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RAPORT Z REALiZACJ!

″PROGRAMU OCHRONYSRODOWiSKA DLA GMINV DREZDENKO NA LATA 2015‐ 2018Z

PERSPErttA DO ROKU 2022″

ZA LATA 2017‐ 2018
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Wstep

Uchwalanie przez rade gminy Programu Ochrony こrOdowiska jest elementem

prowadzenia przez jednostki samorzndu terytOriainego polityki ochronyこ rodowiska.Politykl

ochrony Srodowiska nazywamy zespbi dziatah majQcych na cetu stworzenie warunkbw

niezbednych dO realizacii ochrOny`rodowiska′ zgodnie z zasadq zrbwnowattonego rozwoju.

ObowiQzek opracowania programbw ochrony Srodowiska naktada na wszystkie szczeble

administracii samOrzqdowei uStawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony`rodowiska

(t.j.Dz.U.z2019r,poz。 1396 ze zm。 ).OboWinZujttCy W iatach 2015-2018 w Gminie

Drezdenko ″Program Ochrony`rodowiska dia Gminy Drezdenko na lata 2015-2018

z perspektywl do roku 2022″  zostat przyiety uChWatl nr X1/87/2015 Rady Mieiskiej

w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z art.18 ust.2w/w ustawy organ wykonawczy gminy sporzQdza raport

z wykonania programu ochrony `rodowiska′  ktbry przedstawia radzie gminy, nastepnie

raport przekazywanyjest organowi wykonawczemu powiatu.

W″Programie Ochrony Srodowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2015-2018

z perspektywn dO rOku 2022″  okreSIono priorytety ekologiczne,jednostki odpowiedziaine

i uczestniczQce w realizacii Zadah′  terminy realizacii oraZ `rOdki finansowe niezbedne

do osiQgnieCia wyznaczonych celbw w tym mechanizmy prawno― ekonorniczne.

Cei przvgotOWania sprawozdania

Celem sporzndzenia rapottu z realizacii′ ,PrOgramu Ochrony Srodowiska dia Gminy

Drezdenko na lata 2015-2018 z perspektywq do roku 2022″ jest przedstawienie stopnia

realizacii Zadah zapisanych w w/w dOkumencie oraz ξrodk6w有nansowych jakie zostaty

przeznaczone na realizacie pOSZCZeg6inych dziatah.Raport obrazuje dziatania podejrnowane

w zakresie ochrony`rodowiska na terenie Grniny w latach 2017-2018.

PrzedsieWZieCia i Zadania zostaty uiete W rapOrcie w nastepu,lcvCh Obszarach i celach:

Io  Ochrona i racionalne wykorzystanie zasobbw przyrodniczych′

Ho Poprawa iak。 こCi`rodowiska:

Ce1 1,Ochrona gleb′

Ce1 2.Ochrona wbd,poprawa stosunkbw wodnych i ochrona przed powodzin′

Ce1 3.Ochrona powietrza atmosferycznego′

Ce1 4.Ochrona przed hatasern′

Ce1 5。 Minimalizacia zagr02ehこrodowiska powodowanych przez odpady,

IH. [dukacia ekologiczna.

Zr6dta danvch

Raport zostat opracowany na podstavvie danych uzyskanych z poszczeg61nych referatbw

UrzQdu Mie,Skiego w Drezdenku oraz inforrnacii prZedi。 2onych przez nastepujqce jednostki:

一 Zarznd Drbg Wojewbdzkich vv Zielonei Gbrze′
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― Starostwo Powiatowe w Strzeicach Kraienskich,

一 NadleSnictwo Smolar2,

一 NadieSnictwo Karwin,

一 Piac6wki oこwiatowe 2na,duiQCe sie na terenie gminy′

― PrzedsiQbiorstwo Gospodarki Komunaineii Mieszkaniowei w Drezdenku′

― Powiatowtt Stacie Santtarno‐ Epidemiologiczn£ w Drezdenku.

3



:.Ochrona i racionaine wvkorzvstanie zasob6w przyrodniczych

Na terenie Grniny Drezdenko wystepujq nastepujqCe fOrrny ochrony przyrody:

Obszar Natura 2000:

1. 〃Dolina Doinej Noteci″ PLB 080002

2. ″Puszcza Notecka″  PLB 300015

3. ″Uroczyska Puszczy Drawskiej″ PLH 320046

4. ″Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiei″ PLH080032

5。  〃Jeziora Goこcirnskie″ PLH080036

6. ″Lasy Puszczy nad DrawQ″ PLB320016

Obszar chronionego krajobrazu:

1. ″1-Puszcza Drawska″

2. ″4-Dolina Watty i Doine,Noteci″

3。  ″6-Pojezierze Puszczy Noteckiej″

Zesp61 Pr2vrOdniczo― Kra,obrazowv

″Drezdeneckie Uroczyska″

Uといek ekologicznv

l. ″Trzynastka″

2. 〃Szesnastka〃

3. 〃Przy gruntach″

4. ″七Qki″

5, ″Bagno″

6. ″Dtugie bagno″

7. ″Odyniec I″

8。  ″WVQskie tQki″

9。 〃Podmokte tnki″

10.″ Ramiona″

11.″Jetenie bagno″

12.″ Bagienko〃

13。 ″Odyniec″

14.″ Nad LubiatkQ″

15.″ Koto″

16.〃 Nieuttytek〃

17.″ Nad ieziOrem Pierska″

18.″Jezioro Kosinek″

19.〃 Bagienka″

20.″ Owaine bagno″

21.″ Bagna w obrebie Pierska″

Pomniki przvrodv 35 sEto W tynl:

8o2vwionvch pomnikbw przvrodv na terenie Drezdenka:

1. Lipa drobnoMstna im.KsiedZa Fetiksa Popielewicza― ul.Koこ cieina′

2.DQb szyputkowy― przy ul.Ogrodowe,(na cmentarzu ttydowskim),

3. Ale,a platanbw kionolistnych imo Eryka Pietruszaka― przy ul.Kopernika′

4.Grupa cisbw pospolК ych― przy skrzyttowaniu ulic KoSciuszkii Marszatkowskiej′
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5. Dqb szypulkowy odmo stottkowa imo WVitolda zieleniewskiego― przy ul.Ko`ciuszki

(ObOk marketu Netto),

6。  Cisy pospOlite‐ przy ul.Niepodlegioこ ci(na terenie GS)′

7. Zywotnik olbrzynli― na terenie cmentarza komunainego′

8, DQb szypulkowy― na terenie cmentarza komunainego。

2 pomniki przvrodv nieottvwionei:

1.giaz narzutowy umieiSCOWiony na wysepce skrzy2owania ul.NiepodlegioSci

z drogQ do Krzytta wikp.′

2,skupisko wydm pOlo之onych na potudniowym brzegu ieZiOra ttubowo(Zagbrze).

25 DOmnik6w przvrodv ozvwionei na tere ach w〕elskich:

1.aleja Modrzewia‐ Le`nictwo″ czarny Las″ w KleSnie′

2. buk pospOlity― przy drodze le`nej w Karwinie,

3. buk pospolity‐ przy drodze leSnej w Karwinie′

4. buk pOspolity― przy drodze le`ne,W Karwinie′

5. dagiezja― przy drodze le`nej w Grotowie′

6. d£ b szyputkowy― rOinie 50『 コod drogileSne,vv Lubiatowie,

7. dlb bezszyputkowy― ro`nie nad jeziorenl七 akie na skarpie,

8.dQb szypulkowy‐ rOξ nie w Zielqtkowie(obOk domu 39)′

9. buk pospolity― przy drodze leこne,w Go`cinniu,

10.dQb szyputkowy― przy drodze te`ne,w Go`cimiu′

11.之ywotnik olbrzyrni― obok leSniczbwki w Kle`nie′

12.dqb szyputkowy― na placu przed koこ ciotem w GoszczanOWCu′

13.dQb szyputkowy― przy drodze asfaltOwei′ ObOk koこ ciota w Rttpinie′

14.dqb szyputkowy― Ok.700m na wschbd od szosy Drezdenko― MiedZych6d(Rttpin),

15。 skupisko 3 debbW szyputkowych― w pObli2u siedziby leこnictwa w Karwinie,

16.klon zwyczajny― na terenie parku otaczajnCego stary ko`ciblek w Przeborowie,

17.winZ pospotity‐ na terenie parku otaczajttcego stary koこ cibtek w Przeborowie′

18.kasztanowiec zwyczajny― na terenie poses,i Villa Drawa w Przeborowie′

19.jesion wyniosty― roSnie w Drawinach(ObOk dOmu nr56)′

20,dqb bezszypulkowy― ro`nie w Kosinie′

21.dΩ b bezszyputkowy― ro`nie na zboczu skarpy w Kle`nie w Odlegloこ ci5 m od
jezdni drogi Drezdenko― Strzelce Kraj.サ

22.ds pOspoltty― w Kle`nie(drzeWiaste formy rosnn W postad szpaleru na terenie

dwbch sttsiadujqcych ze sobq poses,i po weWnQttzne,StrOnie ogrodzenia)′

23.lipa drobnolistna― na terenie szkoty podstawowe,w Grotowie′

24.jesion wyniosty― na terenie szkoty podstawowe,w Grotowie,

25,dwa deby szyputkowe w GoszczanOWCu rosnq na terenie otwartym przy poinej

drodze
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UmieiSCOWienie form ochrony przyrody przedstawione iest na mapach dOstepnyCh W

serwisie Generainej Dyrekcii OchrOny SrOdOwiska:http:〃 geoserwis.gdos.gov.p1/mapy/

Zadania zrealizowane przez Gmine:

VV listopadzie 2017 r. zlecono wykonanie oceny stanu zdrowotno`ci pomnikbw

przyrody.Zakres opracowania obe,'莉 OWat iokatizacie danego pomnika przyrody,ocenQ jego

stanu fitosanitarnego oraz wydanie zaleceh pielegnaCyjnych.

W/W dOkument wskazat zabiegi pielegnacyine′ ktbre nate2y wykonaこ .Rodzaje zabiegbw

pielegnacyinych tO moin。 :usuwanie odrostbw′ korekta blizn,korekta cieこ i utamanych gateZi

i konarbw′  usuwanie satQzi i konarbw na obrQczkQ′  usuwanie gateZi i kOnarbw na kikut,

pietegnacia OdZiomka,wykonanie podpbr stalowych′ daszki anty― opadowe,wilzania typu

kobra′ zabezpieczenie ran rnechanicznych.

Podsumowanie opracowania: wszystkie zaobserwowane egzemplarze drzew objQtych

prawnQ ochronn ti.pomniki przyrody′ rosnQce na terenie naszei gminy sn w dobryrn stanie

zdrowotnym i w normainych warunkach atmosferycznych nie powinny stanowiこ zagro2enie

wywrotemo Metoda ogiedZin iakQ postu2ono sie podcZas wizji terenowej to metodaヽ 灯A′

polega,lca na organoleptycznej ocenie stanu zdrowotnego i statyki drzew, Metoda ta nie

daje 100%gwarancii,2e oceniane drzewo nie ulegnie wywrotowi.Pomniki przyrody sl

drzewarni wiekowyrni t wskazane sposoby dodatkowych zabezpieczeh zwtaszcza w obrQbie

siedzib ludzkich czy trakt6w komunikacyinych Znacznie wydtu21 ich ttwotnoこ とi zapewnin

bezpieczehstwo.Dia przyktadu zastosowanie podpbr stalowych uniemo21iwia wywrbcenie siQ

drzewao Watto jednak kattdy tak zabezpieczonv egzemplarz stale nadzorowaこ zwiaszcza po

silnych wiatrach w poszukiwaniu naderwah bryty korzeniowejtub pQkniQこ pni.

W2018 ro podietO dZiatania wynikajQce z powyttszego opracowania moino wykonano podpory

pod pomnikami przyrody(dqb prZy ul.Ogrodowej― Cmentarz ttydowski′ lipa na Piacu

Koこcieinym,wykonano dQcia pielegnaCyine CiSbw przy ul.Koこ ciuszki/ul.Marszatkowskiei′

dQbu przy ul.Ko`ciuszki(koiO NE可
~「

0)oraz debu przy drodze wojewbdzkiei w Kle`nie)一

kwota 9.582,49 zl.

W iatach 2017-2018 Rada Mieiska W Drezdenku nie ustanowtta nowych form ochrony

srodowiska.

W2017r.dokonano nasadzeh kwiatbw,bylin′ krzewbw oraz drzew z gatunku lipa w Parku

Kuitur`wiata Oraz na skwerach na terenie rYliaSta i do donic na kwote 22,404,19 zl.

W2018r.dokonano:dwukrotnych nasadzeh kwiat6w na skwerach-9,037,70 zt,zakupiono

kaskadowe konstrukcie Oraz dokonano ich obsadzenia przy PIacu KoScieinym i na Starym

Rynku-14563,80 ztテ nasadzono krzewy hortensii i suChOdrzewu w Parku Kultur`wiata―
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9,988,00 zlテ nasadzono 140 szt,petargoni na PIacu WOinoこ ci przy SP nr 2-1.470 zt,zakupu

koszy parkowych 15 szt.-4.797,00 zt,zakupu stacii na pSie Odchody 3 szt.-1.679,15 zl.

Zadania zrealた owane przez Starostwo Powiatowe w strzeicach Krai.:

2017

SporzndZOno UprOszczony PIan UrzndZania Lasu iinwentaryzaciQ Stanu Lasu.

SporzQdzono Program Ochrony Srodowiska dia Powiatu Strzetecko‐ Drezdeneckiego na

lata 2017-2020 z perspektywn d0 2024 roku wraz z PrognozΩ  oddziatywania na

`rodowisko Programu Ochrony Srodowiska oraz RapOtt z wykonania AktualizaciiProgramu Ochrony Srodowiska daI Powiatu Sttzelecko‐ Drezdeneckiego na lata 2012-

2015 z perspektywq na lata 2016-2019,za rok 2015.

Zadania zrealizowane Nadle`nictwo Smoiarz:

Prowadzono staty monた o両 ng`rodowiska leこnego w celu przeciwdziatania stanom

niepo2Ω danym.

W Cingu catego okresu obowinZywania zagrottenia po2arowego prowadzono dyttury p.po2

celem iak najSZybszej reakcit W mOmencie pojawienia sie reainego niebezpieczehstwa

pozaru.

Zadania zrealizowane przez NadieSnictwo Karwin:

Prowadzenie statego monitoringu Srodowiska le`nego w celu przeciwdziatania stanom

niepo21danym:jesienne poszukiwania szkodnikbw pierwOtnych sosny′ poszukiwania na

drzewach prbbnych′ patrOle totnicze′ utrzymanie lndOVViska′ utrzymanie sieci wykrywania

pottarbw:punkty obserwacyine,punkty tQczno`ci alarmowe,.

‖.Poprawa iak。 こCi Srodowiska

Ce1 1.Ochrona gieb

Zadania zrealizowane przez Gmine:

Usuwanie wvrobbw zawieraj■ cych azbest

′′Program usuwania azbestu i wyrobbw zawierajncych azbest z terenu Gminy Drezdenko na

lata 2017-2032″ przyiQty zOStat uchwattt nr XxxvII/334/2017 Rady Mieiskie,W Drezdenku

z dnia 25 stycznia 2017 roku. POsiadanie programu usuwania azbestu ieSt niezbQdnym

warunkiem um021iwiajQcym gminie uzyskiwanie `rodk6w zewnetrznych na usuwanie

wyrob6w azbestowych.

