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I. Opis zrealizowanych zadań.

• Cykliczne zbiórki surowców wtórnych

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego przeprowadził na swym terenie w 2005 

roku  dwie  kolejne  edycje  zbiórki  surowców  wtórnych,  które  wpisują  się 

w  popularyzowany  od  wiosny  2000  roku  program  selektywnej  zbiórki  odpadów. 

Konkursy objęły swym zasięgiem szkoły podstawowe, gimnazja, a także przedszkola 

i ośrodki szkolno – wychowawcze.

W  okresie  wiosennym  (marzec  -  czerwiec  2005  r.)  ogłoszono 

i przeprowadzono XI edycję Wielkiej Zbiórki Makulatury organizowaną pod hasłem 

„Szukaj zysku w odzysku” oraz VII edycję Zbiórki Surowców Wtórnych prowadzoną 

pod  hasłem  „Szukaj  rady  na  odpady”,  w  której  gromadzeniu  podlegały  puszki 

aluminiowe i butelki typu PET z podziałem na białe, zielone i niebieskie. 

Jednocześnie  wychodząc naprzeciw problemowi coraz większego zanieczyszczenia 

otaczającego  nas  środowiska  Związek  Gmin  Regionu  Kutnowskiego  postanowił 

rozszerzyć  dotychczasową  działalność  w  zakresie  zbiórki  odpadów.  W  związku 

z  powyższym  został  zainicjowany  konkurs  pod  hasłem  „Nie  zanieczyszczaj 

środowiska  –  zbieraj  zużyte  baterie”,  którego  przedmiotem  było  gromadzenie 

zużytych i niebezpiecznych dla środowiska naturalnego baterii. 

 Uroczyste podsumowanie zbiórki makulatury,  puszek aluminiowych i  butelek typu 

PET,  połączone z  wręczeniem nagród  laureatom,  odbyło  się  dnia  5  października 

2005 r. 

Łącznie w zbiórce makulatury udział wzięło 17 placówek oświatowych (zebrano około 

17,5  ton  surowca),  a  w zbiórce  puszek  aluminiowych  oraz  butelek  typu  PET 14 

placówek (zebrano ok. 333 kg puszek i ok. 1880 kg butelek typu PET). 

Organizator  -  Związek Gmin Regionu Kutnowskiego -  ufundował  dla  uczestników 

Wielkiej  Zbiórki  Makulatury  nagrody  oraz  dyplomy  uznania  z  podziałem  na  3 

kategorie.  W  kategorii  „Najlepsza  szkoła”  laureatów  nagrodzono  globusami, 

albumami, a także zestawem sportowym. W kategorii  „Najlepsza klasa” laureatów 

nagrodzono książkami i globusami. W kategorii „Najlepszy uczeń” uczestnicy zbiórki 

otrzymali zestawy: „Sportowa kolekcja” oraz „Zestaw szkolny”, także długopis. 

Dla   biorących  udział  w  Zbiórce  Surowców  Wtórnych  Związek  Gmin  Regionu 

Kutnowskiego  ufundował  dyplomy  uznania  oraz  nagrody  rzeczowe  w  dwóch 

kategoriach. W kategorii  „Najlepsza szkoła”  laureatom przyznano globusy,  albumy 

i  zestaw  sportowy.  W  kategorii  „Najlepszy  uczeń”  zwycięzcy  otrzymali  zestawy: 

„Sportowa kolekcja” oraz „Zestaw szkolny”. 



W  okresie  jesiennym  (wrzesień  -  listopad  2005  r.)  ogłoszono 

i  przeprowadzono  XII  edycję  Wielkiej  Zbiórki  Makulatury  oraz  VIII  edycję  Zbiórki 

Surowców Wtórnych.  Kontynuowano także,  ogłoszony wiosną  br.  konkurs  zbiórki 

baterii pod hasłem „Nie zanieczyszczaj środowiska – zbieraj zużyte baterie”.

Uroczyste podsumowanie powyższych konkursów, połączone z wręczeniem nagród 

laureatom odbyło się 12 stycznia 2006 r. 

