 r. 
Koordynator działania 4 Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa (WSR), Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK), Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami NvGNl, Wydział Geodezji i Katastru (WKGl. 

Działanie 5 Systematyczny rozwój miejskich terenów zieleni jako struktury osiowo-
promienistej, w tym: 
- realizacja nowych terenów zieleni wysokiej w tym parku na Zawarciu 
- realizacja i wzmacnianie istniejących osi terenów zielonych wchodzących 
w miasto 
- wytworzenie ciągłości terenów otwartych i zielonych w strukturze miasta 
- powiązanie systemu terenów otwartych i zielonych z systemem regionu 
- obowiązkowe wyznaczanie terenów pod zadrzewienia przyuliczne 
- powiązanie terenów zielonych ciąQami rowerowymi 

Miernik oceny działania 5 - powierzchnia terenów zielonych projektowanych 
- powierzchnia terenów zielonych wykonanych 
- km nasadzeń zadrzewień przyulicznych 
- km projektowanych nasadzeń, zadrzewień przyulicznych 

Termin realizacji działania 5 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 5 Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), Wydział Gospodarki Komunalnej 
(WGK), Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WGN), Wydział Ochrony 
środowiska i Rolnictwa (WSR), Wydział Geodezji i Katastru (WKG), 
Wydział Inwestycji (WINi, Wydział Administracji Budowlanej NvABl 

Działanie 1 
Wydział Urbanistyki i Architektury podaje następujące informacje: 
a) uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: 

• MPZP miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską 
i południową granicą miasta (Uchwała Nr LVIII/730/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dn. 
31.01.2018 r.). Przedmiotem opracowania planu jest określenie zasad zabudowy 
i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod funkcje zabudowy mieszkaniowej 
o niskiej intensywności zabudowy, usługi, tereny zieleni urządzonej oraz inne wynikające 
z istniejących uwarunkowań i ograniczeń przestrzennych, 

• MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kobylogórską i Kanałem 
Ulgi (Uchwała Nr LXII/767/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dn. 25.04.2018 r.). 
Przedmiotem opracowania planu jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenu z przeznaczeniem pod funkcje obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 
a także zabudowy usługowej z istniejących uwarunkowań i ograniczeń przestrzennych -
bliskości wałów przeciwpowodziowych, 

• MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego przy ul. Okrzei (Uchwała Nr 
LXII/768/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dn. 25.04.2018 r.). Przedmiotem opracowania 
planu jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod 
funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w celu uporządkowania zabudowy na 
istniejącym osiedlu, 

• MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Strzelecką, ul. Wybickiego 
i rzeką Kłodawą (Uchwała nr Nr LXIV/789/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dn. 
29.05.2018 r.). Przedmiotem opracowania planu jest uporządkowanie przestrzeni oraz 
kompleksowe rozstrzygnięcie o przeznaczeniu, zasadach zabudowy i zagospodarowania 
obszaru położonego w ścisłym centrum miasta, 

• MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na zachód od ul. Dobrej (Uchwała 
Nr Nr LXIX/868/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dn. 26.09.2018 r.). Przedmiotem 
opracowania planu jest aktywizowanie terenów przeznaczanych pod funkcje zabudowy 
usługowej, w tym usług magazynowych, określenie ich zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenu, 

• MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Górczyńską 
a ul. Daszyńskiego (Uchwała Nr 111/34/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dn. 19.12.2018 
r.). Przedmiotem opracowania planu jest uporządkowanie przestrzeni osiedla 
mieszkaniowego oraz jego sylwetki od strony ul. Górczyńskiej. Teren został przeznaczony 
pod funkcję usługową. 
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b) kontynuowano pracę nad następującymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego: 

• MPZP obszaru położonego przy ulicy Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Walczaka 
w Gorzowie Wlkp. (Uchwała R.M. nr V/32/2015 z dn. 28.01.2015r.). Przedmiotem 
opracowania planu jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu 
z przeznaczeniem pod funkcję usług, 

• MPZP miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego w rejonie ul. Kasprzaka, pomiędzy 
Kanałem Ulgi, a drogą ekspresową 83 ( Uchwała Nr XXXIII/397/2016 Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp. z dn. 28.09.2016 r., zmieniona Uchwalą Nr LVII/709/2017 Rady Miasta 
z dn. 18.12.2017 r.). Przedmiotem opracowania planu jest konieczność pozyskania terenów 
inwestycyjnych, umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej małym i średnim 
przedsiębiorcom. 

• MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego przy pólnocno-zachodniej granicy 
miasta w rejonie ul. Mironicklej (Uchwała Nr XLIV/513/2017 Rady Miasta 
z dn. z 26.04.2017). Celem opracowania planu jest konieczność pozyskania terenów 
inwestycyjnych przy jednoczesnym zabezpieczeniu pasa zieleni wzdłuż północnej granicy 
administracyjnej miasta. 

• MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od węzła drogi 
ekspresowej S-3 pomiędzy Kanałem Siedlickim, ul. Niwicką a ul. Kasprzaka (Uchwała 
Nr L/577/2017 Rady Miasta z dn. z 30.08.2017 r.). Przedmiotem opracowania jest 
dostosowanie układu komunikacyjnego do istniejących uwarunkowań przy jednoczesnym 
zachowaniem terenów inwestycyjnych w tym obszarze. 

• MPZP miasta Gorzowa dla obszaru polożonego w rejonie ul. Fryderyka Chopina (Uchwała Nr 
L/575/2017 Rady Miasta z dn. z 30.08.2017 r.). Przedmiotem opracowania jest stworzenie 
warunków inwestycyjnych dla istniejących w tym obszarze usług przy jednoczesnym 
zachowaniu ładu przestrzennego. 

• MPZP miasta Gorzowa dla obszaru położonego w rejonie ul. Małorolnych, ul. Koniawska 
(Uchwala Nr L/573/2017 Rady Miasta z dn. z 30.08.2017 r.). Przedmiotem opracowania 
planu jest uporządkowanie przestrzeni oraz kompleksowe rozstrzygnięcie o przeznaczeniu, 
zasadach zabudowy i zagospodarowania obszaru zainwestowanego oraz 
przygotowywanego pod zainwestowanie z uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej, 

• MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego w rejonie ul. Niwieklej (Uchwała Nr 
LIV/655/2017 Rady Miasta z dn. z 25.10.2017 r.). Przedmiotem opracowania planu jest 
uporządkowanie przestrzeni oraz kompleksowe rozstrzygnięcie o przeznaczeniu, zasadach 
zabudowy i zagospodarowania funkcji mieszkaniowej przy jednoczesnym uwzględnieniu 
ochrony przeciwpowodziowej, 

• MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru polożonego na północ od ul. Kostrzyńskiej 
(Uchwała Nr LIV/656/2017 Rady Miasta z dn. 25.10.2017 r.). Przedmiotem opracowania 
planu jest dostosowanie sposobu zagospodarowania do zamierzeń inwestycyjnych 
właścicieli terenów oraz uporządkowanie przestrzeni oraz kompleksowe rozstrzygnięcie 
o przeznaczeniu, zasadach zabudowy i zagospodarowania funkcji usług i usług rzemiosła, 

• MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na zachód od ul. Dworcowej (Uchwała 
Nr LVII/712/2017 Rady Miasta z dn. 18.12.2017 r.). Przedmiotem opracowania planu jest 
umożliwienie zachowania istniejącej zabudowy. 

c) podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: 

f ·:Nazwy projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
:Uchwały Rady 
i Miasta 

f 
i Nr LVII/710/2017 

. MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy Kanałem Siedlickim,l 

. ul. Koniawską, ul. Sulęcińską i drogą ekspresową S3 / 
. 

MPZP miasta Gorzów Wlkp. dla obszaru polożonego u zbiegu ulic Podmiejskiejl 
:i Łukasińskiego i f 

M [MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru polożoneg.o pomiędzy ul. Kasprzaka, ul./ 
: Krętą a Kanałem Siadlickim : 

z 18.12.2017 
zmieniana uchwał§ 
Nr LXVIII/837/2018 
z 5.09.2018 r. 

LXIV/790/2018 
z 29.05.2018 

LXV/817/2018 
z 22.06.2018 



24 

F ,I~PZP miasta Gorzowa Wlkp. dlaobszaru położonego napoludnie od ul. Walczaka,! LXVIII/838/2018 
· i pomiędzy ul. Silwanowską i wschodnią granicą miasta , z 5.09.2018 r Fl MPZP miasta Gorzo:va Wlkp. dla obszarów położonych przy. zachodniej granicy! LXIX/869/2018 

• mJasta na terenach lesnych ; z 26.09.2018 

:j6 _1 MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Wartą, ulicąllll/35/2018 
. · i Grobla i ulicą Zieloną i z 19.12.2018 

Działanie 2 
Wydział Urbanistyki i Architektury podaje, że w grudniu 2018 r. odebrano od Wykonawcy Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie uwarunkowań i kierunków 
układu komunikacyjnego. 
W ramach zadania wykonywano opracowanie programowo - przestrzenne komunikacji miasta 
w zakresie spójnego, optymalnego rozwiązania systemu obsługi komunikacyjnej miasta obejmującego 
ruch pieszy, połączenia rowerowe, transport publiczny, ruch samochodów osobowych, transport 
towarowy samochodowy i kolejowy, parkingi, z uwzględnieniem powiązań zewnętrznych miasta - dla 
horyzontach czasowych 2022 i 2030. 
W chwili obecnej trwają dalsze prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gorzowa Wlkp., powyższe Studium komunikacyjne ma stać się częścią 
opracowywanego dokumentu planistycznego. 

Działanie 3 
Wydział Urbanistyki i Architektury podaje, że w planach uchwalonych w 2018 r. tereny przeznaczone 
pod funkcje zieleni zajmują łączną powierzchnię 173 373m2

• 

Jednocześnie w planach miejscowych dla poszczególnych funkcji określa się minimalną powierzchnię 
biologicznie czynną, które również wpływają na wzrost terenów zielonych w mieście. 
W odniesieniu do planów będących w trakcie opracowania tereny zielone zostały wyznaczone w: 

• Projekcie MPZP miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego w rejonie ul. Kasprzaka, pomiędzy 
Kanałem Ulgi, a drogą ekspresową S3 (Uchwała Nr XXXIII/397/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dn. 28.09.2016 r., zmieniona Uchwałą Nr LVII/709/2017 Rady Miasta z dn. 18.12.2017 r.), 

• Projekcie MPZP miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego przy północno-zachodniej granicy 
miasta w rejonie ul. Mironicklej (Uchwała Nr XLIV/513/2017 Rady Miasta z dn. z 26.04.2017), 

• Projekcie MPZP miasta Gorzowa dla obszaru położonego w rejonie ul. Fryderyka Chopina 
(Uchwała Nr L/575/2017 Rady Miasta z dn. z 30.08.2017 r.) - obecnie projekt znajduje się na 
etapie wyłożenia do publicznego wglądu, w obszarze projektu planu wyznaczono 7 439 m . 

Działanie 4 
W zapisach w uchwalanych miejscowych planach określone są zasady zabudowy, a tym samym 
w pewnych obszarach nie dopuszcza się możliwości lokalizacji budynków. 

Na wszystkich rysunkach miejscowych planów wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie 
zabudowy, które określają obszary, na których można lokalizować zabudowę. Ponadto we wszystkich 
planach określa się dla poszczególnych obszarów maksymalny procent powierzchni zabudowy działki 
oraz minimalny procent powierzchni biologicznej działki. 
W uchwalonym miejscowym planie dla obszaru położonego pomiędzy ul. Strzelecką, ul. Wybickiego 
i rzeką Kłodawą wyznaczono teren zielony wzdłuż rzeki Kłodawy o powierzchni ok. O, 11 ha. 
W miejscowym planie dla obszaru polożonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową 
granicą miasta wyznaczono tereny lasów, zieleni, rolnicze z dopuszczeniem zalesień. Ograniczenia 
zabudowy wynikają m.in. z bezpośredniego sąsiedztwa drogi ekspresowej S-3 oraz w związku ze 
strefą ochronną istniejącego ropociągu naftowego. Jest to obszar o powierzchni ok. 23 ha. 

Ponadto w projekcie miejscowego planu dla obszaru położonego w rejonie ul. Kasprzaka, pomiędzy 
Kanałem Ulgi, a drogą ekspresową S3 usankcjonowano istniejące ogrody działkowe oraz 
wprowadzono teren zielony w obrębie starorzecza (obszar wokół cieku, podmokły, trudny do 
zabudowy). Jest to obszar o powierzchni ok. 20,6 ha. 
Projekt miejscowego planu miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego przy północno-zachodniej 
granicy miasta w rejonie ul. Mironicklej wyznacza pas zieleni wzdłuż północnej granicy 
administracyjnej miasta o łącznej powierzchni ok. 260 ha. 
Tereny zielone, wyznaczone jako uzupełnienie funkcji usługowej w projekcie planu dla obszaru 
położonego w rejonie ul. Fryderyka Chopina zajmują powierzchnię ok. 0,74 ha. 
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Działanie 5 
Wydział Urbanistyki i Architektury podaje, że w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego ustalane są zasady zagospodarowania terenu, w tym z uwzględnieniem zasady 
systematycznego rozwoju terenów zieleni jako struktury osiowo - promienistej, w tym: wytworzenie 
ciągłości terenów otwartych i zielonych w strukturze miasta. Ww. zadanie obecnie realizowane jest w 
projekcie miejscowego planu dla obszaru położonego w rejonie ul. Kasprzaka, pomiędzy Kanałem 
Ulgi, a drogą ekspresową S3, projekcie planu dla obszaru położonego przy północno-zachodniej 
granicy miasta w rejonie ul. Mironickiej (Uchwała Nr XLIV/513/2017 Rady Miasta z dn. z 26.04.2017). 
Celem opracowania planu jest pozyskanie terenów inwestycyjnych przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu pasa zieleni wzdłuż północnej granicy administracyjnej miasta. 

Dbałość o ciągłość terenów zielonych (leśnych) jest również w projekcie planu dla obszarów 
położonych przy zachodniej granicy miasta na terenach leśnych. 
Zadanie to zostało zrealizowane w uchwalonych w 2018 r. miejscowych planach dla obszaru 
położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta oraz 
w planie dla obszaru położonego pomiędzy ul. Strzelecką, ul. Wybickiego i rzeką Kłodawą. 

Wydział Geodezji i Katastru systematycznie archiwizuje dane o terenach zielonych wynikające 
z dokumentacji geodezyjnej złożonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Poniżej opisano zadania związane z realizacją ścieżek rowerowych, w tym w powiązaniu z terenami 
zielonymi. 

v" Zadanie pn.: "Szlak Stolic EV2/R1" - w 2018 r. m.in.: opracowano modyfikację PFU wraz 
z dokumentacją projektową i uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonano projekt budowlany 
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. W czerwcu 2018 r. Miasto podpisało umowę 
o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia- Polska 2014 
- 2020. Miasto Gorzów realizować będzie projekt w partnerstwie z niemieckim Powiatem 
Marchijska -Odrzańskim, Gminą Hoppegarten, Gminą Letschin, Gminą Zechin i Stowarzyszeniem 
Arbeitsinitiative Letschinb e.V. W ramach inwestycji planuje się wykonanie ciągu pieszo
rowerowego wzdłuż rzeki Warty w Gorzowie Wlkp. o długości 712,71 m od ul. Hejmanowskiej 
z włączeniem w ul. Teatralną. Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty 
i wykonanie trasy rowerowej oraz traktu spacerowego z miejscami odpoczynku oraz parkingiem 
dla rowerów. 

v" Zadanie pn.: "System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim- etap Ił" 
W ramach zadania planuje się wykonanie około 4 km ścieżek rowerowych w różnych częściach 
Miasta. Opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy ścieżek rowerowych 
oraz modernizację istniejących infrastruktury rowerowej w: ul. Czartoryskiego, ul. Dekerta, w ciągu 
ul. Myślibarskiej na odcinku od ronda Szczecińskiego do skrzyżowania z ul. Sportową, w ciągu 
Al. Konstytucji 3 Maja od skrzyżowania z ul. Sportową , Marcinkowskiego i Myślibarską do 
ul. Zelaznej oraz w ciągu ul. Piłsudskiego postronnie Parku Kopernika, na odcinku od zakończenia 
istniejącego ciągu pieszo-rowerowego do skrzyżowania z ul. Walczaka. 
Ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza 
Ze względu na brak ofert złożonych w prowadzonych postępowaniach przetargowych, w styczniu 
2018 r. w postępowaniu z wolej ręki wybrany został wykonawca budowy ścieżki rowerowej od ul. 
Mickiewicza do ul. Chodkiewicza w formule "zaprojektuj i wybuduj", lj. Agencja Usługowa 
Stanisław Cap, z którym podpisano umowę. Wykonawca robót wykonał dokumentację projektową 
na podstawie, której pozyskał decyzję pozwolenia na budowę. Długość wybudowanego odcinka 
ścieżki wynosi 714, 65 m natomiast szerokość wynosi 2,5m z miejscowym przewężeniem do 2,0 
m . W ramach inwestycji zostały wykonane roboty budowlane w zakresie: 
- robót pomiarowych i ziemnych, 
-wykonania podbudów, 
-wykonania nawierzchni bitumicznych i mineralnych, 
- budowy oświetlenia ścieżki, 
-elementów małej architektury (ławki i kosze na śmieci). 
Ponadto w ramach inwestycji wybudowano odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż Stadionu 
lekkoatletycznego stanowiącej połączenie chodnika przy al. ks. Andrzejewskiego 
i nowobudowanej ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. Mickiewicza. Zakres 
prac wykonany w ramach powyższego odcinka to wykonanie robót ziemnych, profilowanie 
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i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudów z gruntu stabilizowanego z kruszywa oraz 
nawierzchni. Długość niniejszego odcinka ścieżki wynosi 94,50 m. Zadanie w 2018 r. zostało 
odebrane i przekazane do eksploatacji. 
ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Zwirowej od skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Zwirowa do 
skrzyżowania ulic Zwirowej i Błotnej 
W związku z budową ścieżki rowerowej przy ul. Zwirowej od skrzyżowania ulicy_Roosevelta z ulicą 
Zwirową do skrzyżowania ulic Zwirowej i Błotnej w marcu 2018r. opublikowany został przetarg na 
wybór wykonawcy robót budowlanych ścieżki ulicy Zwirowej. W kwietniu 2018 r. unieważniono 
przedmiotowe postępowanie, gdyż do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. 
W tym samym miesiącu ogłoszono kolejny przetarg na wybór wykonawcy robót z wydłużonym 
terminem realizacji robót budowlanych do dnia listopada 2018 r. Również w drugim przetargu nie 
wpłynęła żadna oferta. Planowana realizacja ww. ścieżki rowerowej- 2019 r. 

v' Zadanie pn.: "System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim" 
Przebudowa ul. Podmiejskiej w zakresie przebudowy ścieżek rowerowych po obu stronach jezdni 
na odcinku od ronda Sybiraków do ul. Podmiejskiej Bocznej. W ramach robót wykonano roboty 
brukarskie, przycięcie gałęzi drzew, przestawienie wiat przystankowych oraz nawierzchnie z kostki 
betonowej i nawierzchnie bitumiczne. W 2018 r. inwestycja została odebrana i przekazana do 
użytkowania. W ramach zadania wykonano regulację istniejących ciągów pieszych i rowerowych 
znajdujących się po obydwu stronach drogi na odcinku o długości 975 m. 
Przebudowa ul. Walczaka w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Piłsudskiego do ronda Gdańskiego. W ramach zadania wykonano budowę ścieżki rowerowej 
i chodnika na długości ok. 2 400m tj. od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do rejonu skrzyżowania 
z ul. Górczyńską, wykonano roboty pomiarowe, brukarskie, wycinkę drzew i krzewów, nasadzenia 
zastępcze drzew oraz nawierzchnie z kostki betonowej i nawierzchnie bitumiczne. W ramach 
zadnia wykonano również elementy malej architektury w postaci podpórek rowerowych oraz 
ławek. W 2018 r. inwestycja zostala odebrana i przekazana do użytkowania. 
Przebudowa ul. Szczecińskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od granicy miasta 
do skrzyżowania z ul. Mosieżną. W ramach zadania wykonano przede wszystkim: ścieżkę 
rowerową o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0 m i długości 1.475,00 m oraz ścieżkę 
rowerow<ą o nawierzchni asfaltowej o szerokości 1,5 m i długości 144,00 m. Wykonano chodniki-
32,02 m2

, krawężniki - 353,87 m, przebudowano jezdnię drogi wojewódzkiej nr 130- 738,34 m2
, 

wykonano wyspę dzielącą na DW 130, wykonano oznakowanie pionowe i poziome, wycięto 
3 drzewa kolidujące ze ścieżką rowerową, nasadzono żywopłot - 287,2 m2

. W 2018 r. inwestycja 
została odebrana i przekazana do użytkowania. 

v' Zadanie pn.: "Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta - budowa drogi pieszo
rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej, od ul. Towarowej do ul. Waryńskiego" 
Wykonano dokumentację projektową. Zadanie z budżetu obywatelskiego, którego realizację 
przewidziano w 2019 r. 

v' Zadanie pn.: "Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego" 
Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy, opinię geotechniczną, Ogólną Specyfikację 
Techniczną oraz pozyskano decyzję lokalizacyjną i środowiskowa dla zadania obejmującego 
budowę ścieżki rowerowej na odcinku od al. 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Jancarza 
o dlugości około 1190m. 
W ramach zadania inwestycyjnego rozpoczęto realizację przebudowy dwóch peronów 
tramwajowych wraz z modernizacją torowiska przy ul. Pomorskiej od Ronda Ofiar Katynia do ul. 
Zamenhofa. W 2018 r. w ramach rozpoczętych prac usunięto 12 drzew, wykonano konstrukcję 
toru klasycznego wraz z odwodnieniem torowiska i renowacją istniejącej kanalizacji deszczowej 
o długości 46,1 m. W ramach przebudowy peronów tramwajowych rozpoczęto roboty rozbiórkowe. 
W trakcie realizacji koniecznym okazało się wykonanie przebudowy torów tramwajowych na 
odcinku przebiegającym wzdłuż północno-wschodniego peronu. W tym zakresie wykonano 
konstrukcję toru klasycznego wraz z odwodnieniem. 
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Ukształtowanie śródmiejskiego centrum usługowo-mieszkaniowego 
nad Wartą. 

sprawnego układu · obsługującego centrum miasta: 
- przebudowa i optymalizacja układu drogowego centrum miasta 
- optymalizacja transportu zbiorowego 
- utworzenie zespołu deptaków w powiązaniu z ciągami pieszymi 
i rowerowymi w centrum miasta 
- utworzenie ciągu spacerowo rekreacyjnego wzdłuż rzeki Ktodawki 
- budowa kładki pieszej łączącej Stare Miasto z Zawarciem 

Odtworzenie znaczenia rzeki Warty w 
- odtworzenie portu rzecznego 
- utworzenie Mariny dla jednostek sportowo-turystycznych 
- budowa przystani sportowych 
- rewaloryzacja wiaduktu kolejowego i mostu kolejowego 
- połączenie kanału Ulgi z rzeką Wartą 

i 
- uksztaHowanie bulwarów zielonych nad Wartą w powiązaniu z obszarami 
Natura 2000 
- uksztaHowanie panoramy miasta od strony rzeki Warty 
- utworzenie ciągu spacerowo-rekreacyjnego wzdłuż rzeki Kładawki 
- rewaloryzacja poszczególnych ulic i placów 
-rewaloryzacja i humanizacja zabudowy centrum 

Wydział Administracji Budowlanej (WAB-pracownia konserwatora 
zabytków). , Wydział Dróg i Transportu Publicznego (WDT), Wydział 
Gospodarki Komunalnej (WGK), Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
(WSR), Wydział Inwestycji (WIN),Wydział Urbanistyki Miasta (WUM), 

Gospodarki Nieruchomościami ( WGN), Zakład Gospodarki 
PEC• 

Miasta, Wydział Urbanistyki 
Budowlanej (WAB), Wydział 

Wydział Urbanistyki i Architektury informuje, że w 2018 L sporządzono Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie uwarunkowań i kierunków układu 
komunikacyjnego, które stanowi wytyczne do opracowywanego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania miasta Gorzowa Wlkp, 
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W mieJscowym planie dla obszaru położonego pomiędzy ul. Strzelecką, ul. Wybickiego i rzeką 
Kledawką został wyznaczony ciąg pieszy l pieszo - rowerowy. 
Ponadto Pracownia urbanistyczna uczestniczyła w opiniowaniu sporządzanych opracowań 
projektowych dotyczących powyższych zagadnień. 