Cele izadania realizowane w ramach w/w programu:
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ZWiekSZenie zakresu wiedzy nlieszkahc6w na temat azbestu′  jego bezpiecznego

u2ytkowania i usuwania(likwidacia przyzwolenia spotecznego na nielegaine zachowania

ZWiQZane z azbestem― nieuprawniony demonta2i wyrzucanie odpadbw m.in.do lasbw),

stworzenie wiaこ ciwych warunkbw do wdrottenia obowiqzuinCych przepisbw prawnych

oraz dobrych praktyk zwiqzanych z wyrobanli azbestowyrni′

zaCheCanie rnieszkahcbw do udziatu w Programie poprzez wykorzystanie potenciainej

mottliwoSci uzyskania wsparcia れnansowego ze `rodkbw Wojewbdzkiego Funduszu

Ochrony SrodOwiska i GospOdarkiヽⅣodne,w Zie10ne,Gbrze, Narodowego Funduszu

Ochrony Srodowiska i GospOdarki Wodnej w hrarszawie′  UE dziQki zapisom RPO

wojewbdztwa lubuskiego na lata 2015-2020 oraz ze`rodkbw gnlinnych′

stworzenie sprzyia,lcyCh Warunk6w usuwania wyrobbw azbestowych w catym okresie

dziatania Programu′

kompleksowe zorganizowanie usuwanie azbestu i koordynacia robbt budowianych

koniecznych do zakohczenia procesu wynliany pokryこ na bezazbestowe。

Dofinansowanie z budietu GHlinv Drezdenko

W celu realizacii prOgramu Rada Mie,ska W Drezdenku przyiQta uchwate nr XV/152/2015

z dnia 9 grudnia 2015 r,w sprawie zasad udzielania dotacii celoWej na realizaciQ Zadah

ZWinZanyCh z demontattem′ transportem i utylizacil matettatbw zawierajnCyCh azbest z

terenu Gminy Dre2denkO(50%poniesionych kosztbw,nie wieCei ni之 3 tys.zl)。 W latach 2017

-2018 ro do Urzedu Mie,skiego w Drezdenku nie wptynΩ t ani jeden wniosek o udzielenie

takiej dotacii.

Dofinansowanie z Wttew6dzkiego Funduszu Ochrony SrOdowiska i Gospodarki Wodn可

W2017r.Gmina Drezdenko otrzymata dofinansowanie z Wojewbdzkiego Funduszu Ochrony

Srodowiska i Gospodarkiヽ Ⅳodnej w Zietone,Gbrze w ramach Programu Pttor■ etOWego

Narodowego Funduszu Ochrony SrOdOwiska i Gospodarki Wodnei pn。 :″SYSTEM― Wsparcie

dziatah ochrony ξrodowiska i gospodarki wodnei realiZOWanych przez WVFOSiGW,CzQこ こ 1)

Usuwanie wyrobbw zawierajQcych azbest″  na realizacie Zadania ″Demonta2′  zbieranie′

甘anspOtt oraz unieszkodliwianie wyrobbw zawierajqcych azbest z terenu Gminy Drezdenko″ .

W ramach proiektu W 100% slnansowane zostaty koszty kwalinkowane demontattu,

transpottu i utylizacii WyrOb6w zawierajQcych azbest.Azbest usunieto z 67 nieruchomoこ ci.

Ⅳlieszkahcy nie ponie`littadnych koszt6w zwiqzanych z realizacin Zadania.

七Qcznie usuniet0 95,13 Mg-8672,28m2(42,57 Mg-3889,47m2aZbeStu z demonta2em
oraz 52,56 Mg-4782,81m2aZbeStu le21cego luzem)。 Azbestu zostat unieszkodliwiony

poprzez sktadowanie na sktadowisku odpad6w niebezpiecznych. Catkowity koszt zadania

wynibsi 35 550,3321,prZy czym`redni koszt usunieCia tttOny azbestu wynibst 373,7021.

Otrzymano dotaciQ W WysOk。 こCi 35 550,33 zt.
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W 2018 r.Gmina Drezdenko rbwniett otrzymata dolnansowanie z w/w programu na

realizacJQ zadania ″Demontaz′  zbieranie′  transport oraz unieszkodliwianie wyrobbw

zawieraj£cych azbest z terenu Gminy Drezdenko″ .

颯′ramach zadania azbest zostat usuniQty ze 108 nieruchomo`ci znajdujqcych sie na terenie

Grniny. 七nCZnie usuniet0 316,101 ton - 19215,402 m2(212,484 ton - 12892,592 m2

z demontattem′ 103,617 ton-6322,81m2beZ demontattu)prZy czym`redni koszt usunieCia

l tony azbestu wynibst 504,60 Mg.

Kohcowa kwOta dotacji wyniosta 147.688,80 zt(kOSZt kwali有 kowany― bez VAT― koszt po

stronie Gminy Drezdenko)。 CatkOwtty koszt realizacii zadania wynibst 159.503,9021.

Realizacia zadania usuwania azbestu w Obu latach zostata poprzedzona kampanin

informacyinq w iokainej prasie′  na stronie internetowej urzedu oraz w mediach
spoteczno`ciowych.

Wskaと niki rnonitoringu realizacii PrOgramu usuwania azbestu w 2017『

Lp Wskattnik rnonitoringu Jednostka miary Wartoここ

1.

Ilo`こ  wyrobbw zawierajttcych azbest w

przeliczeniu na km2 pOvvierzchni grniny przed

rozpoczeCiem realizacji Programu

Mg/km2 2,77

Iioこと wyrobbw zawierajEcych azbest w

przeliczeniu na km2 pOwierzchni grniny na

koniec 2017 r.

Mg/km2 2,66

2
IIoここ usunietych odpadbw zawierajΩcych

azbest w danym roku sprawozdawczym
Mg/m2 95,13/8672′ 28

3

Procentowa  ‖oここ  usunietyCh  odpadbw

zawierajttcych azbest w stOsunku do ilo`ci

zinwentaryzowanej w iatach realizacii

Programu

% 8′ 6

4
Naktady finansowe og6tem poniesione na

usuniQcie odpadbw zawieraj£ cych azbest
ZI/rok 35550,33

5
こrOd ki zewnetrzne pozyskane na usunieCie

odpadbw zawierajqcych azbest
ZVrok 35550,33

6.
Wysoko`こ dofinansowania udzielona przez

gmine
ZI/rok O zl

7 Hoここ  zlikvvidowanych  dzikich  sktadovvisk

odpadbw zawierajttcych azbest i kOszty ich
SZt./Mg/m2/rOk O S2t.
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likwidacii

Wskaとniki monito百 ngu realizacii PrOgramu usuwania azbestu w 2018 r.

VVvilczenie z u2ytkowania rur azbestowych

W2017r.podczas realizacji gminnej inwestycit pn,″ Budowa nawierzchni ulic:Lema′ Wtta

Stwosza w Drezdenku″ wytnCZOnO z eksploatatti azbestowo‐ Cementowe rury wodocingowe

o dtugoSci 300 rnb.

Lp Wska≧ nik rnonitoringu Jednostka miary lヽVattoここ

生

Iloここ wyrob6w zawierajqcych azbest w

przeliczeniu na km2 pOwierzchni grniny

przed rozpoczeCiem realizaciI Programu

Mg/km2 2′77

Ilo`こ wyrobbw zawierajncych aZbest w

przeliczeniu na km2 pOvvierzchni gnliny na

koniec 2018 r,

Mg/km2 2,41

2
Iloここ usunietych Odpad6w zawierajnCych

azbest w danyrn roku sprawozdawczym
Mg/ m

2
316,101/

19215′ 402

3

Procentowa  ‖oこと  usuniQtych  odpad6w

zawierajqcych azbest w stosunku do Wo`ci

zinwentaryzowanej w iatach  realizacii

Programu

% 25

4.
Naktady finansowe og6tem poniesione na

usunieCie odpadbw zawierajqcych azbest
ZI/rOk 159503,90

5。

Srodki zewnetrzne pOZyskane na usunieCie

odpad6w zawierajΩcych azbest
zi/rOk 147688,80

6
Wysokoここ dofinansowania udzielona przez

grnine
zt/rOk 11815,10

7

‖oここ  zlikwidowanych  dzikich  sktadowisk

odpadbw zawierajqcych azbest i koszty ich

likwidac〕 I

szt./Mg/m2/rOk O szt
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Stan iloSciow wvrob6w azbestowvCh na koniec okresu sprawozdawczego

Wedtug przeprowadzonei w 2016 rt aktualizacitinWentaryzacit na terenie Gminy znaidoWatO

Sie na pOCZQtku 2017 r.1106,039 Mg wyrobbw zawierajlcych azbest oraz okolo 5000 mb

azbestowych rur wOdOciQgowyCh。

Po realizatti Programu w 2017 roi 2018 r.oraz po werynkacii danych znajdujnCych Sie W bazie

azbestowei Znajdujlcei sie pOd adresem wwwobazaazbestowa.貿 ov.pI(weryfikacia pOlegata

na pomnieisZeniu danych o rzeczywistn iloこ こusuniQtych wyrobbw oraz wprowadzeniu

dodatkowych iloこ ci wyrobbw′ ktbre wczeも nie,w bazie nie byty ujete)na terenie Gminy

Drezdenko na koniec 2018 r.zna,dowatO SiQ 965,252 Mg wyrob6w azbestowych oraz okoto

4700 mb azbestowych rur wodociQgowych(ul.Kopernika,ulo Poina,PI.SpOrtOwy,o`.

Le`nego,alo Piastbw).
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Ce1 2.Och『 ona wbd,poprawa stosunk6w wodnvch i ochrona przed powodziq

Zadania zrealizowane przez Gmine:

w sposbb cingty prowadzona i aktualizowana jest ewidencia ZbiOrnikbw

bezodptywowych i przydomowych oczyszczalni`ciek6w.

rok 2017

Z budttetu grniny na kupno i montatt przydomowych oczyszczaini `ciek6w w fornlie

dotacii ce10We,prZydzielono`rodki 3 osobom fizycznym na inCZn£ kwotQ 9,000,00 zt(na

podstawie uchwaty Rady Mie,skiej W Drezdenku nr XV/150/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie zasad udzielania dotacii Ce10wej na budowQ przydomowych oczyszczaini

`ciekbw.).Zrealizowano inwestycie: ′,Przebudowa sieci kanalizacvinej na al.Piast6w oraz PI.

Woino`ci w Drezdenku′ '(ruroCing tiOCZOny-175,8m,sieこ 9,7m,studnia rewizyina ttp。 )‐

278.595,00 zi

Wykonano przytaCZe kanalizacyine na ulo Pottowej w Drezdenku(1,8m)-5.535,00 zt

Przebudowano kanalizacie deSZCZOWq w ramach inwestycii′ ′Przebudowa nawierzchni ui.

Podgbrnej wraz z budowQ oこ wietlenia i przebudowQ sieci wodocittgowej″ ‐1,003.737,43

zt.

rok 2018

Rozbudowano ujQcia wbd podziemnych w Drezdenku obreb RadoWo-476.787,75 zt

Zmodernizowano stacie uZdatniania wody w Lubiatowie-99.187,94 zl

Wybudowano kanalizacie Sanhamq na ut.Mtyhskiej w Drezdenku(sieこ grawttacyina 82,9

m′  przytnCZe kanalizacvine 10′ 71 m, kolektor tioczony 44,8, studnie betonowe

i przeciwpo2arowe)-365,707,40 ziテ

Wybudowano sieこ wodocingowq na ul.Podgbrne,w Drezdenku― Sieこ i przytaCZa 2 321,4

m,9 hydrant6w przeciwpottarowych,10 hydrantbw podziemnych-809.691,90 zt

Wykonano przytQcze kanalizacyine na ul.Podgbrne,w Drezdenku(62′ 5m)-16383,60 zl

WVybudowano studnie reWiZyinejQ, studniQ z osadnikiem oraz rusztem uchylnym

i przykanatikami w ramach inwestycii 〃prZebudowa drogi dojazdowei do gara2y na

osiedlu Mickiewicza(od StrOny bytego OTL)w Drezdenku″ -7.054,05 zt

Kontrole nieruchomoこci pod wzgiedenl poZbywania sie nieczystoこ ci ciektych

Przeprowadzono kontrole osbb fizycznych nliedZy innyrni w zakresie zbierania

powstatych na terenie nieruchomo`ci odpad6w komunainych,zgodnie z wymaganiami

okreこionymi w Uchwale Nr XL1/352/2017 Rady Mieiskie'W Drezdenku z dnia 30 marca

2017r.w sprawie przyiQCia regulaminu utrzymania czysto`ci i porzQdku na terenie Gminy
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Drezdenko i rOzporzQdzenia Ministra`rodOwiska z dnia 29 grudnia 2016r.w sprawie

szczegbiowego sposobu selektywnego zbierania wybranej frakcii Odpadbw oraz pozbywania

Sie Zebranych na terenie nieruchomoこ ci Odpadbw kOmunalnych. Przedrniotowe kontrole

zostaty przeprowadzone w mie,scOwOξ Ciach Niegostaw(53 kontrole),Drawiny(1l kOntrOli)

i Tuczepy(13 kontroli)。

Ⅳヽ sierpniu 2018 r.w reakcii na pismoヽ ⅣOjewbdzkiego Lubuskiego inspektora

Ochrony SrodOwiska(delegatura w GorzowieヽⅣlkp。 )z prO`bQ o przeprowadzenie kontroli
wm.Drawiny z powOdu zanieczyszczenia rzeki Pokretna`ciekami komunainymi(typu

″szambowego″ )prZeprOwadzono ll kontroli.NieruchomoSci zostaty wyselekcjonowane na

podstawie usytuowania wzgledem rzeki Pokretna oraz braku informacii W kWattainych

sprawozdaniach sktadanych Burrnistrzowi przez przedsiQbiorcbw wywOttnCyCh nieczysto`ci

ciekte dot.zawarcia um6w na`wiadczenie ustug asemizacyinyCh przez poszczeg6inych

wiaScicieli nieruchomoξ ci. VV piQciu przypadkach, pO rozmowie z snSiadarni lub ze stanu

nieruchomo`ci wywnioskowano′ 之e nieruchomo`こ pozostaje niezamieszkiwanao W jednym

przypadku kOntrola nie zOstata przeprowadzOna′  poniewa2 nie zastano wiaSciciela
nieruchomo`ci.w czterech przypadkach wia`ciciele okazali umowy i/1ub faktury ze wywbz

nieczysto`ci.W jednym przypadku stwierdzono′  之e nieruchomo`こ nie jest wyposattona

w zbiornik na nieczysto`ci ciekte ani w przydomowQ OcZyszczainie`ciekbw.Sprawa zostata

przekazana do Powiatowego lnspektora Nadzoru Budowianego w Drezdenku. KontrolQ

przedsiebiorcy, ktbregO nlie,sce prOwadzenia dziatainoSci znajduje sie W Dravvinach

w pobtittu rzeki Pokretna przeprowadz‖ wojewbdzkiinspektor Ochrony`rodowiska.

