
 

 

 

 

 

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu na przedsięwzięcie p.n. „Edukacja ekologiczna społeczeństwa Gminy 

Rychwał pod hasłem: Nie śmiecimy, nie trujemy – wszystko pięknie segregujemy!” 

 

Realizując przedsięwzięcie pn. „Edukacja ekologiczna społeczeństwa Gminy Rychwał 

pod hasłem: Nie śmiecimy, nie trujemy – wszystko pięknie segregujemy!” gmina Rychwał 

przeprowadziła konkursy o tematyce odnoszącej się do właściwego gospodarowania 

odpadami komunalnymi dla zachęcenia mieszkańców do lepszego, dokładniejszego 

segregowania odpadów powstających w gospodarstwach domowych: 

1) konkurs plastyczny „Nie śmiecimy, nie trujemy – wszystko pięknie segregujemy!” 

skierowany do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum na 

terenie gminy Rychwał. W konkursie nadesłano 82 prace konkursowe – 78 ze szkół 

podstawowych oraz 4 z gimnazjum z 7 placówek oświatowych (w tym ze Szkoły Filialnej 

w Siąszycach). W związku z tym, że wszystkie nadesłane prace prezentowały wysoki 

poziom, były pięknie wykonane, zdecydowano nagrodzić wszystkich uczestników, a zatem 

wyłoniono w każdej kategorii wiekowej pierwsze trzy miejsca i wyróżnienie (łącznie 12 kpl 

nagród), zaś pozostałym dzieciom zakupiono drobne upominki (70 kpl). Zgodnie 

z regulaminem konkursu nagrodzono także szkoły uczestniczące w konkursie, które 

nadesłały prace konkursowe (przeprowadzając wstępne eliminacje) – 7 kpl nagród. 

W konkursie przekazano łącznie 89 kompletów nagród i upominków zgodnie z protokołem 

z rozdysponowania zakupionych nagród i wyróżnień przyznanych w konkursie plastycznym 

„Nie śmiecimy, nie trujemy – wszystko pięknie segregujemy!”. Przekazanie nagród, 

wyróżnień i upominków w konkursie odbyło się podczas XVII Święta Ziemi Rychwalskiej 

– Rychwalia 2015, w dniu 14 czerwca 2015 r. 

2) podczas XVII Święta Ziemi Rychwalskiej – Rychwalia 2015, 14 czerwca 2015 r., 

przeprowadzono konkurs dla dorosłych – Quiz wiedzy pod nazwą: Nie śmiecimy nie 

trujemy – wszystko pięknie segregujemy! – był to konkurs wiedzy z zakresu nowego 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz umiejętności praktycznego 

segregowania odpadów. Sponsorem nagród w konkursie był Miejski Zakład Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, który przekazał na ten cel nagrody 

rzeczowe. Realizacja tego elementu przedsięwzięcia odbyła się bezkosztowo dla 



Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz dla 

gminy Rychwał. 

W ramach przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna społeczeństwa Gminy Rychwał 

pod hasłem: Nie śmiecimy, nie trujemy – wszystko pięknie segregujemy!” gmina Rychwał 

wykonała ulotki informacyjne dotyczące właściwego postępowania z odpadami komunalnymi 

powstającymi w gospodarstwach domowych. Ulotki wykonano w dwóch edycjach: 

1) ulotka informacyjna dla dorosłych mieszkańców gminy przypominająca zasady 

gospodarowania odpadami komunalnymi, właściwy sposób segregowania odpadów zgodny 

z systemem przyjętym w gminie, a także zawierająca podstawowe informacje dotyczące 

zasad gospodarowania odpadami, a także praktyczne informacje np.  dotyczące PSZOK-u. 

2) ulotka informacyjna w postaci planu lekcji – przygotowana z myślą o dzieciach 

i młodzieży. 

Ulotki przekazywane są mieszkańcom gminy Rychwał za pośrednictwem przedsiębiorstwa 

świadczącego usługę odbierania odpadów na terenie gminy, udostępniane są w Urzędzie 

Gminy i Miasta w Rychwale, zaś plany lekcji przekazywane będą dzieciom także za 

pośrednictwem placówek oświatowych na terenie gminy. 

Zadanie pn. „Edukacja ekologiczna społeczeństwa Gminy Rychwał pod hasłem: Nie 

śmiecimy, nie trujemy – wszystko pięknie segregujemy!” zostało zrealizowane w całości 

i osiągnęło zamierzony cel, tj. edukację ekologiczną społeczeństwa gminy Rychwał.  
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