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Edukacja ekologiczna mieszkańców 

KZGRL w 2019 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego 

realizując  zadania wynikające z zapisów ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach  oraz zadania statutowe polegające 

na prowadzeniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie 

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, 

w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych obejmuje swoimi działaniami wszystkich mieszkańców 

KZGRL. Opracowanie to przedstawi Państwu poszczególne działania  

edukacyjno - informacyjne realizowane w 2019 roku.  

Zachęcam Państwa  do zapoznania się z jego treścią . 

 
Przewodniczący Zarządu 

Komunalnego Związku Gmin  

Regionu Leszczyńskiego 

~ Eugeniusz Karpiński ~ 
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I. Edukacja ekologiczna wśród dzieci i młodzieży prowadzona 

w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie 

KZGRL. 
 

Od początku działalności KZGRL swoje działania edukacyjne kierujemy przede wszystkim do  

dzieci i młodzieży, gdyż to oni stanowią największy kanał przepływu informacji między nami a swoimi 

rodzicami, dziadkami i opiekunami. Dzieci i młodzież to pokolenie, u którego kształtowane są postawy 

ekologiczne od najmłodszych lat i to właśnie oni brać będą odpowiedzialność za nasze środowisko 

w przyszłości. Wymierność działań edukacyjnych w tej formie trudna jest do określenia w odniesieniu 

do teraźniejszości, ale na pewno skutkowała będzie w przyszłości społeczeństwem świadomym 

ekologicznie, do czego dążymy. 

 

„Przedszkolaki z Segregolandii” 

 

Najmłodszą grupą wiekową, którą obejmujemy swoimi działaniami edukacyjnymi są dzieci  

przedszkolne (5-6 latki). Podczas zajęć w ramach kampanii „Przedszkolaki z Segregolandii” 

prowadzonej w przedszkolach, pracownicy KZGRL przedstawiają w sposób dostosowany do wieku 

odbiorców zagadnienie segregacji odpadów. Podsumowaniem każdego spotkania jest wspólna 

segregacja odpadów oraz przekazanie uczestnikom materiałów edukacyjnych w postaci książeczek 

edukacyjnych. W edukacji towarzyszą nam Bohaterowie z Drużyny Segregolandii – postacie 

stworzone i wykorzystywane na potrzeby edukacji ekologicznej najmłodszych mieszkańców KZGRL. 

 
Każde dziecko biorące udział w zajęciach otrzymało również ulotkę informacyjną o zasadach 

prawidłowej segregacji odpadów na terenie KZGRL, aby przekazało ją swoim rodzicom. W 2019 roku 

w zajęciach przedszkolnych udział wzięło 1302 dzieci oraz ich nauczyciele i wychowawcy. W związku  
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z trudnościami spowodowanymi strajkiem w placówkach oświatowych, który przypadł w okresie 

zaplanowanych zajęć, liczba dzieci objętych edukacją ekologiczną w przedszkola była mniejsza niż 

w latach ubiegłych. Dane z poszczególnych lat, dotyczące przedszkolaków objętych edukacją 

ekologiczną przez KZGRL przedstawia poniższa tabela. 

 

Rok 2016 2017 2018 2019 RAZEM 

Ilość dzieci 1116 5572 2836 1302 10 826 

   

 
 

„Akademia Odpadowa” 

 

Po raz szósty pracownicy Związku przeprowadzili warsztaty edukacyjne  

w ramach kampanii „Akademia Odpadowa”. Podczas zajęć, za pomocą prezentacji multimedialnej 

przedstawiane są dzieciom zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie KZGRL ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad prawidłowej segregacji odpadów. Każdy z uczniów ma możliwość 

aktywnego udziału w zajęciach poprzez segregowanie odpadów (stanowiących rekwizyty) do 

właściwych worków na segregację odpadów. Dzieci po uczestnictwie w zajęciach bardzo dobrze 

potrafią poradzić sobie z zadaniem segregowania odpadów. Dla utrwalenia wiedzy każdy uczestnik 

otrzymał materiały edukacyjne w postaci książeczki edukacyjnej stworzonej na potrzeby edukacji 

KZGRL. W 2019 roku w „Akademii odpadowej” udział wzięło 3122 uczniów tj. 153 klasy z 67 szkół 

podstawowych. Od 2014 roku zajęcia są prowadzone cyklicznie, a ilość dzieci, które od 2014 roku 

wzięły udział w warsztatach przedstawia poniższa tabela. 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