Zadania realizowane prze2 PGKiM spbike z ograniczona odpowiedziainoScia

2017/2018

usuwanie na bie之 lco awarii′ likwidacia ttrbdet przeciekbw′ likwidacia ttrbdei nietegainych

poborow wody

minimalizacie strat sieciowych: awarie usuwane sl na bie之 lco, tikWidacia ttrbdet

nietegainego poboru wody′ natychmiastowa likwidacia przeCiekbw

prowadzony jest monitottng jakoこ cii zuttycia wody na ujeCiach′ systematyczna wymiana

przeptywomierzy i licznik6w wody― koszt uzupeiniania wodomierzy u uttytkownikbw

sieci 2017-803 szt-74.840,00 zi netto,2018-389 szt.-37.740,00 zi netto)

Cingta rOzbudowa monitottngu pracy sieci wodocingoWej.

Zadaぃ ia realizowane pr2全
=POWi⊇

とOwa Statte Sanitarno‐ Epidemiologiczna w Drezdenku:

Zaopatrzenie ludno`ci w wode przeznaczonn dO Spo2ycia przez ludzi w Grninie

Drezdenko w 2017 12018 roku wg produkcii WOdy,oraz podmiot6w zaopatrujncychi

lioここnadzorowanych wOdocing6w publicznych oraz indywiduainych ujeこ Wody:

―Wodocingi publiczne o produkciiく 100[m3/d〕 _4
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―ヽVodocittgi publiczne o produkciiく 1000-10000[m3/d]_1

-inne podmioty zaopatrujnCe W WOdQ(indyWiduaine ujecia wOdy)-9

Przedrniotern nadzoru sanitarnego w powyttszych wodocingach i indywiduainych

ujQciach wody byty zarbwno kontrole santtarne urzQdzeh wodociQgowych oraz ocena iako`Ci

wody.

Ponadto przedsiebiOrstwa ― adnlinistratorzy wodocingbw publicznych prowadztt we

wiasnym zakresie kontrole WeWnetrZnQ jako`ci wody przeznaczone,do spOttycia przez ludzi.

Kwestionowanymi paramettami w wodzie przeznaczonei dO Spo2ycia przez ludzi

w poszczegbinych iatach′ z ktbrymi borykaty siQ wodocingi publiczne oraz indywiduaine

ujeCia wOdy byty:

w2017 roku:

Wodociagi bOrykaty sie 2 naStepu,lcvmi proЫ emami:Lubiat6w(deco Warunkowa dot.

manganu),Drezdenko(deC,Warunkowe dot.metnOSCi,2etaza,manganu),Drawinv(dec.

o braku przydatnoSci do spottycia doto baktetti grupy coli― wyegzekwowana).

w2018 roku:

Lubiat6w(deco Warunkowa dot.manganu),Drezdenko(deC.Warunkowe doto metnOSCL

之elaza,manganu),Drawinv(dec.。 braku przydatno`ci do spo2ycia dot.bakterii grupy coli―

wyegzekwowana)。

Wg PPIS w Drezdenku konieczna jest modernizacia obiekt6w i urzQdzeh wodocingowyCh iu之

istniejnCyCh Oraz budowa nowych stacit uZdatniania wody′ ktbra pozwoli na wyeliminowanie

zanieczyszczeh fizykochernicznych ― konieczna w przypadku wodociqgu publicznego

Drezdenko(ciQgte przekroczenia manganu,metnOSCiittelaza).

Zadania reatizowane prze2 Nadle`nictwo Smolarz:

W ramach przebudowy infrastruktury santtarnej zamontowano przydomowe

oczyszczainie`ciek6w lub nowych zbiornikbw w budynkach nalettnCych dO Nadle`nicttwa.

Zadania realizowane przez NadieSnictwo Karwin:

Zamontowano przydomowe oczyszczainie`ciekbw iub nowe zbiorniki bezodptywowe w

budynkach nalettncych dO nadle`nictwai montatt zbiornika bezodptywowego PCV na

nieczystoこ ci o pojemno`ci 6,O rn3,na terenie szkbikileSnej w Goこ cirniu.
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Ce1 3.Ochrona powietrza atmosfettcznego

Zadania zrealizowane pr2eZ Gmine:

rok 2017

Udzietono 20 donnansowah na podstawie uchwat Rady Mie,skie,W Drezdenku(uChWata

Nr XV/151/2015 z 09。 12.2015 r. oraz uchwata Nr XXVH/267/2016 z 30。 06.2016 r.)

wymiany tradycyinych kott6w na instalacie gaZOWe bQdtt na kotty na ekogroszek.七 qcznie

zostaty zlikwidowanych 30 piec6w wQgiowych.七 nCZny koszt wymiany kotibw wynibst
181761,73 zt(w tym dOtacie z budttet Gminy-88569,51 zt oraz kOszty poniesione przez

Wnioskodawc6w:93192,22 zl)

Udzieiono 2 dotacie na pOdStawie wytte,wymienionych uchwai na montatt ekologicznych

urz£ dzeh grzewczych w nOwO wybudowanych budynkach. Budttet G口 liny-9953′ 45 zt,

osoby fizyczne-9953,45 zl.

Zlikwidowano piec kattowy i zamontowano klimatyzator z funkci£ grzewcztt na Sali

Wie,Skiei w Lubiewie― koszt.4489,50 zl.

Przeprowadzono termomodernizacie budynkbw komunalnych i uttyteczno`ci publicznei

na terenie Grniny Drezdenko.Dokonano prac termomodernizacyinyCh W 28 budynkach

zarzQdzanych przez PGKiM spo z。 .。。(praCe polegaty moin.na wymianie okien′ drzwL

ociepleniach′ wymianie kotibw)oraZ Zamontowano ktimatyzatory z funkciq grZewczQ na

salach wieiSkiCh(sala W Trzebiczu-3 szt.′ sala w Osowie-2 szt。 ),WvkOnano remont Sali

WieiSkie,w RQpinie(ocieplenie Scian,wykonanie elewacii′ Wytanie opaski betonowej′

wykonanie odprowadzenia wody z rynny),wymieniono 2 drzwi w Sali wiejskie,w ttpnie

oraz wyremontowano dach remizy OSP w GoScimiu.七 Ωcznie Zlikwidowano 3 szt.

tradycyinyCh piec6w wQgiowych.七 £cznie poniesione koszty 247 694,55 zt(Gmina―

148068,02 zi′ wspbinoty mieszkaniowe-95310,71 zt,Orange Polska SA-4315,82 zl).

W Sali wie,skie,w Lipnie wykonano wewnQtrznQ instalacie gazu― kOszt-4791,23 zl.

Na salach wie,skich W Trzebiczu Nowym′  Zagbrzu, Przeborowie, Drawinach,
GoszczanOWie′ Goこcimiu,Trzebiczu dokonano wymiany oSwietlenia tradycyinego na LED

―koszt-1344′ 60 zl.

Zakupiono samoch6d stuttbowy na potrzeby Urzedu  Mie,Skiego w Drezdenku

speiniajqcego norrne ernis,i Spalin Euro 6-120000,00 zl.

Wykonano przebudowe i remOnt drogi w mie,SCOWO`Ci Lubiewo,Drawiny-1,4 km′ 517

399,10 zl

Wykonano przebudowe drOgi w mie,scOWO`Ci Lipno - 2′ 601 km, 542 713,76 zt

dolnansowanie w wysoko`ci 245 769,00 zi z Programu Rozwoju obszarbw VVieiskiCh na

lata 2014-2020

Na biettqco utrzymywano drogi asfahowe na pottzeby Gminy Drezdenko(tatanie)-131

812,21 zl

Na bie21co utrzymywano drogi gruntowe na potrzeby Grniny Drezdenko-466796′ 20 zl
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rok 2018

Udzietono 14 doinansowah na podstawie uchwat Rady Mie,skiej W Drezdenku(uChWata

Nr XV/151/2015 z 09.12.2015 r. oraz uchwata Nr XXV‖ /267/2016 z 30.06.2016 r。 )

wymiany tradycyinych kotibw na instalacie gazOWe bqdと na kotty na ekogroszek.七 nCZnie

zostaty zlikwidowanych 17 piec6w wegiOWyCh. 七Qczny kOSZt wyrniany kotibw wynibst

99455,69 zt(w tyrn dotacie Z budttet Gminy-49727,86 zt oraz koszty poniesione przez

Wnioskodawcbw-49727,83 zl)

Udzielono l dotaciQ na pOdStawie wytte,wymienionych uchwai na monta2 ekologicznych

urZndZen grzewczych w nowo wybudowanym budynku. Bud2et Gnliny-4261,50 zt,

osoby fizyczne‐ -4261,50 zl.

Przeprowadzono termomodernizacie budynkbw komunainych i uttyteczno`ci puЫ icznei

na terenie Gminy Drezdenko.Dokonano prac termomodernizacyinyCh W 32 budynkach

zarZndZanych przez PGKiM spo z ograniczonq odpowiedziaino`ciQ(prace polegaty moin.na

wymianie okien′ drzwi′ ociepleniach),Wymieniono okna w bibliotece im.Ks.Jbzefa

Tischnera w Drezdenku oraz w Oddziale Biblioteki w Trzebiczu′ Ocieplono rernize OSP W

Rlpinie,Wyrnieniono i ocieplono dach SP w RQpinie i SP W Go`cirYliu. Bud2et Gnliny―

263638,86 zt,ヽlVsp6inoty-18674′ 96 zt os,fiZyczna 19 714,20z十 .

W Centrum Promocit Kultury,ulo Niepodlegtoξ ci 28, Drezdenko wykonano zadanie pn.

″Przebudowa kottowni wQgiowei na gaZOWq′ wraz z wykorzystaniem odnawiainych

乏rbdet energii oraz modernizaciQ inStatacii gaZu― etap l″ ―koszt 158 055 zt.

lヽV Szkole Podstawowe, W Niegostwiu′  NiegOstaw 69 wykonano zadanie "Poprawa

efektywnoSci  energetycznei  budynku  Szkoty  Podstawowej  w  NiegOstawiu

z wykorzystaniem instalacii OZE oraz przebudowl instalacii coO・ "・ Zadanie zostato

wsp6tfinansowane ze`rodk6w Funduszu Rozwoju RegiOnainego w ramach RegiOnainego

Programu  Operacy〕 nego  ―  Lubuskie  2020,  0`  Priorytetowa  3  “Gospodarka

Niskoemisyina"′ Dziatanie 3.2."Efektywnoここenergetyczna― projekty realizowane poza

formutΩ ZIT"(donnansOwanie 692 571′ 40z:′ wktad wiasny 829 899,60 zl).

Wykonano przebudowe drOgi gminnei W mieiSCOW。 こCi Rqpin-0,56 km′ 274181,76 zt

Przeprowadzono inwestyciQ″ BudOwa drogi,chodnik6w oraz o`wietlenia osiedla przy ul.

Okre2nej w Drezdenku wraz z budowQ parkingu oraz budowa seperatora i przebudowa

rowu odwadniajqcego″ -0,185 km′ 590400,00 zt

Przeprowadzono inwestyciQ″ Budowa nawierzchni VVita Stwosza w Drezdenku― odcinek

ll Listopada″ -0,276 knl,147329,40 zi

Przebudowano droge dOjaZdOWn do gara2y na osiedlu Mickiewicza(od sttOny bytego

OTL)w Drezdenku-0,2km,486342,00 zt

Na bie21co utrZymywano drogi asfahowe na pottzeby Gminy Drezdenko(tatanie)‐ 70

013′02 zl

Na bie21co utrzymywano drogi gruntowe na potrzeby Gminy Drezdenko-605291,85 zt
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Od potowy wrze`nia do kohca roku 2018 zamontowano na prbbe CZujnik powietrza

SYNGEOS,ktbry mierzyt stan powietrza pod wzgledenl pytu zawieszonego PM 2′ 51PM10
-catkowhy koszt dziettawy czujnika l.014,75 zl

`rednia dObowa warto`む
(dale,こ DヽA′ )jest tO ξrednia arytmetyczna godzinowych

pomiarbw iakO`Ci powietrza w cingu doby.」 est ona klasyれ kowana w 6 kategoriachi

bardzo dobry′ dobry′ urYliarkowany′ dostateczny′ zty i bardzo zty.

SDVV pOrniarbw powietrza we wrzeiniu i pattdzierniku 2018 r.wahata sie nliedzy

odczytami′′bardzo dobry″′〃dobry〃 i okazjonainie′ ′umiarkowany″ .W listopadzie 2018

SDW byta najczQ`ciej′ ′dobra″ i′′umiarkowana〃 ′kilka razy,′ dostateczna″ oraz l raz′ ′zta″ .

Natomiast w grudniu 2018 r.`DW byta na,czQ`Ciej ′′dostateczna′
′ lub ″dobra′

′
.

Zaobserwowano′ 之e sodzinowe pomiary,akO`Ci powietrza okre`lone jako′ ′zte″ i′′bardzo

zte″  wystqpity 、A′  Okresie grzewczym w godzinach popOtudniowych i wieczornych.

Najwyttsze przekroczenia wystepowaty w godzinach od 17.00 do 23.00.

Zadania zreal izowane przez Na dle`nictwo Srnolarz:

Dokonano eliminacji wegia jako paliwa w kottowniach sospodarstw domowych′

Na bie2qco wykonywane sl modernizacie drbg i Cing6w komunikacyjnych.

Zadania lizowane przez Nadie`nictwo Karwin:

Termomodernizacia budynkbw nale2Ω cych do nadle`nictwai ocieplenie elewacji

budynku Aヽ/ilcze Doty, przebudowa budynku sociainego na terenie szk6+ki leinej

w Go`cimiu(wymiana okien i drzwi).

Zadania zreat,owane przez Zarzad Drф g wOiewodzMch w Zieionei Gbrze:

lata 2017‐ 2018

乏『6d伯

筍nansowan13

RPC)― Lubuskic

2020,

budttet

jew6dztwa

Zadanle

Rodzali Spos6b zreaiizowanych

dziatth

Rott w m6呼m
by,o

realizowane

=adange:
2017,2018

Kos芍

reattzatti

IPLN]

Budowa obwodnicv

Efekt ekO10giczny:poprawa

lakO`Ci powietrza′

ograniczenie enlls,1

zanieczyszczeh ze ttrbdel

iniowych oraz Ograniczenie

Budowa obwodnicy m.Drezdenko―

Etap ll

(Celi WyprOwadzenie poza miasto

Drezdenko ruchu tranzytowego a w

5ZCZegbino`cisamochodbw

2016-2017
12.120.302,0

9
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uci121iwoSci akustyczne,dia

mieszkahcbw Drezdenka
Do urzndZeh chroniQcych

Srodowisko w zwiQZku z

oddziattaniem Obwodnicy nalettQ:‐

separatory oczyszczajQce wody

opadowe zjezdni obwodnicy,―

ekrany akustyczne w rejonie

skrzy2owania obwodnicy z drogQ

Ⅳojew6dzkQ nr 181 w m.Niegostaw′

‐przepusty dla duttych zwierzQt,―

przepusty dia matych zwierzlt,

‐ogrodzenia wzdtu2 pasa

drogowego.

