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I. Opis zrealizowanych zadań.

• Wielka Zbiórka Makulatury - jesień 2004

"Szukaj Zysku w Odzysku".

Makulatura z X edycji zbiórki, 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,  plecaki).  W kategorii  indywidualnej  uczestnicy  zbiórki  otrzymali 

zestawy sportowe.

4 lutego 2005 r.  w Urzędzie Miasta   Kutno odbędzie się uroczyste wręczenie 

nagród laureatom konkursu.

W konkursie udział wzięło 26 szkół z terenu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

Ogółem uczniowie zebrali ok. 22.562,85 kg.

W zbiórce udział wzięło  6817 uczniów

Średnia ilość zebranej makulatury – 3,3 kg/osobę

• Zbiórka Surowców Wtórnych - jesień  2004

"Szukaj Rady na Odpady".

ZGRK ogłosił  VI 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,  plecaki),  nagrody 

indywidualne - zestawy sportowe.



W konkursie udział wzięło 18 placówek 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

390,28 kg 1080,27 kg

19514 szt. 23766 szt.

Ogólna liczba dzieci ze szkół                                                               
biorących udział w konkursie 
zbiórki surowców wtórnych:  5558 uczniów    
                  

puszki
szt./ osobę

PETY- y
szt./ osobę

3,51 5,18

• Związek  Gmin  Regionu  Kutnowskiego  jest  współorganizatorem  i 
fundatorem wielu nagród w konkursach  i  akcjach  okolicznościowych 
przeprowadzanych w placówkach oświatowych z terenu ZGRK.

        

1. KONKURSY OKOLICZNOŚCIOWE.

- IV edycja konkursu plastycznego „Małe Ojczyzny” organizowany przez Młodzieżowy 

Dom  Kultury  oraz  Muzeum  Regionalne   w  Kutnie  pod  nazwą  „Spowiadam się 

drzewom”,  którego  uczestnikami  była  młodzież  gimnazjów  i  szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu Kutna i powiatu kutnowskiego.

-   IV Międzyprzedszkolny Przegląd Małych Form Scenicznych - Teatrzyk Ekologiczny 

Przedszkolaków organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie, w którym 

udział wzięły oddziały przedszkolne z terenu powiatu kutnowskiego.



2. PROJEKTY MIĘDZYPRZEDMIOTOWE W SZKOŁACH ZGRK.

 Projekt  międzyprzedmiotowy  "Dzień  Ziemi  każdego  Dnia"  realizowany  w 
Gimnazjum nr 2 w Kutnie w roku 2003/2004.

Projekt adresowany do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich Gimnazjum nr 2 

w Kutnie.

Realizowany  jest  na  lekcjach  biologii,  chemii,  języka  polskiego,  sztuki.  Projekt 

przewiduje  zadania  indywidualne,  grupowe  i  we  współpracy  z  nauczycielami 

poszczególnych przedmiotów oraz wychowawców.

Prezentacja projektu:

- inscenizacja "Świat według Loraxa"

- wystawa fotograficzna "Moje drzewo w czterech porach roku"

- finał konkursu wiedzy ekologicznej "Ziemie mamy tylko jedną"

- wystawa plakatów o tematyce prozdrowotnej

- debata "Elektrownie atomowe czy węglowe?"

- finał konkursu na projektowanie scenariuszy przyszłości "Świat według Loraxa"

- publikacja zbioru opowiadań o Loraxie napisanego i ilustrowanego przez uczniów

- finał konkursu literackiego "Moje spotkanie z drzewem"

- montaż słowno-muzyczny " Z przyrodą w tle"

- happening "Drzewo Truffula w naszej szkole".

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Kutnie - Ścieżka międzyprzedmiotowa edukacji 
ekologicznej w klasach I - III.

 



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 2004
"Szukaj Zysku w Odzysku".

W  konkursie  udział  wzięło  26  szkół  z  następujących  gmin:  Kutno,  miasto 

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

Małgorzaty, Łanięta, Strzelce, Dąbrowice.

W zbiórce udział wzięło  6817 uczniów.

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

lokalne.

Ogółem uczniowie zebrali 22,5 ton makulatury

Średnia ilość zebranej makulatury – 3,3 kg/osobę

Zbiórka Surowców Wtórnych - jesień 2004
"Szukaj Rady na Odpady".
W konkursie udział wzięło 18 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:  5558 uczniów    

W konkursach organizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego  praktycznie udział wzięły 

wszystkie  placówki oświatowe:  szkoły podstawowe,  gimnazja,  przedszkola.  Program Edukacji  Ekologicznej 

objął swym zasięgiem: przedszkola-39, szkoły podstawowe - 43, gimnazja – 16, ośrodki szkolno-wychowawcze 

–4.



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. 

Konkursy cykliczne zbiórki  makulatury oraz zbiórki  surowców wtórnych dały 

możliwość wyuczenia systematycznego selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

Ponadto konkursy i akcje ekologiczne organizowane przez placówki na terenie 

ZGRK,  dały  możliwość  zdobycia  przez  dzieci  cennych  nagród,  a  szkołom 

doposażenie  w zestawy dydaktyczne,  pomoce naukowe (programy komputerowe, 

filmy przyrodnicze, albumy książkowe) czy sprzęt sportowy. 

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",  - w 

dwóch edycjach wiosna - jesień,

- prowadzenie kampanii konkursów tematycznych z okazji Światowego Dnia Ziemi, 

Akcji  Sprzątania Świata, Światowego Dnia Ochrony Środowiska itp.
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