Wydział Geodezji i Katastru podaje następujące informacje: 
-w zakresie optymalizacji transportu zbiorowego opracowano 13 map w ramach Osi priorytetowej VI -
rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Analiza ekspozycji osób na emisje niskie 
w obszarze projektu linii autobusowych: 122, 124, 125, 126. Wytypowanie budynków znajdujących się 
w odległości 100m od linii autobusowych oraz nadanie wag tym budynkom. Stworzenie map 
uwarunkowań wzdłuż poszczególnych linii autobusowych. 
-w zakresie utworzenia ciągu spacerowo rekreacyjnego wzdłuż rzeki Kłodawki: 
1. ustalono linię brzegu Kładawki i modernizację ewidencji gruntów i budynków - ujawniono stan 
prawny gruntów zajętych przez rz. Kładawkę i grunty położone wzdłuż rzeki (w granicach obrębu S
Śródmieście -Al. ks. Witolda Andrzejewskiego- Warta- 119 działek ewidencyjnych); koszt: 15.000,00 
PLN; termin realizacji: 2016-2017. Przyjęcie prac styczeń 2018 r. 
2. opracowano wstępną koncepcję przebiegu szlaku wzdłuż Kłodawki. 
Określono lokalizację tablic informacyjnych i wstępną propozycję zakresu ich treści. Opracowano 
mapy szlaku dolnej Kłodawki. 

Miasto Gorzów Wlkp. realizuje projekt pn.: "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta 
Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kładawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz 
z zagospodarowaniem wybranych podwórek". W 2018 r. w ramach projektu wykonano: 
1) roboty budowlane prowadzone w zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskich na podwórku 
przy ul. Garbary. Zakres zadania obejmował wykonanie obiektów małej architektury (wiaty 
śmietnikowej, rekreacyjnej z ławą i stołem, stoły i ławy drewniane), utwardzenie podwórka, chodników 
z wydzieleniem części "zielonej", obsianie trawą i obsadzeniem krzewami, wykonanie mini ogródka dla 
dzieci i wykonanie odwodnienia terenu z odprowadzeniem wód wylotem do rzeki Kłodawki. Powyższe 
roboty zostały zakończone i odebrane w listopadzie 2018 r. 
2) roboty budowlane prowadzone w zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskich na podwórku 
przy ul. Łokietka i obejmowały wykonanie obiektów małej architektury (wiat: jednej śmietnikowej, 
dwóch wiat rekreacyjnych z ławami i stołami - drewniane), utwardzenia zjazdu - wjazdu z ulicy 
Drzymały na podwórko, utwardzenia placów przed istniejącymi garażami, wykonanie nawierzchni 
utwardzonych, tzw. "zielonych" z geokraty, wykonania chodników z kolorowej kostki oraz wykonania 
odwodnienia terenów utwardzonych z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejącej 
sieci kanalizacji deszczowej, wykonania zieleni z obsianiem mieszanką traw i obsadzeniem krzewami 
oraz wykonania autonomicznego oświetlenia punktowego. Powyższe roboty zostały zakończone 
i odebrane w listopadzie 2018 r. 
3) budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kładawki wraz z zagospodarowaniem 
przestrzeni, w ramach którego wykonana została pełno branżowa dokumentacja projektowa wraz 
z pozyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych. Wykonawca robót wybudował ciąg pieszo
rowerowy wzdłuż rzeki Kłodawki. Równocześnie wybudowano trzy rampy oraz pięć kładek przez rzekę 
Kłodawkę. Zagospodarowano pięć terenów poprzez budowę trzech placów zabaw, siłowni 

zewnętrznych wraz z budową oświetlenia na całym zadaniu. Rozpoczęto montaż elementów małej 
architektury. Zaawansowanie robót w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz 
z zagospodarowaniem terenu wynosi ok. 80%. 

Działanie 2 
Wydział Urbanistyki i Architektury podaje, że trwają prace nad nową edycją Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
Wydział Geodezji i Katastru systematycznie archiwizuje dane o inwestycjach wynikające 
z dokumentacji geodezyjnej złożonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Działanie 3 
Został uchwalony miejscowy plan dla obszaru położonego pomiędzy ul. Strzelecką, ul. Wybickiego 
i rzeką Kłodawką, który wyznacza teren zielony wzdłuż rzeki Kłodawki. Przystąpiono również do 
opracowania miejscowego planu dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Wartą, ulicą Grobla i ulicą 
Zieloną, który wpłynie na ukształtowanie panoramy miasta od strony rzeki Warty. 
W zakresie "ukształtowania bulwarów zielonych nad Wartą w powiązaniu z obszarami Natura 2000", 
Wydział Geodezji i Katastru podaje, że w ramach ustalania linii brzegu jezior Bielawa i Krzywe wraz 
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z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, ujawniono stan prawny gruntów zajętych przez wody 
płynące jezior i poddano weryfikacji użytki działek przyległych do jezior, leżących w ciągu 
planowanych bulwarów i obszaru Natura 2000. 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego informuje, że w ramach "ukształtowania 
bulwarów zielonych nad Wartą w powiązaniu z obszarami Natura 2000" w 2018 r. opracowano 
dokumentację projektową rewaloryzacji terenów zielonych położonych nad rzeką Wartą wzdłuż ulicy 
Fabrycznej. 
Zakres opracowania obejmuje: kształtowanie terenu nieutwardzonego poprzez jego niwelację i zasiew 
trawy, usunięcie pozostałości budowlanych, wprowadzenie nawierzchni utwardzonej na części działki 
zapewniającej komunikację, wykonanie dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z 
poręczami komunikujących poziom chodnika w pasie drogowym ul. Fabrycznej z terenami zielonymi 
położonymi na dwóch niższych poziomach w stronę rzeki Warty wraz z wykonaniem chodnika 
zapewniającego taką komunikację i łączącego obie pochylnie, lokalizację elementów małej 
architektury: ławek, koszy, tablic informacyjnych, rekultywację powierzchni trawiastych na powierzchni 
ok. 3.500 m2 (zabiegi mechaniczne, dosianie nasion, nawożenie), aktualizację kosztorysów 
inwestorskich w zakresie przebudowy 3 ciągów schodowych zlokalizowanych na błoniach. 
Obszar objęty pracami projektowymi- ok. 1,85 ha. 

W ramach "rewaloryzacji poszczególnych ulic i placów" wykonano następujące zadania: 

- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni 
w Gorzowie Wlkp. - rewaloryzacja skweru położonego w narożniku ulic Drzymały i Jagiełły, oraz 
terenów położonych przy ul. Warszawskiej oraz 9 Muz (w okolicach Filharmonii Gorzowskiej). 
W ramach zadania wykonano budowę ciągów komunikacyjnych, montaż elementów małej 
architektury, nasadzenia drzew, krzewów oraz bylin, a także lokalizację elementów chroniących 
zwierzęta. Obszar objęty pracami: 2,47 ha. Zadanie zostało dofinansowane z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 11 - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 
Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. 
- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. - Plac Nieznanego Zołnierza. 
W ramach zadania wykonano utwardzenie placu, budowę fontanny, oświetlenia parkowego, placu 
zabaw, podestów rekreacyjnych, elementów małej architektury tj. ławek, koszy, stojaków rowerowych, 
zagospodarowanie terenów nieutwardzonych zielenią. Ponadto przeprowadzono remont oraz 
adaptację ujawnionego schronu przeciwlotniczego z czasów 11 Wojny światowej. 
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Obszar objęty pracami: 0,988 ha 
- Rozbudowa skaleparku w parku Kopernika. W ramach zadania wykonano remont istniejących 
urządzeń skateparku, demontaż dawnej nawierzchni kortu, wykonanie płyty żelbetowej 
z wyprofilowanymi w niej przeszkodami. Montaż elemenlew małej architektury. 
Obszar objęty pracami: 0,27 ha 
- Budowa placu zabaw przy ul. Sulęcińskiej l Zuchów - montaż urządzeń placu zabaw wraz 
z ogrodzeniem montażem urządzeń sportowo - rekreacyjnych oraz ławek i koszy, wykonanie 
nawierzchni bezpiecznej oraz trawiastej. Obszar objęty pracami: O, 1214 ha 
- Budowa placu zabaw przy ul. Małyszyńskiej - montaż urządzeń placu zabaw wraz z ogrodzeniem 
montężem urządzeń sportowo - rekreacyjnych oraz ławek i koszy, wykonanie nawierzchni 
bezpiecznej oraz trawiastej. Obszar objęty pracami: 0,0260 ha 

Działanie 4 
Przystąpiono do opracowania miejscowego planu dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Wartą, 
ulicą Grobla i ulicą Zieloną. 

Działanie 5 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Strzeleckiej wskaźniki 

dotyczące miejsc parkingowych zostały wyznaczone wyłączenie na potrzeby usług zaplanowanych 
w ramach tego planu. 

Wydział Inwestycji realizował w 2018 r. następujące zadania: 
.f Utwardzenie placu na potrzeby parkowania przy ul. Staszica 1-3 - zadanie realizowane w 

ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania rozebrana została istniejąca mocno 
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zniszczona nawierzchnia placu i wybudowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o 
powierzchni ok. 180 m2 oraz z płyt betonowych ażurowych typu EKO o powierzchni ok. 340 
m2

, która stanowi miejsca postojowe (27 szt.). W obrębie placu wykonano także trawniki o 
pow. 160m2

. Zadanie zakończono 17.07.2018 r. 
-/ Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Lenino - zadanie zrealizowane w ramach 

budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonano budowę 12 ( w tym 1 dla osób 
niepełnosprawnych) stanowisk postojowych z kostki betonowej Powierzchnia parkingów 
około 160m2

. Zakończenie prac nastąpiło 12.07.2018 r . 
.f Budowa zatoki parkingowej z chodnikiem przy ul. Wróblewskiego - w ramach zadania 

wybudowano zatokę parkingową z kostki brukowej betonowej wraz z chodnikiem z kostki 
brukowej betonowej. Łącznie powstało 7 stanowisk postojowych o wymiarach 2,5x6 m 
usytuowanych równolegle do krawędzi jezdni oraz przylegający do nich nowo wybudowany 
chodnik o szerokości 1,2 m, który nawiązano do istniejących ciągów pieszych. W obrębie 
zatoki parkingowej wykonano także trawniki o pow. 170m2

. 31.08.2018 r. roboty budowlane 
zostały zakończone. Inwestycja zrealizowana została z budżetu obywatelskiego. 

Działanie 1 

oceny 

Działanie 2 

Miernik oceny działania 2 

Działanie 3 

oceny działania 3 

Rewitalizacja historycznej zabudowy miasta 

Powstrzymanie · zasobów mieszkaniowych oraz 
zmiana substandardu zamieszkania 
- zidentyfikowanie zagrożeń technicznych wymagających pilnej interwencji 
- bieżące prace remontowe i konserwacyjne 
-rozpoznanie kompleksowe w zakresie zagrożeń technicznych, użytkowych 

przedsięwzięcia (od 

terenów oraz identyfikacja odbiorcy, 
l 

Ankiety określające potrzeby i oczekiwania 
Ankiety określające poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięcia (od 
rozpoznania do realizacji ) 
Sprawozdania z realizacji etapów prac 

- poprawa warunków zamieszkania 
i obsługi 
-określenie uczestników grup mieszkańców lub grup interesu 
w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych 
-rozpoznanie potrzeb, oczekiwań i określenie obszarów terytorialnych 

pr2oygotowan1ie i opracowanie planów i projektów zgodnie z zasadą "nic 

Ankiety określające potrzeby i oczekiwania 
Ankiety określające poziom zadowolenia z realizacji przedsięwzięcia (od 
rozpoznania do realizacji ) 
Sprawozdania z realizacji etapów prac 
Sprawozdania finansowe 
Liczba mieszkań i 

i . 
miasta 
- ksztaHowanie wizerunku revvita11i21lcji' obszarów i przejrzysta informacja 

l i i . 
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rozpoznania do realizacji) 
Sprawozdania z realizacji etapów prac 
Sprawozdania finansowe 

Termin realizacji działania 4 Działanie cimJłe 

Koordynator działania 4 Pracownia Miejskiego Konserwatora Zabytków 

W 2018 r. Miasto Gorzów Wlkp. realizowało projekt pn.: "Mieszkać Lepiej" - przedsięwzięcie 
rewitalizacyjne nr 31 zawarte w "Gminnym Programie Rewitalizacji Gorzów 2025 +", który w marcu 
2018 r. uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, 
w ramach Zintegrowanych InWestycji Terytorialnych. Przedmiotem inwestycji jest realizacja prac 
remontowo-budowlanych dotycząca ponad 30 budynków oraz ich bezpośredniego otoczenia, 
w szczególności podwórek. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia ubóstwa (szeroko 
rozumiane ubóstwo uwzględniające sferę społeczną, kulturalną, rekreacyjną, turystyczną) na 
obszarach zdegradowanych. 

W 2018 r. Miejski Konserwator Zabytków w Gorzowie Wlkp. wydał 97 decyzji zezwalających na 
prowadzenie działań przy zabytkach w zakresie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2067 z zm.). 

Natomiast w drodze postanowień - 113 szt., uzgodnił decyzje o warunkach zabudowy, decyzje 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie art. 53 ust. 4 pkt 2 i art. 60 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 
z 2018, poz. 1945 ze zm.) oraz uzgodnił zamierzenia budowlane w zakresie art. 39 ust. 3 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.). 

Inwestycje objęte ww. decyzjami obejmowały m.in.: remonty dachów, wymiany reklam, remonty 
elewacji, wymiany okien, remonty strychów, docieplenia, wymiany witryn, wymiany pokrycia 
dachowego, montaż reklam, wymiany okien i drzwi, wycinki drzew, remonty fontann, remonty 
budynków, budowy instalacji gazu, prace konserwatorskie, docieplenia, instalacje CO, przebudowy 
lokali, remonty balkonów, montaż daszków, remonty wnętrz gospodarczych, rozbiórki budynków 
gospodarczych, badania konserwatorskie, zagospodarowanie terenu, nadbudowy budynków, montC!ż 
kominów, cięcia pielęgnacyjne, montaż anten satelitarnych, rozbiórki garaży, wykonanie drzwi 
ewakuacyjnych, remonty klatek schodowych. 

Postanowienia dotyczyły: przebudowy lub budowy instalacji gazowych, warunków zabudowy, 
przebudowy korytarzy, remontów, daciepleń ścian, budowy transformatorów, witryn, ociepleń 
budynków i kolorystyki elewacji, budowy złączy kablowych, zmian sposobu użytkowania, przebudowy, 
rozbudowy, w tym przebudowy poddaszy, budowy balkonów, rozbudowy strychów, przebudowy 
otworów okiennych, daciepleń ścian szczytowych, czy też samych budynków, wentylacji. 
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Wydział Geodezji i Katastru podaje, że niezależnie od upływu terminów wyznaczonych w strategii 
działania 1, 2, 3 były kontynuowane zgodnie z intencjami strategii. 

Działanie 1 
Metadane dotyczące ewidencji gruntów i budynków, za które odpowiedzialny jest Wydział Geodezji i 
Katastru, zostały utworzone i są uaktualniane w razie potrzeby. 

Działanie 2 
W 2018 r. utworzono następujące zbiory danych: wnioski do budżetu obywatelskiego (za rok 2019), 
formy ochrony przyrody, oferty inwestycyjne i inwestycje zrealizowane, syreny alarmowe, tereny 
zielone zarządzane przez WGT, szlaki turystyczne, szlak dolnej Kłodawki, obiekty zbiorowego 
zakwaterowania w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gorzowa Wlkp. (MOF GW), ludność 

zameldowana w MOF GW, MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego MOF GW w zakresie terenów mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych, okręgi 
wyborcze, zlewnie wód opadowych, filie bibliotek, obszary wyłączone ze złoża kruszyw Deszczno
Łagodzin. 

Działanie 3 
Wydział Geodezji i Katastru podaje, że od początku 2018 r. trwały prace nad rozbudową Systemu 
Informacji Przestrzennej dla miasta Gorzów Wielkopolski, realizowane w ramach projektu "Rozwój 
elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych 
publicznych." W grudniu 2018 r. rozpoczęto przekazywanie danych MSIP Wykonawcy systemu, celem 
ich przetworzenia i migracji do centralnej bazy danych. 
Zbiory danych. przestrzennych udostępnione przez geoportal miasta •Gorzowa Wielkopolskiego w 
2018 r. to: granica miasta, granice obrębów ewidencyjnych, działki ewidencyjne, grunty miejskie, 
kontury klasyfikacyjne, budynki, adresy, osnowy, orlofotomapy z lat 2008, 2011 i 2017, numeryczny 
model terenu (NMT), spadki terenu, oferty inwestycyjne, miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego (w tym rysunki, przeznaczenie terenu), studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, plany archiwalne, rejestr zabytków, gminna ewidencja zabytków, 
rewitalizacja, budżet obywatelski 2018, placówki edukacyjne, ochrona przyrody, tereny podlegające 
ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tereny predysponowane do występowania ruchów 
masowych- na podstawie danych pochodzących z Państwowego Instytutu Geologicznego, mapa 
akustyczna (archiwalna), drogi rowerowe, mapa topograficzna w skali 1: 25 000 z lat 1927 - 1934, 
plan miasta Gorzowa Wielkopolskiego, informacje o właścicielu i władającym działki, budynku i lokalu 
(tryb chroniony), pełne informacje o działce, budynku, lokalu (tryb chroniony), uzbrojenie (tryb 
chroniony), rzeźba (tryb chroniony), uzgodnienia ZUDP (tryb chroniony), zagospodarowanie (tryb 
chroniony). 

Działanie 4 
Wydział Geodezji i Katastru podaje następujące informacje za 2018 r.: 
Ilość wejść do systemu (odsłony): 117 264; 
Ilość korzystających z systemu: 65 846; 
Czas uzyskania dostępu do informacji: brak danych. 
Analiza podejmowanych działań sporządzana jest na bieżąco, w celu weryfikacji zgodności 
udostępnianych danych ze zmieniającymi się podstawami prawnymi. 
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Miernik oceny działania 2 Badanie poziomu cen usług elektronicznych. 
Ankiety badające poziom zadowolenia. 
Cykliczne badania opinii publicznej. 
Ilość Qospodarstw korzystających z usłuQ sieci szerokopasmowvch. 

Termin realizacji działania 2 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 2 Wydział Informatyki 
Działanie 3 Budowa sieci bezprzewodowej opartej na technologii Wi-Max 
Miernik oceny działania 3 Współczynnik obszarowy i ludnościowy pokrycia usługami sieciowymi 

terenów miasta. 
Termin realizacji działania 3 Do 2013 
Koordynator działania 3 Wydział Informatyki 

Działanie 1, 2, 3 
W 2018 r. nie przeprowadzano prac w zakresie budowy i rozbudowy miejskiej sieci światłowodowej, 
dostawy komercyjnych usług szerokopasmowych oraz budowy sieci bezprzewodowej opartej na 
technologii Wi-Max. 

Symbol 
Ład6 

i remont układu komunikacyjnego miasta Gorzowa 
poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu 

ciągach 

./ W ramach zadania pn.: " - 11 etap" zawarto umowę na 
wykonanie kompletnej dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego 
ul. Kobylogórskiej (bocznej od numeru 71) z energooszczędnymi źródłami światła typu LED 
zakończonej opracowaniem wniosku o pozwolenie na budowę . 

