JORGE cross
czytaj str. 18

w kwietniu
01.04. – Poniedziałek Wielkanocny.
03.04. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w konferencji
poświęconej modernizacji transportu zbiorowego na obszarze
Lubuskiego Trójmiasta i Gminy Czerwieńsk. Konferencja
odbyła się w Nowym Kisielinie.
04.04. – w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra Burmistrz
Piotr Iwanus uzgadniał sposób zagospodarowania terenów
leśnych wokół arboretum w Nietkowie.
09.04. – do Czerwieńska przyleciał pierwszy tej wiosny bocian. W ostatnich latach obserwujemy, że bociany przylatują do
nas coraz później. W 2010 r. – 31 marca, w 2011 r. – 1 kwietnia,
w 2012 r. – 7 kwietnia.
10.04. – na wspólne zaproszenie Burmistrza Rothenburg O.L.
(Niemcy) i Burmistrza Czerwieńska, delegacja mieszkańców
naszej gminy uczestniczyła w wizytacji miejsc o bogatych walorach krajoznawczo-turystycznych na terenie gminy Rothenburg
Oberlausitz. Wyjazd zorganizowano w ramach projektu „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk”.

11.04. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Prezydentem
Nowej Soli Wadimem Tyszkiewiczem. Tematem spotkania było
uruchomienie programu finansowego dotyczącego przystani
rzecznych na Odrze.
12.04. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego.
12.04. – Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w konferencji
zorganizowanej z okazji wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbyła się w Gliśnie.
16.04. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
16.04. – w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się konferencja informacyjna dotycząca
założeń Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie
2020. W konferencji uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
17.04. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.
19.04. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
20.04. – w Czerwieńsku odbyła się IX BIESIADA U LEONA.
Wystąpili: Cantilena, Malinki, Rapsodia, Sześciopak. Organizatorami biesiady byli: Klub Zdecydowanych Optymistów
i Kawiarnia U Leona.
22.04. – w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła Regionalna Gala Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play 2012.
W uroczystości uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
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24 i 25.04. – odbyła się XX Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie
zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2013;
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012
– 2023; w sprawie przeznaczenia do nieodpłatnego przeniesienia
udziałów spółki POMAK Sp. z o. o. w Czerwieńsku w celu ich
dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia; w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze; w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk; w sprawie zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej stanowiących własność Gminy Czerwieńsk; w sprawie
udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz
z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności
gruntu zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym;
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Czerwieńsk prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej
w obrębie miasta Czerwieńsk; w sprawie zmiany nazwy ulicy
w mieście Czerwieńsk; w sprawie nadania nazwy ulic na terenie
miejscowości Płoty; w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk; w sprawie stwierdzenia,
że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie wsi Płoty nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czerwieńsk; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie
wsi Płoty; w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Czerwieńsk.
26.04. – w pałacu w Wiechlicach odbyła się XXXVIII Konferencja Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-NysaBóbr”. W konferencji uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
27.04. – w Czerwieńsku odbył się II Jorge Cross. Imprezie
towarzyszyła rekordowa frekwencja. Bieg ukończyło 285 biegaczy (173 w biegu głównym i 112 w biegu hobby). Dużym
powodzeniem cieszył się również Mini Jorge Cross, w którym
wystartowało 176 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Organizatorami biegu byli: Hala sportowa „Lubuszanka”, Szkoła
Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku i Ronin
Czerwieńsk – Klub biegaczy z Czerwieńska i okolic.

Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 68 327 80 91
skład i druk: sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 13.05.2013 r., do druku przekazano 14.05.2013 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co
słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Witam Panie Burmistrzu. Za nami już długi majowy weekend,
kilka dni wcześniej wielka impreza rekreacyjno-sportowa Jorge Cross, a tu już
przed nami kolejna okazja do świętowania
– Dni Czerwieńska. Wiosna pod znakiem
imprez...
Piotr Iwanus: No tak to wychodzi
z kalendarza, że te wydarzenia kumulują się
właśnie na przełomie wiosny i lata. Bardzo się
cieszę, że dzieje się tak wiele. W naszej gminie
jest sporo aktywnych osób, które cieszą się
z każdej możliwości zorganizowania czegoś
ciekawego dla siebie i innych, a że dzieje się
to na tak wielu polach - jak sport, kultura,
turystyka, edukacja to tylko się cieszyć. Na
pewno wspierać będziemy logistycznie te
wydarzenia, ponieważ one budują pozycję
naszej gminy w regionie i Polsce. Dobra
aura wokół nas zawsze sprzyja także innym
przedsięwzięciom, także z zakresu rozwoju
gospodarczego, a przy okazji budują więzi
międzyludzkie. Wiosna to nie tylko czas
imprez i wydarzeń kulturalnych, ale także
czas wzmożonych prac porządkowych po tak
przeciągającej się w tym roku zimie. Dzięki
współpracy z PUP udało nam się zatrudnić
w ramach robót publicznych 12 osób przy
pracach porządkowych na terenie gminy.
Staramy się o kolejne projekty w tym zakresie.
Chcielibyśmy, aby w każdej wsi w ramach
tych etatów zatrudnić osobę dbającą o tereny
należące do gminy. Właścicieli posesji proszę
również, aby wokół swoich domostw na terenach przylegających do terenów gminnych
zadbali o otoczenie, aby nasze miejscowości
na wiosnę wyglądały pięknie i czysto.
A.S.: A propos czystości – w tym numerze opublikowaliśmy uchwałę dotyczącą realizacji nowej ustawy „śmieciowej”. Posta-

nowiliśmy poświęcić kilka stron w gazetce,
aby wszyscy mieszkańcy mogli przed 1 lipca
zapoznać się z nowymi zasadami rozliczeń,
zbiórki śmieci, także ich segregacji.
Na jaki etapie jest obecnie ten proces?
P.I: Do właścicieli nieruchomości
dotarły już deklaracje, w których wykazują oni ilość osób zamieszkujących
posesję, a także deklarują, czy zamierzają
segregować odpady i płacić dużo niższą
stawkę (przypomnę, że wynosić ona będzie
8,80/osobę), czy wolą płacić więcej i nie
segregować. Wybór ułatwiamy wysokością
opłat, ale to zawsze decyduje właściciel
posesji. Te deklaracje powinny spłynąć do
urzędu do 15 maja, ale ze względu na organizację przedłużyliśmy ten termin do końca
maja. Deklaracje zostaną zweryfikowane
i odpowiedzialni za ten proces pracownicy ZZG dostosują wielkość pojemników
do zadeklarowanych ilości. Z dniem 30
czerwca firmy, które dotychczas wywoziły
śmieci na podstawie istniejących umów
(jak np. TEW, czy ZOJA) zabiorą swoje
pojemniki, a na ich miejsce ZGKiM dostarczy nowe.
Deklaracje w imieniu mieszkańców
wspólnot składają zarządcy nieruchomości i oni również w imieniu wspólnot
deklarują, czy śmieci będą segregowane.
Tutaj niestety jest kłopot, polegający na
tym, że wszyscy mieszkańcy wspólnoty
muszą solidarnie podjąć się segregacji
odpadów. W przeciwnym razie niestety,
gdy ktoś wyłamie się z tej zasady i do
pojemników trafią odpady nieposegregowane, to wystąpi tu rodzaj odpowiedzialności zbiorowej i cała wspólnota będzie
ponosić koszt w wysokości przewidzianej
dla odpadów zmieszanych – czyli po
prostu wyższy. Wiem, że jest to kontro-

wersyjna sprawa, ale niestety nikt dotąd
nie wymyślił bardziej sprawiedliwego
rozwiązania.
Mam świadomość, że cała ta ustawa
śmieciowa ma wiele mankamentów i jeszcze
wiele wymagać będzie poprawy. Od 1 lipca
będziemy testować ją w praktyce i mam nadzieję, że jeszcze nie raz posłowie pochylą
się nad nią, by na bieżąco korygować ją
i ulepszać.
A.S.: Pewnie będziemy jeszcze do tego
wracać. Panie Burmistrzu co dalej dzieje
się z naszym zbiornikiem retencyjnym?
Czy to już koniec prac wokół? Miały być
tereny rekreacyjne, alejki, ławeczki i tak
jakoś cisza...
P.I.: Przy zbiorniku nic nie możemy
zacząć, ponieważ jeszcze Lubuski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych nie przekazał nam go w użytkowanie. To jeszcze nie
należy do gminy, ale mam dobrą wiadomość,
bo właśnie LZMiUW zwrócił się do gminy
z wnioskiem o przejęcie tego terenu w użytkowanie. Gdy tylko Rada Miejska zaakceptuje wniosek, będziemy mogli przystąpić do
przygotowania projektów zagospodarowania
na cele rekreacyjne. Oczywiście nie czekamy
z założonymi rękami. Powstał już np. projekt
mostku, który połączyłby oba brzegi zalewu
od strony Płot i jest już nawet pozwolenie
na jego budowę. Według projektu koszt
wykonania takiego mostu to ok. 100 tys. zł.
Już szukamy sponsorów na sfinansowanie tej
inwestycji, ponieważ chcemy ją zrealizować
możliwie szybko.
We wrześniu będzie także gotowy projekt
zagospodarowania terenów osiedla przy ul.
Zielonogórskiej, które to w całości przekazało gminie PKP Nieruchomości. Powstaną
parkingi, boisko wielofunkcyjne z bezpieczną nawierzchnią, alejki. Zagospodarowany
zostanie też nasyp, tereny kotłowni, itp.
Jak już będą gotowe te plany, to oczywiście będziemy mogli je szerzej przedstawić.
A.S. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę
miłych wrażeń z wydarzeń nadchodzącego
święta miasta.

