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I.

Opis zrealizowanych zadań.

1. Wielka Zbiórka Makulatury - Wiosna 2003
"Szukaj Zysku w Odzysku".
ZGRK ogłosił VII już edycję Wielkiej Zbiórki Makulatury - Wiosna 2003 pod
hasłem "Szukaj Zysku w Odzysku". Makulatura gromadzona była na terenie placówki
oświatowej, biorącej udział w konkursie. Po zakończeniu zbiórki, Dyrektor jednostki
przedstawił Związkowi informację, kto dostarczył najwięcej makulatury w kategorii klasa, uczeń. Makulatura została zważona i wyceniona, a uzyskana kwota za jej
zebranie została przekazana przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta "EKOSERWIS". Organizatorzy przekazali cenne nagrody, wyróżnienia i dyplomy uznania.
W kategorii najlepsza szkoła i najlepsza klasa, laureatów nagrodzono książkami,
zestawami edukacyjnymi (programy komputerowe, gry dydaktyczne) oraz zestawami
sportowymi (piłki, zestawy tenisowe). W kategorii indywidualnej uczestnicy zbiórki
otrzymali zestawy do badmingtona.
2.

Zbiórka Surowców Wtórnych - Wiosna 2003
"Szukaj Rady na Odpady".
ZGRK ogłosił III edycję konkursu "Szukaj Rady na Odpady" zbiórkę surowców

wtórnych. Uczestnicy konkursu zbierali butelki typu PET z segregacją na: białe,
zielone, niebieskie oraz puszki aluminiowe. Odbiorcą opakowań jest POM "EKOSERWIS" w Kutnie, który dostarczył worki placówkom. Worki zostały zważone i
wycenione a uzyskana kwota została przekazana na konto szkoły. Po zakończeniu
zbiórki Dyrektor przedstawił protokół konkursowy. Organizatorzy przewidzieli
atrakcyjne nagrody oraz dyplomy uznania. W kategorii szkoła - puszki aluminiowe
przyznano I, II, III miejsce, w kategorii szkoła - PETY również I, II, III miejsce.
Przyznano nagrody w postaci zestawów sportowych (piłki, zestawy do tenisa
stołowego), nagrody indywidualne - plecaki turystyczne.

3. Obchody "Dnia Ziemi".
ZGRK jest współorganizatorem i fundatorem wielu programów ekologicznych
prowadzonych na terenie Związku. Z okazji obchodów "Dnia Ziemi" na terenie ZGRK
odbyło się szereg konkursów i kampanii ekologicznych:
 Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny "Wiosenne kwiaty".
Przedszkole Miejskie nr 1 w Kutnie.
Do udziału w konkursie zostały zaproszone wszystkie kutnowskie przedszkola oraz
przedszkola z powiatu, swój udział zgłosiły również placówki z Krośniewic i Ostrów.
Łącznie w konkursie udział wzięło 9 przedszkoli, 27 dzieci.
Nagrody ufundowane min. przez ZGRK, WFOŚiGW otrzymały nagrodzone placówki
oraz wszystkie przedszkola, przyznano również dyplomy uznania.
Celem konkursu było rozbudzenie inwencji twórczej dzieci poprzez wykorzystanie
różnorodnych technik plastycznych. Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody i
potrzebę jej ochrony. Efekt ekologiczny został jak najbardziej spełniony.
 Konkurs plastyczny "Zdrowa przyroda - zdrowy człowiek"
Przedszkole Miejskie nr 17 w Kutnie.
W konkursie udział wzięło 12 przedszkoli miejskich i trzy oddziały "zerówki" ze szkół
podstawowych. Celem konkursu było przedstawienie pozytywnych działań człowieka
w obcowaniu z przyrodą widzianych oczyma dziecka. Rozbudzanie wrażliwości na
piękno otaczającej przyrody i jej wpływu na samopoczucie człowieka. Laureaci
konkursu