RAZEM Ilość szkół 75 71 77 83 57 67 

Ilość klas 126 121 136 145 170 153 

Ilość dzieci 2479 2377 2538 2734 3446 3122 16 696 
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„SOS DLA ŚRODOWISKA, czyli Segregujący, Oszczędny, Świadomy” 

 

Od 2015 roku corocznie realizowane jest również przedsięwzięcie „SOS DLA ŚRODOWISKA, 

CZYLI SEGREGUJĄCY, OSZCZĘDNY, ŚWIADOMY”, którego adresatami są uczniowie klas I wszystkich 

szkół ponadpodstawowych z terenu KZGRL. V-ta edycja warsztatów w 2019 roku przeprowadzona 

została w 21 placówkach, gdzie odbyło się 191 prelekcji w których udział wzieło 5578 uczniów oraz 

ich nauczyciele i wychowawcy. 

Zajęcia dotyczyły prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, a w szczególności 

zapozanie się z  zasadami prawidłowej segregacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali kalendarze 

edukacyjne na 2020 rok. Szczegółowy zakres tematyczny zajęć dotyczy:  

▪ systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie KZGRL, 

▪  skąd się biorą odpady i w jaki sposób wytwarzać ich mniej w życiu codziennym,  

▪ jak należy segregować odpady komunalne, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w systemie 

od stycznia 2020 r.: tj opakowania wielomateriałowe typu tetrapack do żółtego worka oraz 

segregacja bioodpadów do brązowych pojemników, w tym informacja o konieczności 

wyposażenia nieruchomości w pojemnik,  

▪ drugie życie odpadów, czyli recyklingowa droga najczęściej powstających w gospodarstwach 

domowych odpadów,jakie zagrożenia niesie ze sobą nieprawidłowe gospodarowanie 

odpadami, w tym spalanie odpadów,  

▪ Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,  

▪ odpady niebezpieczne. 

Podczas warsztatów wykorzystywane były metody aktywizujące uczniów. Każdy z warsztatów trwał 

1 godzinę lekcyjną. Realizując te przedsięwzięcie od 2015 roku edukacją ekologiczną objętych zostało 

28 675 uczniów szkół ponadpodstawowych, co obrazuje poniższa tabela. 
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Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

RAZEM Ilość szkół 66 74 74 22 21 

Ilość prelekcji 479 234 245 123 191 

Ilość dzieci 9753 5599 5687 2058 5578 28 675 

 

 
 

W samym 2019 roku łącznie edukacją ekologiczną w formie warsztatów objęto 10 002 uczniów 

i przedszkolaków z terenu KZGRL. 

 

Spektakle lalkowe „Małe śledztwo w wielkiej sprawie” 

 

W roku 2019 zapoczątkowaliśmy również nową formę edukacji ekologicznej  

dzieci,  skierowaną do uczniów klas I szkół podstawowych. Formą tą są spektakle teatru lalkowego, 

których scenariusz został napisany w oparciu o zasady gospodarki odpadami na terenie KZGRL. 

Merytoryczną kontrolę nad projektem sprawowali pracownicy KZGRL, którzy również koordynowali 

możliwości udostępniania sal, w których przedstawienia by się odbywały. Spektakle były wystawiane 

na terenie każdej z gmin.  Jednym z bohaterów spektaklu był Papa Pier, który od 2015 roku razem 

z pozostałymi bohaterami z Segregolandii towarzyszy dzieciom w wielu działaniach realizowanych 

przez KZGRL. Każdy z uczestników otrzymał kolorowankę edukacyjną. Wszystkie placówki oświatowe 

otrzymały plansze z zasadami prawidłowej segregacji odpadów na terenie KZGRL. W sumie odbyło się 

30 spektakli, wzieło w nich udział 2689 dzieci tj. 146 klas ze 76 szkół podstawowych. Forma 

objazdowego teatru bardzo spodobała się nie tylko najmłodszym, ale była też pozytywnie przyjęta 

przez kadrę nauczycielską i dyrekcję placówek oświatowych. Reportaż z tego wydarzenia dostępny 

jest na naszej stronie internetowej: http://kzgrl.pl/filmy, a footorelacja: 

http://edukacja.kzgrl.pl/male-sledztwo-wielkiej-sprawie/   

 

Warsztaty i spektakle przyczyniły się do wyedukowania 12 691 uczniów i przedszkolaków w zakresie 

prawidłowego postępowania z odpadami na terenie KZGRL. W każdej z gmin młodzi mieszkańcy 

uczestniczyli w spektaklach teatralnych, warsztatach dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych. Dane ilościowe dotyczące tych przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela. 

http://kzgrl.pl/filmy
http://edukacja.kzgrl.pl/male-sledztwo-wielkiej-sprawie/
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KAMPANIA EDUKACYJNA: "EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW KZGRL W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI KOMUNALNYMI” w liczbach – 2019 rok 

Gmina Projekt I Projekt II Projekt III 

Zasady segregacji odpadów 

w formie teatralnego 

spektaklu lalkowego pt. 

