ZWIĄZEK GMIN WIERZYCA
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
83-200 Starogard Gdański
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18

NIP: 5922260172
REGON: 221785748

tel. 58 562 19 97
fax 58 563 40 48

email: sekretariat@zgwierzyca.pl
WWW: www.zgwierzyca.pl

Kampania edukacyjna Związku Gmin Wierzyca
Kampania realizowana w ramach projektu pod nazwą "Gotowi w
przyszłość, czyli w kierunku GOZ" dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku.
Koszt kwalifikowany zadania: 60 000,00 złotych, w tym kwota dotacji ze
środków WFOŚiGW w Gdańsku: 20 000,00 złotych.

Sprawozdanie z realizacji zadania
1. Zasięg realizacji zadania:
11 gmin członkowskich Związku Gmin Wierzyca tj. gminy: Bobowo, Starogard
Gdański, 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 kompleksowa edukacja dzieci ze
szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej, a także osób dorosłych w zakresie
prowadzenia prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
b) kształtowanie postaw prośrodowiskowych oraz budowanie ekologicznej
świadomości społecznej poprzez oddziaływanie bezpośrednie wskazujące na
potrzebę ograniczania zapotrzebowania na surowce, korzyści wynikające z
recyklingu dla zrównoważonego rozwoju, potrzebę segregacji odpadów i
korzystania z produktów pochodzących z recyklingu czy opakowań wielokrotnego
użytku.

3. Okres realizacji zadania:
Zadanie zrealizowano od 1 lipca 2018 r. do 31 października 2018 r.
4. Osiągnięty efekt rzeczowy realizacji zadania:
Efekt rzeczowy został osiągnięty w całości.
a) przygotowano materiały edukacyjne na
członkowskich, w tym:

potrzeby

mieszkańców

gmin
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projekt, przygotowanie oraz wydruk zakładki do książek w formacie DL, ilość: 10.200
szt. Zakładka w sposób opisowy i obrazkowy przedstawia sposoby ograniczające
ilości wytwarzanych odpadów, informację o skutkach wynikających z palenia śmieci,
instrukcje dotyczące prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz
wyszczególniono odpady, które można dostarczyć do PSZOK-u. Zakładki otrzymały
wszystkie dzieci ze szkół, w których były zorganizowane prelekcje;
projekt, przygotowanie i wydruk planu lekcji w formacie A3, ilość: 10.200 szt. plan
lekcji w sposób opisowy i obrazkowy przedstawia instrukcje dotyczącą prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wyszczególniono odpady, które
można dostarczyć do PSZOK-u. Materiał przedstawia także ciekawostki na temat
każdej frakcji odpadów. Plany lekcji otrzymały wszystkie dzieci ze szkół, w których
były zorganizowane prelekcje.
projekt, przygotowanie oraz wydruk broszurki „Eko-Info” w formacie A4 ze
zrywkami. Broszurka miała na celu wyjaśnienie mieszkańcom idei nowych zasad
segregacji odpadów komunalnych (5 frakcji) oraz zachęcenie do odszukania
informacji o spotkaniach w gminach i organizowanych wydarzeniach plenerowych.
Posiadała 7 zrywek z hasłami, które miały na celu zaktywizować do czynnego udziału
w powyższych przedsięwzięciach.
Została rozdysponowana w ilości 25.000 szt. do 11 gmin członkowskich za
pośrednictwem wójtów i burmistrzów;
projekt, przygotowanie i wydruk kalendarzy 2019 r., format A4. Ilość: 2.000 szt. W
kalendarzu ukazane są zdjęcia danej gminy członkowskiej, sposób prawidłowej
segregacji odpadów komunalnych oraz ciekawostki na temat każdej frakcji odpadów.
Kalendarze otrzymali mieszkańcy, którzy brali udział w wydarzeniach plenerowych
oraz w spotkaniach gminnych;
projekt, przygotowanie i wydruk ulotki edukacyjnej, format A5, 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 otrzymali wszyscy właściciele nieruchomości
zamieszkałych oraz niezamieszkałych;
instrukcja wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych (druk DO-1), nieruchomości
niezamieszkałych (druk DO-2), nieruchomości na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe (druk DO-3) oraz załącznik do deklaracji DO-Z, format
pdf. Przygotowanie instrukcji wypełniania nowych formularzy deklaracji
obowiązujących od października 2018 r., miała na celu w prostym przekazie ułatwić
ich prawidłowe wypełnienie. Instrukcje dostępne są na stronie internetowej Związku.
b) zorganizowano 11 plenerów ekologicznych w gminach członkowskich w okresie od
03.08.2018 r. do 08.09.2018 r. (każde trwające 3h zegarowe):

2

HARMONOGRAM WYDARZEŃ PLENEROWYCH:
Gmina, miasto
gmina Bobowo

Termin
03.08.2018 r.

