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Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu  dla przedsięwzięcia pn.: 

„Edukacja ekologiczna społeczeństwa gminy Rychwał pod hasłem – Rychwalskie 

potyczki z niską emisją” 

 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Gminę Rychwał w terminie od 8 września 

2016 r. (termin powiadomienia placówek oświatowych gminy Rychwał o ogłoszonych 

konkursach z zakresu edukacji ekologicznej) do 24 listopada 2016 roku (termin 

przeprowadzenia ostatnich warsztatów doświadczalnych w Zespole Szkół w Rychwale). 

Realizując przedsięwzięcie w dniu 18 października 2016 r. zorganizowano seminarium 

„Oddech dla Ziemi, czyli jak zapobiegać niskiej emisji”, które odbyło się w Hali Widowiskowo 

– Sportowej w Rychwale. Podczas seminarium omówiono problem niskiej emisji w oparciu 

o dyrektywy unijne i prawo polskie, konsekwencje gospodarcze omijania niskiej emisji przez 

gminy, program gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rychwał, zaprezentowano rozwiązania 

zastosowane w gminie Rychwał ze szczególnym uwzględnieniem mikroinstalacji (ogniw 

fotowoltaicznych), omówiono także problematykę dobrego przygotowania lokalnych kampanii 

na rzecz niskiej emisji (program seminarium w załączeniu). Podczas seminarium 

zaprezentowano także odmienność pojęć „niska emisja” i „gospodarka niskoemisyjna”. Na 

potrzeby seminarium oraz dla edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych 

mieszkańców gminy Rychwał przygotowane zostały ulotki informacyjne omawiające 

powyższą tematykę, a dla uczniów szkół gminy Rychwał ulotka edukacyjna w formie planu 

lekcji. Materiały te zostały częściowo rozdysponowane wśród uczestników seminarium, 

przekazane dzieciom i młodzieży za pośrednictwem placówek oświatowych, a także na bieżąco 

pozostała niewielka ilość udostępniana jest w punkcie obsługi interesanta w Urzędzie Gminy 

i Miasta w Rychwale. W ten sposób treści edukacyjne zawarte w ulotkach docierają do 

społeczeństwa gminy Rychwał różnymi drogami i spełniają założoną edukacyjną funkcję. 

Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele samorządu Rychwała oraz gmin powiatu 

konińskiego i słupeckiego, młodzież gimnazjalna Zespołu Szkól w Rychwale oraz 

społeczeństwo gminy Rychwał, ze szczególnym zaangażowaniem przedstawicieli 

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku działającego w  Rychwale. Uczestnicy 

seminarium o planowanym seminarium zostali powiadomieni za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (zaproszono przedstawicieli gmin z powiatów: konińskiego, kolskiego, 

słupeckiego, kaliskiego, tureckiego) oraz za pośrednictwem strony internetowej gminy 

Rychwał i poprzez plakaty informacyjne wywieszone w na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy 

i Miasta w Rychwale. Zgodnie z załączoną listą obecności w seminarium wzięły udział 102 

osoby. Wśród uczestników seminarium rozdysponowano przygotowane materiały 

konferencyjne w postaci torebek papierowych zawierających kalendarze, pendrivy z nagraną 

prezentacją wykładów, notatniki i długopisy, smycze oraz ulotki informacyjne i plany lekcji. 

Przygotowano 120 kompletów materiałów konferencyjnych, które promowały zarówno samo 
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seminarium, jak i cały system związany ze wzrostem świadomości ekologicznej w zakresie 

niskiej emisji oraz gospodarki niskoemisyjnej. Podczas seminarium uczestnikom zapewniono 

poczęstunek (przerwa kawowa oraz lunch). Seminarium było także okazją do zaprezentowania 

niezwykłych prac uczniów rychwalskich szkół, które nadesłane zostały w ramach konkursów: 

Eko Uczeń (konkurs plastyczny) oraz Zabawka z Recyklingu.  
 