Łącznie w zbiórce makulatury udział wzięło 21 placówek oświatowych (zebrano około 

190  ton  surowca),   w  zbiórce  puszek  aluminiowych  oraz  butelek  typu  PET 

16 placówek (zebrano ok. 628,5 kg puszek i ok. 1500 kg butelek typu PET) natomiast 

do zbiórki baterii zgłosiło się 6 (zebrano ok. 138,5 kg surowca). 

Dla  uczestników  Wielkiej  Zbiórki  Makulatury  przewidziano  nagrody oraz  dyplomy 

uznania  z  podziałem  na  3  kategorie.  W  kategorii  „Najlepsza  szkoła”  laureaci 

otrzymali komplety piłek sportowych. W kategorii „Najlepsza klasa” laureaci zostali 

nagrodzeni albumami i programami komputerowymi. W kategorii „Najlepszy uczeń” 

uczestnicy zbiórki otrzymali książki, zestawy szkolno-artystyczne oraz plecaki. 

Dla   biorących  udział  w  Zbiórce  Surowców  Wtórnych  Związek  Gmin  Regionu 

Kutnowskiego  ufundował  dyplomy  uznania  oraz  nagrody  rzeczowe  w  dwóch 

kategoriach.  W  kategorii  „Najlepsza  szkoła”  laureatom  przyznano  komplety  piłek 

sportowych.  W  kategorii  „Najlepszy  uczeń”  zwycięzcy  otrzymali  książki,  zestawy 

szkolno-artystyczne oraz plecaki. 

Laureaci konkursu, w którym zbiórce podlegały zużyte baterie otrzymali w kategorii 

„Najlepsza szkoła”  komplety piłek  sportowych oraz w kategorii  „Najlepszy Uczeń” 

książki, zestawy szkolno-artystyczne oraz plecaki. 



 Konkursy i akcje okolicznościowe o charakterze proekologicznym

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w 2005 roku był współorganizatorem 

oraz  fundatorem  nagród  rzeczowych  w  konkursach  i  akcjach  okolicznościowych 

organizowanych  w  podległych  mu  placówkach  oświatowych,  z  których  można 

wymienić:

 Międzyszkolny  Turniej  Ekologiczny  pod  nazwą  „Żyj  w  zgodzie  z  naturą” 

organizowany przez koło ekologiczne przy Szkole Podstawowej w Grabowie 

z okazji obchodów Święta Ziemi. Cele jakie wyznaczyli sobie organizatorzy 

konkursu to m. in.: 1) „kształcenie świadomości ekologicznej oraz właściwych 

postaw  uczniów  wobec  środowiska  przyrodniczego”,  2)  „rozwijanie 

zainteresowań przyrodniczo – ekologicznych”,  3)  „inspirowanie uczniów do 

podejmowania  inicjatyw  i  działań  na  rzecz  poprawy  stanu  środowiska,  4) 

„korelacja międzyprzedmiotowej wiedzy ekologicznej” 

 konkurs plastyczny na temat: „Święto Polskiej Niezapominajki” organizowany 

przez Przedszkole Miejskie Nr 17 w Kutnie. 

 I  Międzyszkolny  Konkurs  Ekologiczny  organizowany  przez  Szkołę 

Podstawową Nr 9 w Kutnie. Miał on na celu przede wszystkim popularyzację 

wśród uczniów wiedzy przyrodniczej dotyczącej takich problemów jak: stan 

środowiska naturalnego i sposoby jego ochrony, wpływ człowieka na przyrodę 

i przyrody na człowieka, znajomość przyrody Polski. 

 V edycję konkursu plastycznego „Małe Ojczyzny” pod tytułem „Krajobraz wsi 

naszej”  organizowany  przez  Młodzieżowy  Dom  Kultury  w  Kutnie  oraz 

Muzeum Regionalne w Kutnie. 

 konkurs  plastyczny  pod  hasłem  „Przyrodę  kochamy,  więc  o  nią  dbamy” 

organizowany przez Przedszkole Lokalne w Łaniętach. 

 III Międzygminny Turniej Ekologiczny pod nazwą „Młodzi miłośnicy przyrody i 

ekologii” organizowany przez Szkołę Podstawową w Kaszewach Dwornych 

 VIII  Przegląd  Piosenki  Przedszkolnej  „Nutka  2005”  organizowany  przez 

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Kutnie 

 IV  edycję  konkursu  „Mistrz  Ortografii  Powiatu  Kutnowskiego” 

przeprowadzonego  przez  Liceum  Ogólnokształcące  w  Krośniewicach. 

