
Działania edukacyjne prowadzone
przez Związek Gmin Krajny

w 2019 roku



Cel przyświecający działaniom
edukacyjnym

Kształtowanie wśród dzieci i

młodzieży prawidłowych

nawyków poprzez działania

praktyczne oraz uświadomienie im

zagrożeń, wynikających z

nieprawidłowego postępowania z

odpadami. Nie opłaca się działać

wbrew zdrowemu rozsądkowi,

natomiast opłaca się śmiecić mądrze

i legalnie, bowiem nieprawidłowa

gospodarka odpadami przyczynia

się do zmiany klimatu i

zanieczyszczenia powietrza, co

bezpośrednio wpływa na wiele

ekosystemów i gatunków.

Stworzenie ciekawego

systemu edukacyjnego,

wpisującego się

w potrzeby mieszkańców

gmin należących do Związku

Gmin Krajny oraz aktualnie

obowiązujące przepisy

ustaw.

Podejmowanie działań

wpisujących się w model

gospodarki o obiegu

zamkniętym. Utrwalanie

zasad zbiorki selektywnej,

prowadzącej do rezygnacji

ze składowania

potencjalnych surowców na

rzecz ich ponownego użycia

i recyklingu.



Celem konkursu było podniesienie

świadomości dzieci i młodzieży w

zakresie selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych i jej znaczenie dla

środowiska naturalnego. Kształtowanie

proekologicznych postaw i zachowań.

Pielęgnowanie  prawidłowych

nawyków.

Konkurs 

Zbieramy makulaturę, zużyte baterie i telefony

komórkowe. Zbieramy – nie wyrzucamy



Laureaci
konkursu

W ramach konkursu przyznano po trzy nagrody rzeczowe 

w każdej z trzech kategorii wiekowych.

Laureaci konkursu otrzymali pomoce dydaktyczne, 

m.in. książki, artykuły szkolne, gry dydaktyczne, sprzęt elektryczny/ 

komputerowy, sprzęt fotograficzny, sprzęt sportowo-turystyczny itp.

Udział w konkursie wzięły 22 placówki oświatowe

z łączną liczbą dzieci i młodzieży: 5 865.



Sadzonki do rozdania za EKO działania 

Podczas corocznej imprezy Euro Eco Festival 
Związek Gmin Krajny zorganizował akcję 
"Sadzonki do rozdania za EKO działania”.

Przeprowadzono zbiórkę surowców: baterii, zużytego
drobnego sprzęt elektrycznego oraz elektronicznego, 

 zużytych telefonów komórkowych.  
Każdy z mieszkańców, który przyniósł surowiec

wtórny otrzymał sadzonkę krzewu.

Celem akcji było propagowanie dobrych nawyków

w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.



Sadzonki do rozdania za EKO działania

Zbiórka surowców, jak co roku cieszyła się dużym 
zainteresowaniem i okazała się sukcesem.

Pracownicy Związku rozdali mieszkańcom około 1000 sadzonek roślin.

300 kg zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego

20 kg telefonów
komórkowych

160 kg zużytych baterii

Zebrano następującą ilość surowców:



Impreza plenerowa - Naturalisko

Podczas imprezy plenerowej w Łobżenicy Natura blisko stąd - "NATURALISKO"  Związek  Gmin Krajny zaprezentował

stoisko edukacyjno-informacyjne, w którym Pracownicy edukowali społeczność lokalną w zakresie gospodarki odpadami.

Uczestnicy wydarzenia, na stoisku edukacyjnym Związku  mieli okazję zgłębić swoją wiedzę na temat segregacji odpadów

i recyklingu surowców wtórnych. Zorganizowano gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych m.in. "Ekologiczne koło

fortuny" oraz edukacyjną wielkoformatową grę  planszową 

"Zostań mistrzem segregacji". Mieszkańcy otrzymali ekologiczne gadżety Związku Gmin Krajny .



Imprezy plenerowe

Zielone Targi

Dni Ziemi
Na stoiskiskach edukacyjno-

promocyjnych Związku

mieszkańcy mogli uzyskać

informację m.in. na temat

selektywnego zbierania odpadów

komunalnych oraz punktów

selektywnego zbierania odpadów

komunalnych. Na każdego kto

odwiedził stoisko czekały atrakcje



 Podczas spotkań zorganizowanych przez

Związek Gmin Krajny z mieszkańcami omówiono

m.in. ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, ze

szczególnym uwzględnieniem selektywnej

zbiórki odpadów, przedstawiono sposoby

ograniczenia generowania odpadów oraz zasady

funkcjonowania Punktów Selektywnego

Zbierania Odpadów Komunalnych. Poruszono

tematykę recyklingu oraz korzyści

środowiskowych i ekonomicznych 

z niego wynikających. 

Zorganizowano ponad 100 spotkań 
informacyjno-edukacyjnych

Udział w spotkaniach wzięło
blisko 2000 mieszkańców



Podczas prelekcji

zaprezentowano mieszkańcom

dobre i złe praktyki

postępowania z odpadami

komunalnymi na terenie Związku

Gmin Krajny.

Omówiono czym jest idea

gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dlaczego selektywna zbiórka

odpadów w znaczący sposób

wpływa na środowisko i

otaczającą nas przyrodę.

Szkolenia
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Związek informował mieszkańców m.in. o zasadach segregacji

odpadów, zasadach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami

komunalnymi w formie serii artykułów prasowych,spotów

telewizyjnych, plakatów, ulotek, banerów internetowych.

Działania inf.-eduk.

Włącz

https://youtu.be/bkja4Hdbjv4


Warsztaty edukacyjne 

dla dzieci i młodzieży

Zorganizowano kreatywne zajęcia edukacyjne, odpowiednio przygotowane dla

konkretnych grup wiekowych. Pogadanki, animacje, zabawy to idealna

przestrzeń do zaszczepienia w najmłodszych poczucia odpowiedzialności za

otaczające nas środowisko i utrwalenia wiedzy dotyczącej postępowania 

z odpadami. Inwestycja w najmłodszych to początek pokoleniowej przemiany 

w podejściu do odpadów, która musi stać się faktem.



Dokąd zmierzamy

Dotarcie do jak największej liczby osób w różnym wieku. Korzyści płynących z segregacji odpadów

jest wiele. Dziś chroniąc środowisko dbamy nie tylko o przyszłość ziemi i całego ekosystemu ale

również o naszą przyszłość oraz przyszłość naszych dzieci i wnuków. Inwestycja w młode pokolenie

zaowocuje w nieodległej przyszłości zdecydowaną zmianą nastawienia do produkcji śmieci i ich

zagospodarowywania. Na maluchach jednak nie poprzestajemy. 

Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i zmiana ich struktury jest absolutną koniecznością i

priorytetem racjonalnej polityki ekologicznej. Promowanie ich wykorzystania jako zasobów, szersze

upowszechnienie recyklingu i zapewnienie bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów.

Nie da się jednak przecenić roli pojedynczego obywatela w tym ogromnym przedsięwzięciu!

Ukształtowanie społeczeństwa świadomego swojej odpowiedzialności za otoczenie.

Ponieważ edukacja w tym zakresie jest długotrwałym procesem nie zatrzymujemy się, nie ustajemy 

w walce, szukamy pomysłów i ciągle podejmujemy nowe przedsięwzięcia przybliżające nas do zmiany

mentalności każdego człowieka. Segregacja jest modna. Wszystko co eko zyskało prestiż, warto więc

otworzyć się na eko system życia poprzez realne, a nie zadeklarowane działania dla środowiska.


