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I. Opis zrealizowanych zadań.

1. Wielka Zbiórka Makulatury - Jesień  2003
"Szukaj Zysku w Odzysku".

ZGRK ogłosił VIII już edycję Wielkiej Zbiórki Makulatury - Jesień 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  "EKO-SERWIS".  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.

W styczniu  2004 r.  w Urzędzie  Miejskim w Kutnie  odbyło  się  uroczyste 

wręczenie nagród laureatom konkursu.

W  konkursie  udział  wzięło  19  szkół  z  terenu  Związku  Gmin  Regionu 

Kutnowskiego.

Ogółem uczniowie zebrali ok. 23 ton.

W zbiórce udział wzięło  4.747 uczniów

Średnia ilość zebranej makulatury – 4,84 kg/osobę

2. Zbiórka Surowców Wtórnych - Jesień  2003
"Szukaj Rady na Odpady".

ZGRK  ogłosił  IV  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  "EKO-SERWIS"  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.

W konkursie udział wzięło 17 szkół z terenu ZGRK.

 Konkurs został  rozstrzygnięty z podziałem na dwie kategorie -  puszki/pety:  I,II,III 

miejsca w kategorii szkół oraz wyróżniono indywidualnych laureatów z każdej szkoły. 

Metodą wyłonienia najlepszych był wynik średniej ilości zgromadzonych surowców 

wtórnych na liczbę uczniów w szkole.  

Ogólny bilans zbiórki surowców wtórnych:
                                                            

puszki PETY- y

360 kg 1.389 kg

18.000 szt. 30.558 szt.

Ogólna liczba dzieci ze szkół                                                               
biorących udział w konkursie 
zbiórki surowców wtórnych:  4.154 uczniów    
                  

puszki
szt./ osobę

PETY- y
szt./ osobę

4,33 7,35

3. 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. 

W konkursie udział wzięło 7 jednostek oświatowych należących do Związku:

Razem wpłynęły 94 prace konkursowe.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać trzy równorzędne miejsca oraz  7 

wyróżnień:

Konkurs oceniany był z podziałem na trzy kategorie wiekowe:

przedszkolaki

kl. 0 - III

kl. IV- VI

ze szczególnym zwróceniem uwagi na następujące elementy:

 zgodność tematyczna  - segregacja u źródła powstawania odpadów

- selektywna zbiórka surowców wtórnych

- transport odpadów

- recykling surowców wtórnych

 oryginalność i samodzielność pracy

 indywidualna koncepcja ujęcia tematu

        Uroczyste wręczenie nagród odbyło się we wrześniu w Przedszkolu 

nr 1 w Kutnie.

Nagrodzone prace zostały opublikowane w kalendarzu ekologicznym na 

rok  2003.  Związek  Gmin  Regionu  Kutnowskiego  wraz  z 

Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta „Eko-Serwis” oraz Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska – Łódź ufundowali  również nagrody  - 

wyróżnienia.



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 - Jesień  2003
"Szukaj Zysku w Odzysku".

W  konkursie  udział  wzięło  19  szkół  z  następujących  gmin:  Kutno, 

Witonia,  Nowe  Ostrowy,  Krośniewice,  Żychlin,  Krzyżanów,  Góra  Św. 

Małgorzaty, Łanięta, Oporów.

W zbiórce udział wzięło  4.747 uczniów

Pośrednio w konkursie brali udział rodzice uczniów, opiekunowie grup i 

media lokalne.

Ogółem uczniowie zebrali ok. 23 ton.

Średnia ilość zebranej makulatury – 4,84 kg/osobę

Zbiórka Surowców Wtórnych - Jesień 2003
"Szukaj Rady na Odpady".

W konkursie udział wzięło 17 szkół z terenu ZGRK. 

Pośrednio w konkursie brali udział rodzice uczniów, opiekunowie grup i media 

lokalne.

Ogólna liczba dzieci ze szkół biorących udział w konkursie 
zbiórki surowców wtórnych:  4.154 uczniów    
 

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 wzięło 7 jednostek oświatowych należących do Związku:

Razem wpłynęły 94 prace konkursowe.

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.


	W konkursie udział wzięło 17 szkół z terenu ZGRK.
	 Konkurs został rozstrzygnięty z podziałem na dwie kategorie - puszki/pety: I,II,III miejsca w kategorii szkół oraz wyróżniono indywidualnych laureatów z każdej szkoły. Metodą wyłonienia najlepszych był wynik średniej ilości zgromadzonych surowców wtórnych na liczbę uczniów w szkole.  
	 