„Małe śledztwo w wielkiej 

sprawie” 

Akademia odpadowa SOS dla środowiska czyli 

Segregujący, Oszczędny, 

Świadomy 

kampania skierowana do 

uczniów klas I 

kampania skierowana do 

uczniów klas IV szkół 

podstawowych 

kampania skierowana do 

uczniów klas I szkół średnich i 

branżowych 

Ilość 

szkół 

Ilość 

klas 

Ilość 

dzieci 

Ilość 

szkół 

Ilość 

klas 

Ilość 

uczniów 

Ilość 

szkól 

Ilość 

prelekcji 

Ilość 

uczniów 

BOJANOWO 3 5 88 3 6 131 1 4 84 

GOSTYŃ 7 15 289 10 25 471 2 24 645 

JUTROSIN 3 5 97 3 6 113 1 7 157 

KROBIA 5 8 151 3 8 172 1 10 305 

KRZEMIENIEWO 5 6 90 4 7 124 - - - 

KRZYWIŃ 5 6 108 4 7 153 - - - 

LESZNO 11 36 704 2 8 182 10 93 2990 

LIPNO 4 6 88 4 6 145 - - - 

MIEJSKA GÓRKA 3 4 62 4 8 162 1 8 191 

PAKOSŁAW 3 3 52 3 4 74 - - - 

PĘPOWO 2 3 62 2 4 86 - - - 

POGORZELA 1 2 49 1 4 84 1 3 74 

PONIEC 2 5 89 2 5 109 - - - 

RAWICZ 8 16 307 9 25 494 3 30 820 

RYDZYNA 3 6 109 3 7 148 - - - 

ŚMIGIEL 6 14 233 5 14 290 1 12 312 

ŚWIĘCIECHOWA 3 4 67 3 5 107 - - - 

WIJEWO 2 2 44 2 4 77 - - - 

Razem 76 146 2689 67 153 3122 21 191 5578 

  

Łącznie, od 2014 r. róznymi formami edukacji ekologicznej objęto 21 % wszystkich mieszkańców 

KZGRL, odnosząc się do liczby mieszkańców według stanu z deklaracji na dzień 31.12.2019 r. tj. 221 

700 mieszkańców. 
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Poza wyżej wymienionymi działaniami Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego prowadził 

także edukację ekologiczną za pośrednictem placówek oświatowych w formie turniejów 

odpadowych. 

 

„Turnieje odpadowe” 

 

Akcje edukacyjne pn. „Turnieje odpadowe” skierowane są do uczniów klas 2 i 3 szkół  

podstawowych. To imprezy sportowe podczas, których uczniowie w danej gminie (lub szkole) mierzą 

się ze sobą w grach i zabawach sportowych, do których niezbędna jest wiedza z zakresu gospodarki 

odpadami. Jak pokazały dotychczasowe tego typu imprezy „Turnieje” to bardzo dobrze odbierane 

i wyjątkowo udane przedsięwzięcie. Dzieci z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem uczestniczą 

w zawodach, a co najważniejsze świetnie się bawiąc poszerzają swoją wiedze na temat gospodarki 

odpadami komunalnymi. Ważnym elementem turniejów jest również to, że angażują się w nie 

również nauczyciele, wychowawcy oraz rodzice dzieci w nich uczestniczących. Każda z klas startująca 

w zawodach ma swojego „patrona” pod postacią jednego z naszych bohaterów, którzy to z kolei mają 

pod swoją pieczą określoną frakcję odpadów. Dzieci podczas zawodów mają ubrane coś 

charakterystycznego dla swojej frakcji odpadów np. papier coś niebieskiego w ubraniu, albo 

papierowego itp. Do nauczycieli kierujemy wcześniej prośbę o przygotowanie klas do turnieju, na 

podstawie wcześniej przygotowanych przez KZGRL materiałów. W 2019 roku odbyły się trzy turnieje 

odpadowe: 

▪ 30.05.2019 r. w turnieju uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzywiniu: 3 klasy, 

50 dzieci, 

▪ 26.09.2019 r. w turnieju uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Drobninie oraz 

Szkoły Podstawowej w Pawłowicach: 3 klasy, 60 dzieci, 

▪ 13.12.2019 r. w turnieju uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Święciechowie: 

4 klasy, 80 dzieci. 