Miejsce
„Tak się bawi Bobowo”
Orlik, Bobowo
„Odwiedź Grodzisko i baw się z nami”
Grodzisko w Owidzu
„Piknik gminny”
Grabowo Kościerskie przy świetlicy
wiejskiej
„Piknik Disco nad jeziorem”
Jezioro Wielkie, Struga
Rynek Maślany w Skórczu

Godzina
od 18:00

gmina Starogard Gdański

05.08.2018 r.

gmina Nowa Karczma

11.08.2018 r.

gmina Stara Kiszewa

15.08.2018 r.

miasto Skórcz

24.08.2018 r.

gmina Skórcz

25.08.2018 r.

od 15:30

25.08.2018 r.

Dożynki
Boisko w Wielkim Bukowcu
Rynek w Kościerzynie

miasto Kościerzyna
gmina Kościerzyna

01.09.2018 r.

Dożynki Dobrogoszcz

od 14:30

gmina Smętowo
Graniczne

02.09.2018 r.

od 14:00

gmina Przywidz

08.09.2018 r.

gmina Lubichowo

08.09.2018 r.

Dożynki
Plac przy Parafii św. Andrzeja Boboli,
Kamionka 82
„Zakończenie lata”
Kąpielisko, Przywidzu
Dożynki
ul. Słoneczna, Lubichowo

od 13:00
od 17:00

od 14:00
od 16:00

od 10:00

od 10:30
od 15:30

Wydarzenia plenerowe promowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, ukazywały
kwestie gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonym rozwoju, a także zachęciły do
zaangażowania na rzecz budowania świadomości ekologicznej poprzez przeprowadzenie
pogadanek z mieszkańcami. W trakcie pleneru zostało przeprowadzonych przez animatorów
wiele konkursów i zabaw ekologicznych dotyczących kwestii związanych z ochroną
środowiska (zgniatanie butelek na czas, segregacja odpadów, kolorowanki, wykreślanki,
krzyżówki, quizy ekologiczne, gry plenerowe, planszowe, puzzle, eko czytanie, rysowanie
ziemi). Rozdano wiele nagród dla osób czynnie uczestniczących w konkursach oraz wydano
kalendarze 2019 r. promujące wszystkie gminy członkowskie, ale przede wszystkim
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych Każdy plener jest udokumentowany relacją
fotograficzną;
c) przeprowadzono 11 spotkań dla liderów społeczności i mieszkańców w gminach (każde 1,5
h zegarowej). Przy wykorzystaniu sprzętu nagłaśniającego przedstawiono prezentacje
multimedialną w postaci slajdów interaktywnych oraz wyświetlono filmiki edukacyjne przy
jednoczesnym omówieniu kwestii dotyczących wyzwań unijnych w kontekście
gospodarowania odpadami, prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, ukazania
korzyści wynikających z recyklingu, przeciwdziałania spalania odpadów, przedstawienia
metod przy użyciu, których można zredukować liczbę odpadów powstających w
gospodarstwie domowym. Zostały omówione także proste zasady jak być bardziej
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ekologicznym oraz omówiony został temat gospodarki o obiegu zamkniętym jako
prośrodowiskowa perspektywa rozwoju ludzkości w oparciu o zasady zrównoważonego
rozwoju. Poruszona została także kwestia obowiązku składania deklaracji oraz uiszczania
opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydarzenia były promowane przy
współudziale wszystkich gmin członkowskich. Przygotowano w formie elektronicznej i
papierowej plakaty dla każdej z gmin zachęcające do udziału w spotkaniu. Informacje o
terminach prelekcji były także przekazywane na spotkaniach wiejskich z sołtysami.
Wszyscy uczestnicy otrzymali kalendarze 2019 r. Każde spotkanie jest udokumentowane
listami obecności.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z MIESZKANCAMI:
Gmina, miasto
Termin godzina
Miejsce spotkania
spotkania
Sala Narad Urzędu Gminy ul. Strzelecka 9
Kościerzyna
Grodzisko Owidz
ul. Rycerska 1

gm.
Kościerzyna
gm.
Starogard
miasto
Kościerzyna

28.09.

17:00

05.10.

17:00

02.10.

17:00

gm.
Nowa Karczma

04.10.

17:00

GOKSiR
ul. Szkolna 5
Nowa Karczma

gm.
Stara Kiszewa

26.10.

16:00

Sala Narad
Urząd Gminy
Stara Kiszewa

gm.
Przywidz

08.10.

17:00

miasto
Skórcz

09.10.

17:00

gm.
Lubichowo
gm.
Bobowo

10.10.

17:00

11.10.

17:00

gm.
Skórcz
gm.
Smętowo Graniczne

12.10.