./. W ramach .zadania pn.: "Przebudową ul .. Śląskiej", Miasto (3orzów Wlkp. z:leciło wykonanie 
dokumentacji projektowej, która obejmuje: · · · 
- przebudowę ul. Śląskiej na odcinku od ul. Towarowej do ul. Wał Poprzeczny (wraz 
z zatokami autobusowymi) 
- budowę skrzyżowań wraz z przebudową istniejących skrzyżowań, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
-odwodnienie, 
- budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, 
- utwardzenie placu w miejscu pętli autobusowej - zatoki autobusowej (wraz z miejscami 
postojowymi dla autobusów 
-oświetlenie drogi, 
- likwidację wszelkich kolizji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym dotyczące sieci 
energetycznych, wodociągowych, telekomunikacyjnych, gazowych; jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
- przebudowę wodociągu (w zakresie PWiK) 
Dodatkowo zlecono i wykonano projekt budowy dodatkowych miejsc postojowych. Długość drogi: 
998 rn, szerokość drogi: 6-7 m. Miejsca postojowe: 87 (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych) + 
dodatkowo zlecone odrębnym zleceniem dodatkowe 42, razem 129 miejsc postojowych. 
Planowana realizacja 2019r . 

./ W ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Staszica", wykonano przebudowę ulicy w zakresie 
przebudowy drogi powiatowej klasy Z nr 2538F na odcinku ok. 400 m, od ulicy Marcinkawsklego 
do Fredry w Gorzowie Wlkp. W szczególności wykonano: wymianę nawierzchni jezdni o długości 
334 m, po jednej stronie ulicy ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o d.ługości 
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ok. 400 m, po drugiej stronie chodniki o długości ok. 270 m z kostki betonowej, przejścia dla 
pieszych wyposażone w płytki ostrzegawcze z wypustkami dla osób niewidomych 
i niedowidzących, miejsca parkingowe - 44 szt. (w tym 4 dla niepełnosprawnych), przebudowę 
zatoki autobusowej o nawierzchni betonowej oraz trawniki o powierzchni 1015,29m2

. Inwestycja 
została zakończona w grudniu 2018 r. 

.f W ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Kostrzyńskiej" wykonano następujące etapy: 
od ul. Tartacznej do ul. Dobrej, jezdni północnej przy Placu Słonecznym, na ukończeniu są prace 
torowe na całej długości przebudowywanego torowiska. Trwają roboty na kolejnych odcinkach 
lj. od ul. Tartacznej do ul. Promiennej, jezdni południowej przy Placu Słonecznym, skrzyżowaniu 
Dobra/Kostrzyńska oraz przy kościele. Organizowane były spotkania z mieszkańcami mające na 
celu zaprezentowanie rozwiązań projektowych związanych z przebudową zjazdów indywidulanych 
na posesjach prywatnych oraz innych możliwych do zastosowania środków zwiększających 
bezpieczeństwo przejazdu przez torowisko . 

.f W ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Małorolnych" wykonano prace w zakresie przebudowy 
ulicy na odcinku 472 m od ulicy Cichej, obejmującej wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi 
o szerokości 6 m oraz dwóch poboczy o szerokości 0,5m wraz z usunięciem kolizji elektrycznych, 
teletechnicznych i przebudową wodociągu. Roboty budowlane zakończono w terminie, droga 
oddana do eksploatacji. 

.f W ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Sosnowej" poniesione wydatki w 2018 r. dotyczyły 
zapłaty za wykonaną dokumentację projektową. Pozyskano decyzję zezwalająca na realizację 

inwestycji drogowej na budowę drogi gminnej - ul. Sosnowej. W ramach zadania planuje się 
budowę konstrukcji jezdni wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wyszyńskiego, poboczy, rowów 
drogowych oraz terenu rozsączania powierzchniowego wód opadowych. Długość drogi: 300 m, 
szerokość drogi: 6 m. Planowana realizacja w 2019 r. 

.f W ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Tkackiej" poniesione wydatki w 2018 r. dotyczyły 
zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej. Koszt robót wg zaktualizowanego kosztorysu 
inwestorskiego: 367.242,54 PLN. Przebudowa ul. Tkackiej obejmować będzie: wymianę 
nawierzchni na kostkę betonową na odcinku o długości ok. 240m (zakończonym placem 
manewrowym) oraz wykonanie kanalizacji deszczowej z podłączeniem do istniejącej sieci. 
Realizacja zadania planowana w 2019 r . 

.f W ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi na Placu Słonecznym" poniesione wydatki 
w 2018 r. dotyczyły zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej. Koszt robót wg 
zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego: 197.358,29 PLN. Przebudowa drogi na Placu 
Słonecznym obejmować będzie frezowanie nawierzchni i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego gr 5 cm oraz budowę czterech miejsc parkingowych. Realizacja zadania planowana 
w 2019 r . 

.f W ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Stilonowej na odcinku od ul. Zamenhofa do 
ul. Walczaka" poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za roboty budowlane i za pełnienie nadzoru 
inwestorskiego. W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Stilonowej na długości 363,99 m na 
odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Walczaka. Roboty budowlane obejmowały wykonanie: robót 
rozbiórkowych, robót brukarskich w zakresie wykonania chodników oraz miejsc postojowych, 
robót bitumicznych (wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej) o szerokości jezdni 3,5 m, 
przebudowy parkingów, humusowanie pasa zieleni, odwodnienia terenu oraz montażu elementów 
bezpieczeństwa ruchu. 
Roboty budowlane zostały odebrane w listopadzie 2018 r., droga została oddana do eksploatacji. 

.f W ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Sosnowskiego" poniesione wydatki dotyczyły zapłaty 
za wykonaną dokumentację projektową. W ramach zadania planowane jest wykonanie 
przebudowy drogi gminnej nr G100798F klasy L z kostki betonowej na odcinku ok. 200m wraz 
z odwodnieniem. Szerokość pasa ruchu 3m. Dokumentacja projektowa obejmuje : budowę drogi 
na długości około 200m, wykonanie kanalizacji deszczowej {odwodnienia drogi), wykonanie 
chodnika po jednej stronie jezdni i wykonanie inwentaryzacji zieleni. 

.f W ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. Okrzei" poniesione wydatki dotyczyły robót 
budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. Zakres robót obejmował 
przebudowę lokalnej drogi gminnej klasy L nr 1 00770F- ul. Okrzei w Gorzowie Wlkp. na długości 
ok. 330 m wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni; nowych chodników i zjazdów; kanalizacji 
deszczowej; podbudowy jezdni; regulacji istniejących studni kanalizacyjnych. W listopadzie 
2018 r. inwestycja została odebrana i przekazana użytkownikowi. 

.f Zadanie pn.: "Przebudowa ul. Sulęcińskiej" - na koniec 2018 r. zaawansowanie rzeczowo
finansowe robót wynosiło około 80%. Zakres wykonanych robót: budowa kanalizacji deszczowej 
153m - 1 00%, przebudowa przewodów linii napowietrznej 588m wraz z montażem nowych 



35 

słupów linii napowietrznej 9 szt. - 100%, ułożenie warstw bitumicznych na odcinku o długości 
około 1 050m - 77%, w tym ułożenie nawierzchni na odcinku o długości około 675m - 50%, 
wykonanie zjazdów do posesji oraz chodników- 50% . 

./ Zadanie pn.: "Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Teatralnej" - Miasto 
odebrało dokumentację projektową dla ww. zadnia. W ramach inwestycji planowane jest 
wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2551 F klasy L na odcinku od ul. Składowej do Mostu 
Staromiejskiego długości ok. 450mb wraz z przebudową oświetlenia oraz przebudową kanalizacji 
deszczowej . 

./ Zadanie pn.: "Przebudowa ul. K. Wielkiego" - poniesione wydatki dotyczyły aktualizacji 
kosztorysów inwestorskich oraz kserokopii części dokumentacji projektowej na potrzeby 
przetargu. Zostały wykonane również roboty budowlane tzw. przygotowawcze: roboty pomiarowe, 
wycinka drzew oraz przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu dla l etapu robót. Przebudowa 
ulicy Kazimierza Wielkiego obejmuje odcinek od Pałacu Ślubów do pętli tramwajowej wraz 
z przebudową 200 m odcinka torowiska między ul. Chodkiewicza a ul. Okrzei oraz przejazdów 
i peronów. Planowane zakończenie inwestycji - listopad 2019 r . 

./ Zadanie pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska i ul. Szczecińska na 
odcinku od Ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej"- w 2018 r. wykonano: 

roboty budowlane polegające na rozbudowie ul. Myślibarskiej na odcinku od ronda 
Szczecińskiego do zaprojektowanego ronda przy skrzyżowaniu z ul. Chorwacką , 
nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami, 
wykonanie czynności związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowej, 
opłatę przyłączeniową dol. przepompowni wód deszczowych, 
opłatę przyłączeniową dol. oświetlenia ulicznego, 
odszkodowanie za zlikwidowane urządzenia ENEA Oświetlenie, 
opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji 
technicznych na kolejny etap inwestycji tj. rozbudowę ul. Myślibarskiej od ronda przy 
ul. Chorwackiej do węzła drogowego przy drodze ekspresowej S3 oraz przebudowę 
ul. Szczecińskiej od węzła drogowego przy drodze ekspresowej S3 do skrzyżowania 
z ul. Mosiężną , 
nadzór autorski, 

Rozbudowa ul. Myślibarskiej na odcinku od ronda Szczecińskiego do zaprojektowanego ronda 
przy skrzyżowaniu z ul. Chorwacką: długość rozbudowanego odcinka- 634,31 m. Zrealizowane 
w 2018 r. roboty budowlano- montażowe obejmowały m.in.: 

rozbiórki, 
likwidacja kolizji z sieciami teletechnicznymi, siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej 
wykonanie wykopów i nasypów, 

odwodnienie korpusu drogowego, 
nawierzchnie z betonu cementowego 
nawierzchnie SMA- 9.997,00 m' 
nawierzchnie z kostki brukowej- 3.942,16 m2

, 

oznakowanie pionowe i poziome, 
budowa i przebudowa oświetlenia oraz likwidacja kolizji z sieciami energetycznymi, 
elementy ulic: 

-ustawienie krawężników- 3.582,87 m 
- ustawienie obrzeży betonowych - 4.610,89 m 

zieleń drogowa- wykonanie trawników (humusowanie gr. 10 cm z obsianiem)- 4.609,89 m', 
przedstawienie istniejącej wiaty przystankowej- 2 szt., 

- wykonanie i rozebranie drogi tymczasowej . 
./ Zadanie pn.: "Przebudowa ul. Gwiaździstej" - zlecono wykonanie opinii i nadzoru 

ornitologicznego podczas wycinki 14 szt. drzew oraz zlecono projektantowi wykonanie 
dokumentacji na zakres ul. Gwiaździstej nie ujętej w pierwotnej dokumentacji. 
W ramach zadania realizowane były prace budowlane polegające na: 
przebudowie jezdni z masy bitumicznej na długości 416m i szerokości 5,0m z poszerzeniem 
na łukach do szerokości 6,20m 
przebudowie jezdni z kostki betonowej na długości 80,0m i szerokości 3,50m w kierunku 
budynków przy Gwiaździstej 18,20,22. 
przebudowie chodników, zjazdów, parkingów i remoncie zatok postojowych w ilości 93 szt., 
przebudowie sieci wodociągowej, 
budowie elementów uspokojenia ruchu, 
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przebudowie sieci kanalizacji deszczowej, 
nasadzeniu 46 sztuk drzew typu jarząb i lipa, 
ustawiono 5 sztuk ławek oraz 6 sztuk stojaków rowerowych, 
przebudowie oświetlenia drogowego- montażu 34 szt. słupów oświetleniowych, 
przebudowie gazociągu (regulacja wysokościowa wraz z wymianą rury) - jeśli zajdzie taka 
konieczność Ueśli wystąpi nienormatywna głębokość posadowienia istniejących gazociągów), 
regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni i chodnikach. 

Roboty budowlane zostały zakończone w III kwartale 2018 r. 
v" Zadanie pn.: "Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22 w Gorzowie Wlkp. na 

odcinku od Ronda Sybiraków do granic miasta" - wykonano aktualizację Analizy Kosztów 
i Korzyści. We wrześniu 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót. Trwają prace 
do!. dokumentacji projektowej. 

v" Przebudowa układu komunikacyjnego pod halę sportową przy Słowiance- w 2018 r. nie 
poniesiono żadnych wydatków, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji 
projektowej, która będzie obejmować przebudowę istniejącego skrzyżowania ul. Fredry ze 
Słowiańską na skrzyżowanie typu rondo. Z uwagi na opóźnienia w otrzymywaniu od gestorów 
sieci warunków technicznych przebudowy sieci kolidujących z projektowanym rondem został 
podpisany aneks zmieniający termin wykonania na styczeń 2019r. Złożony został wniosek 
o odstępstwo do Ministra Infrastruktury, ze względu na wymóg odstępstwa od przepisów 
techniczno-budowlanych odnośnie lokalizacji ronda. 

tramwajowego 

komunikacji miejskiej 

peronów i zatok autobusowych oraz peronów 

Termin realizacji 

Działanie 1 
Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. podaje, że w 2018 r. 
wprowadzonych zostało do ruchu 6 autobusów MAN Lion's City Hybrid z napędem hybrydowym. 

Działanie 2 
MZK podaje, że w 2018 r. w ramach realizacji projektu pn.: "System zrównoważonego transportu 
miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna" rozstrzygnięty został 
przetarg na zakup 14 nowych tramwajów niskopodłogowych, których dostawa nastąpi w 2019 r. 
Dostawca- PESA 

Działanie 3 
Poniżej znajdują się dane za 2018 r. z Wydziału Dróg: 
-liczba zakupionych wiat przystankowych- O, 
-liczba zmodernizowanych peronów i zatok autobusowych oraz peronów tramwajowych- 4. 
-wyremontowano jedną zatokę autobusową- ul. Myśliborska p. "R. Myśliborskie" kier. Centrum, 
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- wyremontowano trzy perony autobusowe: początkowy i końcowy ul. Bora Komorowskiego oraz przy 
ul. Cichej, 
-ponadto naprawiono 61 wiat przystankowych, 
-liczba przystanków wyposażonych w system informacji pasażerskiej- O, 
-liczba wybudowanych i zmodernizowanych pętli i dworców autobusowych -O. 

Nakłady poniesione na utrzymanie i rozbudowę 
meliorac,<ine•ao: Nakłady poniesione na utrzymanie walów 

na 
i kanalizacyjnej, ujęć wody i oczyszczalni ścieków, 
Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
Liczba mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
Jakość wód i pobieranych przez miejskie ujęcia 

Działanie 1 
Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa podaje, że w 2018 r. nie zlecano badań jakościowych wód 
powierzchniowych i podziemnych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

Działanie 2 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie swoich zadań dokonał w 2018 r. konserwacji 
rowów melioracji szczegółowych o długości całkowitej 27 437 m. Wykonane prace polegały 
w szczególności na koszeniu z odmulaniem dna rowów o długości 17 814mb oraz na wykaszaniu dna 
i skarp rowów o długości 9 623 mb. W ramach tych prac dokonano oczyszczenia przepustów o łącznej 
długości 650 mb. Koszt powyższych prac wyniósł 92.278,53 PLN. 

Działanie 3 
Informacje za 2018 r. uzyskane od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie 
Wlkp.: 
1. Nakłady finansowe poniesione na rozbudowę i modernizację: 

-sieci wodociągowej- 5 268,26 tys. zł. + wykup sieci 389,74 tys. zł., 
-sieci kanalizacyjnej -16 925,55 tys. zł.+ wykup sieci 171,27 tys. zł., 
-ujęć wody- 7,77 tys. zł., 
-oczyszczalni ścieków- 35,56 tys. zł. 

2. Długość sieci w gm. Gorzów Wlkp.: 
-wodociągowej- 392,7 km, 
- kanalizacyjnej- 320,3 km. 

3. Szacunkowa liczba mieszkańców korzystających z sieci; - brak danych. 
4. Jakość wód podziemnych pobieranych przez miejskie ujęcia wody: 

- SUW ,.Centralny"- mgFe/dm -4,56 mgMn/dm3
- 0,34 

-SUW ,.Kłodawa"- mgFe/dm3 -1,61 mgMn/dm3
- O, 15 
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-SUW "Siedlice"- mgFe/dm3
- 2,48 mgMn/dm3

- 0,53 

5. Jakość ścieków dopływających i odprowadzanych w oczyszczalni ścieków ( średnie roczne 
zestawienie wyników badań). 

- ChZT mg02/dm3 1054 dopływ, 
697 po osadniku wstępnym, 
39,0 odpływ. 

- BZT5 mg02/dm3 43,3 dopływ, 
303 po osadniku wstępnym, 
4,9 odpływ. 

- Zawiesina ogólna mg/dm3 459 dopływ, 
182 po osadniku wstępnym, 
9,9 odpływ. 

- Fosfor ogólny mg/dm3 13,0 dopływ, 
11,1 po osadniku wstępnym, 
0,33 odpływ. 

-Azot ogólny mg/dm3 106,3 dopływ, 

Działanie 4 

106,7 po osadniku wstępnym, 
8,9 odpływ. 

W ramach gospodarowania wodami opadowymi, Miasto realizuje zadanie pn.: "Zagospodarowanie 
wód opadowych na terenie Miasta Gorzów Wlkp.- etap 1". W 2018 r. wykonano dokumentację 
wykonawczą opracowaną na bazie projektów wykonawczych, na realizację następujących kontraktów: 
Kontraktu l -dol. zlewni ul. Zwirowej -"Budowa zbiornika retencyjnego ZR1, przebudowa zbiornika 
retencyjnego ZR2, przebudowa rowów R1, R2, R3, R4, R5, budowa kanałów deszczowych 
w ul. Komeńskiego oraz Owocowej na terenie zlewni nr 8", 
Kontrakt III - dol. zlewnia ul. Słowiańskiej - "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zwirowej wraz 
z budową zbiornika retencyjnego oraz szaletu publicznego z układem podczyszczania i gromadzenia 
wód opadowych", 
Kontraktu IV - dol. zlewni ul. Słowiańskiej - "Rozbudowa, przebudowa i remont kanalizacji 
deszczowej wraz z układem podczyszczania wód opadowych oraz budową nowego wylotu do rzeki 
Kłodawki" obejmującą opracowanie m. in: 

projektów wykonawczych. 
specy1ikacji wykonania i odbioru robót, 
przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego, 
projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
aktualizację kosztorysów, 
roboty budowlane w ramach Kontrakt III etap l - dol. zlewni ul. Słowiańskiej: kanały z rur 
żelbetowych - 233,3 m, studnie betonowe - 9 szt., studnie tworzywowe - 1 szt., częściowo 
przyłącze kanalizacyjne- 63,5 m, wykop pod zbiornik- 6.700,- m3

, wywóz ziemi -1.000,- m3 
Kontraktu V - dol. zlewni ul. Szmaragdowej - "Rozbudowa, przebudowa i renowacja (metodą 
bezwykopową) grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wraz z budową dwóch zbiorników retencyjnych 
oraz szaletu publicznego, układu podczyszczania, gromadzenia wód opadowych w celu ich 
wykorzystania do celów komunalnych". 

W ramach zadania wykonano inwentaryzację dendrologiczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
wycinkę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla 
powyższych kontaktów (umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zostały podpisane). 
W związku z planowaną wspólną realizacją budowy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i 
wodociągowej w ul. Zwirowej z PWiK Sp. z o. o. kontakt III został podzielony na 2 etapy: 
-etap l -budowa zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą, 
-etap li- budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zwirowej. 
Na zlecenie PWiK Sp. z o.o. opracowywana została dokumentacja projektowa na budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz przeprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej 
w ul. Zwirowej. W l połowie 2018 r. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wybór 
Wykonawcy Robót dla Kontraktu l, Kontraktu III - etap l oraz Kontrakt IV. W wyniku 
przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę robót dla Kontraktu III - etap J. Postępowanie 
na wybór Wykonawcy Robót dla Kontraktów l i IV zostało unieważnione, ponieważ ceny ofertowe 
przekraczały środki, jakie Zamawiający przewidział na realizację przedmiotu zamówienia. 
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Postępowanie na wybór Wykonawcy Robót dla Kontraktów l i IV zostało powtórzone i ponownie 
unieważnione, ponieważ ceny ofertowe ponownie przekraczały środki, jakie Zamawiający przewidział 
na realizację przedmiotu zamówienia. 
Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020, 
Oś priorytetowa li Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do 
zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, 
w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. 

i 
Wprowadzanie do zapisów miejscowych 
przestrzennego w ramach obowiązku tworzenia biologicznie 

i 

Działanie 1 
W 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1614 ze zm.) Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa wydał 180 decyzji związanych z wycinką 
drzew i krzewów. Wydano 167 zezwoleń, a w 13 przypadkach odmówiono wydania zezwolenia na 
wycinkę drzew lub krzewów. Zezwolenia dotyczyły drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach 
będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych oraz 
firm i innych podmiotów. 
W ramach udzielonych zezwoleń zobowiązano do dokonania nowych nasadzeń w ilości 1 057 drzew 
oraz krzewów o powierzchni 50 m2

. . 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego podaje, że w 2018 r. nasadzono 120 szt. 
młodych drzew w ramach nasadzeń kompensacyjnych w zamian za drzewa usunięte z miejskich 
terenów zielonych na podstawie decyzji wydanych Miastu Gorzów Wlkp. przez Marszałka 
Województwa Lubuskiego. 

Działanie 2 
W projektach MPZP dla obszaru położonego w rejonie ul. Kasprzaka, pomiędzy Kanałem Ulgi, 
a drogą ekspresową 83 oraz dla obszaru położonego przy północno - zachodniej granicy miasta 
w rejonie ul. Mironickiej wyznacza się kolejno teren zieleni w obszarze starorzecza, a także pas 
zieleni, w miejscu istniejącego zadrzewienia stanowiącego ciąg ekologiczny w północnej granicy 
miasta. 