Mostek - widok z boku
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Powody do dumy
Jak co roku Lubuskie Kuratorium Oświaty zaprosiło gimnazjalistów z naszego województwa do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych. Konkursy przebiegały
na trzech etapach: szkolnym, rejonowym oraz wojewódzkim.
Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Czerwieńsku chętnie i licznie stanęli
w konkursowe szranki. Na etapach
rejonowych aż 19 uczniów reprezentowało naszą szkołę w sześciu z
dziesięciu konkursów przedmiotowych. Szczególnych powodów do
dumy dostarczyli nam trzecioklasiści: Aleksandra Litwa - finalistka
etapu wojewódzkiego konkursu z
biologii oraz Szymon Wojtaszek
- finalista etapu wojewódzkiego
konkursu z matematyki. Uczniów
przygotowywały panie Dorota
Litwa (biologia) oraz Małgorzata
Skalska (matematyka).

Warto podkreślić, iż wyniki uzyskane przez trzecio- i drugoklasistów

w etapach rejonowych konkursów również napawają dumą i nadzieją na przyszłe sukcesy. W konkursach z fizyki,
matematyki, biologii, języka polskiego
rezultaty naszych reprezentantów
oscylowały w granicach 75% możliwych do uzyskania punktów, co
oznacza, że niektórym uczniom
zabrakło 3 - 4 punktów, aby dostać się do etapu wojewódzkiego
danego konkursu. Serdecznie
gratulujemy finalistom konkursów oraz ich opiekunom. Dzięki
waszej pracy i talentom pękamy
z dumy! W następnym wydaniu
„U nas” podsumujemy sukcesy
gimnazjalistów w konkursach
artystycznych.
J. Stanaszek

Egzaminacyjny maraton
Za gimnazjalistami koniec egzaminacyjnego maratonu. Nie obyło się bez niespodzianek takich jak w bloku z języka polskiego,
gdzie zamiast popularnej „rozprawki” uczniowie musieli zmierzyć się „charakterystyką”. Ale ogólnie nie było źle.
Już drugi rocznik uczniów klas trzecich Gimnazjum im. Jana Pawła II przystąpił do trwającego trzy dni egzaminu
gimnazjalnego w nowej formule. W sumie
egzamin pisało 52 uczniów. Gimnazjaliści
zdawali egzamin w sześciu częściach:
historia i wiedza o społeczeństwie,
język polski, biologia, chemia, fizyka,
geografia, matematyka, język obcy (poziom podstawowy), język obcy (poziom
rozszerzony).
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Niektórzy uczniowie sądzą, że egzamin był trudny, inni utrzymują, iż był
łatwy, jeszcze inni, że pytania były podchwytliwe. Z pewnością był to sprawdzian nie tylko wiedzy i umiejętności,
ale również wytrzymałości psychicznej
i fizycznej. Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów
zewnętrznych, a wyniki zostaną przysłane do szkół przez okręgową komisję
egzaminacyjną. Uczniowie otrzymają

zaświadczenia w dniu zakończenia
roku szkolnego wraz ze świadectwem
szkolnym.
Wszystkim trzecioklasistom życzymy
wysokich wyników z egzaminu oraz dostania się do wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych!
J. Stanaszek

Jeżdżę z głową
Młodzież z 200 gimnazjów z całej Polski, w tym również uczniowie naszego Gimnazjum, biorą udział w cyklu zajęć pozalekcyjnych na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Przeprowadzą Ankiety Eksperta Ruchu Drogowego wśród mieszkańców
swoich miejscowości, zbiorą podpisy pod Deklaracją Jeżdżę z Głową, a także będą
pracować wraz z przedstawicielami urzędów miast i policji w imię polepszenia
warunków na lokalnych drogach.
Takie są ogólne założenia programu,
którego pomysłodawcą jest Fundacja
BGŻ. Autorzy programu postanowili
sprawdzić stan wiedzy młodych ludzi
na temat zasad ruchu drogowego, w tym

komunikat trzech zasad bezpieczeństwa
drogowego: SZANUJĘ INNYCH - respektuję prawa wszystkich uczestników
ruchu drogowego; JESTEM ROZWAŻNY - podczas jazdy zachowuję szczególną

w sposób szczególny na temat przepisów
wprowadzonych w 2011 r. Obok misji
edukacyjnej w zakresie przepisów Kodeksu drogowego, program „Jeżdżę z głową”
niesie ze sobą jeszcze jedną, bardzo ważną
ideę. Wszystkim działaniom towarzyszy

ostrożność; JESTEM ODPOWIEDZIALNY - znam i stosuję się do aktualnych
przepisów ruchu drogowego.
Autorzy programu z pomocą nauczycieli, świadomych zagrożeń czyhających
na drodze, będą przypomnieć gimnazja-

listom podstawowe zasady ruchu drogowego, a także kształtować konkretne
postawy wobec innych użytkowników
dróg. Chcemy wyedukować uczniów
gimnazjum w zakresie Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego i obowiązujących
przepisów Kodeksu drogowego.
Mamy nadzieję, że nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice, znajomi
i przyjaciele będą odpowiedzialnymi
uczestnikami ruchu drogowego, dbającymi o swoje bezpieczeństwo, ale także
troszczącymi się o siebie nawzajem.
Zamierzamy promować rozważne zachowania na drodze, odpowiedzialność
i wzajemny szacunek wśród wszystkich
na drodze, ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów i kierowców. Grupą
w Gimnazjum w Czerwieńsku opiekują
się Aleksander Gruszczyński, Joanna
Dwornicka i Agnieszka Kostrzewa.
Mamy nadzieję, że program „Jeżdżę
z głową” przyczyni się do zwiększenia
poziomu wiedzy na temat obowiązujących
przepisów drogowych oraz świadomego
z nich korzystania nie tylko wśród młodzieży gimnazjalnej, ale i pozostałych
mieszkańców gminy, dlatego też na łamach
naszej lokalnej gazety „U nas” informujemy lokalną społeczność, że na ulicach
miasta pojawią się młodzi ankieterzy.
Będą pytali o bezpieczną jazdę oraz zasady
kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Bardzo gorąco prosimy mieszkańców o życzliwość i zapraszamy do udziału
w akcji. Wszyscy uczestnicy otrzymają
gadżety programu oraz nalepki na szybę
samochodu z logiem programu.
Agnieszka Kostrzewa

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa

w Ruchu Drogowym

Kolejny etap Ogólnopolskiego Turnieju BRD odbył się 11 kwietnia br.
w Nowym Kramsku.
Wzięły w nim udział ekipy ze szkół
podstawowych z Czerwieńska i z Nietkowa oraz drużyna naszego Gimnazjum
w składzie: Dawid Pawlak, Paweł
Pawłowski i Dominik Kapela, która
zameldowała się na starcie pełna optymizmu. Pierwsze konkurencje - jazda
po rowerowym torze przeszkód i udzielanie pierwszej pomocy potwierdzały
formę zawodników. Niestety ta pewność
siebie doprowadziła do popełnienia
dwóch poważnych błędów w jeździe po
Miasteczku Ruchu Drogowego, co prze-

kreślało zajęcie dobrego miejsca. Nasi
zawodnicy rywalizowali ze szkołami,
które zajmowały już pierwsze miejsca
na etapie krajowym. Za to zdobyli dodatkowe doświadczenie, podejrzeli najlepszych i na pewno wyciągną wnioski do
dalszej rywalizacji. 18 maja będą mogli
się zrewanżować biorąc udział w etapie
wojewódzkim, który po raz pierwszy
zostanie przeprowadzony w naszym
Gimnazjum. W etapie tym weźmie udział
108 zawodników - 36 drużyn gimnazjalnych i ze szkół podstawowych z całego

województwa lubuskiego. Zapraszamy
do obejrzenia zmagań!
Aleksander Gruszczyński
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Myślmy i działajmy perspektywicznie
Właśnie taki cel powinien przyświecać spotkaniu Radnych, Rodziców, pani
Dyrektor ZEAO oraz przedstawicieli Rady Pedagogicznej w leśniowskiej szkole,
które odbyło się 12 kwietnia. Ale czy tak było?
Dyskusja dotyczyła potrzeb szkoły,
a przede wszystkim sprawy budowy sali
gimnastycznej. Radni obejrzeli szkolne
pomieszczenia i stwierdzili, że jest taka
konieczność i to nie podlega dyskusji.
Natomiast sprawa realizacji tego przedsięwzięcia już dyskusji podlegała i to
dość burzliwej. Chodziło oczywiście
o środki, czyli o pieniądze. Trudno było
poznać zdanie wszystkich radnych, bo
spotkanie zostało zdominowane przez

wypowiedzi pana radnego Smorąga,
który wielokrotnie i bardzo zdecydowanie stwierdził, że pieniędzy na ten cel
nie ma i nie będzie. Inni radni natomiast
twierdzili, iż należy się spokojnie, ale
poważnie zastanowić i zaplanować taką
inwestycję. Środki można pozyskiwać
sukcesywnie i z różnych źródeł. Zacząć
należy od zgodnej woli wszystkich
radnych, co zdecydowanie podkreślił,
obecny również na spotkaniu, ksiądz

proboszcz leśniowskiej parafii. Nikomu
przecież tłumaczyć nie ma potrzeby,
jak ważna dla każdej miejscowości
i jej mieszkańców, zwłaszcza dzieci
i młodzieży, jest możliwość rozwoju
fizycznego. Naszym skromnym zdaniem całej Radzie winna we wszelkich
działaniach towarzyszyć dewiza „zgoda
buduje, a niezgoda rujnuje”.
Pełni wiary w dobrą wolę wszystkich
Radnych czekamy na wiążące decyzje.
Rodzice i Rada Pedagogiczna PSP
w Leśniowie Wielkim
(D.R.)