17:00

15.10.

17:00

Sala im. Lubomira Szopińskiego przy UM Kościerzyna
ul. 3 Maja 9a

Hala Arena
ul. Szkolna 1a Przywidz
Sala widowiskowa Remizy OSP
ul. Hallera 16
Skórcz
Sala GOK
ul. Dworcowa Lubichowo
Publiczne Gimnazjum
ul. Gimnazjalna 20
Bobowo
Świetlica gminna
Miryce
Remizo-świetlica
ul. Okrężna 1
Smętowo Graniczne

d) przygotowano i przeprowadzono w 45 szkołach podstawowych 141 prelekcji, w których
łącznie wzięło udział 10.116 uczniów. Każde ze spotkań trwało po 1 godzinie dydaktycznej.
Warsztaty odbyły się przy wykorzystaniu sprzętu nagłaśniającego oraz slajdów
multimedialnych. Tematyka spotkań obejmowała poniższe zagadnienia:
 człowiek jako wytwórca odpadów;
 ilość odpadów generowana w gospodarstwach domowych;
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L.P.
1.

2.
3.

4.
5.

gospodarka o obiegu zamkniętym jako pośrodowiskowa perspektywa w rozwoju
ludzkości w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju;
segregacja odpadów komunalnych. Dostosowanie zasad do ujednoliconego systemu w
całym kraju;
ukazanie korzyści wynikających z recyklingu;
przeciwdziałanie spalania odpadów w piecach przydomowych;
PSZOK jako miejsce odbioru tzw. odpadów problemowych’
metody, przy użyciu których można zredukować liczbę odpadów powstających w
gospodarstwach domowych;
proste zasady by być bardziej ekologicznym;
pytania i odpowiedzi.
HARMONOGRAM SPOTKAŃ W SZKOŁACH:
Nazwa placówki
Liczba prelekcji
Data prelekcji
gmina Starogard Gd.
Szkoła Podstawowa
01.10.2018 r.
ul. Parkowa 2
3
Rokocin
Szkoła Podstawowa
3
01.10.2018 r.
Sumin 38
Szkoła Podstawowa
3
01.10.2018 r.
ul. Szkolna 24
Kokoszkowy
Szkoła Podstawowa
3
01.10.2018 r.
Trzcińsk 14
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 5
3
02.10.2018 r.
Brzeźno Wielkie

6. Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 4
Rywałd
7. Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 5
Jabłowo
8. Szkoła Podstawowa
ul. Starogardzka 47
Dąbrówka
9. Szkoła Podstawowa
ul. Gimnazjalna 20
Bobowo
Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. 8 marca 1
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Ilość uczniów
111

202
420

86

85

02.10.2018 r.

166

02.10.2018 r.

170

3

02.10.2018 r.

109

3

11.10.2018 r.

370

miasto Kościerzyna
3
03.10.2018 r.

469

gmina Bobowo
3

5

Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Mestwina II 3

3

03.10.2018 r.

417

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Strzelecka 1

3

04.10.2018 r.

349

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Szkolna 1

3

04.10.2018 r.

520

Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Skłodowskiej-Curie 19

4

05.10.2018 r.

860

gmina Kościerzyna
3
03.10.2018 r.

200

Szkoła Podstawowa
ul. Peplińskiego 6
Skorzewo
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 7
Kaliska Kościerskie
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 22
Wielki Klincz

3

03.10.2018 r.

140

3

04.10.2018 r.

350

Szkoła Podstawowa
ul. Spacerowa 25
Nowy Klincz

3

04.10.2018 r.

137

Szkoła Podstawowa
ul. Kościerska 8
Wąglikowice

3

05.10.2018 r.

100

Szkoła Podstawowa
Niedamowo 44

3

05.10.2018 r.

84

Szkoła Podstawowa
ul. Młyńska 14
Korne
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 1 Łubiana

3

08.10.2018 r.

47

3

08.10.2018 r.

370

Szkoła Podstawowa
Wielki Podleś 12A

3

16.10.2018 r.

147

gmina Nowa Karczma
3
08.10.2018 r.

54

Szkoła Podstawowa
Szatarpy 15
Szkoła Podstawowa
ul. Braci Czarlińskich 23

3

08.10.2018 r.

360
6

Lubań
Szkoła Podstawowa
ul. Starowiejska 68
Grabowo Kościerskie
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 4
Nowa Karczma
Szkoła Podstawowa
Nowe Polaszki 65
Szkoła Podstawowa
Stare Polaszki 33
Szkoła Podstawowa
Góra 17
Szkoła Podstawowa
ul. Tysiąclecia 25
Szkoła Podstawowa
ul. Długa 1
Trzepowo
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 1
Przywidz
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 3
Pomlewo
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 4
Nowa Wieś Przywidzka
Szkoła Podstawowa
Pączewo 124
Szkoła Podstawowa
Wielki Bukowiec 38a
Szkoła Podstawowa
Barłożno 23
Szkoła Podstawowa
Mirotki 58
Szkoła Podstawowa
ul. Główna 29
Zelgoszcz
Szkoła Podstawowa
ul. Dworcowa 15
Lubichowo
Szkoła Podstawowa

3

09.10.2018 r.