Otoczenie przej`cia dia zwierzQt

zagospodarowano pasarni zieleni

naprowadzajQce,W kierunku przejこ こ′

a tatte zieleniq maskujlcn etementy

konstrukcii mOgQce odstraszaこ

zwierzeta.

碗Qttarowych)

2017 567.621,41

Przebudowa polega,lca na odnowie

dywanikowej drogi woieWbdZkiej nr

158

na odct Osbw― Drezdenko(rOndO

Kilihskiego)

2017 609。 901,65

Przebudowa drogi polegajQca na

Ⅳymianie dytatacii′ izOlacil i

nawierzchni na moScie przez rz。

Noteこ w Drezdenku‐ Etap li

2017 438.392,68

Przebudowa polega,lca na odnowie

dywanikowei drogi WOjewbdzkiei nr

161

na odc.Dobiegniew― Mierzecin

u technicznego dぃうg

ekologiczny:

niczenie uci121iwoこ ci

kustycznei dla

pahstwa

bud2et

wojew6dztwE

bud2et

wojewbdztwE

budttet

wojew6dztwE

ieszkahc6w
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Przebudowa polegajqca na odnowie

dywanikowei drogi WOjewbdzkiei nr

164

na odc.Drezdenko― Zagbrze

2017 919。 398,06

Przebudowa polega,lca na odnowie

dywanikowej drogi wojew6dzkie,nr

174

na odcinku Drezdenko‐―Stare Balice

2017 2.198。 568,69

Przebudowa drogi woj.nr 156 na

odc.Drezdenko― Strzeice Krajehskie

―granica woj.― Etap l

Przedmiotem inwestycii byta

przebudowa konstrukcii nawierzchni

drogi wojew6dzkiej nr 156 na

odcinkach w k■ 152+100‐ 53+700,

58+980‐ 59+400,60+850-64+350.

Pototteniei droga wojewbdzka nr

156,Gmina Zwierzyn(od km 52+100

do km 53+400),Stare Kurowo(od

km 53+400 do km ca 63+180)i

Drezdenko(od krn 63+180 do kohca

opracowania),poWiat strzelecko―

drezdenecki,wojewbdztwo

lubuskie.

2018 5。 668.144,23

Przeprowadzone remomⅢ

naWter2Chn]

dotychczasowych

odclnk6w drbg

Efekt ekologiczny:

Ograniczenie ucinttliWoξ ci

akustycznej dla

mieszkahc6w

Remont odcink6w drbg

wojewbdzkich

nr 181 na odcinku ulicy I Brygady、 Ⅳ

m.Drezdenko od krn O+590 do km

O+737,

nr 181 na odcinku od krn 3+574 do

krn 3+704 w rn.Niegostaw,

2017 274513,25

budttet

WOieWbdZtW:

bud2et

wojewbdztwE

budttet

RPC)― Lubuskic

2020

budttet

wojew6dztwE
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nr 160 na odcinku od krn 75+500 do

km 75+600

333985,452018

Remont drogi polega,lcy na

odnowie dywanikowej drogi

Ⅳojewbdzkiej nr 164

Ⅳ!れ 。Drezdenko,ul.Dtuga

Lokalizacia:drOga wojewbdzka nr

164 od km 12+891 do krn 13+300

21894,002018

Remont odcinka drogi wtteWbdZkiej

nr 176 o nawierzchni gruntowei na

odcinku od krn 4+560,00 do km

5+919,00

2017 53508,05

Przebudowa drogi wojew6dzkiei nr

158 w ramach poprawy

bezpieczehstwa na sieci drbg

wojewbdzkich′ polegajQca na:

Zadanie nr l― Budowie peron6w w

CiQgu drogi woiew6dzkiej

nr 158 na odcinku od krn 39+998 do

km 40+035m.Bagniewo― Trzebicz

Mtyn oraz na odcinku od km 45+158

do kn1 45+220

mo Osow

346413′ 932018

Remont cingu pieszego w rn

Drezdenko

ul.Dworcowa w cingu drOgi

wojew6dzkiei

nr 164 na odc.od knl 13+636 do km

13+857,50 po stronie leweji na odc

Przeprowadzone

przebudowv nawierzchni

cing6w pieszych

dotychczasowvch

odcink6w drbg

budttet

wojew6dztwE

budttet

wojewbdztwE

budttet

WOieWbdZtWE

budttet

wojew6dztwε
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‖肌:薫:〕

do krn 13+880,50 po

Poprawa bezpieczenstwa

ruchu

Poprawa bezpieczehstwa polega,lca

na korekcie geometrii skrzyttowania

drog woJewbdzkich nr 160 i 174削

m.Drezdenko

2017 34178,43

Poprawa bezpieczehsMa

ruchu

Przebudowa sygnalizacii Swietinei w

dngu drOgi wojewbdzkiei nr 181

polegajQca na montattu czujnik6w

radarowych w mie,SCOW。こCi

Niegostaw

2018 15000,00

bud2et

wojew6dztwE

budttet

wojewbdztwE

Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Strzetcach Kraiehskich:

rok 2017

- Przebudowa drogi nr 1363F na odcinku GoScin卜 Rnpin,W ramach prowadzonejinwestycii

wykonano nastepujnCe pracei zmiane nawierzchniistniejQceijeZdni′ zmiane nawierzchni

istnielQcyCh Z,aZdbW′  powierzchniowe odprowadzenie wbd deszczowych w tereny
zielone poprzez wyprofilowanie terenu,oczyszczenie i udrottnienie istniejnCyCh urzndzeh

(4,184 km)

― Dziatania obeimujQCe:

1.frezowanie istniejlcej nawierzchni(frezOwanie tylko w mieiSCach niezbednych)′

2.przygotowanie podtotta― remonty czQstkOWe(likWidacia Wytom6w′  poprzez
WyCieCie krawQdzi′  oczyszczanie i uzupeinianie zgodnie z zasadanli remontbw

czqstkOwych),

3。 utottenie warstwy Scieraine,z betOnu asfattowego′

4.pOwierzchniowe odprowadzenie w6d deszczowych w tereny zielone.

Na catei szerOk。 こCi jezdni podiegajqcei zmianie nawierzchni zostata uto2ona warstwa

`cieraina AC85 50/70 gr.4 cm.Odcinek drogi powiatowej nr 1362F GoScim―
Lubiatbw― ok.

3500 mb o szerokosci5 r莉 .

rok 2018

Remont drbg powiatowych polegainCy na poto2eniu warstwy `cierainej z betonu
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asfaltowego na terenie powiatu strzelecko―drezdeneckiego w 2018 h"Droga powiatowa

nr1363F w m.R£ pin― Gmina Drezdenko

Ce1 4.Ochrona przed hatasem

Gibwnym kierunkiem dziatah majQcym na cetu poprawQ warunk6w akustycznych na

terenie gminy jest ograniczenie emis,i hatasu(gi6wnie hatasu komunikacyinego)poprZez

inwestycie dOtyczQce infrastruktury drogowej′  poprawQ nawierzchni drbg.Zadania

realizowane w w/w Zakresie zostaty wyszczegbinione w celu nr 2 dotyczqcym poprawy

powietrza atmosferycznego.

Cei S.Minirnalizacia zagr02eh`rodowiska powodowanvch przez odpadv

W analizowanym okresie Grnina Drezdenko powierzyta zadanie gospodarowania

odpadarni komunainyrni firmie PGKiM sp6tka z ograniczonQ odpowiedziaino`ciΩ ′ ul.

Pierwszej Brygady 21A,66-530 Drezdenko.Oprbcz okresu od 01.01.2018r.do 28.02.2018r.

kiedy gospodarowaniem odpadbw komunainych zajmowato siQ konsorcium:PGKiM spbika

z ograniczonl odpowiedziaino`cin′ ul.Pierwszej Brygady 21A,66-530 Drezdenko i Ragn― Se‖ s

Poiska Sp.z ooo.′ ul.POstepu 15c,02-676 Warszawa.

Przedmiotem zawattych umbw byt odbibri

l. niesegregowanvch(zmieszanvch)odpadbW kOmunainych,

2. odpadbw komunainvch zbieranvch w sposbb selektywnv,ti.

a)″ SZkta″ ―odpadbw opakowaniowych ze szkta bezbarwnego i kolorowegoテ

b)″ papieru″ ― odpadbw z papieru′ w tym tektury,odpadbw opakowaniowych

z papieru i odpadbw opakowaniowych z tektury,

C)″ metati i twor2yw sztucznvch″ ―odpadbw z metali′ tworzyw sztucznych,w tym

odpadbw opakowaniowych tworzyw sztucznych oraz odpadbw opakowaniowych

wielonnateriatowych,

d〕 ″biO″ ― Odpadbw komunainych ulegajQcych biodegradacii, W tym odpadbw

opakowaniowych ulegajlcych biodegradaciii odpadbw zietonychテ

3. pozostatych odpadm zbieranvch w sposbb selektywnv,ti.rnoin.

a)mebliiinnych odpad6w wielkogabatttowvchテ

b)prZeterminowanvch iekbw i chemikalibw,

C)ZuといvCh bateriii akumulatorbw,

d)Zuといego sprzetu elektrvcznego i elektronicznego,

e)。dpad6w budowianych irozbibrkowvch,

f) ZuといvCh OpOn。

W Gminie Drezdenko obowinZujn dWa Systemy zbierania odpadbwi

system workowy(odpady setektywne),
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system pojemnikowy(odpady zmieszane i selektywne)

Odpady selektywnie w systemie workowym zbierane sn na posesiach Zabudowy

jednorodzinnej′ natomiast w systemie pojemnikowym zbierane sΩ odpady zmieszane ze
wszystkich nieruchomo`ci oraz frakcie selektywne w przypadku zabudowy wielorodzinnej.

Na terenie Grniny Drezdenko prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbibrki Odpadbw

Komunainych(PSzOK)′ ktbry utworzony zostat przy ul.Pierwszej Brygady 21a w Drezdenku′

gdzie w ramach uiszczanei optaty za gospodarowanie odpadami komunainymi mo2na

dostarczaこ  tzw.  Odpady  problemowe  w  pOstaci  zuttytego  sprzetu  elektrycznego

i elektronicznego′   mebli  i  odpadbw  wielkogabarytowych′   Odpadbw  budowianych
i rozbibrkowych′ rコ etali,przeterrYlinOWanych iek6w i chenlikalibw z wylqczeniem odpadbw

niebezpiecznych i opakowah po tych odpadach′  zuttytych opon oraz zuttytych baterii

i akumutatorbw.

Optata za gospodarowanie odpadami komunainymi w Gminie Drezdenko jest

naliczana od osoby,Wta`ciciete nieruchomo`ci zamieszkatych′  ktbrzy zdecydowali siQ
gromadziこ odpady komunaine w sposbb selektywny′ zObovvinZani byti do uiszczania optaty za

gospodarowanie odpadami kOmunainymi w obnittone,wySOkO`ci′ ktbra od l stycznia do 30

czerwca 2017r.wynosita 12,30 zi miesieCZnie za osobQ.Natorvliast optata za gospodarowanie

odpadami komunainymi w przypadku wia`cicieli niesegregujttcyCh Odpadbw w okresie od

i stycznia do 30 czerwca 2017ro wynosita 18 zi za osobQ.

Uchwattt nr XLiV/404/2017 z dnia 30 ma,a2017r.Rada Miejska w Drezdenku ustal‖ a

od dnia l lipca 2017 r.rniesiQcznl stawke Optat za gospodarowanie odpadarvli dla wta`cicieli

nieruchomo`ci zanlieszkatych:

1.w wysoko`ci 14 zi od mieszkahca′ jetteli odpady komunaine sn Zbierane

i odbierane w sposbb selektywny′

2.w wysoko`ci 19 zi od mieszkahca′ jetteti odpady komunaine sn Zbierane

i odbierane w sposbb nieselektywny.

rok 2017

-  ‖oことodpad6w komunainych wytworzonvch na terenie gnlinv

Na pOdstawie danych zawartych w pbirocznych sprawOzdaniach za rok 2017 od pOdrniotbw

odbierajnCyCh odpady komunaine od wiaScicieli nieruchomo`ci oraz danych z PSZoK′

sporzΩ dzono zestawienie iloこ ci odpadbw odbieranych z sektora komunalnego z terenu gnliny

Drezdenko′ ktbre przedstavvia sic nastepujnCo:

Opakowania z papieru itektury

Kod odebranvch

odpad6w

komunainvch

Rodza〕 odebranvch odpad6w

komunainvch

Masa odebranvch

odpad6w komunainvch

IMgI

150101
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150102 Opakowania z tworzyw

sztucznych

62,317

150107 Opakowania ze szkta 81,95

200132 Lekiinne niz wynl:enione w 20 01

31

0,261

160103 Zu2yte opony 15,593

170101 Odpady z betonu oraz gruz

betonowy z rozbibreki

remont6w

70,15

170904 Zrnieszane odpady z budowy′

remontbw i demontattu inne ni之

wynlienione w 17 09 01,1709

02,170903

76,35

ex 20 01 08 Odpady ulegajttce biodegradacii

W ty向1 0dpady opakowaniowe i

zielone

200201 Odpady ulegajqce biodegradacii 219,160

200307 Odpady wielkogabarytowe 76,040

200123* UrzndZenia zawierajΩ ce freony

200136 Zuttyte urzQdzenia elektryczne i

elektroniczne inne ni2

wyrnienione w 20 01 21,200123

i200135

200301 Niesegregowane zrnieszane

odpady komunaine

5.451′ 76

RozpOrzqdzenie Ministta Srodowiska z dnia 15 grudnia 2017 r,w sprawie poziombw

ograniczenia masy odpadbw komunainych ulegajncych biOdegradacii prZekazywanych do

sktadowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadbw(Dz.U.

z2017r,poz。 2412),okre`la poziomy ograniczenia masy odpadbw komunainych ulegajQcych

biodegradacii prZekazywanych do sktadowania(PR)w stoSunku do masy tych odpadbw

wytworzonych w 1995 r,Po2iOm(PR),ktbrv musiat zostaこ osingniety W 2017 ro wvnosit―

45%.

Je2eli osiQgniQty w roku rozliczeniowyrn pozionl ograniczenia masy odpadbw

komunainych ulegajqcych biodegradacii przekazywanych do sktadowania(TR)jest rbWny
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bndtt mnie,SZy tTR=PR Iub TRく PR,nitt pOZiOm Ograniczenia masy odpadbw komunainych

ulesajnCych biodegradacii prZekazywanych do sktadowania wynikajlcy z zatqcznika do ww.

rozporzttdzenia′   poziorn  ograniczenia  masy  odpadbw  kOmunainych  ulegajΩcych

biodegradacii prZekazywanych do sktadowania w roku rozliczeniowym zostat osingniety.

W2017r.GRlina Drezdenko osiqgneta poziorn ograniczenia odpadbw komunainych

ulegajQcych biOdegradacii tTR,w wysOk。 こci 40%.

OSingniQty przez GHlinQ Drezdenko poziom ograniczenia odpadbw komunainych

ulegajqcych biOdegradacii prZekazanych do sktadowania jest mnieiszy Od poziomu

wynika,lcegO WSkazanego w ww.rozporzQdzeniu′ co pozwOltto Gminie Drezdenko speiniむ

zapisy u.c.p.g.