Gmina Czerwieńsk oraz Miasto Drebkau
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
w XIV Polsko – Niemieckim Familijnym Rajdzie Rowerowym
Rajd odbędzie się w dniach 24-26.05.2013 r.
Tegoroczny Rajd Rowerowy rozpoczyna się w miejscowości Czerwieńsk a kończy w miejscowości Drebkau. Poniżej trasa
XIV Polsko – Niemieckiego Familijnego Rajdu Rowerowego:
Organizatorzy zapewniają: pełne wyżywienie, 2 noclegi,
transport osób i sprzętu oraz zwiedzanie zabytków.
Szczegółowych informacji udziela i przyjmuje zapisy:
Pan Ryszard Napierała
kontakt: tel. 668 826 568
e-mail: cttczerwiensk@interia.pl

Dzień

24.05.2013

Przy organizacji XIV Polsko – Niemieckiego Familijnego Rajdu
Rowerowego aktywnie uczestniczy, jak co roku, Czerwieńskie
Towarzystwo Turystyczne.
25.05.2013

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,
Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu
„Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
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26.05.2013

Trasa

Odległość
w km

Czerwieńsk - Brody - Sycowice

16,0

Sycowice - Radnica - Krosno Odrz.

17,5

Krosno Odrz. - St. Raduszec - Dychów

11,0

Dychów - Kołatka

4,5

Czerwieńsk - Kołatka

49,0

Kołatka - Dychów

4,5

Dychów - Strużka

10,0

Strużka - Lubsko

16,5

Lubsko - Brody

16,0

Kołatka - Brody

47,0

Brody - Forst

18,2

Forst - Branitz

23,5

Branitz - Drebkau

18,2

Brody - Drebkau
Ogółem

59,9
155,9

Tydzień Promocji Zdrowia w Nietkowie
W myśl hasła „rośnij zdrowo” cały tydzień trwała w szkole akcja Tydzień Promocji Zdrowia. Podjęliśmy różne działania,
które miały przybliżyć i propagować wśród młodzieży zdrowy tryb życia, czyli odpowiednie odżywianie, uprawianie sportu
i oczywiście dbanie o środowisko.
W szkole urządzono wystawę pro
ekologiczną, odbyły się prezentacje
o problemach z jakimi boryka się
nasza cywilizacja a potem dzieci
wykonały ekologiczne plakaty. W ramach obchodzonego „Dnia Ziemi”,
uczniowie posprzątali też najbliższą

to bardzo atrakcyjny dla wszystkich
tydzień.

okolicę, pozbierali śmieci. Tak, jak
co roku, w ramach ogólnopolskiej
akcji „Ratujmy kasztanowce” założyli ponad trzydzieści opasek owadobójczych na piękne, stare drzewa
w Nietkowie.

niowie poznawali tajemnice jadłospisów,
tworzyli prezentacje, piramidy i plakaty na
temat co i jak jeść. Była okazja do degustacji pysznych soków i śniadań dla każdego
ucznia. Wiele entuzjazmu wzbudziły uczniowskie prezentacje warzyw, owoców i ich
wartości odżywczych. Piękne kolory, stroje,
wiersze i piosenki stworzyły bardzo radosny
i zdrowy klimat w szkole.

Nie mogło zabraknąć sportu, więc
przez cały tydzień były śródlekcyjne
gimnastyki, marszobiegi, gry i zawody sportowo-zręcznościowe. Sport
uczniowie lubią najbardziej więc był

Rodzice również pokazali, że propagują
zdrowe odżywianie wśród swoich dzieci
– serwowali śniadania, organizowali kawiarenki i stoiska ze zdrową żywnością. Ucz-

Wśród działań na rzecz promocji
zdrowia znalazły też swoje miejsce

treningi udzielania pierwszej pomocy
prowadzone przez nauczycieli. Nauczyciele odbyli odpowiednie kursy
organizowane przez Fundację WOŚP
i przekazują swą wiedzę najmłodszym.
Przydały się fantomy Fundacji WOŚP,
sprawnie i obrazowo można było

pokazać dzieciom zasady ratowania
życia. Cieszymy się, że coraz więcej
uczniów żyje zgodnie z zasadą „nie
panikuj – ratuj życie”, temu też służą
systematyczne treningi.
Po takich intensywnych ćwiczeniach, treningach i nauce, która mamy
nadzieje nie pójdzie w las, nie mamy
obaw. W naszej szkole, nie tylko
w tym tygodniu, dzieciaki będą rosnąć
zdrowo.
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Wieści
z ratusza

§2. Przebieg ulic opisanych w § 1 przedstawia mapa stanowiąca załącznik do uchwały.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

UCHWAŁA NR XX/217/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Czerwieńsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), Rada Miejska w Czerwieńsku
uchwala, co następuje:
§1. Postanawia się zmienić nazwę ulicy w m. Czerwieńsk - z dotychczasowej nazwy ul. Małoszkolna, (stanowiąca działkę nr 330/1 obręb
Czerwieńsk) na ul. Ogrodową, której przebieg określa załącznik do
niniejszej uchwały - ul. Ogrodowa.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

UCHWAŁA NR XX/222/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Czerwieńsk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.1)), art. 13 ust. 1, art. 15, art. 18, art. 34 ust. 6 i 6a, art.
37, art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2))
uchwala się, co nastepuje:

UCHWAŁA NR XX/218/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie nadania nazwy ulic na terenie miejscowości Płoty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1)) uchwala się, co następuje:
§1. 1. Nadaje się nazwę Czeremchowa ulicy usytuowanej na działkach
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 301 i część
działki 101/10 położonych w obrębie wsi Płoty.
2. Nadaje się nazwę Kalinowa ulicy usytuowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 101/20 położonej
w obrębie wsi Płoty.
3. Nadaje sie nazwę Borówkowa ulicy usytuowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 101/31 położonej
w obrębie wsi Płoty.
4. Nadaje się nazwę Wrzosowa ulicy usytuowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 101/36 położonej
w obrębie wsi Płoty.
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Rozdział 1. Przepisy ogólne
§1. Burmistrz Czerwieńska może dokonywać obrotu nieruchomościami
wchodzącymi w skład gminnego zasobu w zakresie nabywania, zbywania, oddawania w trwały zarząd nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na
czas nieoznaczony, a także obciążania nieruchomości ograniczonymi
prawami rzeczowymi.
Rozdział 2. Zbywanie nieruchomości
§2. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być zbywane
w trybie bezprzetargowym:
1) na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego
stanowiącego w całości przedmiot najmu,
2) na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych, jeżeli nie mogą
być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości dla poprawienia
zagospodarowania nieruchomości przyległej,
3) jako udziały we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym
w nieruchomości na rzecz innych współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości,
4) zbywane będzie prawo własności nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego,
5) najemcom i dzierżawcom budynków użytkowych stanowiących
w całości przedmiot najmu lub dzierżawy,
6) w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego,
7) w drodze zamiany nieruchomości.
§3. Zwalnia się z obowiązku zbycia w trybie przetargu nieruchomości
przeznaczone na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub

na cele publiczne, o których mowa art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami, realizowane przez podmioty, dla
których są celami statutowymi i których dochody w całości przeznacza
się na działalność statutową.
§4. 1. Grunty gminne zabudowane i niezabudowane mogą być oddawane w trybie przetargowym w użytkowanie, najem i dzierżawę
na okres dłuższy niż trzy lata - na czas oznaczony lub nieoznaczony,
z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3.
2. W trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe lub ich części
mogą być oddawane w użytkowanie, dzierżawę lub najem na czas
oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz gdy
po umowie na czas oznaczony do trzech lat zawierane będą kolejne
umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ta sama
strona, w następujących przypadkach:
1) jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości
zabudowanej budynkiem, gdy przy wyodrębnianiu własności lokali
wydzielono dla tego budynku działkę gruntu nie spełniającą wymogów
działki budowlanej,
2) jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości
sąsiedniej,
3) przeznaczenia pod miejsca gromadzenia odpadów (śmietniki),
4) przeznaczenia pod uprawy rolnicze, rolniczo - warzywnicze lub
ogródki przydomowe,
5) przeznaczenia pod tablice reklamowe,
6) na cele publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami,
7) na urządzenie zieleńców i obiektów małej architektury,
8) jeżeli grunty są zabudowane budynkami, obiektami wzniesionymi
na podstawie pozwolenia na budowę lub nabytymi z własnych środków
przez osoby fizyczne lub prawne z przeznaczeniem na dotychczasowy
sposób korzystania,
9) urządzenia terenów przyległych do budynków tj. podwórka, place,
miejsca postojowe,
10) zajęte pod schody, pochylnie, windy, urządzenia klimatyzacji oraz
inne funkcjonalnie związane z budynkami.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 tryb bezprzetargowy może
być zastosowany wówczas gdy o daną nieruchomość ubiega się tylko
jedna osoba.
§5. Nieruchomości gruntowe mogą być obciążane ograniczonym prawem rzeczowym służebności przechodu i przejazdu tzw. służebność
drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości
nabytej od gminy w sytuacjach, gdy dojazd do nieruchomości z drogi
publicznej nie może być zapewniony w inny sposób, a także nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być obciążone za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie służebnością przesyłu z tytułu przebiegu
urządzeń infrastruktury technicznej.
§6. O każdym fakcie sprzedaży, wydzierżawiania, najmu i użytkowania
wieczystego mienia gminnego, burmistrz informuje Radę Miejską na
najbliższej sesji.
§7. 1. Lokale użytkowe mogą być wynajmowane, wydzierżawiane
w trybie przetargowym na okres przekraczający 3 lata - na czas oznaczony lub nieoznaczony, a także w przypadku gdy po umowie zawartej
na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ten sam lokal.
2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawierania umów, o których mowa w ust. l w przypadku gdy
lokale użytkowe są wynajmowane, wydzierżawiane nie prowadzącym
działalności gospodarczej organizacjom społecznym, politycznym oraz
stowarzyszeniom.
§8. Przyznaje się prawo pierwszeństwa w nabywaniu lokali niemieszkalnych, budynków mieszkalnych lub użytkowych stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy, ich najemcom lub dzierżawcom
bez względu na okres trwania najmu.
§9. Ustala się 5% stawkę opłaty rocznej za pozostałe nieruchomości
gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste.
Rozdział 3. Nabywanie nieruchomości
§10. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości
na własność lub użytkowanie wieczyste od:
1) Agencji Nieruchomości Rolnych:

a) nieodpłatne na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi
służącymi wykonaniu zadań własnych Gminy,
b) odpłatnie w przypadkach uzasadnionych interesem Gminy,
2) osób fizycznych lub osób prawnych odpłatnie bądź nieodpłatnie na
cele publiczne,
3) w drodze komunalizacji,
4) w drodze licytacji komorniczej,
5) osób fizycznych lub osób prawnych w zamian za zaległości podatkowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego.
Rozdział 4. Postanowienia końcowe
§11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska informuje, że w terminie od 08.05.2013r.
do 29.05.2013r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Czerwieńsku został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej
do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiący
załącznik do Zarządzeniem Nr 24/2013 Burmistrza Czerwieńska
z dnia 06 maja 2013r. Wykaz obejmuje część działki oznaczonej
nr ewidencyjnym 218/83 o pow. 200 m2 położonej w obrębie
miasta Czerwieńsk.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25, pokój
109, tel. (68) 3278179 oraz na stronie internetowej urzędu:
www.bip.czerwiensk.pl.
M.M.

INFORMACJE
Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2013r. istnieje
możliwość zameldowania się na pobyt stały lub czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu.
W urzędzie, w którym następuje zameldowanie z jednoczesnym wymeldowaniem, należy wypełnić formularz „Zgłoszenie
pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące”,
a powiadomienie poprzedniego miejsca pobytu należy do urzędu
dokonującego zameldowanie.
Powyższa zmiana ułatwia Państwu dopełnienie obowiązku
meldunkowego bez zbędnego przemieszczania się między
urzędami.
Zachęcamy do korzystania z tej nowej i uproszczonej formy
czynności meldunkowej.
D.R.
• • •
Zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Burmistrz Czerwieńska informuje, że w dniu 10 maja 2013 r.
podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i w drodze bezprzetargowej.
Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk pod
adresem www.bip.czerwiensk.pl
Janina Borkowska
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UCHWAŁA NR XX/219/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.1) ) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.
U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.2) ), po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, uchwala się Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk o następującej treści:
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenach nieruchomości.
§ 1. 1. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywne zbieranie
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach
domowych z wydzieleniem następujących frakcji odpadów:
a) papieru i tektury,
b) metalu,
c) tworzywa sztucznego,
d) szkła i opakowań wielomateriałowych,
e) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów
zielonych,
f) przeterminowanych leków i chemikaliów,
g) zużytych baterii i akumulatorów,
h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
i) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
j) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
k) zużytych opon.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są selektywnie zbierane
odpady oraz pozostałe (zmieszane) odpady komunalne umieszczać w pojemnikach lub workach, o których mowa w regulaminie,
z tym, że:
a) odpady komunalne zmieszane należy zbierać do pojemników
ustawionych w obrębie posesji w przypadku zabudowań jednorodzinnych i zagrodowych oraz do pojemników ustawionych
w miejscach przeznaczonych dla mieszkańców nieruchomości
wielolokalowych w obrębie nieruchomości.
b) odpady selektywnie zbierane, o których mowa w § 1 ust. 1 należy
zbierać do specjalnie oznaczonych pojemników lub worków lub
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania.
c) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów uzupełnione
będzie punktami selektywnego zbierania odpadów oraz sezonową
zbiórką niektórych odpadów.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej
obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
według następujących zasad:
1) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe należy zbierać do worków na selektywnie zbierane
odpady komunalne; worki dostarczane są przez podmiot odbierający
odpady selektywnie zbierane; odpady te można także dostarczyć do
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
2) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy dostarczyć
do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
z zastrzeżeniem pkt 5;
3) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie należy dostarczać
do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ale
wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które
powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót w gospodarstwie
domowym i nie wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
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zamiaru robót do Starosty. Odpady te mogą zostać także odebrane
w ramach usług dodatkowych świadczonych przez podmiot odbierający odpady;
4) odpady zielone należy dostarczać do punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych lub zbierać do worka określonego w § 13 regulaminu; odpady te mogą zostać także odebrane
w ramach usług dodatkowych świadczonych przez podmiot odbierający odpady;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu
nie utrudniającym korzystania z nieruchomości oraz terenów do niej
przyległych i umożliwiającym łatwy dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne; odpady wielkogabarytowe powinny
być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym
terminem odbioru. Dopuszcza się zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w kontenerze ustawionym w pobliżu nieruchomości, w pasie
drogowym, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.
2. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej obowiązani są do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, łączne z odpadami zielonymi, nie zebranymi w workach
oraz innych odpadów komunalnych niewymienionych w ust. 1 do
pojemnika na zmieszane odpady komunalne określonego w § 14
ust. 1 regulaminu.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej
obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
według następujących zasad:
1) papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe
należy zbierać do odpowiednich pojemników określonych w § 15
ust. 1 regulaminu; odpady te można także dostarczyć do punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
2) szkło należy zbierać do odpowiednich pojemników określonych
w § 15 ust. 2 regulaminu; odpady te można także dostarczyć do
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy dostarczyć do punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych z zastrzeżeniem
pkt 6;
4) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie należy dostarczać
do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ale
wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które
powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót w gospodarstwie
domowym i nie wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
zamiaru robót do Starosty. Odpady te mogą zostać także odebrane
w ramach usług dodatkowych świadczonych przez podmiot odbierający odpady;
5) odpady zielone należy dostarczać do punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych lub zbierać do worka określonego w § 17 regulaminu; odpady te mogą zostać także odebrane
w ramach usług dodatkowych świadczonych przez podmiot odbierający odpady;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu
nie utrudniającym korzystania z nieruchomości i umożliwiającym
łatwy dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne; odpa-

dy wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niż
24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru. Dopuszcza się
zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w kontenerze ustawionym
w pobliżu nieruchomości, w pasie drogowym, po uzyskaniu zgody
zarządcy drogi.
2. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej obowiązani są do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, łączne z odpadami zielonymi nie zebranymi w workach
oraz innych odpadów komunalnych niewymienionych w ust. 1 do
pojemnika określonego w § 18 regulaminu.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne obowiązani są do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych według następujących zasad:
1) papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe należy zbierać łącznie do pojemnika określonego w § 20
ust. 1 regulaminu; odpady te można także dostarczyć do punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
2) szkło należy zbierać do pojemnika określonego w § 20 ust. 2
regulaminu; odpady te można także dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy dostarczyć do punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem
pkt 6;
4) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie należy dostarczać do
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; odpady
te mogą zostać także odebrane w ramach usług dodatkowych
świadczonych przez podmiot odbierający odpady;
5) odpady zielone należy dostarczać do punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych lub zbierać do worka określonego w § 22 regulaminu; odpady te mogą zostać także odebrane
w ramach usług dodatkowych świadczonych przez podmiot odbierający odpady;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu
nie utrudniającym korzystania z nieruchomości i umożliwiającym
łatwy dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne; odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niż
24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, dopuszcza się
zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w kontenerze ustawionym
w pobliżu nieruchomości, w pasie drogowym, po uzyskaniu zgody
zarządcy drogi.
2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne obowiązani są do zbierania
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji łączne z odpadami zielonymi nie zebranymi w workach oraz innych odpadów
komunalnych niewymienionych w ust. 1 do pojemnika określonego
w § 23 regulaminu, przy czym odpady kuchenne wytwarzane
w obiektach gastronomii, obiektach hotelowych i handlowych,
przedszkolach, żłobkach, szkołach, placówkach opiekuńczych,
stołówkach dla bezdomnych należy zbierać do pojemnika na odpady
kuchenne, określonego w § 24 regulaminu.
§ 5. Właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne obowiązani są do zbierania odpadów komunalnych
zgodnie z zasadami określonymi w § 3.
§ 6. 1. Właściciele wszystkich nieruchomości są zobowiązani
umieścić pojemniki wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego
odpady komunalne bez konieczności otwierania wejścia na teren
nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać
je w dniu odbioru na chodnik lub ciąg pieszo-jezdny przed wejściem
na teren nieruchomości.