Działanie 3 
Działanie zostało zrealizowanie. Od 2013 r. funkcjonuje Pole Golfowe Zawarcie. 
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Działanie 4 
Zadanie ciągle realizowane poprzez właściwe ustalenie przeznaczenia terenów 
i określenie zasad ich zabudowy i zagospodarowania we wszystkich opracowanych planach 
miejscowych, poprzez wskazywanie wartości współczynnika maksymalnej powierzchni zabudowy 
i wskaźnika minimalnej powierzchni terenów biologicznie czynnych. W terenach bardziej 
zainwestowanych pozostawienie terenów biologicznie czynnych służy głównie rekreacji - w tym 
przypadku minimalny wskażnik terenów biologicznie czynnych jest odpowiednio mniejszy niż 
w terenach, na których istnieją niekorzystne dla zabudowy uwarunkowania, np. pod względem 
hydrogeologicznym, gdzie pozostawienie znacznie większych terenów biologicznie czynnych służy 
przede wszystkim zachowaniu właściwej retencji terenowej. 

Działanie 5 
Postępowania w sprawach zniszczenia zieleni prowadzone są zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie, ustawą o ochronie przyrody oraz kodeksem wykroczeń. 
W 2018 r. na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
prowadzono trzy postępowania w sprawie zniszczenia drzew spowodowanego niewłaściwą 
pielęgnacją. W jednym przypadku sprawę umorzono z uwagi na śmierć sprawcy. W dwóch 
postępowaniach nałożono administracyjne kary pieniężne w wysokości 11 352,00 PLN i 9 790,00 
PLN, z których uiszczono 30% ich wysokości (odpowiednio 3 405,60 PLN i 2 937,00 PLN). Pozostałe 
kwoty stanowiące 70 % wysokości kar zostały odroczone na okres 5 lat. 

Postępowania prowadzone w 2018 r. przez Straż Miejską dotyczyły: 
1. Niszczenia zieleni na terenach publicznych - 222 ( w tym 3 wnioski do Sądu o ukaranie, 

39 mandatów karnych, 180 pouczeń ); 
2. Zaśmiecania terenów zielonych i rekreacyjnych - 766 (w tym 4 wnioski do Sądu o ukaranie, 31 

mandatów karnych, 731 pouczeń); 
3. Nie sprzątania odchodów przez właścicieli psów na terenach zielonych i rekreacyjnych - 48 

(w tym 5 mandatów karnych, 43 pouczenia ). 
Łączna liczba postępowań: 1036. 

Wydział Ochrony i Rolnictwa; PEC*; Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej; Wydział Inwestycji 

Działanie 1 
W zakresie ochrony powietrza i likwidacji niskiej emisji Miasto Gorzów Wlkp. w 2018 r. kontynuowało 
realizację działań naprawczych określonych w Programach ochrony powietrza dla strefy miasto 
Gorzów Wlkp. 
Działania naprawcze podejmowane w 2018 r. w celu poprawy jakości powietrza zgodnie z programami 
ochrony powietrza: 

v' Obniżenie emisji ze źródeł spalania o małej mocy poprzez system zachęt do likwidacji 
niskosprawnych urządzeń grzewczych i wymiany na niskoemisyjne (ZGM). 
Poniesione nakłady- 401.500,73 PLN. 

v' Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych 
użytkowników (realizowane przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia 
w Gorzowie Wielkopolskim). 
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Poniesione nakłady - 20.151.099,14 PLN netto (w tym dofinansowanie ze środków 
NFOŚiGW w wysokości 2. 792.465,42} . 

.f Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez sprzątanie, 
remonty i poprawę stanu nawierzchni drogi oraz czyszczenie po sezonie zimowym. 
Poniesione nakłady - 22.620.497,15 PLN (w tym dolinasowanie z Programu na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 
w wysokości 2.537.640,00 PLN oraz dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu 
Państwa w wysokości 4.358.679,85 PLN) . 

.f Ograniczanie strat ciepła poprzez termomodernizację budynków oraz wykonanie audytów 
energetycznych i projektów ocieplenia (realizowane przez Miasto Gorzów, ZGM, KM PSP, 
Wielespecjalistyczny Szpital Wojewódzki, Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe) 
Poniesione nakłady- 27.891.166,82 PLN (w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego- Lubuskie 2020 w wysokości 6.899.588,92 PLN) 

.f Kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów . 

.f Stosowanie w treści decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz w 
uchwalanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów 
umożliwiających ograniczenie emisji pyłu PM 10 . 

.f Rozwój systemu ścieżek rowerowych. 
Poniesione nakłady- 4.972.140,35 PLN (w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 4.066.115,63 PLN) 

.f Stosowanie niskoemisyjnych technologii w systemach transportowych (MZK, jednostki 
budżetowe) 

Poniesione nakłady - 15.540.662,43 PLN (w tym dofinansowanie w ramach Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju wynoszące 8.782.813,52 PLN) 

Łącznie poniesione nakłady: 91.577.066,62 PLN. 

Działanie 2 
Miasto Gorzów Wlkp. realizuje następujące zadania dol. podniesienia efektywności energetycznej 
budynków publicznych: 

.f Zadanie pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.- etap 11" 
-zadanie dotyczy następujących budynków: Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Szwoleżerów 2.oraz IV 
Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8. W maju 2017r. rozstrzygnięte zostało 
postępowanie na wybór wykonawcy robót termomodernizacyjnych w budynku SP 13. W ramach robót 
budowlanych wykonano: dacieplenia ścian (w tym dacieplenie ścian przy gruncie, dacieplenie piwnic 
ponad gruntem oraz dacieplenie ścian kondygnacji nadziemnych), dacieplenie stropodachu 
wentylowanego, dacieplenie stropodachu pełnego nad salą gimnastyczną, wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej, roboty instalacyjne w branżach sanitarnej i elektrycznej. Zostały zawieszone budki dla 
ptaków pod nadzorem ornitologa. 

Termomodernizacja IV LO- wykonano następujące roboty budowlane: wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, dacieplenie ścian w gruncie, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana 
istniejącej instalacji c.o., montaż modułu węzła cieplnego c.w.u., montaż wentylacji w sali 
gimnastycznej - centrala wentylacyjna nawiewno- wywiewna, wymiana oświetlenia na 
energooszczędne typu LED. Ponadto w ramach robót renowacyjnych wykonany został remont 
dachu, renowacja ścian budynku głównego i sali gimnastycznej oraz renowacja drzwi 
wejściowych. Założone zostały budki dla ptaków. Zadanie zakończone w 2018 r. Prace 
realizowane były pod nadzorem konserwatorskim i ornitologicznym. 
Zadanie realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych . 

.f Zadanie pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.- etap III" 
-zadanie dotyczy budynku Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych przy ul. Okrzei 42. 

W 2018 r. opracowano ekspertyzę ornitologiczną oraz Studium Wykonalności. W ramach realizacji zadania 
planowane jest wykonanie następujących robót: ocieplenie ścian zewnętrznych i w gruncię, dacieplenie 
stropodachu, wymiana okien i drzwi oraz instalacji c.o., montaż instalacji wentylacji na sali gimnastycznej
centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, dacieplenie i wymiana podłogi .w sali gimnastycznej, wymiana 
istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne typu LED, roboty renowacyjne polegające na 
renowacji elewacji budynku szkoły, montaż 7 budek/skrzynek lęgowych dla ptaków.Zadanie realizowane ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
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" Zadanie pn.: "Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul Walczaka w Gorzowie 
Wlkp." - zadanie dotyczy termomodernizacji budynku przy ul. Walczaka 1. Użytkownikiem obiektu 
jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie 
Wlkp. W budynku mieszczą się następujące jednostki: Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno
wychowawczy, środowiskowy Dom Samopomocy oraz Ośrodek Wczesnej Interwencji. W 2018 r. 
wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych o łącznej powierzchni, izolację termiczną stropu nad ostatnią 
kondygnacją o powierzchni, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację 
c.w.u. wraz z kotłownią i wymianą kotła, zmodernizowano instalację c.o., zamontowano wentylację 
mechaniczną nawiewno-wywiewną, zamontowano budki/skrzynki lęgowe dla ptaków. Zakończenie 
robót planowano na 15 grudnia 2018 r. W związku z koniecznością zwiększenia mocy w obiekcie przez 
ENEA koniecznym staJo się wydłużenie terminu wykonania robót budowlanych do 15 marca 2019 r. 
Zadanie realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. 

Działanie 3 
W 2018 r. zakupiono 6 autobusów MAN Lian' s City Hybrid z napędem hybrydowym. 

Działanie 1 
W zakresie poprawy klimatu akustycznego, w 2018 r. została opracowana aktualizacja Programu 
ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wielkopolskiego. Dokument został przyjęty uchwałą 
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nr 11/16/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. 
Poniesione nakłady- 44.900,00 PLN 

Działanie 2 
W 2018 r. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa nie poniósł kosztów związanych z realizacją 
ekranów akustycznych (nie były wykonane). 

Program l Symbol 
Środ. 5 

Ograniczenie uciążliwości wywoływanych przez wibracje 

Działanie 1 Przebudowa torowisk linii tramwajowych 

Miernik oceQY działania 1 Poniesione nakłady 
Termin realizacji działania 1 Działanie ciągłe 

Koordynator działania 1 Wydział Inwestycji; Miejski Zakład Komunikacji 

W ramach realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. projektu pn.: "System zrównoważonego 
transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp." w 2018 r. zrealizowano następujące działania: 

• zakończono realizację zadania dat. przebudowy torowiska w zakresie ul. Walczaka, 
• podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych oraz rozpoczęto realizację zadania dat. 

przebudowy torowiska w zakresie ul. Sikorskiego, 
• podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych oraz rozpoczęto realizację zadania dat. 

przebudowy torowiska w zakresie ul. Kostrzyńskiej, 
• podpisano umowy oraz prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej 

dat. przebudowy torowiska w zakresie ul. Chrobrego, a także budowy nowej linii tramwajowej w 
kierunku osiedla Górczyn, 
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• prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dot budowy Systemu 
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i Monitoringu, 

• prowadzono prace związane z opracowaniem koncepcji w celu ogłoszenia przetargu na 
opracowanie dokumentacji projektowej dot przebudowy torowiska w zakresie ul. Dworcowej. 

Działanie 1 
Ilość deponowanych odpadów w stosunku do masy odpadów trafiających do zakładu INNEKO 
w Chróściku w 2018 r.: 
-łączna ilość przyjętych odpadów: 158 487,5 Mg 
- Ilość odpadów przyjętych i poddanych procesowi unieszkodliwiania poprzez składowanie: 
71 688,525 Mg (w tym: przyjęte do składowania 37 173,24 Mg, wytworzone w instalacjach INNEKO 
34 515,285 Mg) 
Procesowi sortowania poddano odpady o kodach: 
-20 03 01 ( niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne : 62 608,3 Mg 
- 20 03 99 (odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach): 387,2 Mg 

W wyniku przetwarzania na instalacji sortowania wysegregowano poniższe frakcje materiałowe: 
- Papier i tektura- 95,23 Mg 
- Metale nieżelazne- 1,63 Mg 
- Metale żelazne - 1 ,208 Mg 
-Tworzywa sztuczne (PET, folia, PP)- 286,0 Mg 
-Szkło- 133,6 Mg 
- Drewno- 299,0 Mg 
-Minerały (np. piasek, kamienie)- 8920,0 Mg 
- 19 12 12 Materia organiczna do biologicznej stabilizacji - 28580, O Mg 
- 19 12 12 Odpady posortownicze, balast- 19 198,1 Mg 
-16 01 03 Zużyte opony -17,2 Mg 
- 16 06 05 Baterie- 1,4 Mg 
-20 01 36 Zużyty sprzęt elektryczny- 14,34 Mg 

Działanie 2 
lnneko podaje, że w 2018 r. dostarczono do zakładu następujące ilości surowców zebranych 
selektywnie: 
Tworzywa sztuczne- 2648,9 Mg, 
Szkło- 1560,5 Mg, 
Makulatura- 1721,9 Mg, 
Zmieszane odpady opakowaniowe- 740,1 Mg. 
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Ponadto Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje, że w 2018 r. realizowano zadanie pn. 
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2018". 
Miasto usunęło w ramach tego zadania 129,118 Mg wyrobów zawierających azbest. 
Działaniami projektu objęto 33 nieruchomości należące do osób fizycznych i 14 nieruchomości 
należące do różnych podmiotów (w tym m.in. Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRCZYN" -
4 budynki wielokondygnacyjne, Zespołu Szkół Ogrodniczych, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego 
Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp., terenu Miasta oraz inne). 
Zadanie obejmowało demontaż wyrobów zawierających azbest, ich zabezpieczenie, załadunek, 
transport i przekazanie do unieszkodliwienia lub zabezpieczenie, załadunek, transport i przekazanie 
do unieszkodliwienia odpadów azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających 
azbest-INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Małyszyńskiej 180. 
W ramach zadania usunięto: pokrycia dachowe i inne elementy budowlane zawierające azbest -
unieszkodliwione z demontażem w ilości 107,724 Mg oraz materiały budowlane zawierające azbest 
zgromadzone na działkach gruntowych- unieszkodliwione bez demontażu- 21,394 Mg. 
Koszty poniesione na realizację ww. zadania w kwocie 64.401,48 PLN pokryte zostały z dotacji 
otrzymanej przez Miasto z NFOŚiGW w Warszawie za pośrednictwem WFOŚiGW w Zielonej Górze. 

Działanie 3 
W 2018r. unieszkodliwiono poprzez składowanie następujące ilości odpadów niebezpiecznych (dane 
z lnneko): 
• Odpady zawierające azbest (kod 17 06 05 i 17 06 01)- 5257,518 Mg, 
• Pozostałe odpady niebezpieczne: 360,4 Mg, 
• Zanieczyszczona gleba (17 05 03*) - 5403,16 Mg - odpad poddano bioremediacji 

i oczyszczono go. 

Kształtowanie proekologicznych zachowań w życiu codziennym 

Program Symbol mieszkańców Gorzowa Wlkp. w duchu zasady zrównoważonego 
$rod. 7 rozwoju oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji 

o środowisku. 
Działanie 1 Edukacja ekologiczna 

Miernik ocenv działania 1 Ilość zorganizowanych konkursów, kampanii i imprez dla mieszkańców 
Termin realizacji działania 1 Działanie ciąQie 

Koordynator działania 1 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
Działanie 2 Udostępnianie informacji o środowisku 
Miernik oceny działania 2 Ilość opublikowanych informacji 
Termin realizacji działania 2 Działanie ciaole 
Koordynator działania 2 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Działanie 1 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zrealizował w 2018 r. następujące działania: 

Działania edukacyjne skierowane do mieszkańców miasta 
• przygotowano i przeprowadzono 2 kampanie edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców: 

-"Gorzów miastem bez odpadów" 
-"Ratujmy pszczoły". 

• zorganizowano i przeprowadzono Piknik Pszczelarski; 
• przeprowadzono konkurs fotograficzny "Parki gorzowskie widziane oczami mieszkańców" 
• konkurs "Piękne Balkony"; 
• konkurs "Domy w Ogrodach"; 
• koordynowano ogólnoświatową akcję "Godzina dla Ziemi" i Kampanię Sprzątanie Świata. 

Działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży 
• przeprowadzono festyn ekologiczny z tematycznymi konkursami edukacyjnymi dla dzieci 

i młodzieży gorzowskich przedszkoli i szkół wszystkich stopni; 
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• przeprowadzono warsztaty tematyczne "Ekomoda jest w modzie" dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych; 

• odbyły się prelekcje "Bądź Eko z INNEKO" Sp. z o.o. dla dzieci przedszkolnych szkół 
podstawowych; 

• odbyły się wycieczki tematyczne do INNEKO Sp. z o.o. dla dzieci przedszkolnych szkół 

podstawowych; 
• przeprowadzono pszczelarskie interaktywne warsztaty grupowe "Ratujmy pszczoły" dla dzieci 

przedszkolnych; 
• przeprowadzono 3 kan kursy wiedzy dla dzieci i młodziezy 

- konkurs wiedzy "Segregowanie śmieci- to potrafią nawet dzieci" dla dzieci 
przedszkolnych i szkół podstawowych; 

- konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów klas VII szkól podstawowych i gimnazjów; 
- konkurs wiedzy o parkach narodowych dla uczniów szkół podstawowych. 

• przeprowadzono 2 konkursy plastyczne dla dzieci: 
-"Gorzów miastem bez odpadów"- dla dzieci przedszkolnych i klas I-III szkół podstawowych 

-"Pszczoły to przyjaciele nasi i środowiska" dla dzieci przedszkolnych 
• przeprowadzono konkurs fotograficzny "Gorzowskie pomniki przyrody w czterech porach roku" 

skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych 
• wydano 6 000 szt. publikacji dotyczącej obowiązujących w mieście zasad segregacji odpadów pt. 

"Jak nosorozec prehistoryczny zadbał, by Gorzów był miastem czystym"; 

Poniesione nakłady na edukacje ekologiczną: 49.512,93 PLN, w tym 21.784,16 PLN stanowiące 
koszty kampanii edukacyjno -informacyjnych, które nie obciązają budzetu Miasta i pokryte są z dotacji 
NFOSiGW. 

Działanie 2 
W Systemie Informacji o Środowisku dostępnym w BIP opublikowano w 2018 r. dane o 396 
dokumentach zawierających informacje o środowisku. 





Załącznik "Prowadzenie działań prewencyjnych w placówkach oświatowych i miejscach gromadzenia 
się młodzieży" - informacje udostępnione przez Komendę Miejską Policji w Gorzowie, oraz Straż 
Miejską, przekazane za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa 
Wlkp. 

Przedsięwzięcia podejmowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. 
w zakresie profilaktyki społecznej w 2018 r. 

Ruch drogowy: 
Działanie profilaktyczno- informacyjne pn. "Patrz i słuchaj". Działania promujące korzystanie z przejść 
dla pieszych z zachowaniem szczególnej ostrożności (zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z 
nieostrożnym wejściem na przejście, korzystaniem z telefonu komórkowego podczas przechodzenia 
przez jezdnię i inne zagrożenia). 
Spotkania zrealizowano w następujących terminach: 

• 26.09.2018 r. - SP w Ciecierzycach- 69 osób, 
• 21.09.2018 r. - Przedszkole "Wesoła Gromadka" w Gorzowie Wlkp.- 16 osób (mobilne 

miasteczko ruchu drogowego), 
• 20.09.2018 r.- Oddział Przedszkolny przy SP nr 16 w Gorzowie Wlkp.- 47 osób, 
• 18.09.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 25 w Gorzowie Wlkp. - 150 osób, 
• 17.09.2018 r.- SP w Santoku- 280 osób, 
• 14.09.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp.- 43 osoby (zajęcia praktyczne 

na przejściu dla pieszych przy rondzie Górczyńskiej, 
• 13.09.2018 r.- SP w Deszcznie- 200 osób (mobilne miasteczko ruchu drogowego), 
• 10.09.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 6 w Gorzowie Wlkp.- 66 osób, 
• 18.06.2018 r.- SP w Boleminie- 47 osób, 
• 26.04.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 27 w Gorzowie Wlkp.-120 osób, 
• 25.04.2018r r. - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Witnicy- 220 osób (mobilne miasteczko 

ruchu drogowego), 
• 24.04.2018 r. - Przedszkole" Akademia Smyka"- 40 osób, 
• 19.04.2018 r. - Dzień Otwarty w KMP w Gorzowie Wlkp. - 150 osób (mobilne miasteczko 

ruchu drogowego), 
• 10.04.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. - 40 osób ( zajęcia na 

Miasteczku Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Paderewskiego). 

Działanie profilaktyczno-informacyjne pn. " Bezpieczna Droga do Szkoły". Działanie polega na 
promowaniu zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w drodze do szkoły i z powrotem. 
Spotkania profilaktyczne w ramach działań "Bezpieczna droga do szkoły" z dziećmi z przedszkoli 
i szkół podstawowych organizowane w formie pogadanek oraz zajęć praktycznych na przejściach dla 
pieszych wzięło udział 250 osób. Na spotkaniach wykorzystywane były autochodziki wraz z drogą oraz 
znakami drogowymi. Celem działań prowadzonych przez funkcjonariuszy ruchu drogowego była 
edukacja najmłodszych uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpiecznego poruszania się po 
drogach. Spotkania zrealizowano w następujących terminach: 

• 05.09.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 14 w Gorzowie Wlkp.- 137 osób, 
• 07.09.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 29 w Gorzowie Wlkp. - 200 osób ( zajęcia praktyczne 

na przejściu dla pieszych), 
• 07.09.2018 r. - SP w Baczynie- 100 osób (zajęcia praktyczne na przejściu dla pieszych). 

Działanie profilaktyczno- informacyjne pn. " Jednośladem bezpiecznie do celu". Działanie związane 
z zagrożeniami takimi jak : prędkość, alkohol, zły stan techniczny i brak obowiązkowego wyposażenia 
pojazdów- skierowane do użytkowników jednośladów. Widoczność w ruchu drogowym użytkowników 
jednośladu. Promowanie bezpiecznych zachowań i zalecenie używania kasków i elementów 
odblaskowych przez rowerzystów. 