221700
osób 

58886
osób 

21%

Edukacja ekologiczna mieszkańców 
KZGRL w placówkach oświatowych 

wg.powyższych danych

Mieszkańcy KZGRL wg. stanu
na dzień 31.12.2019

Objęci edukacją w
placówkach oświatowych od
2014 r.
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Turnieje odpadowe to kolejne z cyklicznych działań edukacyjnych prowadzonych przez KZGRL. Od 

ich zapoczątkowania w 2015 r.  do końca 2019 roku udział w nich wzięło 1114 uczniów. A odbyły 

się już we większości z gmin członkowskich KZGRL takich jak: gmina Krobia, gmina Pępowo, gmina 

Śmigiel, gmina Rydzyna, gmina Wijewo, gmina Gostyń, gmina Jutrosin, gmina Pakosław, Leszno, 

gmina Rawicz, gmina Miejska Górka, gmina Pogorzela. 

 

 

 

Konkurs dla dzieci i młodzieży „Apel młodzieży i dzieci – dorośli segregujcie śmieci.”  
 

Konkurs pn. „Apel młodzieży i dzieci: Dorośli segregujcie śmieci!” kierowany był do wszystkich  

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu działania Komunalnego Związku Gmin Regionu 

Leszczyńskiego. Do wszystkich placówek oświatowych przygotowane zostały grafiki informujące 

o konkursie i wysłane zaproszenia do udziału. Zadanie konkursowe polegało na napisaniu listu do 

osoby bliskiej i zachęcenie jej do tego, aby segregowała odpady. Do rywalizacji przystąpiło 

118 uczniów. Wszystkie listy były bardzo wymowne. Mając na uwadze, że dzieci w kształtowaniu 

świadomości ekologicznej dorosłych mieszkańców Związku odgrywają bardzo ważną rolę, rolę 

pośredników w przekazywaniu tej wiedzy. To przed nimi świat stoi otworem, a to działania ludzi 

przede wszystkim kształtują dalsze losy środowiska i kolejnych pokoleń. Chcąc  zwrócić uwagę na fakt, 

że dzieci świadome są zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami, dzięki 

konkursowi uświadomiono dorosłym, że przyszłość naszej planety jest w ludzkich rękach. Każdy 

z uczestników otrzymał dyplom, a 9 laureatów otrzymało nagrody, które wręczone zostały w siedzibie 

Związku podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu. Laureaci na to wydarzenie przybyli ze swoimi 

nauczycielami i rodzicami.  

Konkursy organizowane przez KZGRL stanowią również cykliczne działania edukacyjne. Dotychczas 

w konkursach wzięło udział 3264 dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu KZGRL. Konkursy 

dotychczas organizowane przez KZGRL to: 

Konkursy plastyczne „Jak widzą dzieci segregację śmieci?” , 

Konkurs fotograficzny „Dobre przykłady segregacji”, 
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Konkurs „Nie marnuję - wykorzystuję – z obiektywem wśród śmieci”, 

Konkurs „Nie marnuję - wykorzystuję – brzydkie śmieci – ładne rzeczy”, 

Konkurs „Nie marnuję - wykorzystuję – odpadowa fabryka zabawek”, 

Konkurs „Recyklingowa Maskotka z drużyny Segregolandii”, 

Konkurs „Nowa Postać z drużyny Segregolandii”, 

Konkurs „Droga odpadów”. 

 

               
  

 

 

I I .  Inne działania  informacyjno - edukacyjne KZGRL prowadzone 

w 2019 roku – ukierunkowane na edukację dorosłych.  

 

1. „Od segregacji nie planuj wakacji”. 

 

Celem akcji „Od segregacji nie planuj wakacji!” jest szerzenie świadomości ekologicznej letników 

i  mieszkańców  miejscowości letniskowych oraz propagowanie wśród nich selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. W 2019 roku odbyły się dwie akcje na terenie letnisk Brenno – Ostrów 

i Cichowo. Akcje polegały na wymianie kuponów lub określonej ilości odpadów w zamian za rośliny. 