2. Dopuszcza się także, za zgodą właściciela nieruchomości, wjazd na
teren nieruchomości pojazdów podmiotu odbierającego odpady komunalne w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
§ 7. Właściciele nieruchomości dokonują uprzątnięcia błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż tej
nieruchomości, przy drodze publicznej poprzez ich odgarnięcie od
krawędzi chodnika położonego wzdłuż nieruchomości do krawędzi
chodnika z jezdnią w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu
pieszym i pojazdów.
§ 8. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego,
pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są wyłącznie do kanalizacji
lub zbiorników bezodpływowych po przejściu przez odstojnik.
2. Właściciel samochodu może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości pod
warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia
wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.
§ 9. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wymiany piasku
w piaskownicach zlokalizowanych w miejscach użytku publicznego, zgodnie z wymaganiami sanitarno – higienicznymi.
§ 10. Ogłoszenia, afisze, nekrologi, reklamy itp. należy umieszczać
wyłącznie na wyznaczonych do tego celu miejscach.
Rozdział 2.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych
pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 11. Worek na selektywnie zbierane odpady komunalne z terenu
nieruchomości jednorodzinnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt
1 regulaminu, powinien spełniać następujące wymagania:
1) na makulaturę powinien posiadać kolor niebieski i być przeźroczysty;
2) na tworzywa sztuczne powinien posiadać kolor żółty i być
przeźroczysty;
3) na szkło powinien posiadać kolor biały i być przeźroczysty;
4) powinien posiadać pojemność czynną (po związaniu) nie mniejszą niż 80 litrów;
5) powinien być wykonany z folii polietylowej PE-LD 02 lub
równoważnego materiału.
§ 12. Kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane
w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie z terenu
nieruchomości jednorodzinnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt
3 regulaminu, powinien posiadać minimalną pojemność 1.500 l.
§ 13. Worek na selektywne zbierane odpady zielone z terenu nieruchomości jednorodzinnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4
regulaminu, powinien spełniać następujące wymagania:
1) powinien posiadać kolor zielony i być przeźroczysty;
2) powinien posiadać pojemność czynną (po związaniu) nie mniejszą niż 80 litrów.
§ 14. 1. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne z terenu
nieruchomości jednorodzinnych, o których mowa w § 2 ust. 2
regulaminu, powinien spełniać następujące wymagania:
1) powinien posiadać kolor zielony;
2) powinien posiadać minimalną pojemność 80 litrów;
3) powinien być wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD.
2. Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej jest
obowiązany do posiadania takiej ilości pojemników i worków
na odpady komunalne, by odpowiadała ona ilości wytwarzanych
odpadów komunalnych określonej w § 30 regulaminu, lecz nie
mniej niż: w trzy worki na selektywnie zbierane odpady komunalne, zgodnie z § 11, oraz w jeden pojemnik na zmieszane odpady
komunalne, zgodnie z ust. 1.
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§ 15. 1. Pojemniki na selektywne zbieranie makulatury i tworzyw
sztucznych z terenu nieruchomości wielorodzinnych, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 regulaminu, powinien spełniać następujące
wymagania:
1) na makulaturę powinny posiadać kolor niebieski;
2) na tworzywa sztuczne powinny posiadać kolor żółty;
3) na szkło kolorowe powinny posiadać kolor zielony z białym
pasem;
4) na szkło bezbarwne powinny posiadać kolor biały z zielonym
pasem;
5) powinien posiadać minimalną pojemność 1.100 litrów,
6) powinien być wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD.
2. Pojemnik na selektywnie zbierane szklane odpady komunalne
z terenu nieruchomości wielorodzinnych, o których mowa w § 3 ust.
1 pkt 2 regulaminu, powinien spełniać następujące wymagania:
1) powinien posiadać kolor zielony z białym pasem na szkło kolorowe oraz biały z zielonym pasem na szkło bezbarwne;
2) powinien posiadać minimalną pojemność 1.500 litrów.
§ 16. Kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane
w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie z terenu nieruchomości wielorodzinnych, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 4 regulaminu, powinien posiadać minimalną pojemność
1.500 litrów.
§ 17. Worek na selektywnie zbierane odpady zielone z terenu nieruchomości wielorodzinnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5
regulaminu, powinien spełniać następujące wymagania:
1) powinien posiadać kolor zielony i być przeźroczysty;
2) powinien posiadać pojemność czynną (po związaniu) nie mniejszą niż 80 litrów.
§ 18. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne z terenu nieruchomości wielorodzinnych, o których mowa w § 3 ust. 2 regulaminu,
powinien spełniać następujące wymagania:
1) powinien posiadać kolor zielony;
2) powinien posiadać minimalną pojemność 1.100 litrów;
3) powinien być wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD lub metalu.
§ 19. Właściciel nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej jest
zobowiązany do wyznaczenia miejsca na ustawienie co najmniej
takiej ilości pojemników na odpady komunalne, by odpowiadały
one ilości wytwarzania odpadów komunalnych na jego nieruchomości, określonej w § 30 regulaminu.
§ 20. 1. Pojemnik na selektywnie zbierane makulatury i tworzyw
sztucznych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o których
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 regulaminu, powinien spełnić następujące
wymagania:
1) na makulaturę powinien posiadać kolor niebieski,
2) na tworzywa sztuczne powinien posiadać kolor żółty,
3) powinien posiadać minimalną pojemność 1.100 litrów,
4) powinien być wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD.
2. Pojemnik na selektywnie zbierane szklane odpady komunalne
z terenu nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2
regulaminu, powinien spełniać następujące wymagania:
1) powinien posiadać kolor zielony z białym pasem na szkło kolorowe oraz biały z zielonym pasem na szkło białe;
2) powinien posiadać minimalną pojemność 1.500 litrów.
§ 21. Kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane
w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie z terenu
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa
w § 4 ust. 1 pkt 4 regulaminu powinien posiadać minimalną pojemność
1.500 litrów.
§ 22. Worek na selektywnie zbierane odpady zielone z terenu
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, o których
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mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 regulaminu, powinien spełniać następujące
wymagania:
1) powinien posiadać kolor czarny i być przeźroczysty;
2) powinien posiadać pojemność czynną (po związaniu) nie mniejszą niż 80 litrów.
§ 23. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, o których mowa w § 4 ust. 2 regulaminu, powinien
spełniać następujące wymagania:
1) powinien posiadać kolor zielony;
2) powinien posiadać minimalną pojemność 80 litrów;
3) powinien być wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD lub metalu.
§ 24. Pojemnik na odpady kuchenne z obiektów gastronomii oraz
obiektów hotelowych, o których mowa w §4 ust. 2 regulaminu powinien być wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego
wysokiej gęstości PE-HD.
§ 25. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest obowiązany do wyposażenia nieruchomości, w co najmniej taką ilość pojemników na odpady
komunalne by odpowiadały one ilości wytwarzania odpadów komunalnych na jego nieruchomości, określonej w § 30 regulaminu,
jednakże nie mniejszej niż odpowiadająca rzeczywistemu zapotrzebowaniu na pojemniki lub worki na danej nieruchomości.
§ 26. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne powinny
spełniać warunki określone w § 15, 16, 19 i 20 regulaminu.
§ 27. Zarządcy ogrodów działkowych oraz właściciele działek rekreacyjnych zobowiązani są do wyposażenia kompleksów działkowych w pojemniki lub kontenery na zmieszane odpady komunalne,
przyjmując za podstawę do określenia ich wielkości pojemność 40
litrów/1ar/miesiąc, z wyłączeniem okresu od 1 grudnia do 1 marca
roku kalendarzowego.
§ 28. Do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego w szczególności na chodnikach, parkach, placach,
zieleńcach oraz przystankach komunikacyjnych (autobusowych,
kolejowych) przewiduje się kosze uliczne o pojemności od 10
litrów do 60 litrów.
§ 29. Właściciele wszystkich nieruchomości mogą zdeklarować
potrzebę ustawienia większej ilości pojemników niż wynika to
z norm ustalonych w § 30, 31 i 32, jeżeli jest to spowodowane
większą ilością lub objętością powstających na jego nieruchomości
odpadów. Dodatkowa opłata odpowiadać będzie ilości i objętości
zamówionych pojemników.
§ 30. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych przy uwzględnieniu ilości
osób korzystających z tych pojemników, która wynosi (dla miejscowości: Czerwieńsk i Płoty):
1) w przypadku niezadeklarowania prowadzenia selektywnej
zbiórki, jeśli z tego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 2 osoby – 1 pojemnik 80 l,
b) 3 osoby – 1 pojemnik 110 l,
c) 4 osoby – 1 pojemnik 120 l,
d) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób – 1 pojemnik 240 l,
e) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 36 osób – 1 pojemniki 1.100 l,
f) dla 233 osób i więcej – 1 pojemnik 7.000 l.
2) w przypadku zadeklarowania prowadzenia selektywnej zbiórki,
jeśli z tego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 3 osoby – 1 pojemnik 80 l,
b) nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 5 osób – 1 pojemnik 110 l,
c) 6 osób – 1 pojemnik 120 l,
d) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 12 osób – 1 pojemnik 240 l,
e) nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 55 osób – 1 pojemnik 1.100 l,
f) dla 350 osób i więcej – 1 pojemnik 7.000 l.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych przy uwzględnieniu ilości osób
korzystających z tych pojemników, która wynosi dla pozostałych
miejscowości gminy nie wymienionych w ust. 1:
1) w przypadku niezadeklarowania prowadzenia selektywnej
zbiórki, jeśli z tego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 4 osoby – 1 pojemnik 80 l,
b) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób – 1 pojemnik 110 l,
c) 7 osób – 1 pojemnik 120 l,
d) nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 13 osób – 1 pojemnik 240 l,
e) nie mniej niż 14 osób i nie więcej niż 61 osób – 1 pojemniki
1.100 l,
f) dla 388 osób i więcej – 1 pojemnik 7.000 l.
2) w przypadku zadeklarowania prowadzenia selektywnej zbiórki,
jeśli z tego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 6 osób – 1 pojemnik 80 l,
b) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób – 1 pojemnik 110 l,
c) 10 osób – 1 pojemnik 120 l,
d) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – 1 pojemnik 240 l,
e) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 91 osób – 1 pojemnik 1.100 l,
f) dla 583 osób i więcej – 1 pojemnik 7.000 l.
3. W przypadku, gdy z pojemnika korzysta większa ilość osób niż
określono w ust. 1 i 2, należy zastosować wielokrotność pojemników wymienionych w ust. 1 i 2.
4. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnej pojemności
pojemników do gromadzenia odpadów przyjmuje się średnią ilość
odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwie domowym
na mieszkańca w ciągu tygodnia, z miejscowości Czerwieńsk i Płoty: 30 litrów na osobę. Natomiast dla pozostałych miejscowości
gminy 18 litrów w ciągu tygodnia na mieszkańca.
§ 31. Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani
są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców
i częstotliwości wywozu.
§ 32. Ustala się średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych
w obiektach użyteczności publicznej w wysokości:
Obiekty użyteczności publicznej