otrzymali

zeszyty ekologiczne,

gry

dydaktyczne

"Środowisko" i

"Dinozaury", ufundowane przez ZGRK i WFOŚiGW.
 Gminny turniej ekologiczno-przyrodniczy 2003 r.
Gmina Krzyżanów. Szkoła Podstawowa w Kaszewach Dwornych.
Podstawowym celem turnieju było upowszechnienie wśród najmłodszych uczniów
walorów przyrodniczo- kulturowych najbliższej okolicy oraz budzenie świadomości
ekologicznej. Turniej rozgrywany był na poziomie I-III i objął szkoły podstawowe
gminy Krzyżanów. Turniej zawierał: pokaz mody, wykonanie plakatu ekologicznego,

rozwiązanie

krzyżówki

przyrodniczej,

zasadzenie

symbolicznego

drzewka,

poczęstunek zdrowej żywności. W turnieju udział wzięły 4 szkoły podstawowe z
terenu gminy, ok. 120 dzieci.
 Kampania ekologiczna "Walka z odpadami".
Gmina Łanięta i gmina Strzelce.
Zorganizowana została na terenie gminy Łanięta i Strzelce z udziałem przedszkola w
Łaniętach, Szkoły Podstawowej w Muchnicach, Szkoły Podstawowej w Łaniętach,
Szkoły Podstawowej w Strzelcach. Kampania zawierała takie elementy jak:
-

cykl zajęć o tematyce: ziemia, powietrze, woda, odpady

-

pedagogizacja rodziców - pogadanka, ankieta, film

-

przeprowadzenie konkursów wyłaniających drużynę reprezentującą szkołę
( 0-III konkurs plastyczno-techniczny oraz IV-VI turniej wiedzy
ekologicznej).

-

rambit międzyszkolny

-

Impreza plenerowa organizowana z okazji Dnia Ziemi: parada dzieci przebranych
za odpady, przekazanie pojemników do segregacji odpadów przez władze lokalne,
wspólne sadzenie krzewów ozdobnych, występy uczniów-inscenizacje, ognisko,
zabawa dla dzieci.

Kampania objęła swym zasięgiem dwie gminy: Łanięta i Strzelce, około 400 osób
( uczniowie, rodzice, władze lokalne).
 Program edukacji ekologicznej "Poprzez zabawę do segregacji śmieci".
Gmina Krośniewice.
Głównym celem programu było propagowanie idei zrównoważonego rozwoju
poprzez:
-

wyrabianie nawyku segregacji śmieci

-

zapoznanie środowiska lokalnego z problemem segregacji śmieci

-

integracja dzieci z różnych środowisk

-

stwarzanie warunków sprzyjających poprawie stanu środowiska, szczególnie
najbliższej okolicy

Realizacja programu objęła następujące formy:
-

wywiad, ankieta, pogadanka, zabawa, pokaz.

ZGRK oraz WFOŚiGW doposażyli program w następujące materiały dydaktyczne:
lornetki, lupy, malowanki "selektywna zbiórka", " zbiórka oleju", gry dydaktyczne,
programy komputerowe. W programie brały udział dzieci, nauczyciele, rodzice SP w
Jankowicach gm. Krośniewice, SP w Ostrowach gm. Ostrowy, władze samorządowe z
obu gmin, przedstawiciele mediów.
 Konkurs piosenki przedszkolnej "Nutka 2003".
Przedszkole Miejskie nr 5 w Kutnie.
W dniu 15 maja 2003 r. w Kutnowskim Domu Kultury odbył się VI Przegląd Piosenki
Przedszkolnej o treściach przyrodniczych. Do konkursu przystąpiły Przedszkola
Miejskie, ZGRK i WFOŚiGW ufundował nagrody indywidualne dla laureatów w
postaci gier edukacyjnych.
4. Kontynuacja

polsko-amerykańskiego

programu

edukacji

ekologicznej

"KRĄG" na obszarze ZGRK.
Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku przy merytorycznym wsparciu Biura
Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS z Warszawy, zorganizowało szkolenie
dla koordynatorów lokalnych programu nt. "Krąg - koalicja lokalna na rzecz
zrównoważonego rozwoju". Szkolenie trwało trzy dni, odbyło się w Sikorzu k/ Płocka.
W dniu 15 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Kutnie odbyło się spotkanie uczestników
warsztatów "Kręgu", na którym zostały omówione propozycje i kierunki działań do
realizacji w roku 2003. Uczestnicy warsztatów omówili kampanie ekologiczne ,
przeprowadzone na terenie własnej gminy. Zaakceptowana została propozycja
koordynatora programu, dotycząca przeprowadzenia w placówkach uczestniczących w
programie konkursu plastycznego na temat "Gospodarka odpadami w mieście gminie".
W spotkaniu udział wzięły 24 osoby, koordynatorzy programu Krąg:
Marta Gogół i Beata Lenc -Macierewicz