Uczestnicy otrzymywali roślinę w zamian za: 50 szt. baterii, 2 szt. małego sprzętu RTV-AGD, 1 szt. 

dużego sprzętu RTV-AGD, 1 szt. odpadów wielkogabarytowych lub 1 kupon. Kupon uprawniający do 

odbioru rośliny można było otrzymać przez okres dwóch tygodni przed zaplanowaną akcją 

w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wijewie oraz w Krzywiniu. Za każde 
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przywiezienie któregoś z ww. odpadów komunalnych do PSZOK mieszkaniec otrzymywał 1 kupon. 

Akcje odbywały się w sobotnie przedpołudnia, kiedy to letnicy najczęściej porządkują swoje 

letniskowe nieruchomości.  

Podczas tych przedsięwzięć zebrano 1900 kg odpadów, a uczestnicy otrzymali 300 sadzonek. Ponadto 

dla letników przygotowane zostały ulotki informacyjne dotyczące zasad postępowania z odpadami na 

terenie KZGRL z nieruchomości letniskowych. Dla uczestników akcji prowadzony był również quiz 

wiedzy z zakresu segregacji odpadów. 

Akcja „Od segregacj nie planuj wakacji” zapoczątkowana została w 2017 roku, a łącznie do 2019  

roku podczas akcji letnicy w zamian za odpady otrzymali 849 sadzonek. 

    

              

                                 

 

 
 

2. „Zrób krok w stronę PSZOK” 

 

W ramach działań w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców Komunalnego Związku Gmin  

Regionu Leszczyńskiego w 2019 roku zrealizowaliśmy drugą edycję spotkań z mieszkańcami pn. „Zrób 

krok w stronę PSZOK” w ramach której odbywają się terenowe spotkania z mieszkańcami gmin, które 

należą do Związku. W mobilnym stoisku nasi pracownicy edukowali mieszkańców podczas 

indywidualnych rozmów dotyczących zakresu funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki 

Odpadów. 27 czerwca pracownicy KZGRL byli do dyzspozycji mieszkańców Gminy Pępowo na 

miejskim targowisku, a 02 lipca odwiedziliśmy mieszkańców gminy Gostyń ze swoim mobilnym 

stanowiskiem rozstawionym na gostyńskim rynku. Spotkania te miały na celu m.in. wzrost 
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selektywnej zbiórki odpadów oraz podniesienie świadomości mieszkańców Związku w zakresie 

zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi, płynących z nieprawidłowego postępowania z odpadami. 

Podczas spotkania mieszkańcy mogli uzyskać informacje dotyczące zasad prawidłowego 

postępowania z odpadami, ale również sprawdzić swoją wiedzę poprzez udział w zabawach. Dla 

dorosłych przygotowany został test wiedzy PRAWDA / FAŁSZ, a dzieci i młodzież sprawdzały swoje 

wiedzę na planszówce - wieloformatowej grze edukacyjnej z bohaterami z Drużyny Segregolandii. Dla 

najbogatszych w wiedzę dotyczącą segregacji odpadów przygotowane były ekologiczne gadżety 

edukacyjne. W namiocie KZGRL dostępne były również broszury informacyjne. Akcje te 

zapoczątkowane zostały w 2018 roku. W ramach tego projektu odwiedziliśmy do tej pory 8 gmin. 

 

3. Kampania informacyjna dotycząca wprowadzenia obowiązku selektywnego zbierania 

bioodpadów oraz innych zasad gospodarowania odpadami na terenie KZGRL. 

 

Aby w jak najlepszy sposób przygotować mieszkańców KZGRL do wprowadzenia odbioru  

bioodpadów bezpośrednio z nieruchomośći, prowadziliśmy szereg działań informacyjno – 

edukacyjnych. Już w lipcu 2018 r. w odzewie na pytania mieszkańców dotyczące tego, kiedy na terenie 

KZGRL odbierane będą bioodpady, opublikowaliśmy na swojej stronie artykuł informacyjny. W tym 

też czasie dział edukacji pracował nad materiałami, które przekazywane były następnie mieszkańcom. 