Ilość odpadów komunalnych

placówki handlowe

5,9 litra / m2 powierzchni / tydzień;

sklepy
wielkopowierzchniowe

4,8 litra / m2 powierzchni / tydzień;

targowiska

4,6 litra / m2 powierzchni / tydzień;

gastronomia

4,4 litra / m2 powierzchni / tydzień;

banki

1,8 litra / m2 powierzchni / tydzień;

placówki administracji

4,5 litra / osobę / tydzień;

przychodnie

7,7 litra / m2 powierzchni / tydzień;

apteki

1,3 litra / m2 powierzchni / tydzień;

cmentarze

2,2 litra / m2 powierzchni / tydzień;

placówki oświatowe

6,6 litra / ucznia / tydzień

garaże

1,8 litra / garaż / tydzień.

§ 33. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana
impreza masowa, ma obowiązek zadbać o to, by jej organizator
wyposażył miejsce, na którym ona się odbywa w:
1) jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na 20 osób uczestniczących w imprezie;
2) szalety przenośne - jeden szalet na 100 osób uczestniczących
w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin.
1. Jeżeli czas trwania imprezy masowej jest dłuższy niż 4 godziny,
liczbę szalet określoną w ust. 1 pkt 2 należy zwiększyć o 50% na
każde następne 4 godziny trwania imprezy.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć umowy
z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i szaletów oraz
opróżnienie i uprzątnięcie ich.

Rozdział 3.
Warunki rozmieszczania pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 34. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany:
1) umieścić pojemniki do zbierania odpadów komunalnych
w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych, spełniających
wymagania § 22 i 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z późn. zm.).
2) w przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadów na terenie własnej nieruchomości, ze względu
na brak możliwości spełnienia wymagań właściciel nieruchomości
obowiązany jest do zapewnienia użytkowania pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie sąsiedniej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem;
3) utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno na zewnątrz,
jak i wewnątrz;
4) zapewnić miejsce gromadzenia odpadów komunalnych zabezpieczone przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe i dostępem
osób trzecich;
5) dostęp do miejsce gromadzenia odpadów komunalnych powinny
mieć wyłącznie osoby mające obowiązek gromadzenia odpadów
w pojemnikach lub workach w nich ustawionych, a także podmiot
odbierający odpady komunalne;
6) utrzymywać miejsca gromadzenia odpadów w stanie czystości
poprzez ich systematyczne zamiatanie i uprzątanie.
§ 35. 1. Kosze uliczne winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych, przystankach komunikacyjnych,
parkach oraz innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Kosze powinny być wyposażone w worki jednorazowego użytku.
Kosze powinny być myte i konserwowane po okresie zimowym,
w pozostałym okresie w miarę potrzeb, aby zapewnić ich estetyczny
wygląd.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 36. Zmieszane odpady komunalne z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej
i wielorodzinnej (wielolokalowej) powinny być odbieranie z częstotliwością nie rzadszą niż raz na dwa tygodnie.
§ 37. Selektywnie zbierane odpady komunalne jak papier, tworzywa
sztuczne, szkło kolorowe i bezbarwne z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej
i wielorodzinnej (wielolokalowej) powinny być odbieranie nie
rzadziej niż raz na dwa miesiące.
§ 38. Meble i inne odpady wielkogabarytowe z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej (wielolokalowe) powinny być odbierane
dwa razy w roku, według odrębnego harmonogramu.
§ 39. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych
jak i selektywnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, powinna być taka sama
jak odpadów zbieranych z zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej.
§ 40. Częstotliwość opróżniania koszy ustawionych na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności chodnikach, parkach, placach, przystankach komunikacyjnych i zieleńcach, powinna być dostosowana do potrzeb, jednak nie rzadziej niż
raz w tygodniu, nie dopuszczając do przepełnienia koszy.
§ 41. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych powinna być
określona w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze
zbiornika.
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§ 42. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości
i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika
bezodpływowego przeznaczonego na nieczystości ciekłe do liczby
osób zamieszkujących lub przebywających na terenie nieruchomości, w taki sposób, by nie dopuścić do jego przepełnienia;
przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać
dostosowana do ilości osób zamieszkujących w sposób zapewniający uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków, określonego
w odrębnych przepisach.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające
z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
§ 43. Zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, tak aby było możliwe:
a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji,
b) wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
d) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do
max. 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 roku.
§ 44. Regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych
dla Gminy Czerwieńsk jest Zakład Zagospodarowania Odpadów
zlokalizowany w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 73, będący działem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Zielonej Górze.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 45. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania ich w taki sposób, aby nie stwarzały
zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich,
a także, aby nie powodować szkód i uciążliwości dla otoczenia.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są zapewnić
stały i skuteczny nadzór nad zwierzęciem.
§ 46. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do
niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzęta, w szczególności na klatkach schodowych lub innych
pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również na chodnikach,
ulicach i placach, w parkach i innych terenach zieleni.
§ 47. 1. Nieruchomości, na których trzymane są zwierzęta powinny
być ogrodzone w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie.
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką
ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej
posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.
§ 48. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed
wydostaniem się z tych lokali.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach.
§ 49. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości:
1) na terenach osiedli mieszkaniowych,
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2) na terenach zabudowy wielorodzinnej,
3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej,
4) na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego.
§ 50. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:
1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak
hałas, odory, itp.,
2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej
przez zwierzęta gospodarskie,
3) właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione przez ich
zwierzęta na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy
jej przeprowadzania.
§ 51. 1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji dwukrotnie w ciągu roku (wiosną
i jesienią) w terminach odpowiednio:
1) deratyzacja wiosenna od dnia 01 maja do dnia 31 maja,
2) deratyzacja jesienna od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenia
deratyzacji na terenie własnych nieruchomości na własny koszt.
3. Deratyzację należy przeprowadzić w każdym innym czasie
w przypadku wystąpienia znacznych ilości gryzoni.
4. Powszechne akcje deratyzacyjne organizowane będą w porozumieniu z właściwym Inspektorem Sanitarnym.
5. Termin przeprowadzenia deratyzacji na obszarze gminy podaje
się do wiadomości publicznej w formie obwieszczeń.
6. Właściciele ferm drobiowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, tuczarni itp. zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji,
co najmniej raz w roku i wg potrzeb.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe.
§ 52. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uzasadnienie
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku nakłada na Radę
Miejską obowiązek podjęcia wielu nowych uchwał dotyczących
gospodarowania przez gminę odpadami – w tym podstawowym
i wyjściowym aktem jest Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy.
Regulamin obowiązywać będzie właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.
Regulamin stanowi aktualizację przepisów w zakresie utrzymania
czystości i porządku w gminie, w tym unormowanie kwestii związanych z gospodarką odpadami na podstawie ustawy o utrzymaniu
czystości
i porządku w gminach i odrębnych przepisów.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze
zm.) zwrócono się z prośbą o zaopiniowanie projektu w/w regulaminu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Panu Marcinowi Feszterowi serdeczne podziękowanie
za sponsorowanie belek na zadaszenie placu zabaw
składają mieszkańcy i Sołtys Zagórza