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministta SrodOwiska z dnia 14 grudnia 2016 r,w sprawie

poziombw recyklingu′  przygotowania do ponownego uttycia i odzysku innyrni metodarni

niektbrych frakcii OdpadbW komunainych(Dz.U.z2016r.′ poz.2167),pOziOm recyklingu′

przygotowania do ponownego uttycia i odzysku innyrni metodanli papieru′ rnetalu′ tworzyw
sztucznych i szkta′ dia 2017 roku powinien wynosiこ rninirnurn 20%。

Dia Gnlinv Drezdenko wvliczOnv dia 2017ro wskattnik poziomu recvktingu

i przvgotowania do ponownego u2ycia i odzysku innvnli metodanli niektbrych fraktti

odpadbw komunainych osiagnat wa武 。ここ200/0,co pozwOlito GHlinie speiniこ zapisy u.c.p.g.

Natorniast zgodnie z ww. rozpOrzndZeniem poziom recyktingu′  przysotoWania do
ponownego uttycia i odzysku innynli metodarni odpad6w budowianych i rozbibrkowych

w2017 roku powlnlen wynoslc minirnurn 45%.

W2017r.omawianv powY2ei wskattnik osingnqt wa武 。ことna poziomie 47,90%,co
p02WOlito Gminie Drezdenko spetniこ zapisy u.c.p.g.

Koszty poniesionvch przez Gnline Drezdenko w roku 2017 wydatk6w w zwiqzku z obstugq

systemu gospodarowania odpadanli komunainvrni wvnibsi 3.482568,01 zl.

rok 2018

- ‖oことodpad6w komunainych wytworzonych na terenie gnlinv

Na podstavvie danych zawattych w pbtrOcznych sprawozdaniach za rok 2018 od pOdrniotbw

odbierajttcych odpady komunaine od wia`cicieti nieruchomo`ci oraz danych z PszoK′

sporzndZOno zestavvienie ilo`ci odpadbw odbieranych z sektora komunainego z terenu grniny

Drezdenko′ ktbre przedstavvia sie naStepujttco:

Kod odebranvch

odpad6w

komunainvch

Rodza,Odebranych odPad6w

komunainych

Masa odebranych

odpad6w komunainych

IMg]

15 01 01     1 0pakowania z papieru itektury 十

25

77,887



150102 opakowania z tworzyw

sztucznych

131,707

150107 opakowania ze szkta 107,660

200132 lekiinne ntt wyrnienione w 20 01

31

0′ 279

160103 zu2yte opony 11,410

170904 ZrYlieSZane odpady z budowy′

remontbw i demontattu inne ni之

WYrnienione w 17 09 01,1709

02,170903

94,320

200201 odpady ulegajQce biodegradacii 301,692

200307 odpady wielkogabarytowe 103,025

200135* zuttyte urzttdzenia elektryczne i

elektroniczne inne ni之

wynlienione w 17 09 01,1709

02,170903

1,272

200136 zuttyte urzQdzenia elektryczne i

etektroniczne inne ni之

wyrnienione w 20 01 21,200123

i200135

0,334

200301 niesegregowane 2rnieSzane

odpady komunaine

6262,775

RozpOrzQdzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.w sprawie poziom6w

ograniczenia masy odpadbw komunainych ulega,lCych biodegradacii prZekazywanych do

sktadowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadbw(Dz.U.

z2017r.pOz。 2412)′ okre`la poziomy ograniczenia masy odpadbw komunainych ulesajttcych

biodegradacii prZekazywanych do sktadowania(PR)w stoSunku do masy tych odpadbw

wytworzonych w 1995 ro Poziom(PR,,kt6ry musiat zostaと osiqgniety w 2018 ro wvnosit―

40%。

W2018『 .Gnlina Dre2denkO osiqgneta pOZiOm ograniczenia odpad6w komunainvch

ulegaj■ cvch biOdegradatti tTR,w wysOkOSCi 39%.

OsingniQty przez Gnline Drezdenko poziom ograniczenia odpadbw komunainych

ulegajΩ cych biOdegradacii prZekazanych do sktadowania jest ni2szy od dopuszczainego

poziomu wskazanego w ww.rozporzQdzeniu′ co pozwolito Grninie Drezdenko speiniこ zapisy

u.c,p.g。
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Zgodnie z rozporzttdzeniem Ministra SrodOwiska z dnia 14 grudnia 2016 ro w sprawie

poziombw recyklingu′  przygotowania do ponownegO u2ycia i odzysku innyrni metodanli

niektbrych frakcii odpadbW komunalnych(Dz.U.22016r。 ,pOz.2167),pOziOm recyklingu′
przygotowania do ponownego uttycia i odzysku innyrni metodanli papieru′ rnetalu′ tworzyw
sztucznych i szkta′ dla 2018 roku povvinien wynosiこ rninir▼lurn 30%.

Dia Gnlinv Drezdenko wvliczonv wskattnik poziomu recvklingu i przvgotowania do

ponownego u2ycia i odzysku innvrnirnetodanli papieru,rnetalu,tworzvw sztuCZnvch i szkta

osiqgnat W 2018 ro wa武 oこと20,30/0.

Natonliast zgodnie z ww. rOzporzndZeniem pOziOm recyklingu′  przygotowania do
ponownego u2ycia i odzysku innyrni metodarni odpadbw budovvlanych i rozbibrkowych

w2018 roku powinien wynosic minirnun1 50%.

W2018『 .omawiany wskaと nik osingnlt wa武。ことna pozionlie 143,70/0,co pOzwOlitO

Gminie Drezdenko spetniこ zapisv u.c.p.g.

Koszty poniesionvch przez Gnline Drezdenko w roku 2018 wvdatkbw w zwiqzku z obstugq

systemu gospodarowania odpadanli komunainyrni wynibst 4 113 708,69 zl.

Likwidacia″ dZikich″ wYSypiskこ mieci

Rok 2017

- Na pOdstawie umowy z dnia 30.03.2017(GG.6232.9。 1.2017 zawattej z Ragn‐ Selis Polska

na ten cet wydano 9。 551,52 zl(w2016r.byto t0 19,711,30 zl).Stawka za l Mg 594′ 00 zl′

zaktadano usunieCie 50 Mg odpadbw. Zlikwidowano ″dzikie〃  wysypiska na terenie

Drezdenka(AI.Piastbw′ ulo Sienkiewicza teren wysypiska za lasem mie,Skim)Oraz

W mie,SCOWO`CiaCh Trzebicz′ Klesno.七 lcznie usuniet0 16,080 Mg(w2016r.byto to

33,184 Mg Odpadbw)。 Byty to:opony-0,58 Mg, odpady zmieszane-6,50 Mg, gruz

beton 9′ 00 Mg.

Rok 2018

Na  pOdstawie  umowy nr GG.6232.9,4.2018 z  PGKiM  Sp61kΩ  z  OgraniczonQ
odpovviedziainoSci見′ulo Pierwszej Brygady 21A′ 66-530 Drezdenko na likwidacie dZikich

wysypisk ξrnieci zaktadano usuniQcie 50 Mg odpadbw,stawka za usunieCie l Mg wynosita

626′ 40 zi bruttO. Zlikwidowane nielegaine sktadOwiska odpadbw na ul.Konopnickiej′

Chrobrego′  KoScieina, Pierwszej Brygady, Zamkowa, Plac VVOino`ci wesota′  Wspbina′
Marszalkowska iと wOwska i jedno ziecenie w mieiSCOWO`Ci Grot6w.七 nCZnie usunicto
49,99 Mg odpadbw(OpOny 3,7 Mg,zmieszane odpady budowiane 46′ 29 Mg)za kWOte

31.313,74 zi.

Zadania realizowane przez NadleSnictwo Smolarz

Lata 2017/2018
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NadleSnictwo przekazuie Zuttyty sprzet elektryczny i elektroniczny wraz z zu2ytymi

bateriarni do speciainie przygotowanych do tego punktbw.

l‖ .Edukacia ekoIogiczna.

Zadania realizowane pr2e2 Gmine:

rok 2017

Coroczne wsparcie szkbt w organizacii akCii SprZQtania ξwiata(kupnO work6w na`mieci)

2000,00 zt.

Fundacia RECAL przy wspbipracy z Gminl Drezdenko realizowata w maju i czerwcu 2017

r.50 warsztat6w edukacyinyCh W Wybranych placbwkach edukacvinych W Drezdenku.

Adresatami byty przedszkolaki oraz uczniowie szkbi podstawowych oraz gimnazjum.

Koszt przeprowadzenia warsztatbw 5000,00 zl.

Tematyka poruszana podczas warsztatbw edukacyinych tO praktyczne informacie

o postepowaniu z Odpadami opakowaniowymi,w tym aluminiowych puszek po napoiach.

lヽVarsztaty nawittzywaty do zmian w postepowaniu z Odpadami Opakowaniowymi

spowodowanych we,こ ciem W ttycie od l lipca 2017 roku RozporzQdzenia Ministra

Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczesbiowego sposobu selektywnego

zbierania wybranych frakcii Odpadbw.Dodatkowo przekazano informacie na temat

systemu gospodarki odpadarnifunkcjonujqcego na terenie Gnliny Drezdenko.

Celem warsztatbw byto zainteresowanie uczestnik6w tematykn Segregacii i recyklingu

odpadbw, Przy czym odbywato siQ to pOprzez zabawQ z nagrodanli, przy ograniczeniu

nadrniaru inforrnacii・ ChOdzito o to tteby przekazaこ istotne korzyこci ptynlce z recyklingu

oraz nauczyこ pravvidtoweso postepOWania z odpadanli,Warsztaty dynarnikq odbiegaty

od typowej lekcii・ POprzez zaangattowanie w zabawQ,na koniec warsztatbw uczestnicy

rnieli byこ  przekonani o wadze recyktingu oraz znaこ  zasady gospodarki odpadanli we

wiasnei gminie.

Realizacia warsztatbw pozwol‖ a poszerzyこ i wzbogaciこ ju2 realizowane przez Miasto

Drezdenko dziatania edukacyine,Podnoszenie`wiadomo`cijest istotne mtin.ze wzgledu

na  wspomniane  rozporzndZenie,  ktbre  wymaga  szerokiego  komunikowania

spoteczehstwu.

Recykling puszek aluminiowych uzasadniony jest z wietu wzgIQd6w― to nie tylko

optacaino`こ ekononliczna,ale i skuteczna edukacia pOprzez bezpoSrednie uczestnictwo

w ochronie `rodowiska. VV 2014 roku poziorn recyktingu alu― puszek w Polsce wynibst

80%。 Oto podstawowe fakty na temat korzySci ptynlcych z ich recyklingu:

fJv々 ac」ia ek'0′οgiczna: puszka,jako opakowanie popularne w`rbd mlodzie2v i przede

wszystkim tatwe do odzysku′ jest`wietnym pretekstem do edukacii ekoiogicznej.
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ZaSObノ "α
=Vra′"e: uttycie l tony alunlinium z odzysku pozwala oszczedZiこ

 4 tony

boksytbw i 700 kg ropy naftowej.

f"ergね : OdzyskujΩ c aluminium ze z10mu oszczedZamy 95%energii potrzebnej na

wyprodukowanie aturniniunn z rudy.

Oc力「o,α

`Ю

Jowis々α:   recykling aluminiunl umo21iwia obnittenie zanieczyszczenia

powietrza o 95%oraz wody o 97%w pOr6wnaniu z produkcin aluminium z rudy.

Odzyskujqc puszki aluminiowe zmnie,szamy iloこ とこmieci w naszym otoczeniu i na

wysypiskach.

P′e,竹JZe:za ki10gram puszek(67 puszek O,3311ub 53 puszki O,51)ka2dy motte uzyskaこ w
skupie okoto 3-4 zl.

fた0打0阿ね: reCykling aluminium zwiekSza niezalettnoこ と surowcOwQ kraju, twOrzy
dodatkowe rnieisCa pracy w skupie i przetwbrstwie′  generuje koleine dOChOdy.Jedna
tona puszek po napojach zawr6cona z drogi na sktadOwisko odpad6w to oszczednOSこ

100-150 zl koszt6w sktadowania.

κoszt/ProJvkttil prOdukcia Wtbrnego aluminium kosztuje o 60%mniej nitt produkcia

aluminium z boksyt6w.

W 2017 r. pOzyskano `rodki z wOjewbdzkiego Funduszu Ochrony SrOdOwiska

l Gospodarki Wodne,W Zielone,Gbrze na dOfinansowanie zadania wydania publikacii

przyrodnicze,pod nazwni′′Drzewa i krzewy Drezdenka″.hrysok。ここdo有nansowania

41.233,87 zl.Dotacia nie mogta przekroczyこ 70%koszt6w kwalinkowanyCh.Catkowity

koszt kwalifikOwany wynibsi 58.905,53 zlo Wydano 1500 szt.opracowania.

ZorganizOwano spotkanie 09,02.2017 r. na Sali sesyinej dla wspbinot i sp61dzieini

z povviatu strzelecko― drezdeneckiego z Doradcarni Energetycznyrni Z Wojewbdzkiego

Funduszu Ochrony SrOdOwiska i Gospodarki wodnei W Zieione,Gbrze.W ramach

prOiektu pattnerskiego dofinansowanego a Funduszy Europe,skich pn. ″Og61nopolski

systern  wsparcia  doradczego  dia  sektora  publicznego′   mieszkaniowego  oraz
przedsiebiOrstw w zakresie efektywno`ci energetycznej oraz OZE″

W2017r.wydano ulotkii plakaty edukacyine O tnCZnej wattoSci 7000,00 zt.

Tematyka ulotek:

。 Woda― mniej zuttywamy i oszczedZamy,

●  Dbai o sWOjego pup‖ a― zapobiegai bezdOmn。こci zwierzttt′

。 Nie pal`mieci― nie za`miecaj powiettza′ ktbrym oddychasz.

rok 2018

Coroczne wsparcie szk6t w organizacii akCii SprZntania`wiata(kupnO workbw na ξmieci)

999,26 zl.

Akcia sprz£ tania こwiata zorganizowana przez Sotectwo Zagbrze― zebrano O,700 Mg

odpadbw,

W Centrum promocii Kuhury zorganizowano dwa przedstawienia ekologiczne O tematyce

segregac,i Odpadbw′ ′zabawki w opatach″ wystawione przez Krakowskie Biuro Promocii
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Kukuryo Przedstawienia skierowane byty do dzieci z przedszkoli oraz klas szkbi

podstawowych.― koszt 3.000,00 zl.