5. Konkurs na temat "Gospodarka odpadami w mieście - gminie" pod hasłem
"Czyste Gminy - Czyste Miasta - Czysta Ziemia".
Związek Gmin Regionu Kutnowskiego ogłosił II edycję konkursu plastycznego dla
dzieci o tematyce

- Gospodarka odpadami w mieście - gminie, w kategoriach

wiekowych: przedszkolaki, 0-III, IV-VI.
Prace konkursowe zawierały takie elementy jak: segregacja u źródła powstawania
odpadów, selektywna zbiórka surowców wtórnych, bezpieczne składowiska odpadów,
transport odpadów, recykling. Konkurs adresowany był do szkół podstawowych i
przedszkoli programu Kręgu. Uroczyste rozdanie nagród laureatom odbędzie się we
wrześniu br. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane w formie
kalendarza ekologicznego na rok 2004.
6. Opracowanie i druk materiałów edukacyjnych.
W ramach polsko- amerykańskiego programu Krąg wszyscy uczestnicy otrzymali
pakiet scenariuszy edukacyjnych II edycji warsztatów oraz publikację "Kim jest
animator społeczny". W ramach konkursu "Czyste Gminy - Czyste Miasta - Czysta
Ziemia" najlepsze prace zostaną opublikowane w formie kalendarza ekologicznego na
rok 2004.
W ramach konkursów Wielka Zbiórka Makulatury oraz Zbiórka Surowców Wtórnych
zostały opracowane torby ekologiczne lniane o tematyce odpadowej - recykling
odpadów.

Zał. nr 1

II.

Informacja o uczestnikach (kto, ile osób).
Program Edukacji Ekologicznej na obszarze Związku Gmin Regionu

Kutnowskiego w poszczególnych konkursach i kampaniach ekologicznych objął swym
zasięgiem bezpośrednio i pośrednio następującą liczbę uczestników:
Wielka Zbiórka Makulatury - Wiosna 2003
"Szukaj Zysku w Odzysku".
W konkursie udział wzięło 17 szkół z następujących gmin: Kutno, Witonia, Nowe
Ostrowy, Krośniewice, Żychlin, Krzyżanów, Góra Św. Małgorzaty, Łanięta.
Liczba uczestników zbiórki to 4.055 uczniów
Pośrednio w konkursie brali udział rodzice uczniów, opiekunowie grup i media
lokalne.
Zbiórka Surowców Wtórnych - Wiosna 2003
"Szukaj Rady na Odpady".
W konkursie udział wzięło 9 szkół z następujących gmin: Kutno, Krośniewice, Góra
Św. Małgorzaty, Łanięta
Liczba uczestników zbiórki to 2.666 uczniów
Pośrednio w konkursie brali udział rodzice uczniów, opiekunowie grup i media
lokalne.
Obchody "Dnia Ziemi".


Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny "Wiosenne kwiaty".
Przedszkole Miejskie nr 1 w Kutnie.

Do udziału w konkursie zostały zaproszone wszystkie kutnowskie przedszkola oraz
przedszkola z powiatu, swój udział zgłosiły również placówki z Krośniewic i Ostrów.
Łącznie w konkursie udział wzięło 9 przedszkoli, 27 dzieci.
 Konkurs plastyczny "Zdrowa przyroda - zdrowy człowiek"
Przedszkole Miejskie nr 17 w Kutnie.
W konkursie udział wzięło 12 przedszkoli miejskich i trzy oddziały "zerówki" ze szkół
podstawowych.



Gminny turniej ekologiczno-przyrodniczy 2003 r.
Gmina Krzyżanów. Szkoła Podstawowa w Kaszewach Dwornych..
Turniej rozgrywany był na poziomie I-III i objął szkoły podstawowe gminy
Krzyżanów. W turnieju udział wzięły 4 szkoły podstawowe z terenu gminy, ok. 120
dzieci.