Były to m. in. kalendarze edukacyjne na 2020 rok, których projekt zakładał przekazywanie treści 

edukacyjnych za pomocą grafik i tekstów umieszczonych na kartach kalendarza. W kalendarzu 

dostępne były również naklejki, za pomocą których mieszkańcy mogą zaznaczać terminy odbioru 

poszczególnych frakcji odpadów. Ciekawym elementem kalendarza jest to, że mieszkańcy na 

rysunkach mogą odnaleźć motywy charakterystyczne dla swoich gmin wkomponowane 

w poszczególne rysunki. Kalendarze przekazywane były uczniom i nauczycielom biorącym udział 

w warsztatach edukacyjnych pn. SOS dla środowiska, czyli Segregujący, Oszczędny, Świadomy do 

których trafiło  6050 kalendarzy. Kolejne 9200 kalendarzy rozdysponowane zostało wśród 

mieszkańców Związku za pośrednictwem Biura Obsługi Klientów i w siedzibach urzędu Gmin KZGRL. 

W sumie do mieszkańców trafiło 15250 kalendarzy edukacyjnych na 2020 rok.  

Kolejną ważną publikacją był Przewodnik po zasadach postępowania z odpadami komunalnymi na 

terenie KZGRL. W przewodniku zawarte zostały informacje o tym jak postępować należy 

z bioodpadami, a także zasady segregacji pozostałych frakcji odpadów, informacje o objazdowych 

zbiórkach odpadów,  Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, oraz  inne informacje 

związane z systemem gospodarowania odpadami. Ta ważna publikacja trafiła do wszystkich 

gospodarstw domowych na terenie KZGRL. Przewodniki zostały wydane w nakładzie 110 000 szt. 

Zostały wsyłane do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z informacją o zmianie 

stawki opłaty od 1 stycznia 2020r. Ponadto pracownicy przekazywali je zarządcom nieruchomości 

wielolokalowych z terenu KZGRL. Przewodnik dostępny jest również na stronie www.kzgrl.pl    

http://www.kzgrl.pl/
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Dla mieszkańców przygotowana została również grafika, przystosowana do tego aby zamieścić ją 

na brązowym pojemniku – udostępniona została na stronie www.kzgrl.pl . Ponadto grafika ta została 

wydrukowana w formie 4000 naklejek, które zostały rozdysponowane wśród mieszkańców za 

pośrednictwem BOK, Urzędów Miejskich oraz Zarządców nieruchomości wielolokalowych. Naklejki 

te zawierały również informacje o tym jak segregować bioodpady. Ponadto przygotowane zostało 

1000 szt. naklejek na pojemniki do odpadów zmieszanych – resztkowych, z oznaczeniem „STOP BIO” 

z przeznaczeniem dla nieruchomości wielolokalowych. Kampania dotycząca bioodpadów 

prowadzona była także mobilnie za pośrednictwem komunikacji miejskiej. Informacje o konieczności 

wyposażena nieruchomości w brązowe pojemniki widniały na naklejkach umieszczonych na tylnych 

szybach autobusów miejskich Leszna. Dodatkowo 50 plakatów zostało umieszczonych we wiatach 

przystankowych Treści dotyczące bioodpadów przekazane zostały również w formie plakatów  

i naklejek do każdej z 19 gmin należących do KZGRL.  
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Informacje o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywane były  

mieszkańcom również  za pośrednictwem lokalnej rozgłośni radiowej w radia „Elka”. Przygotowanych 

zostało 10 audycji radiowych. Audycje były promowane przed ich nadawaniem, tak aby jak najwięcej 

mieszkańców dowiedziało się o ich transmisji. Poza dziesięcioma audycjami dotyczącymi całego 

systemu, w październiku odbyły się również dwie specjalne audycje w których Przewodniczący 

Zarządu KZGRL wyjaśniał nowe zasady systemu odbioru i  zagospodarowania bioodpadów od 

1 stycznia 2020 roku. Po audycjach mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań. Na naszej stronie 

umieściliśmy ich podsumowanie. Przewodniczący odbył również szereg spotkań z mieszkańcami 

w gminach, podczas sesji Rad Gmin i zebrań wiejskich dotyczących tematu bioodpadów. W lokalnych 

mediach i prasie m.in. Życie Rawicz, Życie Gostynia, Panorama Leszczyńska, ABC i gazetki Gminne 

zamieszczane były artykuły informujące o nadchodzących zmianach. Na bieżąco informowaliśmy 

również mieszkańców o wprowadzanych zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej 

i facebooka. Na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej przygotowane zostały dwa nowe rollapy, 

oraz uaktualniono edukacyjną stronę www.edukacja.kzgrl.pl , do której wprowadzona została frakcja 

bioodpadów, a także nowy bohater – służący edukacji ekologicznej prowadzonej wśród dzieci. 