WV 2018 rt uzyskano dotacie na zadanie pn.″ Edukacia ekologiczna mieszkahcbw Grniny

Drezdenko w zakresie gospodarowania odpadami komunainymi″  z ⅣヽoiewbdZkiego

Funduszu Ochrony Srodowiska w Zielonei Gbrze,Dotacia Wyniosta 15。 680 zt co stanowito

80% kosztbw realizacii catQgo zadani, czyti kwoty 19.600,00 zt. Zadanie zostato

a有nansowane w ramach Programu p面 o■etoWegoヽ lVFOSiGW w Zieione,Gbrzew z

dziedziny  Edukacii  Ekologiczne,  pn.  
″Kampania  edukacyinO― informacyina  dia

mieszkahcbw wojew6dztwa lubuskiego SPOTKANIA WOKOtt SMIETNIKA″ .ヽlV ramach

zadania:

● Fundacia RECAL przy wspbipracy z Gmintt Drezdenko zrealizowata 80 warsztat6w

edukacyinyCh pn. 
″
Recykling ― to siQ Optaca″ w ptac6wkach edukacyinyCh

w Drezdenku.Adresatami byty przedszkolaki′ uczniowie szkbt podstawowych oraz

gimnazjum iliceumo Celem warsztatbw byto zainteresowanie uczestnikbw tematykQ

segregacit i recyklingu odpad6w, Przy czym odbywato sie to poprzez zabawQ

z nagrodarni′  przy ograniczeniu nadrniaru inforrnacii. ChOdZito o to tteby przekazaこ

istotne korzy`ci ptynlce z recyklingu oraz nauczyこ prawidiowego postepowania

z odpadamio Warsztaty dynamikq odbiegaty od typowei lekcii・  POprzez

zaangattowanie w zabawQ′  na koniec warsztat6w uczestnicy rnieti byこ  przekonani

o wadze recyktingu oraz znaこ zasady gospodarki odpadanli we wiasnei grninie.

● wydrukowano i rozpowszechniono ulotki informacyine,w10 tys.egz.o segregacii

odpadbw i mo21iwo`ciich sktadowania w PSZOK,

● oznakowano wielkogabarytowe pojemniki na odpady o pojemno`ci l100 i naklejkami

informacyinymize wskaz6wkamii danymi PSZOK.

Edukacla o霞iczna realizowana bvta rbwnieと  DrZeZ szkolv funkcionuiace na terenie

Gnlinv Drezdenko,np.:

Szkota Podstawowa nr i w Drezdenku

Dziatania ekologiczne prowadzone byty w klasach O-7.Dzieci poznaty wsp6tzalettno`ci jakie

zachodzl miedzy cziowiekiem a ξrodowiskiem,Mogty poczuこ siQ odpowiedziaine 2a Stan

ξrodowiska.Poznaty zasady ochrony`rodowiska naturainego i rozumieiQ koniecznoこ こdbania

o toこ rodowisko.

Dziatania uwzgiedniajnCe edukaciQ ekO10gicznq realizowane byty poprzez:

一 porzndkOWanie terenu wok6t szkoty′

― aktywne uczestnictwo w obchodach″ Dni Ziemi″ ′

― udziat w akcii″ Sprzntanie Swiata″′

― Udziat vv obchodach″ Dnia Wiosny″′

― Zbieranie nakretek na cei charytatywny,
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Zbieranie baterii′

Udziat w konkursie przyrodniczo― plastycznym,,Mbj Las″ ′

Udziat vv grninnyrn konkursie przyrodniczym″ Z przyrodQ za pan brat″ ′

Udziat w realizacii li etapu projektu″ Edukacia globalna. Liderzy edukacii na rzecz

rozwoju″ ―ktasy l-7 oraz spotkanie edukacyine z wO10ntariuszem panin Agnieszkq

W.(prZeprOwadzenie dziatah wg harmonogramu:制 my edukac司 ne,prace plastyczne,

prezentacie muitimediaine′ plakaty′ dyskusie,Wycieczki-lvdZieh Edukacii Globainei

w SPl,

Udziat w warsztatach recyklingowych′

Udziat vv szkoinyrn konkursie ekologicznyrn dla klas I‐ l‖ ,

Udziat w konkursie″ Gramy w zielone″ ′

Udziat w konkursie POIskie, Niezapominajki pod pattonatem starosty powiatu

strzetecko― drezdeneckiego― promOwanie walorbw przyrody regionu′

Udziat w warsztatach ekologicznych w klasach 4-7-″ SpOtkanie wokbi Srnietnika〃 ′

Udziat w prograrnie〃 Czyste Powietrze″
,

Udziat w happeningu antynikotynowym zorganizowanym przez Stacie SankarnO_

Epiderniologicznl w Drezdenku′

Udziat w spotkaniu z je2ami na terenie szkoty prowadzonym przez panie opiekujQce

SiQ tyrni zwierzetami′

Udziat w spotkaniu z pracownikarni schroniska dia zwierzqt― pomoc zwierzetOm

(Zbibrka karmy′

`rodkbw higieny dla zwierzqt)′Udziat w programie antytytoniowym″ Bieg po zdrowie″′

Realizacia prOgramu profilaktycznego″ Nie pal przy rnnie proszQ″ ′

Cykllekcii na temat ksztatcenie ciekawo`cii szacunku do przyrody′ znaczenie drzew

dla ludzi i`rodowiska,wptyw dziatalnoSci cztowieka na`rodowisko przyrodnicze′

mineraty wystQpuinCe w przyrodzie,wptyw dziataino`ci cztowieka naこ rOdOwisko

przyrOdnicze′ znaczenie wody w przyrodzie,sposoby jej oszczedZania′ hodowla roξ lin′

jak chronirYly prZyrode′ diaczego wypalanie tnk jest grottne,wykorzystanie wody przez

cztovvieka′  jak chroniこ  wOdQ′  jak chroniこ  obszary cenne przyrodniczo′  jak sie
zachowaこ  na obszarze chronionynl′  jak ratowaこ  przyrode, giobaine skutki
zanieczyszczenia `rodowiska′   rniedzynarodowa wspbipraca  na  rzecz ochrony

`rodowiska, obszary i obiekty chronione w grninie Drezdenko′
 zachOwania

proekoiogiczne we wiasnynl domu′

Segregacia`mieci― pojemniki do segregacii odpadbw na korytarzu szkoinym′

Uttytkowanie opakowah wieiokrotnego u之 ■ku ― drugie ttycie `mieci ―

wykorzystywanie surowcbw wtbrnych poprzez wykonanie pomocy dydaktycznych′

zabawek′ instrumentbw perkusyinyCh′

Wycieczki:do Nadie`nictwa smolarz w Kle`nie i do Nadieこ nictwa Karwin― lekcie

edukacyine′ dO PGKIM w Drezdenku′ do arboretum― spotkanie z le`niczym i lekcie

edukacyine′ dO lasu ― ochrona drzew i zwierzqt, do parku ― dbanie o czystoこ こ
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i nieniszczenie ro`tin′  do ogrbdkbw dzialkowych― wia`ciwa uprawa roこ lin(beZ

szkodliwoSci nawozbw chemicznych), przeiazd `Cie2kq edukacyinl na terenie

Nadle`nictwa Smolarz, do obszaru chronionego ― Rezerwat Jezioro ttubbwko, do

oczyszczaini`ciekbw.

Szkota Podstawowa nr 2 w Dre2denku

― Realizacia zagadnieh na lekciaCh biolog前 ′geografiii godzinach wychowawczych′

o Ochrona`rOdowiska na co dzieh′

o  Zagrottenia i ochrona gieb′ wbd,

o Wptyw cziowieka na stan czystoSd w6d′

o  Zanieczyszczenia i ochrona atmosfery,

。  R6之 norodnoここbiologiczna na terenie Drezdenka,

●  sposoby ochrony przyrody,

。  Racionaine gospodarowanie zasobanli przyrody,

o Moja mata oiczyzna′

● PoznajQ region′ w ktbrym mieszkam,

o Stan`rodowiska w moim mie,sCu zamieszkania′

o  Przyczyny i skutki zanieczyszczenia`rodowiska przyrodniczego′

o  Ochrona przyrody w Polsce,

● Dzieh Ziem卜 ,ak dbamy o Srodowisko/prezentacie,dyskus,e,pOgadanka′

● Jak segregowaこ こmieci/recykling,

―  Konkursy

● Poznajemy OicowiZne,

o  Szkoiny Konkurs Ekologiczny,

● Prezentacie nt。 ″POmnik6w przyrody″ w Drezdenku

o  PrezentacJe″ Obszar Natura 2000'′′

―  Projekt edukacyiny nto Mate,OjczyZny″ Biuro podr6之 y zaprasza do gm.Drezdenko″

― Globalizacia Xl― X‖ 2018-Tydzieh giobalizacii W SZkole

― WviaZdy ktas trzecich Gimnazium na Sadzenie lasu do Nadle`nictwa Smolarz

― Sprzntanie terenu wokbijeziora ttubowo′

―  Spotkanie z przyrodl organizowane przez NadleSnictwo Smolarz i Karwin,

一 Lekcia ZawOdoznawcza vv klasie iV o pracy le`nika i potrzebie ochrony tasu

―  Krbtkie zajQcia terenowe,

一 wycieczki do Muzeum Puszczy Drawskieji Noteckie,.

SzkolQ Podstawowq Nr 3 w Dre2denku

PIac6wka byta wsp6torganizatorem kolejnych edycii Gminnego Konkursu Piastyczno―

Literacko― Fotogra石 cznego″ Mbjlas〃 ,ktbry miat na celu moin.zwrbcenie uwagi na watory
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przyrodnicze najbli2szej okolicy′ uwrattliwienie na piekno przyrOdy i zwrbcenie uwagi na

potrzebe jej ochrony.

W szkole prQttnie dziatato Szkolne Koto LOP(w2017r,wyrbttnione za dziataino`こ przez ZG

LOP W Gorzowie Wikp.).

W ramach programu CEO′′Poczyta,MY″ dziewczeta z KIubu Czyteiniczego z klasy IB

gimnazjum prowadz‖ y zajeCia Z uczniamilas l‐ 3 SP,podczas ktbrych zacheCaty dzieci do

czyteinictwa, jak tett zwracaty uwage na potrzeby ttydowe i `rodowisko ttycia

organizmbw′ ktbre byty bohaterami czytanych bajek,m.in.2ab.

Wdra2ano projekt we wspbipracy z CEO i Kujawskim′ ,Pszczoty″ .

Uczniowie brali udziat w wycieと zkach turystyczno― kraioznawczych′ ktbre miaty na cetu

poznanie piekna otaczajQcej nas przyrody′ uwrattliwienia na pOtrzebe jej ochrOny。

Uczniowie brali udziat vv konkursach OkOtoprzedmiotowych′

Uczniowie mtodszych klas brali udziat w konkursach opattych na ha`le″ Drugie 2ycie

`mieci′

′
′ktbre miaty na celu uwra2tiwienie na problem wzrasta,lCej iloこ ci Odpadbw′

recyklingu.

Uczniowie winCZali Sie w akcie O SZerokim zasiQgu′ moin,w obchody″ SwiatOwego Dnia

bez Smiecenia″ ―monttorowali noSこ 。dpadbw produkowanych w ich gospodarstwach

domowych.

W ramach pracy SK LOP uczniowie realizOwali program z Centrum Edukacii ObyWatelskiej

″Poczyta,MY o pszczOtach″, ktbry miai na celu zacheCanie dzieci do cz■ einictwa′

zwrbcenie uwagi na potrzeby ttyciowe i `rodowisko ttycia pszcz6t, ich po2ytecznQ

dziatainoこと, znaczenie wytworbw ich dziataino`ci dla przyrody i tudzi. Byt to projekt

gimnazjainy ucznibw kl.‖ A.

W ramach realizacii programu z CEO〃 MIodzi w Akcii― UdOStepntt tol′
′
uczniowie

monhorowali moino stan `rodowiska w gminie′  raport ″zaniedbanych mie,sc″
przedstawiono wtadzOm miasta i gminy podczas Sesii MiOdZiettOwei Rady Mie,skiej′ 。

czym pisano w lokalne,prasie― ′′Gazeta Drezdenecka″ .

Na biettQco prowadzono zbibrke surowcbw wtbrnych ― plastikowych nakretek′
makulatury(ktbre, SprZeda2 zasiltta fundusze na zakup woluminbw dO bibliOteki

szkoinej),aluminiowych puszeki zu之■ych baterit,

Szkota brata udziat w ogbinopolskirn prograrnie edukacil ekO10gicznej″ Zbierai baterie″

i konkursie prowadzonym w ramach programu.

Na bie2見 co propagowano czyteinict、 ″o literatury przyrodniczej i ekotogicznej:″ Przyroda

Polska″′ ″七owiec Polski′′
′ ″EKO i My―  poradnik eko10giczny″ , w bibliotece szkoinei

utworzony zostat″ Kqcik przyrodniczy〃 z tego typu titeraturΩ .

Uczono dziect i miodziett odpowiedziaino`ci za przyrode poprzez urniejetnO`こ  uprawy
ro`lin ozdObnych w ktasach.

Wspbipracowano z Nadleこ nictwern Smolarz w Kle`nie′ z ktbrego arboreturn korzystano

podczas zajQこ terenowych oraz Nadleξ nictwem Karwin w Drezdenku′ ktbrego pracownik′

p.Do Wieczorkiewicz prowadztt z uczniami zajeCia w ieinej wiacie edukacyinei
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w GoScimiu,ktbre dotyczyty tematu lasu iakO ZiOttonego organizmu,iego Warstwowej

budowy′ rozpoznawania gatunk6w drzew oraz potrzeby ochrony tego ekosystemu。

Zorganizowano iV i V powiatowy konkurs przyrodniczy z okazji Swieta poISkiei

niezaponlinajki pod patronatem starosty povviatu strzelecko ― drezdeneckiego oraz

zarzndu OkregowegO ligi ochrony przyrody w Gorzowie Ⅵylkp.

Zorganizowano spotkanie z pracownikarni KRNiGZ Lubiatbw,ktbrzy opowiedzieli uczniom

o eksploatacii z162 ropy naftoweji gazu ziemnego oraz ochronie Srodowiska.

Wsp6tpracowano z Fundacitt Nasza Ziemia― brano udziat w akcit,,Sprzntanie Swiata―

Polska″ .

Wspbipracowano z Fundacin RECAL - 22.09。 2018 r. podczas VI Pikniku Rodzinnego

w naszei szkOle Odbyty siQ,,Warsztaty na temat selektywnei zbibrki Odpadbw i ich

recyklingu ze szczegbinym uwzgIQdnieniem odpadbw opakowaniowych″ ′ ktbrych

uczestnikami byti uczniowie oraz rodzice/opiekunOwie naszych podopiecznych′  a

w dniach 26 i 28 wrze`nia brt wziQli Oni udziat vv podobnych warsztatach′  ktbre

zdrobniale nazwano′ ,Spotkajrny sie przy`rnietniku″ 。Podczaj zaieこ prOwadzonych przez

pracownicQ RECAL― a,p.Joasie′ ich uCZestnicy dowiedzieli siQ,iak wielkie znaczenie ma

recykling,uczyli siQ pravvidtowych zasad segregacii odpadbW・

W ramach obchodbw Tygodnia Edukacii Globainej uwrattliwiano ucznibw na zmiany

zachodzQce w przyrodzie,apelowano o ochrone`rOdOWiska.

Tworzono gazetkitematyczne dotyczQce ochrony przyrody,dziatah w tym zakresie.