 Kampania ekologiczna "Walka z odpadami".
Gmina Łanięta i gmina Strzelce.
-

Zorganizowana została na terenie gminy Łanięta i Strzelce z udziałem przedszkola
w Łaniętach, Szkoły Podstawowej w Muchnicach, Szkoły Podstawowej w
Łaniętach, Szkoły Podstawowej w Strzelcach.
Kampania objęła swym zasięgiem dwie gminy: Łanięta i Strzelce, około 400 osób
( uczniowie, rodzice, władze lokalne).

 Program edukacji ekologicznej "Poprzez zabawę do segregacji śmieci".
Gmina Krośniewice.
W programie brały udział dzieci, nauczyciele, rodzice SP w Jankowicach gm.
Krośniewice, SP w Ostrowach gm. Ostrowy, władze samorządowe z obu gmin,
przedstawiciele mediów.
 Konkurs piosenki przedszkolnej "Nutka 2003".
Przedszkole Miejskie nr 5 w Kutnie.
Do konkursu przystąpiły Przedszkola Miejskie, 12 placówek - udział wzięło ok. 600
dzieci, jak również rodzice, opiekunowie grup przedszkolnych.

Kontynuacja polsko-amerykańskiego programu edukacji ekologicznej "KRĄG"
na obszarze ZGRK.
W dniu 15 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Kutnie odbyło się spotkanie uczestników
warsztatów "Kręgu".
W spotkaniu udział wzięły 24 osoby, koordynatorzy programu Krąg:
Marta Gogół i Beata Lenc -Macierewicz

Konkurs na temat "Gospodarka odpadami w mieście - gminie" pod hasłem
"Czyste Gminy - Czyste Miasta - Czysta Ziemia".
Związek Gmin Regionu Kutnowskiego ogłosił II edycję konkursu plastycznego dla
dzieci w kategoriach wiekowych: przedszkolaki, 0-III, IV-VI.
Konkurs adresowany był do szkół podstawowych i przedszkoli programu Krąg.
W konkursie udział wzięły 3 przedszkola, 3 szkoły podstawowe z terenu ZGRK oraz
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kutnie, razem 94 uczniów.
Uroczyste rozdanie nagród laureatom odbędzie się we wrześniu br.

Zał. nr 2
III.

Opis osiągniętych efektów ekologicznych i rzeczowych.

Kampanie ekologiczne, programy edukacji ekologicznej, konkursy

i warsztaty

znacznie poszerzyły wiedzę społeczności lokalnych na różnych szczeblach
( dzieci, młodzieży, rodziców, władze samorządowe) na temat stanu ekologicznego
Ziemi oraz sposobów zapobiegania jej degradacji. Efektem ekologicznym było przede
wszystkim uświadomienie rodzicom, dzięki dzieciom konieczności segregacji
odpadów jak również budzenie świadomości ekologicznej członków społeczności
poprzez dostarczenie im argumentów dla indywidualnych i zbiorowych decyzji
dotyczących gospodarki odpadami. Efektem rzeczowym był zakup pojemników do
segregacji odpadów dla placówek oświatowych.
Z pewnością Program Edukacji Ekologicznej zainspiruje młodzież do przyszłych
badań, obserwacji i działań na rzecz edukacji ekologicznej w naszym regionie. Już
teraz wymiernym efektem programu jest bezpośrednie zaangażowanie nauczycieli
różnych szczebli nauczania i różnych płaszczyzn (Przedszkola Integracyjne a także
Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze) w kreowaniu nowych form edukacji
ekologicznej poprzez:
-

prowadzenie kampanii edukacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów,
zbiórki u źródła, metod utylizacji odpadów w postaci ulotek informacyjnych,
happeningów, przeglądów form teatralnych, konkursów okolicznościowych :
Wielka Zbiórka Makulatury "Szukaj Zysku w Odzysku", Zbiórka Surowców
Wtórnych (puszki aluminiowe, butelki typu PET) "Szukaj Rady na Odpady",
Zbiórka olejów przesmażonych - w dwóch edycjach wiosna - jesień,

-

prowadzenie kampanii konkursów tematycznych z okazji Światowego Dnia Ziemi,
Akcji Sprzątania Świata, Światowego Dnia Ochrony Środowiska itp.