 

4. Inne publikacje wydawane wg. projektu KZGRL 

 

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego prowadzi szeroką edukację ekologiczną wsród  

dzieci szkół podstawowych i przedszkoli. W związku z tym na potrzeby realizacji działań edukacyjnych 

i utrwalania treści przekazywanych dzieciom podczas warsztatów przygotowane zostały dwie nowe 

publikacje, ponieważ dotychczasowe projekty stały się nieaktualne. Były to  książeczki edukacyjne dla 

klas IV  S.P.oraz książeczki dla przedszkolaków.  

Pomysły na zadania były opracowane przez dział edukacji. Ciekawym elementem każdej  

z publikacji jest to, że po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie i przedszkolacy mogą korzystać 

nieograniczenie z okładki tych książeczek, gdyż zamieszczone na nich zostały wymyślone przez KZGRL 

gry planszowe. Książeczki dla przedszkolaków wydane zostały nakładem 3300 sztuk, tyle samo 

książeczek zostało wydanych dla uczniów szkół podstawowych.          

             
Książeczki zostały zaprojektowane tak, aby dzieci mogły z nich jak najdłużej korzystać. Wewnątrz 

każdej znajduje się edukacyjna gra planszowa.  
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5. Pozostałe działania 

W ciągu roku pracownicy KZGRL uczestniczą w imprezach organizowanych przez urzędy gmin. 

Jesteśmy otwarci na potrzeby mieszkańców i podczas imprez plenerowych organizowanych przez 

gminy nasz zespół jest do dyspozycji mieszkańców. W miarę możliwości uczestniczymy we wszystkich 

wydarzeniach na które zaproszenia otrzymujemy. Jedną z tego typu imprez jest Aktywne 

Obywatelskie Leszno, w którym uczestniczyliśmy już po raz piąty, czyli od pierwszej edycji. Przy 

naszym stoisku edukacyjno - informacyjnym, podczas tego typ imprez na mieszkańców czekają Quizy 

i wielkoformatowa gra edukacyjna z nagrodami. Chętnie rozwiązujemy też wszelkie wątpliwości 

związane z zasadami gospodarki odpadami komunalnymi na terenie KZGRL. 

Podczas Akcji Sprzątania Świata - edycji w 2019roku, Fundacja Nasza Ziemia zaprosiła nas do  

włączenia się do akcji. Przy tej okazji zorganizowany był turniej odpadowy, podczas którego uczestnicy 

otrzymali m in. torby wielokrotnego użytku z logiem akcji Sprzątania Świata. Rozdysponowane zostały 

też worki na odpady, które otrzymaliśmy od Fundacji. Ponadto w ramach prowadzonego systemu 

gospodarki odpadami Związek finansuje odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas tej 

akcji. 

W 2019 roku zaprojektowaliśmy tablice informacyjne, które umieszczone zostały w miejscach  

gromadzenia odpadów w miejscowościach letniskowych. Podobne grafiki przygotowane zostały dla 

każdej z gmin i przesłane zostały mailowo do wykorzystania na stronach urzędów miejskich lub 

w gablotach informacyjnych. Grafiki te przekazane zostały także do zarządców nieruchomości 

wielolokalowych.   

W 2019 roku Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego gościł delegację z  Turcji.  

Spotkanie to było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, 

a odbyło się w związku z wizytą studyjną delegacji tureckiej w ramach realizacji projektu turecko-

polskiego „Partnerstwo dla środowiska”, który Leszno realizuje razem z tureckim miastem Mersin. 

Prezentacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie KZGRL była przyjęta bardzo 

pozytywnie przez naszych gości.  Wspólne podjęcie tematów ochrony środowiska w zakresie zasad 

postępowania z odpadami komunalnymi było okazją nie tylko do wymiany doświadczeń w tym 

zakresie, ale także potwierdziło, że segregacja odpadów jest ważna nie tylko lokalnie, ale również 

globalnie. 

 

 

I I I .  Koszty edukacji ekologicznej w 2019 roku  

 

W 2019 roku wszystkie wydatki związane z  działaniami edukacyjnymi wyniosły 199 596,96 zł.  