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Mimo iż długi majowy weekend nie był pogodny, to zdążyliśmy się już przekonać, że wiosna rozkwitła w pełni. Z wielkim
zainteresowaniem obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie, ale w naszej szkole też wiele się dzieje.
2 KWIETNIA – MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ LITERATURY DLA DZIECI
2 kwietnia – w dzień urodzin znanego
wszystkim baśniopisarza Hansa Christiana Andersena, obchodzone jest na
całym świecie święto książki dla dzieci.
Dla klas drugich był to dzień wyjątkowy,
gdyż odwiedziły Wojewódzką i Miejską
Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Zielonej Górze. Skorzystaliśmy
z zaproszenia pracowników oddziału
dla dzieci, który nosi imię Pana Kleksa.
Wspólnie z kolegami z zielonogórskich
szkół poznaliśmy lepiej życie bohatera
dnia i jego baśnie, które wzruszają nas
od wielu pokoleń. Organizatorzy zaprezentowali baśniową biografię Andersena
i przedstawili jego mniej znane utwory.
Po części oficjalnej rozpoczęły się warsztaty literackie przygotowane przez studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Przygotowali różnorodne ciekawe zajęcia. Były krzyżówki, wyścigi, kalambury, rysunki, ale najbardziej podobały się
nam zabawy integracyjne. Kilkoro z nas
udzieliło w tym dniu pierwszego w życiu
wywiadu do radia. Odpowiadaliśmy na
pytania o ulubiona książkę i dlaczego
warto czytać.
Do czytania zachęcał nas też apel
przygotowany przez uczniów klas III
– ich. Poznaliśmy drogę książki od
autora do czytelnika. Wiersze, cytaty
i piosenki ukazały nam jak wielkim
skarbem i wspaniałą przygodą może
stać się czytanie. Punktem kulminacyjnym apelu było podsumowanie czy-

Sport szkolny
Uczennice Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku brały udział w ośrodkowym
turnieju piłkarskich „5-tek”. Zawody
odbyły się 18 kwietnia w Zaborze. Poziom rozgrywek był bardzo wyrównany
i ostatecznie po dogrywce i rzutach
karnych reprezentacja naszej szkoły
zajęła III miejsce.
Trzebiechów był organizatorem
Mistrzostw Powiatu w sztafetowych
biegach przełajowych. W zawodach (12
kwietnia) wystartowało siedem ekip.
Nasze dziewczęta zajęły V miejsce,

telnictwa w naszej szkole. Największe
„mole książkowe” mogły poszczycić
się kilkudziesięcioma książkami przeczytanymi w ciągu miesiąca – dlatego
otrzymali oni gromkie brawa od kolegów – my też chylimy przed nimi czoła.
SZKOLNY KLUB UNESCO
Nasi klubowicze również postawili
na kontakt ze słowem pisanym. Rozpoczęli właśnie przygotowanie materiałów
do wydania specjalnego gazetki, w której
tematem głównym będzie szeroko pojęte
bezpieczeństwo. Gazetka zostanie rozprowadzona wśród uczniów i stanie się
kolejnym krokiem w edukacji w zakresie
bezpiecznego funkcjonowania w szkole,
w domu i poza nimi. Ten temat będzie
też poruszany w audycji Radia Zachód,

natomiast chłopcy spisali się świetnie,
pokonali wszystkich rywali i zajęli I lokatę, zdobywając tytuł Mistrza Powiatu.
Będą oni reprezentować nasz powiat,
ale też naszą gminę i szkołę podczas
Finału Wojewódzkiego, który odbędzie
się 18 maja w Grabicach. Życzymy
powodzenia!
A oto skład zwycięskiej sztafety:
Daniel Zawadzki, Jan Gębicki, Kamil
Zieliński, Dorian Brodalka, Łukasz
Rybaczek, Patryk Świątkiewicz, Konrad Stanisławiszyn, Mateusz Badecki,
Jakub Strukało, Łukasz Sulkowski
i Daniel Barańczuk.
B. Oleszek, D. Siemaszko

którą już po raz kolejny poprowadzą
członkowie KLUBU UNESCO.
Innym projektem realizowanym podczas spotkań klubu jest poznawanie różnorodnych – egzotycznych krajów. Jako
pierwsza zainteresowała ich Japonia.
Oprócz informacji, których wyszukali
w różnych źródłach, uczniowie starają
się zgłębić niezwykle trudna sztukę
artystycznego składania papieru – origami. Z Japonii wywodzi się też sztuka
„widzenia przestrzennego”. Na pozór
chaotyczny zbiór plam, kresek i kropek
kryje w sobie uporządkowany obraz
– zobaczyć może go tylko wprawne oko
po długotrwałym treningu.
KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ
Już po raz drugi w naszej szkole odbył
się KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ. Jury podeszło do oceny wykonawców bardzo profesjonalnie, ale i oni nie
zawiedli. Wykazali się pomysłowością,
odwagą i dobrym przygotowaniem. Rywalizacja odbywała się w dwóch grupach
wiekowych. wśród klas I- III największe
wrażenie wywarł na słuchaczach występ
Leona Komara i Szymona Mielczarka,
którzy jak prawdziwi rockmeni wykonali
utwór legendarnego zespołu Guns N’
Roses pt. Sweet Child O’ Mine. Spośród
starszych uczestników bezkonkurencyjny
okazał się Jakub Bończyk. Kto wie może
wśród naszych wykonawców drzemią
pokłady talentu na miarę niezwykle
popularnych programów telewizyjnych
szukających muzycznych geniuszy, bo
przecież „śpiewać każdy może”.
B.K.
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PRO- ARTE w Czerwieńsku
Jak co roku w Czerwieńsku odbył się Powiatowy Przegląd
Piosenki Dziecięcej PRO- ARTE. Wzięły w nim udział
dzieci, które przeszły wcześniejsze eliminacje w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury. Wraz z nauczycielkami
przedszkolaki przygotowały występy artystyczne i zaprezentowały się przed publicznością. Dzięki swoim zdolnościom
i ciężkiej pracy wyróżnienie otrzymała pięciolatka Patrycja
Michalska. Wszystkim dzieciom biorącym udział w tym
przedsięwzięciu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów wokalnych.
M.F.

niezbędne rekwizyty, między innymi bandaże, plastry, strzykawki, przyrząd służący do mierzenia zawartości cukru we
krwi. Dzieci z zainteresowaniem słuchały oraz zadawały
pytania. Od tej pory na pewno już żaden z przedszkolaków
nie będzie się bał personelu medycznego. Serdecznie dziękujemy pani Halince za wizytę.
M.F.

Poznajemy Afrykę
– warsztaty w Przedszkolu w Czerwieńsku
W naszym przedszkolu odbyły się warsztaty, mające na
celu przybliżyć dzieciom kulturę mieszkańców Afryki.
Prowadzący warsztaty pokazali przedszkolakom ciekawe
zdjęcia oraz rekwizyty. Dzieci miały okazję przebrać się za
wodza lub poczuć się jak kobiety z plemienia zakładając
piękne naszyjniki i chusty. Na zakończenie otrzymały maski,
które pokolorowały i wycięły. To spotkanie było niezwykle
cenne i pozwoliło nam poznać zwyczaje oraz kulturę tych
niezwykłych ludzi.
M.F.

Zdrowy przedszkolak z Czerwieńska
W piątek, 26 kwietnia 2013 roku, w Przedszkolu w Czerwieńsku odbyła się pogadanka z panią pielęgniarką, w której
udział wzięły grupa pierwsza i druga. Celem tej wizyty było
przypomnienie dzieciom, jak należy dbać o higienę osobistą oraz zdrowo się odżywiać. Pani Halina Kwaśniewska
opowiedział też przedszkolakom o swojej pracy i pokazała

Nabór dzieci do Przedszkola w Czerwieńsku zakończony

15 kwietnia 2013 roku zakończył się nabór dzieci do Przedszkola w Czerwieńsku. Wszystkim rodzicom dziękujemy za
zapisanie swoich pociech do naszej placówki.
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Wieści z „Lubuszanki”
Z roku na rok przybywa w naszej gminie pasjonatów biegania, którzy w miejscowej Lubuszance znaleźli dla siebie
przyjazną atmosferę. Reprezentanci naszej gminy startują w wielu znaczących zawodach biegowych oraz imprezach
promujących tę formę aktywności ruchowej. Czerwieński JORGE CROSS staje się już znaną nie tylko w Polsce imprezą,
a nasi biegacze startują także za granicą.
XXX Vienna City Marathon Grażyna Dudkowiak była 19 w kategorii M50
z czasem 3:54:40 a Andrzej Dudkowiak
483 w M50 (4:09:48). Natomiast Zbigniew Gawroński (Jorge) 706 w M40
(4:04:32). W naddunajskiej stolicy 14
kwietna wystartowało ponad 41 tys.
biegaczy.
•••
Licznie obsadzony „naszymi” był
XI Półmaraton Przytok, gdzie wśród
ok. 370 sklasyfikowanych zawodników
znaleźli się: Paweł Kamoda (1 w M30;
1:18:48), Arkadiusz Przymuszała
(17 w M30; 1:32:57), Paweł Forgel
(35 w M30; 1:41:17), Grzegorz Fabisiak (36 w M30; 1:41:37), Marcin
Wojtaszek (65 w M40, 2:05:12), Tomasz Pietruszka (90 w M30; 2:07:19),
Krzysztof Filar (35 w M40; 1:47:50),
Adam Biniszkiewicz (56 w M40;
1:59:43), Piotr Pardej (89 w M30;
2:05:30).
•••
Z kolei w rozgrywanym dzień później
VI Piekle Przytoku (67 km, na rowerach)
sklasyfikowano ok. 100 zawodników
– Jarosław Michałowski był 1 w M30
z czasem 2:15:08 a Paweł Kamoda
zajął 21 miejsce i pierwsze w klasyfika-

cji całej dwudniowej imprezy (Korona
Przytoku).
•••
Podczas XLIX Crossu Ostrzeszowskiego odbył się też Półmaraton
im. Mirosława Zaręby. 21 kwietnia,
wśród ok. 200 zawodników, Michał
Kowalski był 48 w M30 (1:48:40).
Z kolei w XII Cracovia Maraton (28 IV),
wśród 4500 sklasyfikowanych zawodników, w swej kategorii
był 1297 (4:55:17).
Ponadto w I Półmaratonie Jeleniogórskim
(3 maja) zajął 88 miejsce (1:42:19); w biegu
sklasyfikowano ok.
500 biegaczy.