Dyktando miało charakter zarówno edukacyjny, jak i  rozrywkowy. W formie 

lekkiej, łatwej i przyjemnej zwróciło uwagę na problem jakim jest dbałość o 

poprawność  ortograficzną  języka  polskiego.  Dla  Związku  Gmin  Regionu 



Kutnowskiego,  jako  fundatora  nagród  rzeczowych,  powyższy  konkurs  był 

okazją do promocji wśród uczniów, Programu edukacji ekologicznej. 

Edukacja ekologiczna na terenie Związku objęła także projekt realizowany pod 

nazwą „Rodzice i dzieci segregują śmieci”, na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno 

– Wychowawczego nr 1 w Kutnie. Składały się na niego konkursy, akcje i happeningi 

o charakterze ekologicznym, w którym udział brały nie tylko dzieci i ich opiekunowie, 

ale także rodzice. 

Związek  Gmin  Regionu  Kutnowskiego  aktywnie  uczestniczył  w  działaniach 

proekologicznych  lokalnej  społeczności  czego  przykładem  może  być  spotkanie 

pracowników Związku z członkami Klubu Ekologicznego działającego przy szkole nr 

9 w Kutnie na temat problemu zastosowania wody w życiu codziennym. 

 Opracowanie i druk materiałów edukacyjnych

W  ramach  programu  edukacji  ekologicznej  Związek  Gmin  Regionu 

Kutnowskiego  zrealizował  druk  dwóch  ulotek  ekologicznych  pt.  „Odpady…  i  co 

dalej?” oraz  „Segregowanie odpadów. Recykling”. 

Ulotki  zostały  wykonane  przez  uczniów  placówek  edukacyjnych  należących  do 

Związku  Gmin  Regionu  Kutnowskiego  pod  kierunkiem  nauczycieli  i  opiekunów, 

którzy  wzięli  udział  w  warsztatach  będących  formą  szkolenia  o  tematyce 

„Zrównoważony  rozwój  na  obszarze  Związku  Gmin  regionu  Kutnowskiego. 

Aktywizacja  społeczności  lokalnych  w  zakresie  selektywnej  zbiórki  odpadów” 

przeprowadzonych w dniach 7-8 października oraz 28-29 października 2004 roku 

i  dofinansowanych przez Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki 

Wodnej w Łodzi.

Opracowane materiały  zawierają  informacje  na  temat  recyklingu i  jego  rodzajów, 

wskazują metody ograniczania ilości wytwarzanych odpadów w życiu codziennym, a 

także popularyzują zasady ich selektywnej zbiórki.

Wykonane  ulotki  mogą  stanowić  cenną  pomoc  w  codziennym procesie  edukacji 

ekologicznej  zarówno  dzieci  i  młodzieży,  jak  i  dorosłych  i  zostaną  przekazane 

palcówkom szkolnym i organizacjom z terenu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego 

w okresie po feriach zimowych br.



W ramach programu edukacji ekologicznej zostały także opracowane i wykonane:

 torby  bawełniane  zawierające  treści  proekologiczne  oraz  propagujące 

konieczność wytwarzania opakowań przyjaznych środowisku 

 kalendarze,  do  produkcji  których  wykorzystano  materiały  ekologiczne 

z  konkursów  i  akcji  ekologicznych  organizowanych  przez  Związek  Gmin 

Regionu Kutnowskiego 

 kubki, długopisy oraz teczki firmowe zawierające loga Związku Gmin Regionu 

Kutnowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi. 

Powyższe  materiały  są  przekazywane  uczestnikom  konkursów  cyklicznych 

i  turniejów wiedzy ekologicznej,  których  Związek Gmin Regionu Kutnowskiego 

jest  inicjatorem  lub  współorganizatorem  oraz  są  wykorzystywane  w  celach 

promocyjnych.