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego złożył dwa wnioski o przyznanie dofinansowania 

na prowadzone przedsięwzięcia edukacyjne. Oba wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Przyznane 

dofinansowania wyniosły 57 486,84 zł.  
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Od 2015 roku wydatki na edukację ekologiczną przedstawiały się następująco: 

WYDATKI NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ 

 

 

 

 

ROK 

2015 96 555,05  zł 

2016 155 969,89 zł 

2017 147 890,04 zł 

2018 151 235,71 zł 

2019 199 596,96 zł 

 

RAZEM: 
751 247,65 zł 

 

Od 2015 r. KZGRL co roku składa  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek 

o dofinansowanie realizowanych działań w ramach edukacji ekologicznej. Dotychczas łączna kwota 

dofinansowań przyznanych przez WFOŚiGW w Poznaniu wyniosła 258 467,84 zł. 

 

 Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektów dofinansowanych  

przez WFOŚIGW w Poznaniu 

ROK 

 2015 2016 2017 2019 

Przedsięwzięcie 

realizowane w ramach 

projektu 

dofinansowanego przez 

WFOŚIGW w Poznaniu 

96 517,05 zł 131 531,87 zł 131 391,31 zł 103 447,84 zł 

Dofinansowanie 

WFOŚiGW 
88 000,00 zł 62 981,00 zł 50 000,00 zł 57 486,84 zł 

Koszt poniesiony przez 

KZGRL 
8 517,05 zł 68 550,87 zł 81 391,31 zł 45 961,00 zł 

 

IV.  Uznanie naszych działań edukacyjnych  

 
16 września 2019r. odbyła się VII Gala Konkursu Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo, podczas  

której zostały docenione nasze działania edukacyjne. W kategorii Eko-Hit Gmina Zasobooszczędna 

zajęliśmy 3 miejsce  za edukację ekologiczną w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – 

kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, warsztaty i konkursy. W kategorii w której zajęliśmy 
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miejsce na podium, zgodnie z tym na co zwraca uwagę kapituła konkursu, doceniane zostają takie 

firmy lub gminy (związki), które: 

▪ efektywnie zarządzają gospodarką 

odpadami, 

▪ podejmują działania mające na celu 

zwiększenie poziomów selektywnej zbiórki, 

▪ realizują ciekawe inicjatywy edukacyjne 

dla mieszkańców, 

▪ wspierają przedsiębiorców działających w 

sposób zrównoważony, 

▪ prowadzą inne działania chroniące 

środowisko naturalne 

Jak wynika z danych organizatorów, 

w ramach tej edycji konkursu Przedsiębiorca 

Efektywny Surowcowo wpłynęło 45 

zgłoszeń. „Cieszy nas także fakt, że 

w zgłoszeniach znalazło się dużo projektów 

realizowanych w 2018 roku przez gminy. Dla 

nas jest to znak, że działania poprawiające 

stan naszego środowiska naturalnego stają 

się coraz ważniejsze dla lokalnych 

społeczności.” – podaje Organizator – Eko 

Cykl Organizacja Odzysku opakowań S.A. 

Wśród tych gmin znalazł się nasz Związek, 

a zgłoszenia dokonała anonimowa osoba – do dziś nie wiemy kim ona była, ale dziękujemy za 

dostrzeżenie naszego wkładu w kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców 

Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Kapituła konkursu, przyznając nam nagrodę 

doceniła m. in. KOMPLEKSOWOŚĆ I DUŻO DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH. Jest to dla nas duże wyróżnienie, 

a nagroda ta utwierdza w nas przekonanie o słuszności podejmowanych przedsięwzięć edukacyjnych. 

 

Działania edukacyjne Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w 2019 roku  

zostały docenione przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament 

Środowiska, który przyznał nagrodę dla KZGRL w Konkursie „Aktywni w Wielkopolsce” – konkurs 

adresowany do gmin i przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego, osiągających wysokie 

poziomy selektywnej zbiórki i odzysku poszczególnych frakcji odpadów. 10 października 2019r. na 

terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyła się uroczysta Gala Kongresu ENVICON 

ENVIRONMENT 2019, podczas której zostały przyznane „Środowiskowe Oskary” – nagrody 

i wyróżnienia związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska. 
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Nastąpiło tam tównież rozstrzygnięcie 

Konkursu o Puchar Recyklingu, w którym 

corocznie wyłaniane są podmioty 

wyróżniające się efektywnym systemem 

selektywnej zbiórki odpadów, promocją 

nowych rozwiązań w zakresie odbioru, zbiórki, 

odzysku i przygotowania do recyklingu 

odpadów, działaniami w zakresie edukacji 

ekologicznej. 
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