Natomiast Ronin II w składzie: Jacek
Jędro, Michał Kowalski, Tomasz
Pietruszka i Marcin Wojtaszek był
21 (2:28:46).
Trasa zmagań liczyła 12 km – był
bieg wzdłuż Nysy, miasteczko z labiryntami, kładkami i tunelami (zaliczenia zadania zaznaczano barwnym
paskiem na twarzy – stąd „indiańskie

•••
Bardo ciekawą, rodzinną, rekreacyjną imprezę zorganizowali nasi partnerzy
z Rothenburga Oberlausitz. 5 maja,
w Neisse Adventure Race, wśród 53
ekip, na zaproszenie organizatorów
znalazły się dwie nasze. Ronin I w składzie: Grzegorz Fabisiak, Bartłomiej
Gasparski, Grzegorz Pukacki i Lubomir Rotko zajął V miejsce (2:00:06).

barwy” u uczestników), 6 km pontonem
po rzece i na koniec – czteroosobowe
narty, na których uczestnicy docierali
do mety. I wszystko było zorganizowane na wysokim poziomie. Wyjazd
wspomógł Urząd Miasta i Gminy
Czerwieńsk.
D. Grześkowiak
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JORGE CROSS
Padł nowy rekord frekwencji na imprezie sportowej organizowanej w naszej gminie.
II JORGE CROSS zgromadził blisko 500 miłośników biegania i dużą rzeszę kibiców,
którzy głośno dopingowali wszystkich biegaczy.
Hala Sportowa „Lubuszanka”
w Czerwieńsku, Szkoła Podstawowa
w Czerwieńsku, „Ronin” Czerwieńsk
i Klub Zdecydowanych Optymistów
zorganizowali 27 kwietnia br. drugą
edycję biegów przełajowych JORGE
CROSS, które zaliczane są do Grand Prix
Województwa Lubuskiego w Długodystansowych Biegach Ulicznych i Przełajowych. Kolejny raz bieg zgromadził

ogromną rzeszę miłośników biegania
i po raz kolejny padł rekord frekwencji,
co jest dowodem na to, że ta impreza to
największe sportowe przedsięwzięcie
w naszej gminie. Bieg ukończyło 285
zawodników i zawodniczek (173 bieg
główny + 112 bieg hobby). Uczestnicy
mieli do pokonania trasy liczące 13 km
– bieg główny i 6,5 km – bieg hobby.
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Rywalizację dorosłych biegaczy
poprzedziły biegi z udziałem dzieci, dla
których zorganizowano MINI JORGE
CROSS. Tu również padł nowy rekord
frekwencji, w biegach wystartowało
205 dzieci. Przedszkolaki rywalizowały
na dystansie ok. 100 m, uczniowie z klas
I-IV mieli do pokonania trasę o długości
460 m, natomiast klasy V i VI biegły na
dystansie 920 m.

Biegi szkolne były częścią ogólnopolskiej kampanii „POSTAW NA
RODZINĘ”. Organizatorom imprezy
bardzo zależało na tym, aby to sobotnie
przedpołudnie stało się okazją dla całych
rodzin do wspólnego spędzenia czasu
i rekreacji. Po ilości rodziców, którzy
przyszli dopingować dzieci, było widać,
że cel ten osiągnięto.

Wyniki biegów szkolnych:
Przedszkolaki: 1. Bartosz Kupiec,
2. Damian Fabisiak, 3. Huber Jasek.
Klasy I-II (dziewczęta): 1. Zuzanna
Mejza – SP Gronów, 2. Wiktoria Markowska – SP Czerwieńsk, 3. Aleksandra
Kokowicz – SP Czerwieńsk; (chłopcy):
1. Tomasz Szymanowicz – SP 10 Zielona
Góra, 2. Kacper Lorek – SP Czerwieńsk, 3.
Julian Sobiech – SP 22 Zielona Góra; klasy
III-IV (dziewczęta): 1. Maja Markowska
– SP 18 Zielona Góra, 2. Zuzanna Kapela –
SP Czerwieńsk, 3. Barbara Wojtaszek – SP
Czerwieńsk; (chłopcy): 1. Konrad Forgel –
SP 7 Zielona Góra, 2. Kacper Felusiak – SP
Czerwieńsk, 3. Tymoteusz Daraszkiewicz
– SP Czerwieńsk; klasy V-VI (dziewczęta):
1. Martyna Forgel – SP 7 Zielona Góra,
2. Karolina Stokłosiński – SP 8 Zielona
Góra, 3. Angelika Stokłosiński – SP 7 Zielona Góra; (chłopcy) 1. Daniel Zawadzki
– SP Czerwieńsk, 2. Mikołaj Zdanewicz
– SP 68 Wrocław, 3. Jan Gębicki – SP
Czerwieńsk.

Wyniki biegu:
• 13 km (BIEG GŁÓWNY MĘŻCZYZN)
1. Adam Draczyński 0:42:18;
2. Adam Marysiak 0:42:23; 3. Marcin
Zagórny 0:42:33.
• 13 km (BIEG GŁÓWNY KOBIET)
1. Agnieszka Golak 0:55:12;
2. Iwona Pacholak 1:02:43; 3. Grażyna
Dudkowiak 1:03:35.
• 6,5 km (BIEG HOBBY MĘŻCZYZN)
1. Kamil Makoś 0:21:10; 2. Jarosław
Druciarek 0:22:17; 3. Dariusz Klapiński
0:22:35.
• 6,5 km (BIEG HOBY KOBIET)
1. Monika Wąsiewicz 0:30:26;
2. Aleksandra Rotko 0:31:10; 3. Elżbieta Sarnecka 0:31:47.
Pogoda okazała się łaskawa dla biegaczy i pozwoliła na sprawne przeprowadzenie całego biegu. W porównaniu do
ubiegłorocznej edycji, gdzie temperatura
powietrza przekraczała 30 °C i nie pozwoliła wszystkim uczestnikom na ukończenie

biegu, tym razem zawodnicy biegli w całkiem komfortowych warunkach. Ceremonię nagradzania zwycięzców przeniesiono
jednak do budynku hali sportowej, gdyż
pod sam koniec zawodów gwałtownie się
ochłodziło i zaczął padać deszcz.
Wszyscy biegacze podkreślali bardzo
dobrą organizację zawodów i świetne
przygotowanie trasy. Podobnie jak przed
rokiem, wytyczono ją po bardzo urokliwych terenach wokół zbiornika „Strużyna”. Doskonale spisali się pracownicy hali
sportowej, szkoły podstawowej w Czerwieńsku i liczna grupa wolontariuszy,
którzy pomogli przygotować i sprawnie
przeprowadzić całą imprezę.
Szczególne słowa podziękowania
kierujemy do partnerów biegu: Jorge sp.
z o.o. (Jacka Dudkowiaka) i Nadleśnictwa Zielona Góra (Arkadiusza Kapały, Józefa Malinowskiego, Andrzeja
Klimaszewskiego)oraz Burmistrza Czerwieńska Piotra Iwanusa, Prezesa Lubuskiego TKKF – Wacława Hansza, ks. Pa-

wła Koniecznego, Medycznego Studium
Zawodowego w Zielonej Górze (Jarosława Marcinkowskiego, Jacka Dudzica,
Karoliny Borkowskiej), Runplanet
(Małgorzaty i Łukasza Szymańczyków)
GKRPA w Czerwieńsku (Barbary Marczeni), Chaty Polskiej w Czerwieńsku
(Iwony Matuszek), Straży Miejskiej
w Czerwieńsku, OSP w Czerwieńsku,
Sztabu Ratownictwa w Zielonej Górze,
4 ZPPL w Czerwieńsku (Mirosława
Szweda), Andrzeja Kuczaka, Zygmunta
Świniarka, Irminy Pukackiej, Dariusza
Rotko, Dariusza Grześkowiaka, Dominiki Getel, Klaudii Pilawy, Moniki
Lewandowskiej, Karoliny Prędkiej,
Pauliny Pilipczuk, Aleksandry Kapeli,
Darii Majorczyk, Eryka Wojtasińskiego,
Mateusza Koncura, Martyny Kąpielskiej, Michała Rotko, Filipa Drupki,
Radosława Skiersia, Joanny Olter, Jarosława Oltera i Krzysztofa Jasińskiego.
Jacek Gębicki

nr 250 • 05.2013

U NAS

19