 Doposażenie  placówek  szkolnych  z  terenu  Związku  Gmin  Regionu 
Kutnowskiego 

W  ramach  Programu  edukacji  ekologicznej  Związek  Gmin  Regionu 

Kutnowskiego doposaży podległe mu przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja 

i  ośrodki  szkolno  –  wychowawcze.  Łącznie  pomoce  dydaktyczne  w  postaci 

globusów oraz encyklopedii otrzyma ok. 50 placówek z ternu 10 gmin. Globusy 

fizyczne świata, a także krajobrazowo – zoologiczne stanowią cenną pomoc w 

edukacji młodzieży z zakresu obszarów występowania różnych gatunków roślin i 

zwierząt,  w  tym  gatunków  zagrożonych  wyginięciem.  Encyklopedie  obejmują 

większość  działów  współczesnej,  szeroko  pojętej  biologii,  ekologii  i  ochrony 

środowiska  naturalnego,  z  których  mogą  korzystać  zarówno  uczniowie,  jak  i 

nauczyciele przy pogłębianiu swej wiedzy z zakresu powyższych dziedzin.

 Omawiane pomoce  mogą  także  zostać  wykorzystane  jako  nagrody rzeczowe 

w  konkursach  wiedzy  ekologicznej  organizowanych  na  terenie  placówek 

szkolnych. 



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 "Szukaj Zysku w Odzysku" - WIOSNA 2005

W konkursie udział wzięło 17 placówek edukacyjnych z następujących gmin: 

Miasto Kutno, Witonia, Krośniewice, Żychlin, Krzyżanów, Góra Św. Małgorzaty.

W zbiórce bezpośrednio udział wzięło  4897 uczniów.

Pośrednio  w  konkursie  udział  wzięli  rodzice  uczniów,  nauczyciele  oraz 

opiekunowie koordynujący zbiórkę na terenie poszczególnych placówek.

Zbiórka Surowców Wtórnych "Szukaj Rady na Odpady"  - WIOSNA 2005

W konkursie udział wzięło 14 szkół z terenu ZGRK i Miasta Kutno. 

Pośrednio  w  konkursie  udział  wzięli  rodzice  uczniów,  nauczyciele  oraz 

opiekunowie koordynujący zbiórkę na terenie poszczególnych placówek.

Ogólna liczba dzieci ze szkół biorących udział w konkursie zbiórki surowców 

wtórnych wyniosła:  3459.    

Wielka Zbiórka Makulatury "Szukaj Zysku w Odzysku" - JESIEŃ 2005

W konkursie udział wzięło 21 placówek edukacyjnych z następujących gmin: 

Łanięta, Witonia, Krośniewice, Góra Św. Małgorzaty, Nowe Ostrowy, Żychlin, Miasto 

Kutno, Strzelce, Gmina Kutno, Dąbrowice.

W zbiórce udział wzięło  4809 uczniów.

Pośrednio  w  konkursie  udział  wzięli  rodzice  uczniów,  nauczyciele  oraz 

opiekunowie koordynujący zbiórkę na terenie poszczególnych placówek.

Zbiórka Surowców Wtórnych "Szukaj Rady na Odpady"  - JESIEŃ 2005

W konkursie udział wzięło 16 szkół z terenu ZGRK i Miasta Kutno. 

Pośrednio  w  konkursie  udział  wzięli  rodzice  uczniów,  nauczyciele  oraz 

opiekunowie koordynujący zbiórkę na terenie poszczególnych placówek.

Ogólna liczba dzieci ze szkół biorących udział w konkursie zbiórki surowców 

wtórnych wyniosła: 4421.   



„Nie zanieczyszczaj środowiska – zbieraj zużyte baterie” - 2005

W konkursie udział wzięło 6 szkół z terenu ZGRK i Miasta Kutno. 

Pośrednio  w  konkursie  udział  wzięli  rodzice  uczniów,  nauczyciele  oraz 

opiekunowie koordynujący zbiórkę na terenie poszczególnych placówek.

Ogólna liczba dzieci ze szkół biorących udział w konkursie zbiórki surowców 

wtórnych wyniosła: 813.   

Łącznie  w dwóch edycjach  zbiórki  surowców wtórnych  organizowanych  na 

terenie  Związku  Gmin  Regionu  Kutnowskiego  i  Miasta  Kutno  w  2005  roku 

bezpośrednio udział wzięły 74 placówki (18.399 uczniów).