218

3

09.10.2018 r.

254

gmina Stara Kiszewa
2
09.10.2018 r.

41

4

09.10.2018 r.

226

2

10.10.2018 r.

90

6

10.10.2018 r.

380

10.10.2018 r.

100

3

10.10.2018 r.

307

3

11.10.2018 r.

84

3

11.10.2018 r.

69

12.10.2018 r.

276

3

12.10.2018 r.

116

3

15.10.2018 r.

71

3

15.10.2018 r.

54

gmina Lubichowo
3
12.10.2018 r.

133

gmina Przywidz
3

gmina Skórcz
3

4
miasto Skórcz
5

26.10.2018 r.

503

15.10.2018 r.

343
7

ul. Hallera 7a
Skórcz
gmina Smętowo Graniczne
3
16.10.2018 r.

Szkoła Podstawowa
81
Kamionka 12
Szkoła Podstawowa
3
16.10.2018 r.
80
Kopytkowo 18
Szkoła Podstawowa
3
26.10.2018 r.
367
ul. Gdańska 23
Smętowo Graniczne
Razem:
141
10.116
Do wszystkich powyższych placówek oświatowych przekazano materiały dydaktyczne dla
uczniów w postaci 10.116 szt. planów lekcji oraz 10.116 szt. zakładek do książek.
Każde spotkanie jest udokumentowane relacją fotograficzną oraz listami potwierdzającymi
udział w zajęciach.
5. Osiągnięte efekty ekologiczne:
Docelową (pośrednią) grupą odbiorców kampanii byli wszyscy mieszkańcy 11 gmin
członkowskich, jednak bezpośrednio kampania trafiła do następującej liczby uczestników:
a) na przełomie sierpnia i września 2018 r. odbyło się łącznie 11 spotkań plenerowych.
W spotkaniach uczestniczyła niezliczona ilość osób. Każde ze spotkań powiązane było
z lokalnym wydarzeniem co w efekcie zagwarantowało bardzo wysoką frekwencję lokalnej
społeczności;
b) między wrześniem a październikiem 2018 r. odbyło się 11 spotkań dla liderów
społeczności oraz mieszkańców. Łącznie uczestniczyło w nich 297 osób;
c) w październiku 2018 r. zrealizowano 141 warsztatów w 45 szkołach podstawowych
przygotowanych adekwatnie do wieku dzieci. Łączna ilość uczniów biorących udział
w spotkaniach edukacyjnych: 10.116. Wysoka efektywność przekazu w połączeniu
z odpowiednio małymi grupami odbiorców pozwoliło na bardzo znaczący wzrost
świadomości ekologicznej młodego pokolenia. Prelekcje były bardzo pozytywnie odebrane
przez dzieci, które wykazywały duże zainteresowanie i ciekawość w zdobywaniu wiedzy.
Wzmocniona i usystematyzowana została świadomość zarówno dzieci jak i pracowników
szkoły. Wszystkie szkoły otrzymają dyplomy za wzorowe uczestnictwo.
d) cel kampanii informacyjno-edukacyjnej został zrealizowany w całości. Znacząco wzrosła
świadomość ekologiczna oraz integracja społeczności lokalnej wokół wspólnego celu. Bardzo
duża ilość przeprowadzonych rozmów w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami
przekonała społeczeństwo aby jak największa ilość osób włączyła się w działania
organizowane przez Związek Gmin Wierzyca tj. budowanie modelu zrównoważonego
rozwoju i wspierającego ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, które w perspektywie
powinny przełożyć się na wymierne efekty w postaci zwiększenia masy segregowanych
odpadów i właściwego ich przygotowania przed wyrzuceniem do pojemników.
6. Dodatkowe dokumenty wskazane w umowie w paragrafie dotyczącym
dodatkowych ustaleń:
 zgodnie z § 6 pkt 1 dotowany umieścił informacje o dofinansowaniu realizacji
zadania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w miejscach i formie określonej w
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Zasadach znakowania zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Link do strony:
http://zgwierzyca.pl/edukacja,
zgodnie z § 6 pkt 2 dotowany poinformował wszystkich uczestników zajęć
edukacyjnych o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku,
Dotowany umieścił na swojej stronie internetowej szczegółowy opis z realizacji
zadania. Link do strony: http://zgwierzyca.pl/edukacja.
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