• 21.09.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 23 w Gorzowie Wlkp. - 50 osób (zajęcia na 
Miasteczku Ruchu Drogowego w Parku Kopernika w związku z Europejskim Dniem bez 
Samochodu), 

• 13.06.2018 r. - SP nr 2 i SP nr 9 w Gorzowie Wlkp. - 30 osób ( Egzamin na kartę rowerową 
na Miasteczku Ruchu Drogowego w Parku Kopernika), 



• 11.06.2018 r.- SP nr 6 i SP nr 12 w Gorzowie Wlkp.- 80 osób (Egzamin na kartę rowerową 
na Miasteczku Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Paderewskiego), 

• 28.05.2018 r. - SP nr 9 w Gorzowie Wlkp. - 50 osób ( Egzamin na kartę rowerową na 
Miasteczku Ruchu Drogowego w Parku Kopernika), 

• 24.05.2018 r. - 37 osób ( Konkurs " Bezpieczne Wakacje z LUPO" na Miasteczku Ruchu 
Drogowego w Parku Kopernika), 

• 27.04.2018 r. , 11.05.2018 r. - 60 osób - Eliminacje Powiatowe do Turnieju Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, 

• 02.06.2018r. -Pole Golfowe Zawarcie- 200 osób - nagranie spotu informacyjno -
edukacyjnego dla kierowców i rowerzystów, 

• 27.05.2018 r.- Klub Sportowy Ad mira- festyn GCPR- 200 osób, 
• 12.06.2018 r.- 36 osób- (konkurs" 10-latek w ruchu Drogowym"). 

Działanie profilaktyczno - edukacyjne pn. " Dla każdego jest miejsce na drodze". Promowanie 
bezpiecznego korzystania z drogi przez poszczególnych uczestników ruchu drogowego 
z uwzględnieniem części drogi przeznaczonej dla danej grupy ( np. drogi rowerowej, chodnika, 
pobocza, właściwej strony jezdni lub pasa ruchu). 

• 29.05.2018 r.- Konkurs" Bądź bezpieczny na drodze- 21 osób, 
• 26.05.2018 r. - Piknik rodzinny na tzw. Kwadracie- 400 osób (Mobilne Miasteczko Ruchu 

Drogowego), 
• 29.05.2018 r. - Dzień Dziecka w KMP w Gorzowie Wlkp. - 150 osób ( Mobilne Miasteczko 

Ruchu Drogowego), 
• 05.06.2018r.- Debata społeczna w Kostrzynie nad Odrą -15 osób, 
• 17.06.2018 r. -Koncert charytatywny w Baczynie- 300 osób, 
• 25.05.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 4 w Kostrzynie nad Odrą - 83 osoby (Mobilne 

Miasteczko Ruchu Drogowego), 
• 10.09.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 6 w Gorzowie Wlkp. Program pn. " Bezpieczny 

Przedszkolak idzie do szkoły''- 66 osób (Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego). 

Działanie profilaktyczno - edukacyjne pn. " Nie zabijaj". Działanie na rzecz trzeźwości za kierownicą 
i jazdy z dopuszczalną prędkością: 

• 16.11.2018 r. Dom dziennego pobytu dla seniorów w Gorzowie Wlkp. przy ul. Hejmanowskiej 
-32 osoby, 

• 19.11.2018 r. ZSTiO w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Czereśniowej - 28 osób. 

Działanie profilaktyczno - edukacyjne pn. " Twoje światła - Twoje Bezpieczeństwo". Działania na 
rzecz sprawnych świateł w pojeździe: 

• 16.11.2018 r. Dom dziennego pobytu dla seniorów w Gorzowie Wlkp. przy ul. Hejmanowskiej 
-32 osoby, 

• 19.11.2018 r. ZSTiO w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Czereśniowej- 28 osób. 

Spotkania profilaktyczne w ramach działań "Kręci mnie bezpieczeństwo ... przez cały rok 
szkolny". Kampania MSWiA, która adresowana jest do najmłodszych uczestników ruchu drogowego, 
zwłaszcza uczniów szkól podstawowych. Podczas spotkań z najmłodszymi przypominano 
podstawowe zasady ruchu drogowego, uczono znaczenia znaków drogowych, a także utrwalano nr 
alarmowe. Podczas zajęć wykorzystywano Autochodziki wraz z drogą oraz z znakami drogowymi. 
Ponadto poruszano wszelką tematykę związaną zasadami bezpieczeństwa w tym jak korzystać 
z Internetu aby uniknąć zagrożeń. Spotkania zrealizowano w następujących terminach: 

• Szkoły z terenu miasta Gorzowa Wlkp. i powiatu gorzowskiego- w styczniu i lutym 2018 
• Profilaktycy oraz dzielnicowi odbyli około 83 spotkań poświęconych przygotowywaniu dzieci 

do bezpiecznego spędzenia ferii 
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzowie Wlkp. ul. Zamenhofa 2a- 09.01.2018r. ( 46 osób) 
• Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. ul. Łokietka 23 - 05-06.02.2018r. - 3 

spotkania poprowadzone wspólnie z pracownikami WOM dotyczące zagrożeń z sieci- udział 

wzięło około 1 00 uczniów 
• Szkoły w Santoku, Janczewie, Różankach, Klodawie, Lubiszynie, Stawie, Baczynie, 

Ściechowie, Lipkach Wielkich Ciecierzycach, Boleminie, Bogdańcu, Jasiniec, Lubczyno, Jenin 
5-9.02.2018r. 
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W ramach "Dnia Bezpiecznego Internetu" - dzielnicowi przeprowadzili 29 spotkań w których 
łącznie udział wzięło 506 uczniów. 

• Miejskie Centrum Kultury "Jedynka" w Gorzowie Wlkp. ul. Chrobrego 9 - 12.02.2018r. 
22 dzieci. 

• Młodzieżowe Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. ul. Wawrzyniaka 66A - 13.02.2018r. -
14 dzieci. 

• Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne SŁOWIANKA w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska 
20.02.2018r. - 60 dzieci. 

• Świetlica Stokrotka w Gorzowie Wlkp. ul. Batalionu Zośka- 21.02.2018r.- 11 dzieci. 
• Juniorlab w Gorzowie Wlkp. ul Szarych Szeregów 1B/6 w dniach 15.02.2018r. oraz 

22.02.2018r.- 24 dzieci. 
• Warta Gorzów w Gorzowie Wlkp. ul. Mickiewicza 37 - 14.02.2018r. oraz 23.02.2018r. -

51 dzieci. 
• Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. ul. Warszawska 35 - 14.02.2018r. i 21.02.2018r -

33 dzieci. 
• Zajęciownia w Gorzowie Wlkp. ul. Bora Komorowskiego 41/1- 16.02.2018r.- 13 dzieci. 
• Klub Kle Kle Kids w Gorzowie Wlkp. ul. Korfantego 9A- 22.02.2018r.- 15 dzieci. 
• Szkoła Podstawowa w Kłodawie ul. Szkolna 1 - 28.02.2018r. -26 uczniów. 
• Szkoła Podstawowa w Bogdańcu - 07.03.2018r. - Wspólnie z Akademią Bezpieczeństwa 

PZU - 8 spotkań około 91 osób 
• Szkoła Podstawowa nr 9 w Gorzowie Wlkp. ul. Nowa 1 - 08.03.2018r. - 19 uczniów 
• Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. ul. Wyszyńskiego 122 - 12.03.2018r. 

45 uczniów 
• Zespół Szkół nr 14 w Gorzowie Wlkp. ul Mościckiego 3- 26.03.2018r. - 18 uczniów 
• Szkoła Podstawowa nr 10 w Gorzowie Wlkp. ul. Towarowa 21 - 06.04.2018r. Apel pod nazwą 

"Agresji- STOP" uczestniczyło około 215 osób 
• Kłodawa ul. Gorzowska -19.05.2018r. "Kłodawska majówka" 
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. ul. Dunikowskiego 5 -12.05.2018r. 

-280 osób. 
• Szkoła Podstawowa nr 20 w Gorzowie Wlkp. ul. Szarych Szeregów- 26.05.2018r. -około 300 

osób. 
• Szkoła Podstawowa nr 20 w Gorzowie Wlkp. ul. Szwoleżerów- 26.05.2018r około 320 osób. 
• Filharmonia w Gorzowie Wlkp. uL Dziewięciu Muz 1 O - 07.06.2018r. -około 300 uczniów. 
• Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Paderewskiego - maj-czerwiec 

2018r. -odbyło się 5 spotkań, w których udział wzięło 130 uczniów. 
• Szkoła Podstawowa w Ciecierzycach - 10.06.2018r.- około 120 osób. 
• Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. ul. Wyszyńskiego 122 - 29.05.2018r. - 80 

uczniów 

Konkurs plastyczny pn. "Wakacje z naturą" adresowany do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. 
Udział wzięło 7 szkół, łącznie zgłoszono 98 prac. Nagrodzonych zostało 20 osób (za I-III miejsce oraz 
17 wyróżnień). 

• Szkoła Podstawowa nr 5 w Gorzowie Wlkp. AL Konstytucji 3 Maja 44- 15.06.2018r. 
• Szkoła Podstawowa nr 13 w Gorzowie Wlkp. ul. Paderewskiego -15.06.2018r. 
• Szkoła w Baczynie - 17.06.2018r. 
• Szkoła Podstawowa w Boleminie 18.06.2018r. oraz 20.06.2018r. -77 dzieci 
• Szkoła Podstawowa nr 9 w Gorzowie Wlkp. ul. Nowa 7-18.06.2018r. "Turniej Bezpieczeństwo 

ponad Wszystko" -około 87 dzieci. 
• Nadleśnictwo Kłodawa- 19.06.2018r.- 45 dzieci z klas 
• Szkoła Podstawowa w Baczynie- 20.06.2018r. - 80 dzieci. 
• Szkoła Specjalna w Gorzowie Wlkp. ul. Dunikowskiego- 21.06.2018r.- 65 dzieci. 

"Program działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych na lata 2018-2020", "Program 
działań Policji na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów na lata 2018-2020". Programy poświęcone 
niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, pieszym i rowerzystom. Głównym celem 
przedmiotowych programów jest poprawa bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom, którego 
osiągnięcie przewiduje się poprzez realizację skoordynowanych działań na terenie KMP w Gorzowie 
Wlkp. W ramach ww. programów zrealizowano szereg spotkań z podczas których poruszano tematy 
związane z bezpieczeństwem na drodze, najmłodszych uczono jak prawidłowo korzystać miejsc 

3 



przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów. Do zajęć praktycznych wykorzystywano mobilne 
miasteczko ruchu drogowego wraz z drogą i oznakowaniem. Spotkania odbyły się w następujących 
terminach: 

• 29.05.2018 r.- Konkurs" Bądź bezpieczny na drodze- 21 osób 
• 26.05.2018 r. - Piknik rodzinny na tzw. Kwadracie - 400 osób (Mobilne Miasteczko Ruchu 

Drogowego) 
• 29.05.2018 r. -Dzień Dziecka w KMP w Gorzowie Wlkp.- 150 osób ( Mobilne Miasteczko 

Ruchu Drogowego) 
• 05.06.2018r. -Debata społeczna w Kostrzynie nad Odrą- 15 osób 
• 17.06.2018 r. -Koncert charytatywny w Baczynie- 300 osób 
• 25.05.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 4 w Kostrzynie nad Odrą - 83 osoby (Mobilne 

Miasteczko Ruchu Drogowego) 
• 10.09.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 6 w Gorzowie Wlkp. Program pn. " Bezpieczny 

Przedszkolak idzie do szkoły"- 66 osób (Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego) 
• 21.09.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 23 w Gorzowie Wlkp. - 50 osób ( zajęcia na 

Miasteczku Ruchu Drogowego w Parku Kopernika w związku z Europejskim Dniem bez 
Samochodu) 

• 13.06.2018 r. - SP nr 2 i SP nr 9 w Gorzowie Wlkp. - 30 osób ( Egzamin na kartę rowerową 
na Miasteczku Ruchu Drogowego w Parku Kopernika) 

• 11.06.2018 r.- SP nr 6 i SP nr 12 w Gorzowie Wlkp.- 80 osób (Egzamin na kartę rowerową 
na Miasteczku Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Paderewskiego) 

• 28.05.2018 r. - SP nr 9 w Gorzowie Wlkp. - 50 osób ( Egzamin na kartę rowerową na 
Miasteczku Ruchu Drogowego w Parku Kopernika) 

• 24.05.2018 r. - 37 osób ( Konkurs " Bezpieczne Wakacje z LUPO" na Miasteczku Ruchu 
Drogowego w Parku Kopernika) 

• 27.04.2018 r. , 11.05.2018 r. - 60 osób- Eliminacje Powiatowe do Turnieju Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego 

• 02.06.2018r. -Pole Golfowe Zawarcie- 200 osób - nagranie spotu informacyjno -
edukacyjnego dla kierowców i rowerzystów 

• 27.05.2018 r.- Klub Sportowy Ad mira- festyn GCPR- 200 osób 
• 12.06.2018 r.- 36 osób- (konkurs" 10-latek w ruchu Drogowym") 
• 26.09.2018 r.- SP w Ciecierzycach- 69 osób 
• 21.09.2018 r. - Przedszkole "Wesoła Gromadka" w Gorzowie Wlkp.- 16 osób (mobilne 

miasteczko ruchu drogowego) 
• 20.09.2018 r.- Oddział Przedszkolny przy SP nr 16 w Gorzowie Wlkp.- 47 osób 
• 18.09.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 25 w Gorzowie Wlkp. - 150 osób 
• 17.09.2018 r.- SP w Santoku- 280 osób 
• 14.09.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp.- 43 osoby (zajęcia praktyczne 

na przejściu dla pieszych przy rondzie Górczyńskiej 
• 13.09.2018 r.- SP w Deszcznie- 200 osób (mobilne miasteczko ruchu drogowego) 
• 10.09.2018 r.-- Przedszkole Miejskie nr 6 w Gorzowie Wlkp.- 66 osób 
• 18.06.2018 r. - SP w Boleminie- 47 osób 
• 26.04.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 27 w Gorzowie Wlkp.- 120 osób 
• 25.04.2018r r. - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Witnicy- 220 osób (mobilne miasteczko 

ruchu drogowego) 
• 24.04.2018 r.- Przedszkole" Akademia Smyka"- 40 osób 
• 19.04.2018 r. - Dzień Otwarty w KMP w Gorzowie Wlkp. - 150 osób (mobilne miasteczko 

ruchu drogowego) 
• 10.04.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. - 40 osób ( zajęcia na 

Miasteczku Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Paderewskiego) 

Spotkania profilaktyczne w ramach działań "Program Policji na rzez poprawy bezpieczeństwa 
pieszych w 2018 roku ". Program poświęcony pieszym, realizowany jest w trzech obszarach 
tj. działań prewencyjno - kontrolnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych, edukacji oraz 
mzyn1eru ruchu drogowego. Podczas spotkań z pieszymi poruszano tematy związane 

z bezpieczeństwem na drodze, najmłodszych uczono jak prawidłowo korzystać z przejść dla pieszych. 
Do zajęć praktycznych wykorzystywano Autochodziki wraz z drogą oraz znakami drogowymi. 
Spotkania odbyły się w następujących terminach: 
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• 25.01.2018 r. -Zespół Szkół Mechanicznych- 35 uczniów, 
• 21.02.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 20 w Gorzowie Wlkp.- 89 osób, 
• 06.03.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp.- 92 osób, 
• 07.03.2018 r.- Szkoła Podstawowa nr 2 w Bogdaniec -cała szkoła (około 300 uczniów), 
• 08.03.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 22 w Gorzowie Wlkp.- 34 osób, 
• 14.03.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 29 w Gorzowie Wlkp. -138 osób, 
• 21.03.2018 r. -Działania Dzień Wagarowicza DNI OTWARTE.- 45 osób, 
• 22.03.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 18 w Gorzowie Wlkp.- 50 osób, 
• 10.04.2018 r.- Przedszkole Miejskie ul. Maczka w Gorzowie Wlkp.- 21 osób, 
• 26.04.2018 r,- Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp.- 80 osób, 
• 08.05.2018 r.- Miejskie Przedszkole nr 21 w Gorzowie Wlkp.- 65 osób, 
• 10.05.2018r.- Miejskie Przedszkole Integracyjne w Gorzowie Wlkp. -19 osób, 
• 18.05.2018 r. - Niepubliczne Przedszkole Miejskie Miłosierdzia Bożego w Gorzowie Wlkp. -

58 osób, 
• 29.05.2018 r. - Dzień Otwarty KMP w Gorzowie Wlkp. SP nr 20, SP nr 2, SP Prywatna - 80 

osoby, 
• 10.06.2018 r. -Miejskie Przedszkole nr 6 w Gorzowie Wlkp. -66 osób, 
• 18.06.2018 r.- Szkoła Podstawowa Bolemin w Gorzowie Wlkp.- 47 osób, 
• 18.06.2018 r.- Szkoła Podstawowa nr 9 w Gorzowie Wlkp.- 87 osób, 
• 19.06.2018 r.- Działania Wyprzedzające- Kłodawa- 45 osoby, 
• 20.06.2018 r.- Szkoła Podstawowa Baczyna- 80 osób, 
• 21.06.2018 r. -Specjalna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp. - 80 osób, 
• 26.06.2018 r. - Centrum Sportowo Rehabilitacyjne w Gorzowie Wlkp. - 32 osób, 
• 26.06.2018 r.- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Gorzowie Wlkp.- 37 osób, 
• 26.06.2018 r.- Księgarnia Kle Kle KlD S w Gorzowie Wlkp. -20 osób, 
• 26.06.2018 r.- Społeczna Szkoła Edukacyjna w Gorzowie Wlkp. -15 osób, 
• 28.06.2018 r. - Fundacja Pozytywka w Gorzowie Wlkp.- 15 osób, 
• 28.06.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 31 w Gorzowie Wlkp.- 80 osób, 
• 29.06.2018 r.- Lipy Gmina Kłodawa-100 osób, 
• 29.06.2018 r.- Teatr im. Juliusza Osterwy.- 30 osób, 
• 02.07.2018 r.- Fundacja Akademia Tańca w Gorzowie Wlkp. -15 osób, 
• 04.07.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 16 w Gorzowie Wlkp.- 63 osób, 
• 04.07.2018 r.- Akademia Twórczego Juniora w Gorzowie Wlkp. -17 osób, 
• 04.07.2018 r.- Studio Tańca Parkieciarnia w Gorzowie Wlkp.- 8 osób, 
• 04.07.2018 r.- Juniorlab w Gorzowie Wlkp. -13 osób, 
• 06.08.2018 r.- Studio Tańca Parkieciarnia w Gorzowie Wlkp.- 8 osób, 
• 06.08.2018 r.- Juniorlab w Gorzowie Wlkp.- 9 osób, 
• 06.08.2018 r.- Buźka Akademia Twórczego Juniora w Gorzowie Wlkp. -14 osób, 
• 06.08.2018 r.- Słowianka w Gorzowie Wlkp.- 58 osób, 
• 06.08.2018 r. - Fundacja Akademia Tańca Dorian W eisner w Gorzowie Wlkp. - 8 osób, 
• 08.08.2018 r.- Ośrodek Technologiczny Stanowice -16 osób, 
• 08.08.2018 r.- Pabianie miejsce wypoczynku- 14 osób, 
• 14.08.2018 r.- ul. Kossaka 1 miejsce półkolonii -7 osób, 
• 17.08.2018 r. -Studio Tańca Parkieciarnia w Gorzowie Wlkp. - 8 osób, 
• 21.08.2018 r.- Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp.- 15 osób, 
• 22.08.2018 r.- Juniorlab w Gorzowie Wlkp.- 8 osób, 
• 23.08.2018 r.- Świetlica Stokrotka miejsce półkolonii w Gorzowie Wlkp.- 10 osób, 
• 10.09.2018 r.- Miejskie Przedszkole nr 6 w Gorzowie Wlkp.- 66 osób, 
• 13.09.2018 r.- Szkoła Podstawowa w Deszcznie- 159 osób, 
• 17.09.2018 r.- Szkoła Podstawowa w Santoku- 96 osób, 
• 20.09.2018 r.- Oddział Przedszkolny w SP 16 w Gorzowie Wlkp.- 47 osób, 
• 21.09.2018 r.- Park Kopernika Dzień bez samochodu- 50 osób, 
• 26.09.2018 r.- Szkoła Podstawowa Ciecierzyce- 53 osób, 
• 28.09.2018 r.- Katolicka Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp.- 66 osób, 
• 02.10.2018 r.- Prywatna Szkoła Artystyczna w Gorzowie Wlkp.- 63, 
• 03.10.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 29 w Gorzowie Wlkp.- 107 osób, 
• 12.10.2018 r.- Szkoła Podstawowa nr 5 w Gorzowie Wlkp.- 62 osoby, 
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• 15.10.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 3 w Gorzowie Wlkp.- 44 osoby, 
• 17.10.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 22 w Gorzowie Wlkp.- 43 osoby, 
• 23.10.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 6 w Gorzowie Wlk.- 20 osób, 
• 30.10.2018 r.- Szkoła Podstawowa w Kłodawie- 40 osób, 
• 16.11.2018 r.- Dom Dziennego Pobytu w Gorzowie Wlkp.- 32 osoby, 
• 21.11.2018 r.- Szkoła Podstawowa nr 5 w Gorzowie Wlkp.- 19 osób. 

Działanie profilaktyczno - edukacyjne pn. "Świeć przykładem - Podaj dalej", "Dzień Odblasku". 
Przypomnienie i uświadomienie o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych przez pieszych. 

• 20.09.2018 r. -Oddział Przedszkolny przy SP nr 16 w Gorzowie wlkp. -47 osób, 
• 01.10.2018 r. - Katolicka SP w Gorzowie Wlkp. - 17 osób "Ogólnopolski Policyjny Dzień 

Odblasków"- wręczanie elementów odblaskowych pod szkołami, 
• 03.10.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 21 - 93 osoby (Mobilne Miasteczko Ruchu 

Drogowego), 
• 09.10.2018 r. -Wojewódzka i Miejska Bibliotek Publiczna w Gorzowie Wlkp. - Spotkanie 

z seniorami- 50 osób, 
• 15.10.2018 r. -Przedszkole Miejskie nr 3 w Gorzowie Wlkp. -45 osób, 
• 17.10.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 22 w Gorzowie Wlkp. -45 osób, 
• 23.10.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 6 w Gorzowie Wlkp. -25 osób, 
• 30.10.2018 r. -Świetlica SP w Kłodawie- 45 osób, 
• 15.11.2018 r. - SP nr 17 w Gorzowie Wlkp. - 46 osób, 
• 16.11.2018 r. - Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Gorzowie Wlkp. przy 

ul. Hejmanowksiej - 32 osoby, 
• 21.11.2018 r.- SP w Deszcznie-53 osoby. Wręczanie odblasków wspólnie z radiem RMF 

FM, 
• 18.12.2018 r. -Wręczanie odblasków pod placówkami oświatowymi wspólnie z Radiem 

Zachód. 