Program  edukacji  ekologicznej  realizowany  przez  Związek  Gmin  Regionu 

Kutnowskiego  w  2005  roku  objął  swym  zasięgiem  28  szkół  podstawowych,  10 

gimnazjów, 10 przedszkoli oraz 1ośrodek szkolno - wychowawczy. 

W części Programem edukacji  ekologicznej zostały objęte również placówki 

szkolne  z terenu Miasta Kutno.



II. Opis osiągniętych efektów ekologicznych i rzeczowych.

Program  edukacji  ekologicznej  przeprowadzony  w  2005  roku  na  terenie 

Związku Gmin Regionu Kutnowskiego objął swym oddziaływaniem przede wszystkim 

placówki  edukacyjne i  wychowawcze,  a co za tym idzie  dzieci  i  młodzież szkolą, 

nauczycieli, opiekunów i rodziców. 

Podstawowym  efektem  ekologicznym  omawianego  programu  było  propagowanie 

wśród lokalnej  społeczności  zasad selektywnej zbiórki  odpadów oraz inspirowanie 

działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego najbliższej okolicy. Ważnym 

czynnikiem  było  zapoznanie  uczestników  programu,  za  pomocą  materiałów 

edukacyjnych (ulotek i in.) ze sposobami zapobiegania degradacji  otaczającej nas 

przyrody, a także uświadamianie o potrzebie systematycznego pogłębiania wiedzy i 

świadomości ekologicznej.

Kolejne  edycje  zbiórki  makulatury  oraz  puszek  aluminiowych  i  butelek  typu  PET 

przeprowadzone przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego stanowiły bodziec do 

kontynuowania  selektywnej  zbiórki  surowców  wtórnych  na  terenie  placówek 

szkolnych,  a  dzieciom  i  ich  nauczycielom  uświadomiły  potrzebę  codziennego 

segregowania odpadów w miejscu ich nauki i pracy.

Szczególnie  trudnym,  ale  też  niezwykle  pilnym  do  rozwiązania,  problemem  w 

zakresie  gospodarki  odpadami  jest  unieszkodliwianie  odpadów  nazywanych 

popularnie niebezpiecznymi, do których zaliczamy zużyte i przeterminowane baterie. 

Ogłoszenie  przez  Związek  Gmin  Regionu  Kutnowskiego  konkursu,  którego 

przedmiotem była właśnie  zbiórka baterii  rozszerzyło prowadzony już od kilku lat 

program  selektywnej  zbiorki  odpadów  oraz  zainicjowało  wśród  społeczności 

lokalnych  idee  racjonalnego  gospodarowania  surowcami  o  wiele  bardziej 

niebezpiecznymi dla środowiska niż makulatura, metal czy też plastik. 

Ważnym,  z  punktu  widzenia  merytorycznego,  efektem  Programu  edukacji 

ekologicznej  było  bezpośrednie  zaangażowanie  nauczycieli,  opiekunów  i 

wychowawców  różnych  pionów  nauczania  (przedszkola,  szkoły  podstawowe, 

gimnazja,  ośrodki  szkolno  –  wychowawcze)  w  organizację  konkursów  wiedzy 

ekologicznej i plastycznych oraz kampanii tematycznych z okazji obchodów Święta 

Ziemi, Święta Polskiej Niezapominajki, itp.

Efekt  rzeczowy  Programu  stanowi  fakt,  iż  konkursy  cykliczne  zbiórki  surowców 

wtórnych zorganizowane na terenie placówek szkolnych stały się dla dzieci okazją do 

zdobycia ciekawych i atrakcyjnych nagród, szkołom zaś dały możliwość uzyskania 

pomocy dydaktycznych, książek oraz sprzętu sportowego.



Wymiernym  skutkiem  prowadzenia  Programu  edukacji  ekologicznej  było 

doposażenie placówek z terenu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego w materiały 

dydaktyczne i wydawnictwa encyklopedyczne, które mogą stanowić cenną pomoc w 

codziennym  procesie  edukacji  dzieci  i  młodzieży,  zwłaszcza  dla  szkól  małych 

i z obszarów wiejskich. 


