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ZWIĄZEK GMIN WIERZYCA 

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

83-200 Starogard Gdański NIP: 5922260172 tel.  58 562 19 97 email: sekretariat@zgwierzyca.pl 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18 REGON: 221785748 fax  58 563 40 48 WWW: www.zgwierzyca.pl 

 

 

Kampania edukacyjna Związku Gmin Wierzyca 

 

Kampania realizowana w ramach projektu pod nazwą: "„Gospodarka 
o obiegu zamkniętym jako fundament ochrony klimatu”.  
Koszt kwalifikowany zadania: 42 000,00 złotych, w tym kwota dotacji ze 
środków WFOŚiGW w Gdańsku: 10 000,00 złotych. 

 

 

 Sprawozdanie z realizacji zadania 
 

1. Zasięg realizacji zadania: 

10 gmin członkowskich Związku Gmin Wierzyca tj. gminy: Bobowo, Nowa Karczma, 

Stara Kiszewa, Skórcz, Kościerzyna, Smętowo Graniczne, Przywidz, Lubichowo oraz 

miasta: Skórcz i Kościerzyna. 

 

2.   Cele realizacji zadania: 

a) kluczowym celem kampanii edukacyjnej była edukacja dzieci i młodzieży, a także 

osób dorosłych w zakresie podejmowanych działań, które mają globalny wpływ na 

kwestie klimatyczne; 

b) kształtowanie postaw prośrodowiskowych oraz zasad zrównoważonego rozwoju. 

Ukazanie mieszkańcom drogi jaką ludzkość przechodzi od gospodarki rabunkowej 

do gospodarki o obiegu zamkniętym, jako idei do której powinniśmy dążyć, by 

chronić środowisko naturalne człowieka, ograniczać zużywanie zasobów 

surowcowych czy wreszcie pokazać jak podejmowane przez ludzi działania 

oddziałują na ekosystemy.  

 

3. Okres realizacji zadania:  

Zadanie zrealizowano od 1 lipca 2020 r. do 31 października 2020 r.  

 

4. Osiągnięty efekt rzeczowy realizacji zadania: 

Efekt rzeczowy został osiągnięty w całości. Kampania została ukierunkowana na 

dotarcie do wszystkich mieszkańców gmin poprzez przygotowanie materiałów 

dukacyjnych na potrzeby mieszkańców gmin członkowskich, w tym: 
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a) projekt, przygotowanie oraz wydruk poradnika z kartami ćwiczeń dla dzieci                  

i młodzieży w formacie A5, 12 stron, ilość: 8.000 szt.  Poradnik w sposób opisowy       

i obrazkowy przedstawia sposoby ograniczające ilości wytwarzanych odpadów, 

instrukcje dotyczące prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 

wyszczególniono odpady, które można dostarczyć do PSZOK. Publikacja posiada 

pozytywną opinię specjalisty Pani dr Kamili Słupskiej z Wydziału Studiów 

Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Treść poradnika 

jest poprawna merytorycznie zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie gmin 

członkowskich. Poradniki zostały przekazane do wszystkich szkół podstawowych na 

terenie ZGW. Jedna szkoła w m. Nowe Polaszki 65 została zlikwidowana w czasie 

kampanii, dlatego też poradniki w ilości 383 nie zostały przekazane z przyczyn 

niezależnych od ZGW (załącznik nr 1 i 2); 

 

b) projekt, przygotowanie i wydruk materiałów dla mieszkańców dorosłych w postaci 

kalendarza na rok 2021, ilość: 4.000 szt. Kalendarz przedstawia zagadnienia dotyczące 

kluczowych informacji na temat systemu selektywnej odpadów komunalnych, 

zapobieganie zmianom klimatu oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Ponadto 

kwestie związane z budowaniem świadomości w kontekście przeciwdziałania palenia 

odpadów w przydomowych paleniskach. Treść kalendarza jest poprawna 

merytorycznie zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie gmin członkowskich. 

Kalendarze zostały przekazane do wszystkich gmin członkowskich                 

(załącznik nr 3 i 4). 

 

c) Nagranie 8 wystąpień w formie vloga trwających ok. 5-10 min na kanale You Tube 

omawiających tematykę segregacji odpadów komunalnych (resztkowe, metale             

i tworzywa sztuczne, papier, szkło oraz bio). Poruszona została także kwestia 

odpadów problemowych typu niebezpieczne, wielkogabarytowe, elektryczne, 

elektroniczne, problem palenia odpadów, tematyka gospodarki o obiegu zamkniętym 

oraz jak być bardziej ekologicznym. Vlogi otrzymały pozytywną opinię specjalisty 

Pani dr Kamili Słupskiej z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Filmiki widoczne są na stronie internetowej ZGW oraz na 

stronach wszystkich gmin członkowskich. 

 

d) Zorganizowanie konkursu dla dzieci w 3 kategoriach wiekowych (klasa I-III, IV-V, 

VI-VII). Konkurs polegał na przygotowaniu stroju recyklingowego przesłanego          

w formie zdjęcia pocztą tradycyjną. Wszystkie dzieci otrzymały rzeczowe nagrody. 

Konkurs był poprzedzony projektem plakatu, który został przekazany do wszystkich 

szkół podstawowych. Dzieci wykazały się bardzo dużą kreatywnością                            

i wiedzą na temat recyklingu oraz tzw. dawaniu drugiego życia odpadom       

(załącznik nr 5); 

 

e) Projekt, przygotowanie i wydruk ulotki edukacyjnej, format A4, ilość 30.000 szt. 