Spotkania profilaktyczne w ramach działań "Bezpieczny przedszkolak". Konkurs z wiedzy 
o bezpieczeństwie adresowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Tematem spotkań były m.in. podstawowe 
zasady ruchu drogowego. Przekazano także informacje dol. prawidłowych zachowań w sytuacjach 
zagrożeń na drodze. Spotkania zrealizowano w następujących terminach: 

• 20.09.2018 r.- Oddział Przedszkolny w SP 16 w Gorzowie Wlkp.- 47 osób, 
• 02.03.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 13w Gorzowie Wlkp.- 17 osób, 
• 05.03.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 20 w Gorzowie Wlkp.- 57 osób, 
• 06.03.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp.- 34 osób, 
• 14.03.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 29 w Gorzowie Wlkp.- 88 osób, 
• 22.03.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 18 w Gorzowie Wlkp.- 38 osób, 
• 23.10.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 6 w Gorzowie Wlkp.- 20 osób, 
• 15.10.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 3 w Gorzowie Wlkp.- 44 osoby, 
• 05.09.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 14 w Gorzowie Wlkp.- 69 osób, 
• 28.06.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 31 w Gorzowie Wlkp.- 35 osób, 
• 18.05.2018 r.- Przedszkole Miłosierdzia Bożego w Gorzowie Wlkp.- 38 osób, 
• 08.05.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 21 w Gorzowie Wlkp.- 24 osoby, 
• 26.04.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp.- 78 osób, 
• 12.09.2018 r.- Przedszkole ELEMELEK w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 64-62 osoby, 
• 20.09.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp. - 26 osób, 
• 24.09.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 10 w Gorzowie Wlkp.- 46 osób, 
• 02.10.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 7 w Gorzowie Wlkp. - 66 osoby, 
• 03.10.2018 r. -Przedszkole "Dziecięcy Raj" w Gorzowie Wlkp. - 17 osób, 
• 11.10.2018 r. - Prywatna Szkoła Artystyczna w Gorzowie Wlkp. - 1 O dzieci, 
• 14.11.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 16 w Gorzowie Wlkp. - 23 osoby, 
• 16.11.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 1 w Gorzowie Wlkp.- 40 osób, 
• 20.11.2018 r. -Przedszkole Miejskie nr 11 w Gorzowie Wlkp. - 44 osoby, 
• 20.11.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 23 w Gorzowie Wlkp.- 47 osoby, 
• 21.11.2018 r. -Przedszkole Miejskie nr 30 w Gorzowie Wlkp. - 49 osób, 
• 21.11.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 22 w Gorzowie Wlkp.- 41 osób, 
• 22.11.2018 r. -Przedszkole Miejskie nr 2 w Gorzowie Wlkp. - 23 osoby, 
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• 23.11.2018 r. '-Przedszkole Miejskie nr 12 w Gorzowie Wlkp. -45 osób, 
• 23.11.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 19 w Gorzowie Wlkp.- 50 osób, 
• 26.11.2018 r. -Przedszkole Miejskie nr 27 w Gorzowie Wlkp. -48 osób, 
• 26.11.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 15 w Gorzowie Wlkp.- 20 osób, 
• 29.11.2018 r. -Przedszkole Miejskie nr 20 w Gorzowie Wlkp. -50 osób, 
• 04.12.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 9 w Gorzowie Wlkp.- 18 osób. 

Spotkania profilaktyczne w ramach działań "świeć przykładem" i "Dzień Odblasku", w których 
uczestniczyło 748 uczniów. Celem przedsięwzięcia było przypomnienie i uświadomienie o potrzebie 
korzystania z elementów odblaskowych przez pieszych. Spotkania zrealizowano w następujących 
terminach: 

• 03.10.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 25 w Gorzowie Wlkp. - 100 osób, 
• 06.10.2018 r.- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 16 w Gorzowie Wlkp.- 70 

osób, 
• 11.10.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 9 w Gorzowie Wlkp. -44 osoby, 
• 17.10.20178 r.- Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp. -107 osób, 
• 20.10.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 16 w Gorzowie Wlkp. -63 osoby, 
• 26. 10.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp. -43 osoby, 
• 26.10.2018 r. -Przedszkole Miejskie nr 27 w Gorzowie Wlkp. - 22 osoby, 
• 27.10.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp. -12 osób, 
• 13.10.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp.- 43 osoby, 
• 20.10.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 16 w Gorzowie Wlkp.- 18 osób, 
• 24.10.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 13 w Gorzowie Wlkp. - 41 osób, 
• 24.10.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 7 w Gorzowie Wlkp.- 40 osób, 
• 26.10.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp. -22 osoby, 
• 26.10.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 27 w Gorzowie Wlkp. - 15 osób, 
• 27.10.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 32 w Gorzowie Wlkp. - 15 osób, 
• 15.11.2018 r. -Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bogdańcu- 25 osób, 
• 16.11.2018 r. -Seniorzy z Fundacji "Pozytywka" w Gorzowie Wlkp. - 18 osób, 
• 15.12.2018 r. Szkoła Podstawowa nr 13 w Gorzowie Wlkp.- 50 osób. 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży: 
28.04.2018 r.- spotkanie z młodzieżą szkół gimnazjalnych (150 uczniów) w Kinie Helios, w ramach 
projektu "Kino na Temat". Podczas projekcji filmu "Nowy" omówiona została tematyka wykluczeń 
i zagrożeń związanych z dyskryminacją oraz nietolerancją. 
Kwiecień -wrzesień 2018 r. -udział w festynach i imprezach, podczas których organizowano policyjne 
stoiska profilaktyczno-prewencyjne, gdzie informowano, głównie odwiedzające je dzieci i młodzież, 
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, numerach alarmowych, zadaniach Policji. Przekazywano 
także informacje dotyczące aplikacji "Moja Komenda" i "Krajowa Mapa Zagrożeń". Ponadto spotkania 
te realizowano pod hasłem "Kręci mnie bezpieczeństwo ... nad wodą" - w związku z tym szczególnie 
omawiano bezpieczne zachowania na drodze, bezpieczny Internet i bezpieczne wakacje, w tym 
bezpieczne zachowania nad wodą i sporty wodne. Uczestnikom wręczane były materiały, poświęcone 
tej tematyce- ulotki i naklejki. Działania te były przeprowadzone w terminach: 

• 07.04.2018 r.- impreza pn. "Niebieski bieg- charytatywnie dla autystów" w Gorzowie Wlkp. 
w Parku Róż, 

• 14.04.2018 r.- Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego w Gorzowie Wlkp., 
• 12.05.2018 r.- Festyn przy SP 16 w Gorzowie Wlkp. ul. Dunikowskiego 5, 
• 19.05.2018 r. - Kłodawska Majówka, 
• 26.05.2018 r. - Festyn szkolny przy SP 20 w Gorzowie Wlkp. ul. Szarych Szeregów 7, 
• 26.05.2018 r.- Festyn Rodzinny przy SP 13 w Gorzowie Wlkp. ul. Szwoleżerów 2, 
• 26.05.2018 r. - Festyn Rodzinny przy Przedszkolu Miejskim nr 7 w Gorzowie Wlkp. 

ul. Głowackiego 4, 
• 26.05.2018 r.- Piknik Rodzinny w Gorzowie Wlkp. na "Kwadracie", 
• 26.05.2018 r.- Festyn Rodzinny przy CSR "Słowianka", 
• 27.05.2018 r.- Festyn GCPR-u na terenieKS Ad mira w Gorzowie Wlkp. ul. Wał Okrężny, 
• 29.05.2018 r. - Piknik rodzinny Fundacji Mam Marzenie przy Przedszkolu Miejskim nr 20 

w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 47, 
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• 10.06.2018 r.- Festyn Charytatywny w Kłodawie, 
• 10.06.2018 r. -Festyn Rodzinny w Ciecierzycach, 
• 15.06.2018 r. - Piknik Rodzinny w Gorzowie przy ul. Prądzyńskiego, 
• 15.06.2018 r. - Piknik Rodzinny przy SP 5 w Gorzowie Wlkp. Al. Konstytucji 3 Maja, 
• 15.06.20.18 r. -Festyn Rodzinny przy SP 13 w Gorzowie Wlkp. ul. Paderewskiego 5 
• 16.06.2018 r. - Festyn Rodzinny przy Przedszkolu Miejskim nr 25 w Gorzowie Wlkp. 

ul. Długosza 34, 
• 16.06.2018 r. - Festyn Rodzinny przy Przedszkolu Integracyjnym nr 27 w Gorzowie Wlkp. 

ul. Śląska 42, 
• 16.06.2018 r. - Festyn Rodzinny przy Przedszkolu Miejskim nr 30 w Gorzowie Wlkp. 

ul. Ta czaka 1 a, 
• 07.07.2018 r.- Piknik Rodzinny w Krasowcu, 
• 12.07.2018 r.- OW Nierzym "Bieg 3 jezior", 
• 18.08.2018 r. -obchody Święta Wojska Polskiego w Gorzowie Wlkp. Plac Grunwaldzki, 
• 01.09.2018 r.- Festyn pn. "Spędź wolny czas z rodziną", 
• 05.09.2018 r.- Festyn przy Hospicjum w Gorzowie Wlkp. ul. Stilonowa 21, 
• 21.09.2018 r. - Festyn rodzinny przy Przedszkolu Miejskim nr 22 w Gorzowie Wlkp. 

ul. Szarych Szeregów, 
• 08.09.2018 r. -Festyn Rodzinny przy SP nr 2 w Gorzowie Wlkp. ul. Zamenhofa, 

Spotkania profilaktyczne "Bezpieczny przedszkolak" w przedszkolach i w szkołach podstawowych. 
Spotkania mające na celu przekazanie najmłodszym podstawowych zasad bezpieczeństwa ( 
bezpieczna zabawa, kontakt z osobą obcą, psem). Spotkania odbywały się w formie pogadanek oraz 
ćwiczeń praktycznych. Zajęcia przeprowadzono w następujących placówkach: 

• 09.02.2018 r. -Przedszkole Miejskie nr 18 w Gorzowie Wlkp. ul. Łużycka 8- 50 dzieci, 
• 22.03.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 18 w Gorzowie Wlkp. ul. Łużycka 8-45 dzieci, 
• 21.05.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 16 w Gorzowie Wlkp. ul. Wiejska 6-39 osób, 
• 21.06.2018 r. - Przedszkole KOLOROWE MOTYLE w Gorzowie Wlkp. ul. Dekerta- 62 

osoby, 
• 12.09.2018 r.- Przedszkole ELEMELEK w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 64-62 osoby, 
• 20.09.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp. - 150 osób, 
• 21.09.2018 r.- Przedszkole w Kłodawie- 116 osób, 
• 24.09.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 10 w Gorzowie Wlkp.- 46 osób, 
• 02.1 0.2018r. -Przedszkole Miejskie nr 7 w Gorzowie Wlkp. - 137 osoby, 
• 03.10.2018 r. -Przedszkole Niepubliczne "Dziecięcy Raj" - 93 osób, 
• 11.10.2018 r. - Prywatna Szkoła Artystyczna w Gorzowie Wlkp. - 1 O osób, 
• 24.10.2018 r. -Przedszkole Miejskie nr 21 w Gorzowie Wlkp. - 17 osób, 
• 14.11.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 16 w Gorzowie Wlkp.- 23 osoby, 
• 16.11.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 1 w Gorzowie Wlkp. -40 osób, 
• 20.11.2018 r. -Przedszkole Miejskie nr 23 w Gorzowie Wlkp. - 47 osób, 
• 20.11.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 11 wGorzowieWikp. -44 osoby, 
• 21.11.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 30 w Gorzowie Wlkp.- 49 osób, 
• 21.11.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 22 w Gorzowie Wlkp.- 41 osób, 
• 22.11.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 2 w Gorzowie Wlkp.- 23 osoby, 
• 23.11.2018 r. -Przedszkole Miejskie nr 19 w Gorzowie Wlkp. -50 osób, 
• 23.11.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 12 w Gorzowie Wlkp.- 45 osób, 
• 26.11.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 27 w Gorzowie Wlkp.- 48 osób, 
• 26.11.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 15 w Gorzowie Wlkp. - 20 osób, 
• 29.11.2018 r.- Przedszkole Miejskie nr 20 w Gorzowie Wlkp.- 50 osób, 
• 04.12.2018 r. -Przedszkole Miejskie nr 9 w Gorzowie Wlkp. - 18 osób. 

Spotkania profilaktyczne z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjanych 
dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich i cyberprzemocy, organizowane w formie wykładów i 
pogadanek. 

• 08.01.2018r.- Prywatna Szkoła Artystyczna w Gorzowie Wlkp. ul. Cegielskiego- 25 osób 
• 09.01.2018. -Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzowie Wlkp. ul. Zamenhofa- 46 osób 
• 10.01.2018r.- Zespół Szkół Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza 

Wielkiego 65 B - 34 osoby 
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• 18.01.2018r. - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. 
ul. Czereśniowa- 66 osób 

• 31.01.2018r- Zespół Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska- 120 osób 
• 06.02.2018r. - Prywatna Szkoła o Profilu Artystycznym w Gorzowie ul. Cegielskiego -

117 osób 
• 09.02.2018r. Społeczna Szkoła Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp. 

na ul. Kazimierza Wielkiego- 32 osoby 
• 05.03.2018r. -Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy ul. Traugutta- 68 osób 
• 07.03.2018r.- Zespół Szkół w Bogdańcu- 91 osób 
• 08.03.2018r. -Szkoła Podstawowa nr 9 w Gorzowie Wlkp. ul. Nowa- 19 osób 
• 13.03.2018r. -Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. ul. Poznańska -50 osób 
• 26.03.2018r.- Zespół Szkół nr 14 w Gorzowie Wlkp. ul. Mościckiego 3- 18 osób 
• 06.04.2018r.- Szkoła Podstawowa nr 10 w Gorzowie Wlkp.- 215 osób 
• 23.04.2018r. - Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska 

67-58 osób 
• 11.05.2018r. - Kino 60 Krzeseł w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska- 70 osób 
• 17.09.2018r.- Szkoła Podstawowa w Santoku- 60 osób 
• 05.1 0.2018r. -Szkoła Podstawowa Jeniniec- 58 osób 
• 30.1 0.2018r. -Szkoła Podstawowa w Boleminie- 20 osób 
• 21.11.2018r. -Szkoła Podstawowa w Kłodawie- 29 osób 
• 1 0.12.2018r. - Katolickie Liceum w Gorzowie Wlkp. ul. Drzymały- 80 osób 
• 10.12.2018r.- Szkoła Podstawowa w Ciecierzycach- 14 osób 
• 18.12.2018r. -Szkoła Podstawowa w Janczewie- 20 osób 
• 09.01.2018r.- Katolicka Szkoła Podstawowa Gorzów Wlkp., 39 uczniów 
• 11.01.2018r- Liceum Ogólnokształcące Plastyczne Gorzów Wlkp., 26 uczniów 
• 12.01.2018r- Katolicka Szkoła Podstawowa Gorzów Wlkp., 13 uczniów 
• 17.01.2018r. -Specjalna Szkoła Podstawowa Gorzów Wlkp., 12 uczniów 
• 23.01.2018r. -l Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., 32 uczniów 
• 24.01.2018r.- Specjalna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp., 17 uczniów 
• 29.01.2018r. -Zespół Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., 22 uczniów 
• 28.02.2018r.- Szkoła Podstawowa w Kłodawie- 26 uczniów 
• 06.04.2018r.- Katolicka Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp. 17 uczniów 
• 09.04.2018r.- Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.,- 25 uczniów 
• 13.04.2018r. -Artystyczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp.,- 13 uczniów 
• 17.05.2018r.- Technikum nr 1 w Gorzowie Wlkp.,- 80 uczniów 
• 05.06.2018r.- Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.,- 38 uczniów 
• 18.06.2018r.- Szkoła Podstawowa nr 9 w Gorzowie Wlkp.,- 87 uczniów 
• 18.06.2018r. -Szkoła Podstawowa w Boleminie- 77 uczniów 
• 20.06.2018r.- Szkoła Podstawowa w Baczynie- 80 uczniów 
• 20.06.2018r.- Szkoła Podstawowa w Baczynie- 80 uczniów 
• 13.09.2018r.- Szkoła Podstawowa w Deszcznie -161 uczniów 
• 17.09.2018r.- Szkoła Podstawowa w Santoku- 115 uczniów 
• 26.09.2018r.- Szkoła Podstawowa w Ciecierzycach- 72 uczniów 
• 28.09.2018r.- Katolicka Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp.,- 69 uczniów 
• 02.11 0.2018r.- Prywatna Szkoła Artystyczna w Gorzowie Wlkp., - 83 uczniów 
• 12.10.2018r.- Szkoła Podstawowa nr 5 w Gorzowie Wlkp.,- 59 uczniów 
• 19.10.2018r.- Prywatna Szkoła Artystyczna w Gorzowie Wlkp.,- 11 uczniów 
• 30.10.2018r.- Szkoła Podstawowa w Kłodawie- 40 uczniów 
• 15.11.2018r. - Szkoła Podstawowa nr 17 w Gorzowie Wlkp.,- 39 uczniów 
• 22.11.2018r.- Artystyczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp.- 14 uczniów 
• 1 0.12.2018r.- Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.- 86 uczniów 

Listopad - grudzień 2018 r. - realizacja programu profilaktycznego pn. "Twoje czyny, Twoja 
odpowiedzialność". Zajęcia skierowane do uczniów klas VI szkół podstawowych organizowane były na 
sali sądowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Uczniowie mieli możliwość spotkać się z sędzią, 
kuratorem sądowym, policyjnym profilaktykiem. Mogli również uczestniczyć w inscenizacji rozprawy 
w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich a także odwiedzić sądowe pomieszczenie dla osób zatrzymanych. 
Głównym założeniem programu było przedstawienie młodym ludziom konsekwencji zachowań 
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związanych z łamaniem prawa, nieprzestrzeganiem podstawowych norm społecznych, które 
prowadzą do demoralizacji, a także wyczulenie młodzieży na zjawiska jak cyberprzemoc i agresja 
rówieśnicza. W ramach programu przeprowadzono zajęcia dla 6 grup uczniów 

Styczeń- czerwiec 2018r. - realizacja spotkań w szkolach gimnazjalnych w ramach Wojewódzkiego 
Programu Prewencyjnego "LUPO" - udział wzięło 5471 uczniów. Zajęcia zostały przeprowadzone 
przez dzielnicowych oraz specjalistów ds. nieletnich w szkołach znajdujących się na terenie powiatu 
gorzowskiego. Cel programu to edukacja dzieci i młodzieży z zakresu odpowiedzialności prawnej 
nieletnich, poszanowanie norm prawa, przeciwdziałania cyberprzemocy, aspekty prawne 
cyberprzestępczości i metody zabezpieczania dowodów cyberprzemocy, uzależnienia, profilaktyka 
alkoholowa i narkotykowa, aspekty prawne narkomanii. 

• Spotkania z uczniami klas VII z 52 szkół podstawowych - 93 spotkania, w których 
uczestniczyło 1877 uczniów. 

• Spotkania z uczniami klas 11 z 35 szkół gimnazjalnych - 11 O spotkań, w których uczestniczyło 
2191 uczniów. 

• Spotkania z uczniami klas III z 29 szkół gimnazjalnych - 67 spotkania, w których 
uczestniczyło 1403 uczniów. 

• Ponadto odbyło się 1 spotkanie z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych, w których 
uczestniczyło 80 osób. 

Kwiecień - maj 2018 r. - realizacja spotkań w szkołach podstawowych w ramach programu "Lupo V
VI", przygotowujących do XVIII edycji Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. 
"Bezpieczne Wakacje z Lupo". Zajęcia przeprowadzone zostały przez dzielnicowych oraz specjalistów 
ds. nieletnich w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie powiatu gorzowskiego. Celem 
programu jest edukacja dzieci młodzieży z zakresu przeciwdziałania przemocy i cyberprzemocy, 
zasad ruchu drogowego, bezpiecznych zachowań oraz uzależnień. 
Spotkania z uczniami klas V i VI przeprowadzono w 42 szkołach, w których przeprowadzono 119 
spotkań profilaktycznych, w których uczestniczyło 3352 uczniów. 

Organizacja dni otwartych w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., podczas których 
przeprowadzano pogadanki z uczniami o różnych aspektach bezpieczeństwa. Przedstawiono 
stanowisko dowodzenia, pomieszczenie z lustrem weneckim oraz policyjny radiowóz: 

• 21.03.2018r.- "Drzwi otwarte z okazji Dnia Wagarowicza"- uczniowie SP nr 4 w Gorzowie 
Wlkp. 45 uczniów 

• 29.05.2018r. - Dni otwarte z okazji" Dnia Dziecka" - uczniowie SP 20 oraz Sp nr 2 Społeczna 
Szkoła Stowarzyszenia Edukacyjnego 120 uczniów 

• 19.09.2018r.- Dni otwarte Klasa Policyjna Liceum Katolickie ul. Drzymały 16 uczniów 
• 19.04.2018r.- Przedszkolaki 150 dzieci 
• 28.08.2018r.- udział w VI Edycji Sportowego Pożegnania Wakacji na Błoniach około 1 DO 

seniorów 

Spotkania z osobami starszymi w ramach cyklu pt. " Seniorem być czyli jak bezpiecznie żyć" 
organizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej w Gorzowie .Wikp. przy współpracy z 
Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenta i partnerstwie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gorzowie Wlkp. Odbyły się 3 spotkania, w których wzięło udział około 300 seniorów. 