Uczniowie zorganizowali happening pod przy`wiecajQcym XXV ″Sprzntaniu `wiata″

hastem: ″AKCJA ― SEGREGACJA. 2 X WIECEJ, 2 X CZYSCIEJ〃 ′ podczas ktbrego

w centrainych punktach naszego nliasta prezentowali plakaty i hasta zacheCajlCe do

recyktingu′ rozdawali ulotki dotyczQce prawidtowych zasad segregaciio W hOlu szkoty

zorganizowati stoisko′ na ktbrym rozdawali uiotki,w czasie przerw prowadzili zajQcia dia

najmtodszych(dzieci z klas卜 III z wykorzystaniem tablicy muttimediainej rozwinZyWaty

quizy dotyczQce segregacii odpadbw).PrOmOwali rbwniett pomystJubileuszowei 25。 Akcii

′′Sprzqtanie Swiata― Polska〃 , ktbry motte znakomicie utatwiこ segregaciQ odpad6w:

oznaczenie opakowah kolorem pojemnika′ do ktbrego nale2y dane opakowanie wrzuciこ ′

aby przekazaこ je do recyklingu.

Wspbipracowano z Fundacin EkologicznQ ARKA,w szkole obchodzono′ ,Dzieh Czystego

Powietrza〃 ,winCZanO sie tett W inne akcie majQce na celu ochronQこ rodowiska,np.″ Dzieh

Dobrych Uczynkbw″ ′〃Swiatowy Dzieh Wody″ ′″Dzieh Ziemi″ .

W ramach dziatah majQcych na cetu ochrone W6d uczniowie odbyti wyiSCie do

oczyszczaini `ciek6w PrzedsiQbiorstwa Gospodarki Komunainej i Mieszkaniowe,。  Sp・

zo.oo w Drezdenku′ gdzie prze`ledz‖ i proces oczyszczania w6d,、 Ⅳystuchali pogadanki na

temat potrzeby ograniczenia ilo`ci zu2ywanej wody′ jej znaczenia dia przyrody oraz

potrzeby jei ochrOny.

W ramach pracy SK LOP uczono dzieci i mtodziett odpowiednich zachowah

proekoiogicznych′  prezentowano im treSci zawatte npo w literaturze przyrodniczej
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i pottalach przyrodniczych′  uczOno segregacii Odpadbw, anga2owano w dziatainoこ と

ekologicznQ。

Szkota Podstavvowa w Goszc2anOWie

Realizatta edukacii ekoiOgicznei w OddZiale przedszkoinvm

― uczestnictwo w programach edukacyinych′  np.:″Czyste powiettze wok6i nas″  oraz

realizacJi zadan proekologicznych w podstavvie programoweJ przedszkola.

―  prowadzenie kqcika kwiatowego′ gdzie urnieszczono hasta przyrodnicze:Nie hatasujemyt

Nie niszczymy przyrodyI

― Udziat w akcii″ Sprzntanie`wiata〃 ―przedszkoiaki sprzntajl swbj plac zabaw′ przej`cie po

centrum wsiテ

ー obserwacia Zmian w przyrodzie′

―  nauka pravvidtowego zbierania grzybbw bez wykreCania grzybni′ navvinZanie wsp6tpracy z

Przedszkolenn w Lipkach Wielkich― spotkanie z leSniczyrn,Panem To Szafrahskirn′ ktbry

przyblittyt dzieciom wiadomo`ci o otaczajnCym`rOdowisku przyrodniczym i ochronie

przed iego degradacin,

一 zabawy badawcze ze `niegiem′  zanieczyszczenia, obserwacia otOCZenia wokbi szkoty

″Gdzie ijak dymi?″

―  Oglndanie f‖ mu edukacyinegO″ Przyroda ijao Ekologiczny sty1 2ycia〃テ

ー  konkurs ekologiczno― zdrowotny〃 Pirarnida zdrowia″ テ

ー  obchody Dnia Zienli′ zdrowe kanapki wiasno「 ecznie wykonane przez przedszkoiakbw,

一 piknik rodzinny〃之yi z prZyrOdn w zgodzie〃 ―wiersze tinscenizacie tematycznie zwiQzane z

ochron見

`rodowiska′

konsumpcia zdrOWejttywno`ci,

一 Podczas spacerbw i wycieczek dzieci poznaty`rodowisko dalsze i bli2sze′ co pozwOl‖O na

rbttne obserwacie przyrodnicze。

Realizacia edukacii ekoIogicznei w kI.I― VIl

― Sprzntanie`wiata we wspbipracy z N― ctwem Karwin z Drezdenka′

― obchody Dnia Zierni―

― obchody`wieta Niezaporninajki

―  w szkole dziatajq aktywnie gazetki`cienne.Jedntt z takich gazetek byta tablica o tematyce

End Plastic Potuttion.

一 Hodowia kwiatbw w knCiku ekOlogicznymo Prace polegajQ na odpowiedniei pielegnacji

roこ lin doniczkowych,po to by′ zapewniこ w salach wrattenie estetyczne.

― Zbibrka ziarna i zawieszanie karrnnikbw′ zanoszenie do lasu nieprzydatne dyh z dekoracii

salek lekcyinych.

一 zbibrki nakretek.― edukacia W tym zakresie polega na u`wiadamianiu′ 之e butelka PET

zajmuje dutto 口lieisca′  trzeba jΩ  odkreCiむ′ zgnieここ′ a nakretkQ przekazaこ  na cete

charytatywne.

― spotkania z le`nikiem′
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― organizacia〃 Dnia Rodziny″′

― organizacia lekCji W iesie i ogrbdku szkoinym.

Szkota Podstawowa w Trzebiczu

Lp Rodzaj dziatah Rok 2017 Rok 2018

1. Organizacia

wycleczek

edukacyinyCh

Wycieczki edukacvine:

一 Poznajemy  na,pieknie,SZe

miejsca w naszei okOliCy―

Puszcza Notecka′

一 Muzeum Puszczy Drawskiej

i Noteckiej.

Wydeczm edukacttne:

一 Muzeum Puszczy Drawskieji

Noteckiej.

― Poznajemy  nalpiQknieisze

mie,SCa w naszei okOliCy―

vvycieczka   nad   Jezioro

RQpino(Irena)― kiaSa vI

2. Ekologiczne

ZajeCia

edukacyine

ZajeCia prOwadzone w szkole

(k。10 przyrodnicze,akcia zima′

`wietlica):一  Lasy w Polsce― zagrottenia.

Ochrona   lasbw.   Skutki

wycinania lasbwo ZajeCia

dla klas V― Ⅵ.

―  Zagro2enia dla lasbw na

Ziemi. Lasy  Amazonii.

Granice         WOinO`Ci

cztowieka.ZajQcia dla ktasy

VI.

Spotkanie z le`niczy■1, koto

przyrodniczei

―  Praca              le`nika.

Rozpoznaiemy drzewa i

krzewy najЫ ittszej okolicy。 (

klasy O-1‖ ).

Program edukacii ekO10gicznej

dla grupy O‐ HI:

― Kubusiowi    Przyiaciele

Natury.

ZajeCia w czasie fetti zimowych:

一 EKO― blittej natury.Parki

narodowe w Polsce.

ZajeCia prOwadzone w szkole

(koiO przyrodnicze,akcia zima,

`wietlica):―  ld≧ my teSnq `ciettkn CiChO,

cichutehko″    czyli    jak

zachowywaこ  siQ  vv  iesie.

ZajQcia dla klas O― l.

― Las i legO mieszkahcy.

ZajQcia dla klas O‐ ‖I.

一 czy przyroda ochroni siQ

sama?ZajQcia dla klasy Ⅵ.

― Z ekologin na w! za,Qcia W

czasie ferii.

Program edukacit ekoIOgicznej

dia grupy〃 0″ :

一 Czyste powietrze wokbi nas.

ZajQcia w czasie fetti zimowych:

― EKO  ―  blittei  natury.

ZwierzQta    i     ro`liny

chronione w Polsce i w

naibli2SZej okoticy,

″Dary  jesieni〃

integracvine:

―  ″Pani Jesieh″

stroj6w  z

spotkanie

Wykonanie

surowcow
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Puszcza  Notecka  zirnq

ZajeCia`wietlicowe.

″Dary jesieni′
′  ― spotkanie

integracvine:

一  〃Pani Jesieh″ . Ⅳヽykonanie

strojbw  z  surOwc6w
wtbrnych。 (klasy O― V‖ 1)

wtbrnych。 (ktasy O― V‖け

ZaiQCia w bibliotece:

一 〃Swiat w kropli wody″  ―

prace plastyczne.

― ″Ziemi nie odziedziczyti`my

po naszych przodkach′ myj見

tylko   pottyczyti`my   od

naszych            dzlecI′′

―ス′,ど0,19 Je So,′ ,ど fχι′per/ ―

」aktt  ZienliQ  zostavviamy

przysztym  pokoleniom? ―

rozmowy o nasze,planecie,

(klaSy V,VI,Vil)

3 Edukacia

ekologiczna dzieci′

konkursy′  festyny

i akCie ekOlogiczne

EKOLOGICZNA WiOSNA:

一 Kotorowy korowbd z okazji

Dnia Wiosny i SwiatOwego

Dnia Wody′

― Dzieh Ziemi― prezentacie

″Ziernia i My″′

― Sprztttamy    najblittszq

okolice・

一 Ztote  serca  mamy  i

zwierzetOm pomagamy ―

zbibrka karnny dia zwierzttt

w schronisku Azorek w

Gorzowie Wielkopolskim.

Szkoiny  Bieg  Patrolowy  o

Puchar  Puszczy  Noteckiej.

(klaSy Ⅳ―VI)

Akcia ukWiecania szkoty

EKOLOGICZNA JESIEN:

― Udziat w Og61nopolskiej

Akcji″ Sprzqtanie Swiata〃′

―  ′′PiQkno naszei OkOlicy″  ―

konkurs plastyczny,

一  ″Zagadki  ekologiczne″   ―

konkurs           wiedzy

EKOLOGICZNA VⅥ OSNA:

― Dzieh Odkrywania Talentbw.

ZajQcia   w   O`rodku

Rehabilkacyinym      w

Go`cinniu.        Konkurs

ekologiczny.

一 Ziote  serca  mamy  i
zwierzetOm pOmagamy ―

zbibrka karnny dla zwierznt

w schronisku Azorek w

Gorzowie Wielkopolskim.

―  Szkolny Bieg Przetajowy o

Puchar ⅣヽiOsny。 (klasy O―

VII)

Akcia ukWiecania szkoty

EKOLOGiCZNA JESIEN:

一 Udziat w Ogbinopolskiej

Akcji″SprzΩtanie Swiata′
′
′

― ″PiQkno  przyrody  wokbi

nas″ ‐―konkurs plastyczny′

― ″Zwierzeta  chrOnione  w

Polsce″       ―prezentacie

wykonane  przez  ucznibw

klasy V i vI.
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ekologicznej′

Teatr    ekoiogiczny   ―

wykonanie   pacynek   z

surowcow      wtbrnych′

przygotowanie

przedstawienia       ―

″Mieszkahcy czystego lasu″ 。

FESttYN  Z  OKAZJI  DNIA

DZIECKA:

一  Ekologiczne zgadywanki ―

konkurs           wiedzy

ekologicznej′       zagadki

ekologiczne   dla   dzieci

uczestniczΩcych w festynie.

Konkurs wiedzy″ Z przyrodQ za

pan brat″  ― udziat ucznibw

klasy I‖ .

ZajeCia z wychowawcq:′ ′Kropla

na wage 2ycia― Dzieh wody〃 ―

klasa V

Udziat ucznibw w Powiatowym

Konkursie z Okazji Swieta

Polskiei  Niezapominajki  w

Drezdenku.

FESIYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA:

―  Ekologiczne  zgadywanki  ‐

konkurs           vviedZy

ekologicznej′        zagadki

ekoiogiczne   dia   dzieci

uczestniczncych W festynie.

Konkurs wiedzy″ Z przyrodΩ za

pan brat〃 ―udziat ucznibw ktasy

Ill.

ZajeCia   z   wyChOWawcq:

″Potrafie SegregowaC odpady″ ―

klasa V

ZajeCia   z   wyChOWawcq:

″Ekologia w naszym domu〃 ―

ktasa V‖

ZajeCia z wyChOWawcQ: ″Z

ekologiQ za pan brat″ ―ktasa VI‖

Udziat ucznibw w Powiatowym

Konkursie z Okazji SwiQta

Polskie,  Niezapominajki  w

Drezdenku.

Szkota Podstawowa w RQpinie

― W maju 2018r.uczniowie oddziatu zerowego oraz klas卜 ‖brali udziat w spotkaniu ze

strattQ po2arnl w Rqpinie.Podczas spotkania wystuchali prelekcii na temat szkodtiwoSci

wypalania traw oraz zagrotteh wynikajQcych z wyrzucania r62nego rodzaju odpad6w.

Spotkanie zakohczyto siQ konkursem plastycznym″ Dbamy o czystoことnaszei Ziemi″ .

―  Co roku organizowany jest w naszei SZkOle gnlinny konkursu ekologiczno―  plastyczny

″Drugie ttycie ζ阿lieCi′  czyli co` z niczego″  adresowanego do dzieci ktas ‖-1‖  szkbt

podstawowycho Cetem konkursu iest kSZtattowanie poz‖ ywnyCh postaw wobec

`rodowiska przyrodniczego oraz u`wiadornienie,ak decyzje pojedynczego cztowieka jakokonsumenta′ u2ytkownika rbttnych ttrbdet energii′ producenta odpadbw i Sciekbw bedl

wptywaこ na otoczenie,a tym samym zdrowie■ zyczne jak i psychiczne.
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W prograrnie nauczania realizuje sie treこ ci dotycznCe Ochronyこ rodovviska.Tre`ci te sΩ

uto之one w sposbb spiralny, co oznacza, 2e bQdQ sie powtarzaむ , co umottliwi uczniom

poszerzanie i pogtebianie wiadomo`ci i umiejetnOξ ci.Realizujemy nastepujlce tematy:

Zanieczyszczenie powietrza(smog)′  ″Z ekOZnakami za pan brat″ ′ ″hrOda naszym
skarbem〃′ ″Ekoiogia na co dzieh〃 , ″OszczedZamy energiQ elektrycznQ″ , Opieka nad
zwierzetami domOwymi: ′′Mbj przyiaCiel pies'′ ′ 〃Mbi przyiaciel kOt′ ′ Oraz tematy
dotyczQce tasu i przyrodniczego こrodowiska leSnego: ″Kwiaty pod OchronΩ

〃
′ 〃Ptaki

wiosnl〃′″
`wiat Owadbw″

′″Ssaki te`ne″′″Ptazy i gady Polski′
′
′″Krblestwo grzyb6w″

Na zajQciach technicznych dzieci robin karmniki dia ptakbw′ a w czasie zimy dokarmiajq

zwierzeta,WykonujQ rbwnie2 tabliczki z napisami:″ Nie wyrzucaj`mieci〃 ′″Nie zrywaj

konwalir i umieszczajQ je w iesie.Wiosntt porzndkujq teren wok61 szkoty i przy drodze

Wie,Skiej.

Szkola Podstawowa w Goこ cimiu

Czynny udziat dzieci w akcii″ Sprzntanie`wiata″ .