Ulotka w sposób opisowy i obrazkowy przedstawia instrukcje dotyczącą prowadzenia 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wyszczególniono odpady, które 

można dostarczyć do PSZOK-u. Ulotkę trafiła do każdego gospodarstwa domowego 

wraz z otrzymaniem nowego harmonogramu odbioru odpadów, obowiązującego od 

10/2020 (załącznik nr 6); 
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Wszystkie materiały edukacyjne zamieszczone są na stronie Związku Gmin Wierzyca: 

http://www.zgwierzyca.pl/edukacja. 

 

Poradnik dla dzieci, kalendarz oraz vlogi zostały zamieszczone na stronach 

internetowych  gmin i miast należących do Związku Gmin Wierzyca tj.:                                                                                                     

 

1. 

gm. Bobowo 

http://bip.ugbobowo.nv.pl/m,56,gospodarka-odpadami-i-nieczystosci-cieklych-smieci-

i-scieki.html 

 

2. 

gmina Kościerzyna:                                 

https://koscierzyna.pl/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-jak-fundament-ochrony-

klimatu/ 

 

3. 

miasto Kościerzyna 

https://www.miastokoscierzyna.pl/asp/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-jak-

fundament-ochrony-klimatu,156,artykul,2,2683?fbclid=IwAR0eU8ljjWmwkd-

lQZ6BAU3SI5iZKNrWWfn-5byZlXb8ZxGIPqMn_oiCz08 

 

4. 

gmina Lubichowo 

http://lubichowo.pl/art,777,segregacja-smieci 

 

5. 

gmina Nowa Karczma 

https://www.nowakarczma.pl/asp/start,0                        

oraz                                                  

https://www.nowakarczma.pl/asp/gospodarka-komunalna---odpady,36,,1 

 

6. 

gm. Przywidz 

https://przywidz.pl/aktualnosci/4870-gospodarka-o-obiegu-zamknietym-jako-

fundament-ochrony 

 

7. 

miasto Skórcz 

           http://www.skorcz.pl/asp/zyj-eko!!!,53,artykul,1,3593 

 

 8. 

 gm. Skórcz 

https://www.gminaskorcz.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=arty

kul&artykul=2844 

 

 

 

http://www.zgwierzyca.pl/edukacja
http://bip.ugbobowo.nv.pl/m,56,gospodarka-odpadami-i-nieczystosci-cieklych-smieci-i-scieki.html
http://bip.ugbobowo.nv.pl/m,56,gospodarka-odpadami-i-nieczystosci-cieklych-smieci-i-scieki.html
https://koscierzyna.pl/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-jak-fundament-ochrony-klimatu/
https://koscierzyna.pl/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-jak-fundament-ochrony-klimatu/
https://www.miastokoscierzyna.pl/asp/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-jak-fundament-ochrony-klimatu,156,artykul,2,2683?fbclid=IwAR0eU8ljjWmwkd-lQZ6BAU3SI5iZKNrWWfn-5byZlXb8ZxGIPqMn_oiCz08
https://www.miastokoscierzyna.pl/asp/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-jak-fundament-ochrony-klimatu,156,artykul,2,2683?fbclid=IwAR0eU8ljjWmwkd-lQZ6BAU3SI5iZKNrWWfn-5byZlXb8ZxGIPqMn_oiCz08
https://www.miastokoscierzyna.pl/asp/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-jak-fundament-ochrony-klimatu,156,artykul,2,2683?fbclid=IwAR0eU8ljjWmwkd-lQZ6BAU3SI5iZKNrWWfn-5byZlXb8ZxGIPqMn_oiCz08
https://www.nowakarczma.pl/asp/start,0
https://www.nowakarczma.pl/asp/gospodarka-komunalna---odpady,36,,1
http://www.skorcz.pl/asp/zyj-eko!!!,53,artykul,1,3593
https://www.gminaskorcz.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=2844
https://www.gminaskorcz.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=2844


 

4 

 

9. 

 gmina Smętowo Graniczne 

             http://www.smetowograniczne.pl/aktualnosci/podglad/informacja-zgw.html 

 

10. 

gm. Stara Kiszewa 

http://starakiszewa.pl/wiadomosci/16050/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-jako-

fundament-ochrony-klimatu--- 

 

 

5. Osiągnięte efekty ekologiczne: 

Docelową (pośrednią) grupą odbiorców kampanii byli wszyscy mieszkańcy 10 gmin 

członkowskich (mieszkańcy dorośli oraz dzieci, które mają realną szansę zmieniać nawyki 

dorosłych i przynieść do domów wiedzę dotyczącą istotnych zagadnień 

prośrodowiskowych. Elementem kluczowym kampanii było wdrożenie idei gospodarki     

o obiegu zamkniętym, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klimatu, idei gospodarki 

o obiegu zamkniętym, selektywnej zbiórki odpadów oraz sposobów ich ograniczania. 

Poruszyliśmy wnikliwie tematykę recyklingu, korzyści środowiskowych i ekonomicznych 

z niego wynikających, rzeczy wykonywanych w procesie przetwarzania odpadów               

i zmniejszaniu ilości wytwarzania odpadów w gospodarstwach domowych. 

Wyprodukowane w ramach kampanii materiały edukacyjne poruszyły kwestie związane    

z ideą przewodnią kampanii, tak żeby Związek Gmin Wierzyca poprzez działania 

edukacyjne wzmocnił zaangażowanie mieszkańców. 

 

 

http://starakiszewa.pl/wiadomosci/16050/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-jako-fundament-ochrony-klimatu---
http://starakiszewa.pl/wiadomosci/16050/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-jako-fundament-ochrony-klimatu---