Spotkania profilaktyczne w ramach "Wojewódzkiego Programu Edukacyjno-Wychowawczego pn. 
LUPO" obejmowały klasy I-IV szkół podstawowych oraz klasy zerowe. Wzięło w nich udział 8187 
dzieci. Zajęcia przeprowadzone zostały przez dzielnicowych oraz specjalistów ds. nieletnich w 
szkołach podstawowych znajdujących się na terenie powiatu gorzowskiego. Celem programu jest 
edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznych zachowań 
oraz przemocy rówieśniczej. 

Spotkania z uczniami klas zerowych z 57 szkół podstawowych i przedszkoli przeprowadzili policjanci: 
(przeprowadzono 65 spotkań) 1 615 uczestników. 

• KPI w Gorzowie Wlkp. - 5 spotkania- 96 dzieci 
• KP li w Gorzowie Wlkp. - 25 spotkań - 67 4 dzieci 
• KP Kostrzyn n/Odrą- 1 spotkane- 18 dzieci 
• KP w Witnicy- .6 spotkań- 78 dzieci 
• WP KMP Gorzów Wlkp. - 28 spotkania- 7 49 dzieci 

10 



Spotkania z uczniami klas l z 56 szkół podstawowych przeprowadzili policjanci: (przeprowadzono 89 
spotkań) 1851 uczestników. 

• KPI w Gorzowie Wlkp. - 41 spotkań -840 uczniów 
• KP li w Gorzowie Wlkp.- 22 spotkań- 571 uczniów 
• KP Kostrzyn n/Odrą - 11 spotkań - 188 uczniów 
• KP w Witnicy- 6 spotkania- 121 uczniów 
• WP KMP GorzówWikp.- 9 spotkań -131 uczniów 

Spotkania z uczniami klas li z 56 szkół podstawowych przeprowadzili policjanci: (przeprowadzono 84 
spotkań) 1397 uczestników. 

• KPI w Gorzowie Wlkp. - 37 spotkań- 456 uczniów 
• KP li w Gorzowie Wlkp.- 21 spotkań·- 538 uczniów 
• KP Kostrzyn n/Odrą- 1 O spotkań - 208 uczniów 
• KP w Witnicy- 8 spotkań - 91 uczniów 
• WP KMP Gorzów Wlkp. - 8 spotkań- 104 uczniów 

Spotkania z uczniami klas III z 50 szkół podstawowych przeprowadzili policjanci: ( przeprowadzono 
58 spotkań) 922 uczestników. 

• KPI w Gorzowie Wlkp. - 19 spotkań- 386 uczniów 
• KP li w Gorzowie Wlkp.- 20 spotkań - 253 uczniów 
• KP Kostrzyn n/Odrą - 6 spotkań - 1 02 uczniów 
• KP w Witnicy- 6 spotkań- 65 uczniów 
• WP KMP Gorzów Wlkp. - 7 spotkań- 116 uczniów 

Spotkania z uczniami klas IV z 52 szkół podstawowych przeprowadzili policjanci: ( przeprowadzono 
106 spotkań) 2402 uczestników. 

• KPI w Gorzowie Wlkp. -55 spotkań- 1305 uczniów 
• KP li w Gorzowie Wlkp.- 20 spotkań- 580 uczniów 
• KP Kostrzyn n/Odrą- 15 spotkań- 266 uczniów 
• KP w Witnicy- 6 spotkań- 82 uczniów 
• Wydział Prewencji KMP Gorzów Wlkp. -10 spotkań- 169 uczniów 

10.12.2018r. - w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka zorganizowano 
spotkania: 

• 10.12.2018r.- Szkoła Podstawowa w Ciecierzycach -14 osób 
• 12.12.201Br.- Dom u Oblatów-15 osób 

W ramach spotkań odbyły się pogadanki, w trakcie których poruszono tematykę praw człowieka, 
handlu ludźmi i przemocy w rodzinie. 

Od września 201Br. w Katolickim Liceum św. Tomasz z Akwinu w Gorzowie Wlkp. funkcjonują 2 klasy 
policyjne, w której zajęcia prowadzi funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w 
Gorzowie Wlkp. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne. Głównym celem 
dydaktycznym jest zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Policji, kształtowaniu 
uniwersalnych kompetencji społecznych, aktywnych podstaw społecznych i właściwych postaw 
moralnych przez wartości odnajdywane w etosie słuzby policyjnej. Odbyło się 14 spotkań. 

Bezpieczeństwo osób starszych 
Spotkania profilaktyczne "Bezpieczny senior" z seniorami w formie pogadanek i wykładów. Działania 
mające na celu edukację i informowanie najstarszych na temat grozących im niebezpieczeństw, 
głównie ze strony oszustów. Spotkania odbyły się: 

• 22.01.201Br.- Dom u Oblatów w Gorzowie na ul. Brackiej -15 osób 
• 02.02.2018r.- Kościół Parafialny w Gorzowie na ul. Niemcewicza -120 osób 
• 13.09.2018r.- Dom u Oblatów w Gorzowie na ul. Brackiej -15 osób 
• 23.1 0.2018r. - Blok Socjalny w Gorzowie Wlkp. ul. Złotego Smoka- 25 osób 
• 12. 12.201Br.- Dom u Oblatów w Gorzowie na ul. Brackiej -15 osób 
• 16.11 .201Br. - Dom Dziennego Pobytu w Gorzowie Wlkp. - 32 osób 
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"Seniorze nie daj się oszukać" - przygotowano ulotkę z informacjami jak ustrzec się przed 
oszustami i gdzie szukać pomocy. Przy współudziale Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. oraz Starostwa 
Powiatowego w Gorzowie Wlkp. powielono ją, a następnie przekazano Gorzowskiego Regionu Sieci 
Poczty Polskiej - jej pracownicy będą dostarczać ulotkę do seniorów z miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
powiatu gorzowskiego. 
W ramach kontynuacji działań przeprowadzono również spotkanie z szkoleniowe w dniu 19.06.2018r. 
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. na ul. Kosynierów Gdyńskich, w 
którym uczestniczyli dyrektorzy i kierownicy jednostek pocztowych w województwa lubuskiego. W 
spotkaniu uczestniczyło około 60 osób. 

Spotkania profilaktyczne "Bezpieczny senior" z seniorami w formie pogadanek 
i wykładów. CEL:- edukacja i informowanie osób starszych na temat grożących im niebezpieczeństw, 
głównie ze strony oszustów. Spotkania odbyły się: 

• 22.01.2018r.- Dom u Oblatów w Gorzowie na ul. Brackiej- 15 osób 
• 02.02.2018r.- Kościół Parafialny w Gorzowie na ul. Niemcewicza- 120 osób 
• 13.09.2018r. -Dom u Oblatów w Gorzowie na ul. Brackiej- 15 osób 
• 23.1 0.2018r. - Blok Socjalny w Gorzowie Wlkp. ul. Złotego Smoka- 25 osób 
• 12.12.2018r.- Dom u Oblatów w Gorzowie na ul. Brackiej -15 osób 
• 16.11.2018r.- Dom Dziennego Pobytu w Gorzowie Wlkp.- 32 osób 

Do tej pory w ramach "Seniorem być czyli jak bezpiecznie żyć" odbyły się 3 spotkania dla około 
250 seniorów, w tym 2 spotkania związane z obchodami XX Lubuskiego Tygodnia Seniora. Podczas 
spotkań prowadzono kolportaż ulotek związanych z bezpieczeństwem seniorów (ulotki opracowane 
przez KMP w Gorzowie Wlkp. oraz Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta) 

Inne działania profilaktyczne: 
- Udział funkcjonariuszy Policji w kilkudziesięciu festynach i imprezach miejskich, podczas których 
rozmawiano nt. bezpieczeństwa osób starszych oraz przekazywano broszury informujące jak ustrzec 
się przed oszustami oraz jak zabezpieczyć swoje mienie. W trakcie festynów funkcjonariusze 
propagowali także aktywny i zdrowy styl życia seniorów. 
- Apel Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp. wystosowany do mieszkańców Gorzowa 
Wlkp. za pośrednictwem gorzowskich parafii (odczytany podczas niedzielnych ogłoszeń w kościołach
( marzec 2018r.). 
- Podczas organizowanych debat i konsultacji społecznych omawiano także tematykę bezpieczeństwa 
osób starszych- zapobieganie i reagowanie. 
-Liczne artykuły na temat bezpieczeństwa osób starszych ukazały się na stronie Komendy Miejski 
Policji w Gorzowie Wlkp. 
-Współpraca z ZUS w zakresie bezpieczeństw seniorów. 

"Seniorze nie daj się oszukać" - przygotowano ulotkę z informacjami jak ustrzec się przed 
oszustami i gdzie szukać pomocy. Przy współudziale Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. oraz Starostwa 
Powiatowego w Gorzowie Wlkp. powielono ją, a następnie przekazano Gorzowskiego Regionu Sieci 
Poczty Polskiej -jej pracownicy dostarczają ulotki do seniorów z miasta Gorzowa Wlkp. oraz powiatu 
gorzowskiego. 
Działania "Bądż bezpieczny na drodze" skierowane do osób starszych. Spotkania w formie 
pogadanek na temat podstawowych zasad w ruchu drogowym, zrealizowano 
w terminach jak w rozdziale III pkt 1. 

Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie): 
- czerwiec- grudzień 2018 r. - realizacja programu profilaktycznego "Pokonać przemoc". Gorzowskie 
Centrum Pornocy Rodzinie w partnerstwie z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. (Wydział 
Prewencji KMP Gorzów Wlkp.) zrealizowało projekt "Pokonać przemoc", który powstał w ramach 
programu osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Wspierania jednostek 
samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie", w całości 
ukierunkowany na rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości 
społecznej na temat zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie, jej zapobieganiu oraz kompleksowe 
wsparcie osób uwikłanych w przemoc. 
- 19-25 lutego 2018r.- Tydzień Pornocy Ofiarom Przestępstw. Zwrócenie uwagi społeczeństwa na 
potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych, uruchomienie punktów konsultacyjnych i specjalistów, osób 
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dyżurujących w KP oraz punktach instytucji zajmujących się osobami pokrzywdzonymi. Wzięło udział 
48 policjantów z punktów konsultacyjnych skorzystało 5 osób. 

Spotkania profilaktyczne w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat dopalaczy i 
uzależnień. W spotkaniach uczestniczyło 891 uczniów - w ramach wojewódzkiego programu 
"Dopalam się sobą" odbywające się w formie pogadanek, wykładów, projekcji filmów, spotów o tej 
tematyce. Spotkania zrealizowano we wszystkich szkołach średnich miasta, między innymi w 
następujących terminach: 

• 11.01.2018r. -Liceum Plastyczne w Gorzowie ul. Bema- 26 osób 
• 23.01.2018r. -l Prywatne LO w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego- 24 osoby 
• 23.01.2018r.- ZespółSzkółTechnicznych i Ogólnokształcących (VI L0)-15 osób 
• 23.01.2018r.- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (Technikum)- 26 osób 
• 14.03.2018r.- Liceum Katolickie- 20 osób 
• 15.03.2018r. -Zespół Szkół w Kostrzynie nad Ordą- 22 osoby 
• 19.04.2018r.- Zespół Szkół w Kostrzynie nad Ordą- 22 osoby 
• 20.04.2018r. -Zespół Szkół w Kostrzynie nad Ordą- 20 osób 
• 18.05.2018r. -Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. - 30 osób 

Spotkania realizowane były m.in. przez dzielnicowych, zrealizowano je w następujących szkołach: 
• VII LO w Gorzowie Wlkp. - 25 osób 
• Zespół Szkół Ekonomicznych - 87 osób 
• Zespół Szkół Elektrycznych - 381 osób 
• Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych - 127 osób 
• 11 LO w Gorzowie Wlkp.- 12 osób 
• IV LO w Gorzowie wlkp.- 130 osób 
• Zespół Szkół Odzieżowych- 21 osoby 
• l LO w Gorzowie Wlkp. - 92 osob 
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym- 20 osób 
• Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy- 21 osób 

Przeprowadzano również spotkania nie objęte programami profilaktycznymi, a poświęconymi 
uzależnieniom oraz ich konsekwencjom: 

• 23.04.2018r. - Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska 67 - 58 
osób . 

• 27.11.2018r.- Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.- 51 osób 

Cyberprzestępczość (cyberprzemoc, kradzież danych, oszustwa). 
Spotkania profilaktyczne skierowane do młodzieży szkół podstawowych, 
i średnich uczniów, w formie pogadanek z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dotyczące 
zjawiska cyberprzemocy oraz bezpieczeństwa w internecie: 

• 08.01.2018r.- Prywatna Szkoła Artystyczna w Gorzowie Wlkp. ul. Cegielskiego- 25 osób 
• 09.01.2018. -Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzowie Wlkp. ul. Zamenhofa- 46 osób 
• 18.01.2018r. - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. ul. 

Czereśniowa- 66 osób 
• 31.01.2018r- Zespół Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska- 120 osób 
• 05.02.2018r. - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. na ul. Łokietka -

Biblioteka Pedagogiczna - 50 osób 
• 06.02.2018r. - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. na ul. Łokietka -

Biblioteka Pedagogiczna- 50 osób 
• 06.02.2018r. -Prywatna Szkoła o Profilu Artystycznym w Gorzowie ul. Cegielskiego- 117 

osób 
• 09.02.2018r. - Społeczna Szkoła Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp. na ul. 

Kazimierza Wielkiego- 32 osoby 
• 21.02.2018r. -Świetlica Stokrotka w Gorzowie Wlkp. - 11 osób 
• 22.02.2018r. - Juniorlab w Gorzowie Wlkp. - 12 osób 
• 23.02.2018r.- Warta Gorzów ul. Mickiewicza- 9 osób 
• 05.03.2018r. -Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy ul. Traugutta- 68 osób 
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• 07.03.2018r.- Zespół Szkół w Bogdańcu- 91 osób 
• 08.03.2018r.- Szkoła Podstawowa nr 9 w Gorzowie Wlkp. ul. Nowa- 19 osób 
• 13.03.2018r. -Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. ul. Poznańska -50 osób 
• 06.04.2018r.- Szkoła Podstawowa nr 10 w Gorzowie Wlkp.- 215 osób 
• 23.04.2018r. -Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska 67- 58 

osób 
• 11.05.2018r. - Kino 60 Krzeseł w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska- 70 osób 
• 18.07.2018r.- Juniorlab w Gorzowie Wlkp. -11 osób 
• 25.07.2018r. - Juniorlab w Gorzowie Wlkp. - 9 osób 
• 25.07.2018r.- Juniorlab w Gorzowie Wlkp.- 8 osób 
• 26.07.2018r.- WARTA w Gorzowie Wlkp.- 8 osób 
• 05.1 0.2018r. -Szkoła Podstawowa Jeniniec- 58 osób 
• 09.1 0.2018r. -Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp. - 34 osoby 
• 16.10.2018r.- Zespół Szkół Specjalnych w Gorzowie Wlkp. ul. Mościckiego 3- 9 osób 
• 17.10.2018r. - Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie 

Wlkp. - 54 osoby 
• 30. 10.20 18r. - Szkoła Podstawowa w Boleminie - 20 osób 
• 09.01.2018r.- Katolicka Szkoła Podstawowa GorzówWikp., 39 uczniów 
• 11.01.2018r- Liceum Ogólnokształcące Plastyczne Gorzów Wlkp., 26 uczniów 
• 12.01.2018r- Katolicka Szkoła Podstawowa Gorzów Wlkp., 13 uczniów 
• 17.01.2018r.- Specjalna Szkoła Podstawowa Gorzów Wlkp., 12 uczniów 
• 23.01.2018r. -l Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., 32 uczniów 
• 24.01.2018r. -Specjalna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp., 17 uczniów 
• 29.01.2018r.- Zespół Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., 22 uczniów 
• 28.02.2018r.- Szkoła Podstawowa w Kłodawie- 26 uczniów 
• 06.04.2018r. -Katolicka Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp. 17 uczniów 
• 09.04.2018r. - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp., - 25 uczniów 
• 13.04.2018r.- Artystyczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp.,- 13 uczniów 
• 17.05.2018r.- Technikum nr 1 w Gorzowie Wlkp.,- 80 uczniów 
• 05.06.2018r.- Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.,- 38 uczniów 
• 18.06.2018r.- Szkoła Podstawowa nr 9 w Gorzowie Wlkp.,- 87 uczniów 
• 18.06.2018r. -Szkoła Podstawowa w Boleminie- 77 uczniów 
• 20.06.2018r.- Szkoła Podstawowa w Baczynie- 80 uczniów 
• 13.09.2018r.- Szkoła Podstawowa w Deszcznie- 161 uczniów 
• 17.09.2018r.- Szkoła Podstawowa w Santoku-115 uczniów 
• 26.09.2018r.- Szkoła Podstawowa w Ciecierzycach- 72 uczniów 
• 28.09.2018r.- Katolicka Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp.,- 69 uczniów 
• 02.110.2018r.- Prywatna Szkoła Artystyczna w Gorzowie Wlkp.,- 83 uczniów12.10.2018r.-

Szkoła Podstawowa nr 5 w Gorzowie Wlkp., - 59 uczniów 
• 19.1 0.2018r.- Prywatna Szkoła Artystyczna w Gorzowie Wlkp.,- 11 uczniów 
• 30.1 0.2018r.- Szkoła Podstawowa w Kłodawie- 40 uczniów 
• 15.11.2018r. - Szkoła Podstawowa nr 17 w Gorzowie Wlkp.,- 39 uczniów 
• 22.11.2018r.- Artystyczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp.- 14 uczniów 
• 10.12.2018r.- Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.- 86 uczniów 

W dniach od 5 do 9 lutego 2018 r. - w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego 
Internetu przeprowadzono ogółem 95 spotkań w tym 2 z rodzicami - uczestniczyło w nich 2070 osób 
(w tym 117 osób dorosłych) . Spotkania realizowane były w: 

• Bibliotece Pedagogicznej przy Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. ( 75 
osób z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp.; 25 osób- z Szkoły Podstawowej nr 
1 w Gorzowie Wlkp. ) 

• Kinie "60 Krzeseł" w Gorzowie Wlkp. ( 58 osób - ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Gorzowie 
Wlkp. ul. Szwoleżerów 2)-

• przedszkolach, szkołach podstawowych z gimnazjami na terenie powiatu gorzowskiego: 
• KPI w Gorzowie Wlkp. - 24 spotkania- 560 uczniów 
• KP li w Gorzowie Wlkp.- 54 spotkania- 972 uczniów 
• KP Kostrzyn n/Odrą- 3 spotkania- 71 uczniów 
• KP w Witnicy- 6 spotkania- 142 uczniów 
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• WP KMP Gorzów Wlkp. - 3 spotkania- 50 uczniów i 117 rodziców 

Handel ludźmi. 
Realizacja programu profilaktycznego "Zapobieganie handlowi ludźmi - XII edycja" - spotkania, 
prelekcje, zajęcia z młodzieżą szkół średnich odbyły się w formie multimedialnej, połączone były z 
pokazem filmów, spotów i prezentacji. Młodzież otrzymała materiały w formie płyt DVD, ulotek, 
poradników i komiksów, promowana były również mobilna aplikacja SAFE. Ogółem przeprowadzono 
23 spotkania, w których uczestniczyło 517 osób. Spotkania z młodzieżą poświęcone wyłącznie 
tematyce handlu ludźmi odbyły się: 

• 17.05.2018r.- Technikum nr 1 ul. Okrzei -77 osób 
• 18.05.2018r.- Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie- 40 osób 
• 25.05.2018r.- Liceum Plastyczne w Gorzowie ul. Bema -14 osób 
• 29.05.2018r.- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących -41 osób 
• 05.06.2018r. -Zespół Szkół Odzieżowych w Gorzowie- 35 osób 
• 05.06.2018r. -Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie- 82 osoby 
• 08.06.2018r.- Katolickie Liceum św. Tomasza z Akwinu- 27 osób 
• 13.06.2018r. -Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie- 88 osób 
• 13.06.2018r. -Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. - 33 osób 
• 13.06.2018r.- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym- 91 osób 

18.1 0.2018r. - w związku z obchodami Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi 
zorganizowano spotkanie w Cinema 3D- wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej. W ramach 
spotkania wyświetlono film pt. "Labirynt", omówione zostały formy handlu ludźmi, zagrożenia oraz 
sposoby zapobieżenia stania się ofiarą handlu ludźmi. W spotkaniu udział wzięły 130 osób. 

Odnosząc się do Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018, który 
określa szereg przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, od stycznia do czerwca 
2018r przeprowadzono 47 spotkania, w których wzięły udział 1151 osoby; od czerwca do stycznia 
2017r. przeprowadzono 10 spotkań w których uczestniczyło 510 osób. 

Bezdomność i żebractwo. 
- listopad 2018r. - działania w ramach akcji "Zima 2018" - sprawdzanie miejsc przebywania osób 
bezdomnych wraz z pracownikami socjalnymi GCPR oraz informowanie spotkanych osób o 
możliwościach uzyskania wsparcia. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej KMP Gorzów (5 
komunikaty w miesiącach listopad-grudzień o tematyce bezdomności, wraz z informacjami o 
placówkach, adresach i numerach telefonów). Cykliczna kontrola miejsc przebywania osób 
bezdomnych - udzielanie wsparcia oraz przekazywanie informacji osobom potrzebującym wsparcia o 
placówkach pomocowych oraz pomocy finansowej i materialnej- wspólnie z Sekcją ds. Bezdomności 
GCPR oraz OPON i Caritas. Zaproszenie do współpracy zarządców domów mieszkalnych i spółdzielni 
mieszkaniowych- kampania informacyjna na temat form pomocy dla osób bezdomnych oraz adresy 
placówek i instytucji udzielających pomocy osobom bezdomnym. Wspólne kontrole z zarządcami 
ADM-ów i spółdzielni mieszkaniowych miejsc przebywania osób bezdomnych w budynkach (głownie 
wieżowcach gdzie nie ma domofonów). 
- Akcja "Przyjazna Zima"- listopad grudzień 2018- zorganizowana przez Wydział Prewencji KMP 
Gorzów Wlkp. - zbiórka odzieży i artykułów higieny osobistej dla najuboższych, bezdomnych, 
potrzebujących wsparcia z terenu miasta Gorzowa Wlkp. 
Do akcji oprócz funkcjonariuszy Policji przyłączyły się gorzowskie szkoły: SP nr 13 oraz Sp. nr 20 w 
Gorzowie Wlkp. oraz poinformowani przez media mieszkańcy miasta. Zgromadzone rzeczy 
przekazano do magazynu rzeczowego gorzowskiego oddziału Caritas. 

Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, w tym bezpieczeństwo w środkach komunikacji 
publicznej. 
Przeprowadzono spotkania, w ramach których poruszana była problematyka zagrożeń występujących 
w miejscach pracy i zamieszkania. Omawiano sposoby zapobiegania i radzenia sobie z problemami 
zagrożeniami terrorystycznymi, a także jak powinna wyglądać bezpieczna ewakuacja: · 

• 25.01.2018r.- III Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. ul. Warszawska 18-25 osób, 
• 20.03.2018r.- Zespół Szkół Odzieżowych w Garzowię Wlkp. ul. Śląska- 16 osób, 
• 22.03.2018r. -Przedszkole Miejskie nr 18 w Gorzowie Wlkp. ul. Łużycka- 45 osób, 
• 08.05.2018r. -Stacja Paliw S H ELL w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 41 - 1 O osób, 
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• 1 0.05.2018r. - Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach ul. Osiedlowa 6- 19 osób, 
• 19.06.2018r.- spotkanie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. 

na ul. Kosynierów Gdyńskich z dyrektorami i kierownikami jednostek pocztowych 
w województwa lubuskiego - 60 osób, 

• 28.09.2018r. - l Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. ul. Puszkina 31 - 180 osób, 
• 23.1 0.2018r. - Blok Socjalny w Gorzowie Wlkp. ul. Złotego Smoka - spotkanie 

z mieszkańcami- 25 osób, 
• 24.1 0.2018r. - Przedszkole Miejskie nr 21 w Gorzowie Wlkp. ul. Dunikowskiego 5a- 17 osób. 

- listopad-grudzień 2018r - przygotowano ulotki informacyjne poświęcone bezpieczeństwu w domu 
i w mieszkaniu, które szczególnie skierowano poprzez dzielnicowych do mieszkańców zagrożonych 
kradzieżami i włamaniami do domków jednorodzinnych. Ponadto 30.11.2018 r. oraz 07.12.2018 r. 
przeprowadzono działania informacyjne pt. "Bezpieczny dom i mieszkanie" - wspólnie ze Strażą 
Pożarną; 

- 27.1 0.-02.11.2018r. - działania profilaktyczne w ramach akcji "Znicz" - rozpropagowanie 
opracowanych ulotek "Uważaj na kieszonkowców" w okolicach Cmentarza Komunalnego w Gorzowie 
Wlkp., cmentarzy na terenie powiatu gorzowskiego, przystanków MZK oraz w środkach komunikacji 
miejskiej, a także informowanie o zagrożeniach kradzieżami kieszonkowymi za pośrednictwem strony 
internetowej KMP Gorzów Wlkp.; 
- 20/21.12.2018 r.- akcja w ramach działań "Boże Narodzenie"- rozpropagowanie opracowanych 
ulotek "Uważaj na kieszonkowców" w okolicach centrów handlowych i przystanków komunikacji 
miejskiej; informowanie o zagrożeniach kradzieżami kieszonkowymi za pośrednictwem strony 
internetowej KMP Gorzów Wlkp.; 
- 20.12.2018r 28.12.2018r- działania w ramach" Nieletni -Fajerwerki" wspólnie ze Strażą Miejską oraz 
PSP w Gorzowie Wlkp. 

Bezpieczny wypoczynek. 
- Styczeń - luty 2018 r. działania profilaktyczno - edukacyjne pn. "Bezpieczna droga do celu". 
Przedsięwzięcie podejmowane w ramach działań "Bezpieczne Ferie" (wyjazdy zbiorowe i rodzinne na 
wypoczynek zbiorowy, kontrola autokarów). Działania edukacyjne związane ze stosowaniem pasów 
i fotelików bezpieczeństwa. Działania ukierunkowane na stan techniczny . pojazdów oraz 
uświadomienie zagrożeń wynikających z rozproszenia uwagi podczas kierowania pojazdem (telefony 
komórkowe, słuchanie muzyki, obsługa urządzeń tj. nawigacja, radio, telefon i inne). Kreowanie 
życzliwych postaw w ruchu drogowym. 
-Styczeń- luty 2018 r.- realizacja działań "Bezpieczne ferie 2018". Policjanci przeprowadzili ponad 
171 spotkań z uczniami, których tematyka dotyczyła bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. 
W trakcie trwania ferii przeprowadzono także 21 kontroli w miejscach zorganizowanego wypoczynku. 
Jednocześnie dla uczestników półkolonii przeprowadzano pogadanki dotyczące bezpiecznego 
wypoczynku w czasie ferii. W trakcie działań dzielnicowi i specjaliści ds. nieletnich 97 razy kontrolowali 
punkty sprzedaży alkoholu, 79 razy odwiedzili "dzikie lodowiska" sprawdzając czy na taflę lodu nie 
wchodzą najmłodsi. W trakcie ferii wylegitymowano 37 nieletnich. Ponadto w tym czasie 
w 8 przypadkach policjanci prowadzili rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z nieletnimi w obecności 
rodzica/opiekuna. 
- 21.03.2018r.- działania pn. "Dzień Wagarowicza 2018", w ramach którego kontrolowano rejon szkół 
i przedszkoli, a także sklepy pod kątem sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Ponadto zorganizowano 
"Drzwi otwarte w KMP w Gorzowie Wlkp." 
- 24.05.2018 r. -XVIII finał Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie "Bezpieczne Wakacje 
z Lupo" -Turniej poprzedzony był spotkaniami edukacyjno-profilaktycznymi w szkołach podstawowych 
klasy V-VI (35 uczestników turnieju). Liczba dzielnicowych realizujących spotkania - 26, liczba 
specjalistów ds. profilaktyki społecznej - 4. W turnieju wiedzy o bezpieczeństwie wzięło udział 44 
szkoły podstawowe, w których uczestniczyło 3348 uczniów 
- 22.06.2018 r. - działania w ramach akcji "Zakończenie roku szkolnego 2017/2018", w ramach 
których kontrolowano rejon szkół i przedszkoli, a także sklepy pod kątem sprzedaży alkoholu 
niepełnoletnim. Kontrolowano również miejsca gromadzenia się młodzieży. 
- Czerwiec - sierpień 2018 r. - realizacja działań "Bezpieczne Wakacje 2018", mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym podczas wypoczynku letniego, zmniejszenie wszelkich 
zjawisk patologicznych występujących wśród dzieci i młodzieży oraz ochronę małoletnich przed 
przestępczością Policjanci przeprowadzili 71 spotkań profilaktyczno-edukacyjnych w miejscach 
zorganizowanego wypoczynku oraz przeprowadzili 13 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych. 
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Ogółem skierowano 33 wniosków do sądów rodzinnych. Do działań skierowano łącznie 4504 
policjantów. 

W ramach realizacji zadań skontrolowano równiez 68 kolonii i półkolonii na terenie powiatu 
gorzowskiego. Działania przeprowadzano wspólnie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie 
Wlkp., Stratą Miejską, Słuzbą Ochrony Kolei, Izbą Celną w Gorzowie Wlkp. oraz Państwową Strażą 
Pożarną w Gorzowie Wlkp. W ramach działań przeprowadzono następujące spotkania edukacyjno
profilaktyczne z dziećmi i młodziezą. Spotkania profilaktyczne w ramach działań "Kręci mnie 
bezpieczeństwo". Akcja MSWiA, której celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie 
związane z bezpieczeństwem nad wodą. 

• 02.07.2018 r. -pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Miejskim Centrum Kultury 
JEDYNKA - 20 osób, 

• 06.07.20-18 r. -pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Akademii Piłkarskiej Kania 
Cup- 12 dzieci, 

• 09.07.2018 r. - pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Centrum Sportowo
Rehabilitacyjnym SŁOWIANKA -53 dzieci, 

• 09.07.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii we Fruwającej Akademii Tańca 
- 8 dzieci, 

• 10.07.2018 r. - pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Muzeum lubuskim - 22 
dzieci, 

• 10.07.2018r. - pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Gorzowskim Ośrodku 
Technologiczno-Naukowym w Stanowicach- 26 dzieci, 

• 11.07.2018 r. - pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w BUŹKA Akademia 
Twórczego Juniora- 13 dzieci, 

• 11.07.2018 r. - pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Firmie Usługowej Joanna 
Kopciuch- 1 O dzieci, 

• 11.07.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Juniorlab -12 dzieci, 
• 17.07.2018 r. - pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Muzeum lubuskim - 5 

dzieci, 
• 17.07.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Studio Tańca Parkieciarnia-

4 osoby, 
• 17.07.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Gminnym Ośrodku Kultury-

26 osób, 
• 18.07.2018 r. - pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w BUŹKA Akademia 

Twórczego Juniora- 16 osób, 
• 18.07.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Juniorlab- 11 osób, 
• 20.07.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Muzeum lubuskim- 5 osób, 
• 23.07.2018 r. - pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Centrum Sportowo

Rehabilitacyjne SŁOWIANKA- 38 osób, 
• 23.07.2018 r. - pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii we Fruwająca Akademia 

Tańca - 11 osób, 
• 25.07.2018 r. - pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Gorzowski Ośrodek 

Technologiczno-Naukowy w Stanowicach- 16 osób, 
• 25.07.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Juniorlab- 9 osób, 
• 25.07.2018 r. - pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w Usługi Edukacyjne 

GUWERIS- 8 osób, 
• 26.07.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne wakacje" na półkolonii w WARCIE- 8 osób, 
• 26.06.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne Wakacje" na półkolonii na "Słowiance"- 32 osoby, 
• 26.06.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne Wakacje" na półkolonii w Parafii Rzymskokatolickiej-

37 osób, 
• 26.06.2018 r.-pogadanka "Bezpieczne Wakacje" na półkolonii w Społecznej Szkole 

Edukacyjnej- 15 osób, 
• 28.06.2018 r. pogadanka "Bezpieczne Wakacje" na półkolonii w Fundacji Pozytywka- 15 osób, 
• 29.06.2018 r- pogadanka "Bezpieczne Wakacje" na półkolonii Lipy- 100 osób, 
• 29.06.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne Wakacje" na półkolonii w Teatrze im. Juliusza 

Osterwy- 30 osób, 
• 02.07.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne Wakacje" na półkolonii w Fundacji Akademia Tańca-

15 osób, 
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• 04.07.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne Wakacje" na półkolonii BUŹKA Akademia Twórczego 
Juniora- 17 osób, 

• 06.07.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne Wakacje" na półkolonii Studio Tańca Parkieciarnia- 8 
osób, 

• 04.07.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne Wakacje" na półkolonii w Juniorlab -13 osób, 
• 06.08.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne Wakacje" na półkolonii przy ul. Bora Komorowskiego -

8 osób, 
• 06.08.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne Wakacje" na półkolonii w Juniorlab- 9 osób, 
• 06.08.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne Wakacje" na półkolonii BUŹKA Akademia Twórczego 

Juniora- 14 osób, 
• 06.08.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne Wakacje" na półkolonii w Akademii Tańca- 8 osób, 
• 08.08.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne Wakacje" na półkolonii w Ośrodku w Stanowicach -

16 osób, 
• 08.08.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne Wakacje" na półkolonii w Pabianicach- 14 osób, 
• 14.08.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne Wakacje" na półkolonii w Studio Tańca Parkieciarnia 

-8 osób .. 
• 21.08.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne Wakacje" na półkolonii w Muzeum Lubuskim- 15 

osób, 
• 22.08.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne Wakacje" na półkolonii w Juniorlab- 8 osób, 
• 23.08.2018 r.- pogadanka "Bezpieczne Wakacje" na półkolonii w Świetlicy "Stokrotka" - 1 O 

osób, 
• 18.06.2018 r. - SP nr 9 w Gorzowie Wlkp. - Konkurs dol. bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym - 88 osób, 
• 18.06.2018 r. - SP w Baczynie- 47 osób, 
• 19.06.2018 r. - SP nr 20 - "Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego" w Nadleśnictwie 

Kłodawa - 45 osób, 
• 20.06.2018 r. - Przedszkole Miejskie nr 6 w Gorzowie Wlkp. - Konkurs pn. " Bezpieczne 

Wakacje"- 16 osób, 
• 20.06.2018 r.- SP w Baczynie- 30 osób (Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego), 
• 21.06.2018 r. - Przedszkole" Kolorowe Motyle"- 82 osoby, 
• 26.06.2018 r. - Plac 700- lecia w Kłodawie. Impreza " Kłodawskie Lasy i Obertasy"- 300 

osób, 
• 28.06.2018 r.- Fundacja "Pozytywka" w Gorzowie Wlkp.- 15 osób, 
• 02.07.2018 r. -Akademia Tańca w Gorzowie wlkp. - 15 osób, 
• 04.07.2018 r.- Juniorlab w Gorzowie Wlkp. -13 osób, 
• 04.07.2018 r.- Studio Tańca Parkieciarnia- 8 osób, 
• 04.07.2018 r.- Akademia Twórczego Juniora Buźka -17 osób, 
• 14.08.2018 r. -Akademia Tańca w Gorzowie wlkp. -7 osób, 
• 14.08.2018 r.- Studio Tańca Parkieciarnia- 8 osób, 
• 18.08.2018 r.- Plac Grunwaldzki w Gorzowie Wlkp. Święto Wojska Polskiego- 300 osób, 
• 21.08.2018 r. -Akademia Tańca w Gorzowie wlkp. - 8 osób, 
• 23.08.2018 r. -Świetlica Stokrotka w Gorzowie Wlkp. ~ 1 O osób, 
• 29.09.2018 r.- Akademia Tańca w Gorzowie wlkp.- 8 osób, 

• 03.09.2018 r. -działania w ramach akcji "Rozpoczęcie roku szkolnego 2018- "Bezpieczna 
droga do szkoły", w ramach których kontrolowano rejon szkół i przedszkoli, a także sklepy pod 
kątem sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. 

• 11.06.2018 r.- Finał konkursu plastycznego "Wakacje z naturą", skierowanego do uczniów 
klas I-III szkół podstawowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Na konkurs nadesłano 98 prac 
plastycznych. Celem przedsięwzięcia było promowanie bezpiecznego, aktywnego 
wypoczynku dzieci i młodzieży. 
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Działania podejmowane przez Straż Miejską w 2018 r.: 

a) 20.01.2018 r. Strażnicy miejscy odbyli spotkanie edukacyjne z prezesami ogrodów działkowych. 
W pogadance wzięli udział prezesi 50 ROD z okręgu gorzowskiego. Głównymi tematami 
poruszanymi podczas spotkania było uświadomienie działkowcom obowiązujących przepisów, 
dotyczących spalania odpadów, omówienie konieczności wyposażenia ogrodów w pojemniki na 
odpady oraz przedstawienie problemu zaśmiecania przez użytkowników działek terenów 
przyległych do ogrodów. Ponadto w spotkaniu wzięli udział dzielnicowi z KP 11, którzy przekazali 
informację na tematy dotyczące włamań i kradzieży mienia. 

b) Luty 2018 r. Strażnicy miejscy w czasie ferii zimowych prowadzili działania, które miały poprawić 
bezpieczeństwo dzieci. W trakcie spotkań z nimi w świetlicach Caritasu uczyli jak zachować się 
w sytuacjach zaczepiania przez osoby obce oraz zachęcali do poruszania się po zmroku na 
drogach z elementami odblaskowymi poprawiającymi bezpieczeństwo. Zwracali uwagę na 
zagrożenia wynikające z pory zimowej. W szczególności przestrzegali przed korzystaniem z tafli 
lodowych na wodnych akwenach, takich jak stawy i kanały. W trakcie codziennych patroli 
prowadzili wzmożone kontrole w miejscach szczególnie niebezpiecznych, w szczególności 

w rejonach ujścia rzek, kanałów, stawów, pomostów oraz miejsc, gdzie występują rysy i pęknięcia 
lodu. 

c) 2.06.2018 r. na parkingu wewnętrznym Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. i Wojewódzkiego Ośrodka 
Metodycznego przy ul. Łokietka 22-23 Straż miejska w ramach NOCNEGO SZLAKU KULTURA
LNEGO 2018 zorganizowała warsztaty rowerowe "Rowerem przed zachodem słońca". W trakcie 
imprezy jej uczestnicy wzięli udział w punktowanych konkursach. Sprawdzili znajomość przepisów 
ruchu drogowego w teście wiedzy, a umiejętności jazdy rowerem, na przygotowanym rowerowym 
torze przeszkód. Zwycięzcy konkurencji wyróżnieni zostali upominkami w postaci osprzętu 

rowerowego. 
d) 3.06.2018 r. Park Róż. Festyn z okazji Dnia Dziecka. W czasie festynu funkcjonariusze Straży 

Miejskiej przeprowadzili z dziećmi pogadanki na temat zasad bezpiecznego poruszania się 

rowerem po drodze publicznej. Dzieci zostały zapoznane z przepisami dotyczącymi 

obowiązkowego wyposażenia roweru oraz ze znakami dla rowerzystów. Podczas festynu za 
aktywny udział w pogadance wszyscy uczestnicy obdarowani zostali odblaskami. W zajęciach 
wzięło udział około 1 00 dzieci. 

e) W ramach działań "Bezpiecznie rowerem straż miejska w dniach 17 czerwca, 15 lipca 
i 15 sierpnia 2018 r. zorganizowała warsztaty rowerowe o charakterze prewencyjno 
edukacyjnym. W czasie zajęć dzieciom zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia z Prawa 
o ruchu drogowym dotyczące rowerzystów. Strażnicy wraz z uczestnikami doskonalili technikę 
jazdy rowerem po torze rowerowym. Dzieci zostały zapoznane z wyposażeniem jakim dysponują 
strażnicy miejscy w patrolu rowerowym. Dużym zainteresowaniem cieszyły się znaki drogowe 
prezentowane przez strażników na tablicach poglądowych przekazane do celów edukacyjnych 
przez WORD w Gorzowie Wlkp. Cykliści doskonalili swoją wiedzę w zakresie oznakowania dróg 
publicznych, a w przypadku pytań strażnicy służyli swoją wiedzą i wyjaśniali wątpliwości związane 
w większości z zachowaniem się rowerzystów w sytuacji pierwszeństwa przejazdu. Ponadto dzięki 
zaangażowaniu podmiotów współpracujących i prezentacji symulatora zderzeń, dzieci mogły 

poznać konsekwencje wynikające z niezapięcia pasów bezpieczeństwa w czasie jazdy 
samochodem. Udostępniono także symulator dachowania. Dla miłośników motoryzacji ciekawą 
atrakcją była prezentacja przez członków fundacji OFF ROAD pojazdów terenowych biorących 

udział w wyprawach po bezkresnych drogach całej Europy. Prawdziwą atrakcją oraz 
zaskoczeniem był przyjazd kolarzy z amatorskiej grupy na czele z dwukrotnym mistrzem świata 
w kolarstwie szosowym - Lechem Piaseckim, który opowiadał jak zostać Mistrzem Świata, 
zachęcając tym samym do uprawiania sportu. Dla wszystkich uczestników dostępne było stoisko 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego z numerem alarmowym 112. Operatorzy centrum 
informowali o tym, jak prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, a także 
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uczyli jak przeprowadzić prawidłowo reanimację człowieka. Wszyscy uczestnicy w ciągu trzech 
spotkań obdarowani zostali odblaskami oraz jabłkami ufundowanymi przez GRH. 
Podsumowaniem spotkań było wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. W zajęciach brało czynny 
udział łącznie około 200 uczestników. 

f) 19.06.2018 r. Na Błoniach nad Wartą Straż miejska współorganizowała, między innymi z 
Lubuskim Urzędem Wojewódzkim, festyn edukacyjno - rekreacyjny p.n.: "Z nami bezpieczniej". 
Uczestnikami imprezy były dzieci i młodzież ze szkól podstawowych i gimnazjalnych województwa 
lubuskiego. Celem festynu było przypomnienie dzieciom i młodziezy zasad i sposobów 
bezpiecznego postępowania w trakcie letniego wypoczynku. Jak czynnie i bezpiecznie 
uczestniczyć w zorganizowanych, grupowych i indywidualnych formach wypoczynku. Jak 
postępować nad wodą, aby uniknąć nieszczęśliwego wypadku. Jak właściwie zareagować, będąc 
świadkiem wypadku lub jego ofiarą. Jak udzielić pierwszej pomocy. Jak i kogo prosić o pomoc. 
Kto odpowiada za nasze bezpieczeństwo. 

g) Listopad-grudzień 2018 r. - Strażnicy miejscy prowadzili akcję "Bezpieczny Gorzów -
modernizacja infrastruktury drogowej w zakresie przejść dla pieszych", dla dzieci 
z gorzowskich przedszkoli nr 1, 6, 10, 12 i 33 oraz uczniów klas 1-111 SP nr 1, 2, 7, 13 i 20. 
Szczególny nacisk w trakcie przeprowadzanych spotkań został nakierowany na obszar związany 
z bezpieczeństwem na drodze i w jego najblizszym otoczeniu. Celem była edukacja i utrwalenie 
wiedzy w zakresie przepisów w ruchu drogowym. Łącznie przeprowadzono 29 spotkań, w których 
udział wzięło 672 dzieci. 

h) 5-6.12.2018 r. Działania prewencyjne promujące zdrowie. W ramach promocji zdrowego stylu 
zycia funkcjonariusze Straży miejskiej przeprowadzili działania prewencyjne, mające na celu 
przestrzeganie zakazów palenia tytoniu. W związku z okresem "przedświąteczno -
mikołajkowym", ramach akcji przeprowadzonej w rejonie przystanków komunikacji miejskiej 
w centrum miasta, wszyscy "palacze" zamiast mandatów otrzymali ulotki z informacjami 
o obowiązujących zakazach. 
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