Spacer do pobliskiego lasu oPogadanka na temat ≧rbdet zanieczyszczeh , sposObbw

ochrony przyrody′ przyczyn i skutkbw zanieczyszczeh`rodowiska oraz funkciilasu.

WyiaZd dO Centtum Edukacii RegiOnaineji Przyrodniczej w Mniszkach.

Budowa ryby,przyczyny i skutki zanieczyszczeh wody.

″Mbjlas〃 ―praca piastyczna

Zagrottenia i ochrona Zienli.

Czy mbj dom ieSt ekoiogicznyP Test i pogadanka na temat OszczedZania energii

i segregatti Odpadbw.

Prezentacia multimediaina″ Urbanizacia― Zagrottenia i konsekwencie″′

Udziat w konkursie ekologicznyrn organizowanyrn przez SP RQpin pt。 ″Drugie 2ycie ξnlieci

czyli co`z niczego″′

Wycieczka― obserwacia Zmian w iesie i na tnce.

Dzieh Ziemi:″ h′ydobywamy zieleh z odpadbw″ ―,Im edukacyiny,

′′Szanuj lasy a wyiedzieSZ tam na wczasy′
′
′pogadanka′ HIm edukacyiny Oraz konkurs

plastyczny,

Udziat w konkursie przyrodniczo― ekologicznym″ Z przyrodQ za Pan Brat〃 w Grotowie.

Realizacia prOgramu′ ,Czyste powietrze wokbi nas〃 (rOZmOwa nt.spalania`mieci)′

Uli′ Uli― dostrzeganie wattnej roli pszczbl w ekosystemie.

Zajecia praktyczne zwiqzane z segregOwanie`mieci oraz wykonanie zabawek z tych

Srnieci.

S2kOta Podstawowa w Grotowie

Zbibrka zuzytych baterii.

Program edukacyiny Recykling― racionaina gospodarka odpadami w Srodowisku。 (pOkaz′

praktyczne dziatanie― segregacja`mieci).
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Udziat w konkursie ekologicznym, organizowanym przez SP w RQpinie 〃Drugie 2ycie

Srnieci czyli Co`z niczego″ .

Udziat w akcii ′′SprzQtanie `wiata″ (porZQdkOwanie terenu przytegtego szkole i

pobliskiego lasu).

Zbibrka surowc6w wtbrnych(makulatura)。

Zbibrka plastikowych nakretek na cel char■ atyWny.

Organizacia kOnkursu wiedzy przyrodniczo ekoiogicznej″ Z przyrodQ za Pan Brat″ 。

Regularne obsadzanie terenu przytestego szkole krzewamii drzewami.

″Nie wypataj traw wiosnq″ ―akcia edukacyina,(plakat,inscenizacia przygotowana przez

klasy″ 0″ ,til‖ )。

spotkanie z pracownikami Nadleこ nictwa Karwin(poznanie pracy te`nika)。

Prowadzenie lekcii edukacyine,w terenie― ,,Grzyby naszych iasbw'',″ Przyroda wiosnl″ .

Coroczna akcia dokarmiania zwierznt i ptakbW na terenie przytegtym szkole w okresie

zimowym。

ZajQcia na terenie wiaty edukacyinej NadleSnictwa Karwin,w Goζ cimiu.

Wykonywanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej′  zgodnie z porarni roku ―

organizacia Wystawy prac na terenie szkoty pt.:″ Ztotem malowane″ ,″Zimowy Grotbw″ ,

〃ZiFnOWe klimaty″′〃Przedwioinie w naszym tesie〃 .

Wycieczki edukacyine dO:

● Muzeum Puszczy Drawskieji Noteckie,w Drezdenku.

●  Lekcia edukacyina Z Zakresu przyrody, ekologit i ochrony `rodowiska na terenie

nadle`nictwa Karwin.

● wycieczki do lasu w cetu obserwacii OWad6w′ zwierzΩ t,ptakbw′ drzew i krzew6w,

w kattdei porZe rOku.

o Wycieczki na wiosennQttQkQ― wstuchiwanie siQ w gtos SpiewajnCyCh ptak6w.

Szkota Podstawowa w Starych Bielicach:

akCia ″SprzJanie SWiatatt uczniowie por21dkOWali teren wsi.Zebrane odpady

w speciainie przeznaczonych workach zlo2one zostaty przed szkotl,a nastepnie zabrane

przez PGKiM w Drezdenku′

zbibrka surowcbw wtbrnych― prowadzirny zbibrkQ baterii′ nakretek po butelkach′

wiosenne porzQdki ― w rniesinCu kwietniu uczniowie brali udziat w wiosennych

porZndkach sprzltajQc teren wokbl szkoty,

udziat w warsztatach edukacii recyktingowej ′,Promowanie postaw ekologicznych′

setektywna zbibrka odpadbw″ ,

udziat w realizacii program6w edukacyinyCh″ SNIADANIE DAJE MOC″ ′″NIE PAL PRZY

MNIE PROSZE″ ′〃CZYSTE POWIETRZE WOK6七 NAS″′

udziat w WoieWbdZkim Konkursie PIastycznym ― 〃Do zdrowia dobrego 甘Zeba

przedszkoiaka rnldrego″ ,
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― udziat w konkursie plastycznym″ Mbjtas″ organizowanym przez Nadle`nictwo Smolarz′

―  spotkanie z zoOpsychologiern′

― spotkanie ze stra之 見 pottarnl. Uczniowie wystuchali pretekcii na temat szkodliwego

wypalania traw oraz zagrotteh wynikajnCyCh z wyrzucania r6之 nego rodzaju odpadbw′

― dokarmianie zwierznt Zim見 .

Du2ym zainteresowaniem w`r6d ucznibw cieszyty sie SZkoine kOnkursy ekoiogiczne′

wycieczki(las,Inka,rzeka,staw),Oglndanie nimbw o tematyce przyrodniczo‐ ekologicznej.

Dla rozwttania postaw proekologicznych bardzo wattna byta wspbtpraca z inst■ uciamL ktbre

na naszym terenie odpowiadajΩ  za rbttne aspekty ochrony ξrodowiska.

Publiczne przedszkole w Drezdenku:

″Maty Ogrodnik〃 ―prace w ogrodzie,sianie nasion,sadzenie cebul,prace pielegnacyine

w ogrodzie przedszkolnyrn,

WyiaZd dO SZkblki Le`ne,W Gbrzyskachテ

spotkanie z le`nikiem w przedszkotu,

Dzieh Polskie,Niezaporninajkiテ

Od nasionka do drzewa― sadzenie lasu na powierzchni leSnei le`nictwa″ Czarny Las″

w Kle`nie,

″Woda w przyrodzie″ ―pogadanka na temat wody ijej roli w ttyciu cztowiekaテ

stuchanie przez dzieci utworbw iiterackich pt. ″Kiedy odkreCam kran″ ′″Jedna srebrna

kropla″ ,″Ekolog dOmowy′′
′″Na ratunek przyrodzie〃 ′″Je2″′ :Domek dla ptakbw′

′
,,,Mali

sttattnicy przyrOdy〃 ′″ZajnC,ktbry nie ma domu″

wykonanie prac plastycznych nt.″ Dbamy o naszQ planetQ″ ―teChnika kola2u′ ″Karmnik″―

rysowanie po Stadzie′  〃Piekny `wiat ro`lin″― malowanie palcarni′  rysowanie odznaki

″Maty przyiaCiet przyrody〃 テ

zabawa dydaktyczna〃 Segregujemy odpady″テ

spotkanie z gbrnikiern― ―poznanie odnavviainych i nieodnavviainych ttrbdet energiiテ

cykl zajeこ ″ChrOhmy pszczoty′
′―ombwienie zasad zaktadania〃 miodowego ogrbdka″

,

zaktadanie w sali kQcik6w przyrody― zaktadanie hodOwli rottini szczypior′ fasola′ owies,

realizacia ZatOtteh programowychi segregacia `mieci w dOmu i nie tylko oraz cykl

tematyczny″ Dbamy o przyrodQ〃
,

Dzieh Zierni― sprz£tanie okolicy przedszkola,

Eko― warsztaty― segregaciaこ mieci,

ZajeCia′′co mottna zrobに z odpadbw?″‐projektowanie i wykonanie zabawek i strojbw

przeciwdeszczowyChテ

zabawy przy piosenkach″ Dbajrny o przyrodQ″ i〃 Piosenka ekoiogiczna″
,

historyika Obrazkowa′ ′Spotkanie z koszem″ ,

′′Eko― Mikotajki〃‐drugie 2ycie zabawek′ kiermasz zabawek uttywanychテ

opracowanie i wdrottenie programu edukatti ekoiOgicznej′ ′W`wiecie ttywioibw''テ

wizyta w oczyszczaini`ciek6wテ
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wizyty w NadleSnictwach Smolarz i Karwin,

udziat w akcii″ 100 drzew na minute″
'

udziat w warsztatach recyktingowych organizowanych przez fundacie Recal przy

wsp6tpracy z Zaktadern Utytizacii Odpadbw w Siedicach oraz Gminl Drezdenkoテ

przedstawienie o tematyce ekologicznei dia pracownik6w Nadle`nictwa Smolarz i Karwin

realizacia PrOgramu Edukacii zdrOWOtnej′ ,Czyste powietrze wokbi nas〃 ,

organizacia Ekologicznego Dnia Rodziny,

wprowadzenie elementbw programu″ Kubusiowi Przyiaciele Natury〃 .

Starostwo Powiatowe w Strzeicach Kra,.:

Rok 2017

Sfinansowanie wyiazdu mtOdZietty z Zespotu Szk61 Ponadgimnazjainych w Drezdenku na

WyiaZd dO Przelewic― akcia sprZntanie swiata oraz wviazdu m10dZie2y z Zespotu Szkbi

PonadgimnaziainyCh W Drezdenku― akcia sprzntanieこ wiata.

Zadan]a e DrZeZ Na KawBn:

Zakup lub renowacia urzndZeh rekreacyinO― turystycznych:remont sze`ciu mie,sc pOStOju

pojazdbw(taWO― Stoty,kosze na`mieci),

Rozwbi przyrodniczy `cie2ek dydaktycznych: wynliana tablic edukacyinych w obrQbie

le`ne,こ ciettki edukacy〕 nej,,Staw GoszczanOWSki″ oraz odnowienie i oznaczenia trasy

`ciettki.
Prowadzenie edukacii ekoIOgicznei:lekCie terenOwe,lekcie w sali edukacii le`ne,(Izba

Edukacii LeSne, W Dobrojewie, siedziba Nadle`nictwa, Leina Wiata Edukacyina

w Go`cimiu)′ zajQCia w szkotach,spotkania edukacyine pOZa szkolQ′ konkursy teξ ne′

akCie′ imprezy okolicznoSciowe′ festyny.

Zadania realizowane przez NadieSnictwo Smolarz:

w zakresie turystki Nadieinictwo Smolarz uttzymywato istniejqce obiekty turystycznego

zagospodarowania lasu i obiekty edukacyine poprzez corocznQ konserwacie i remOnty.

Na bie2nCO porZqdkowano tereny teSne wzdtu2 szlak6w komunikacyinych Oraz jezior

七ubowo i ttub6wko.VV ramach tych czynno`ci likwidowane byty rbwniett wszelkie

zgtaszane dzikie wysypiskaこ mieci,

wykonano nowe tablice ostrzegawcze iinformacyine,

organizowano konkursy przyrodnicze i zajeCia edukacyine rnajQce na cetu:

o  ksztattowanie w`rbd spoteczehstwa`wiadomoこ ci znaczenia lasbw dia cztowieka

i`rodowiska oraz poczucia odpowiedziainoこ ci za stan`rodowiska,

●  propagowanie w`r6d dziecti rntodzietty zasad racionainei gOSpodarkile`nejテ
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● ksztattowanie w`rbd dzieci i miodzietty`wiadomoこ ci zagrotteh,akie dla fauny

i fiory lasbw niosQ ogieh oraz za`rniecanie lasbw,

o  nauka wia`ciwego postepowania z Odpadamiテ

O  SZCZerZenie w spoteczehstvvie vviedzy o znaczeniu towiectwa w gospodarce

cztowieka i ochronie przyrody,

● utrwalenie wiedzy na temat fauny i ttOry charakterystycznej dla obszaru gminy

Drezdenko.

VV 2017-2018 zrealizowano tQcznie 50 przedsieWZieこ  edukacyinych, W ktbrych

uczestniczyto 3099 osbb.

Podsumowan]e

Program Ochrony`rOdOwiska stanowi podstawowe narzedzie prOwadzenia polttyki

ekologiczne,na terenie Gminy Drezdenko.G16wnym zarnierzenienl programu iest dΩ ttenie do

poprawy stanu`rodowiska naturainego oraz efektywnego zarzqdzania`rodowiskiem。

Ninie,SZy rapott przedstawia zadania realizowane w latach 2017 - 2018 przez

poszczegbine iednOStki wraz z wyszczegbinieniem poniesionych koszt6w.Z analizy danych

zarnieszczonych w sprawozdaniu wynika′  i2 wiQkszoここ zadah zostata wykonana zgodnie

z przyietym harmOnogramem′  w miare posiadanych `rodkbw れnansowycho Naletty

nadmienに, itt realizacia niektbrych dziatah ujetych w aktualizacii PrOgramu OchrOny

SrOdOwiska wymaga znacznych naktadOw nnansowych′ dlatego konieczne jest pozyskanie

dofinansowania ze`rodkbw zewnetrZnych′  a co siQ z tyrn wi12e przesunieCia terrninu ich

realizacii.

VV celu osingniecia wyznaczonych efekt6w ekologicznych niezbQdne jest dalsze

pOde,mOwanie dziatah zmierzajttcych dO poprawy stanu `rodowiska, racionainego

gospodarowania zasobach′ w tym ograniczania emisii Zanieczyszczeh moin,poprzez:

● budowe Sieci kanalizacyine,い dQttenie do peinego skanalizowania gminy,

● budowe nowej oraz modernizacie iStniejqcei sieci wodocittgowej′

。 budowQ i modernizacia infrastruktury drogowej znajdu,lCe,sie na terenie gminy,

●  budowQこ ciettek rowerowych′

o  wspieranie budowy alternatywnych ttrbdet energii,

o  ochrone Walorbw przyrodniczych grniny′

●  podnoszenie `wiadomo`ci ekologicznych nlieszkahc6w grniny poprzez promowanie

wiaiciwych postaw ekologicznych zar6wno w`r6d dzieci′ mtodzietty jak i osbb

dorostych.

OSingnieCie w/w ce16w bedZie mOttliwe pOprzez:zaanga2owanie wszystkich podmiotbw

odpowiedzialnych za wykonanie poszczeg6inych przedsieWZiQこ okre`Ionych w aktualizacii

Programu Ochrony Srodowiska dla grniny Drezdenko,zabezpieczenie odpowiednich`rodkbw
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w bud2ecie na realizaciQ Zadah oraz pozyskanie funduszy ze Srodkbw zewnetr2nych.

POdeimOwane dziatania bedQ mOnttOrowane, a ich efekty zostantt pr2edStawione

w sprawozdaniu obeimujQCym koleine lata.

Zuμ BURひ
TRZA

Кi9Ю
wkReFera子を常称尊常

“

!Gminnel

r58PJ.″
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