W ramach realizacji przedsięwzięcia zorganizowano konkursy: 

1) konkurs plastyczny Eko Uczeń (50 prac, w tym 6 prac grupowych z klas „O”), 

2) konkurs ZABAWKA Z RECYKLINGU (27 prac, w tym 7 grupowych z klas „O”) 

3) konkurs wiedzy „Myślę logicznie i ekologicznie” (34 uczniów klas IV – VI ze szkół 

podstawowych z terenu gminy Rychwał). 

Uczniowie uczestniczący w konkursach otrzymali upominki oraz nagrody książkowe.Klasy 

„O”, które przekazywały prace zbiorowe, otrzymały upominki dla grupy. W załączeniu do 

niniejszego sprawozdania szczegółowe protokoły z prac komisji konkursowych, a także 

regulaminy poszczególnych konkursów.  

Rozdysponowanie nagród i upominków: 

konkurs plastyczny Eko Uczeń 

1) Dzieci w wieku przedszkolnym - 6 zestawów dla grupy i w każdym: 

 Gra Memo Grzyby,  

 Gra Ptaki, 

 Gra Drzewa,  

 Gra Ssaki. 

2) Wszyscy uczniowie klas I do VI i gimnazjaliści  (44 osoby) otrzymali komplet 

upominków, na które składał się kubek, linijka, długopis, USB, smycz. Dodatkowo laureaci 

i uczniowie, których prace wyróżniono otrzymali nagrodę w postaci: 

Dzieci z klas I-III   

 Dzieci z klas I – III: laureaci (3 osoby): książka „Z tatą w przyrodę” oraz grę 

Memo – po 2 szt. oraz wyróżnieni (2 osoby): książka „Z tatą w przyrodę” oraz 

grę Memo – po 1 szt. 

 Dzieci z klas IV-VI – laureaci i wyróżnieni (5 osób) otrzymali książkę 

„Encyklopedia przyrody. Dobrze wiedzieć” 

 Gimnazjaliści: laureaci (3 osoby): książka Atlas ptaków 
 

konkurs ZABAWKA Z RECYKLINGU 

1) Dzieci w wieku przedszkolnym – każdy oddział przedszkolny otrzymał książkę „Z tatą 

w przyrodę”  ( 7 szt.) 

2) Wszyscy uczniowie klas I do VI i gimnazjaliści  (20 osób) otrzymali komplet 

upominków, na które składał się kubek, linijka, długopis, USB, smycz. Dodatkowo laureaci 

i uczniowie, których prace wyróżniono otrzymali nagrodę w postaci: 

 Dzieci z klas I-III – laureaci i wyróżnieni (5 osób) otrzymali książkę Parki 

Narodowe w Polsce i grę Memo (1 szt.) 

 Dzieci z klas IV-VI – laureaci i wyróżnieni (5 osób) otrzymali książkę „Las. 

Spotkania z przyrodą” 

 Młodzież gimnazjalna – 3 osoby otrzymały książkę Księga skarbów UNESCO 

  

Nagrody i upominki w konkursach Eko Uczeń i Zabawka z Recyklingu zostały uczniom 

wręczone przez dyrektorów poszczególnych szkół  podczas szkolnych apeli z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej.  
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konkurs wiedzy „Myślę logicznie i ekologicznie” 

34 uczniów, uczestników konkursu, otrzymało komplety, na które składały się: kubek, linijka, 

długopis, USB, smycz, a dodatkowo laureaci konkursu – uczniowie, którzy zajęli I, II i III 

miejsce w każdej kategorii wiekowej otrzymali książki Ilustrowana Encyklopedia Roślin lub 

Ilustrowana Encyklopedia Zwierząt  (łącznie 9 sztuk).  

W regulaminie konkursu przewidziano także upominki dla nauczycieli opiekunów 

przygotowujących uczniów do konkursu z poszczególnych szkół – nauczycielom przekazano 

listy gratulacyjne oraz komplet upominków, na który składał się: kubek, linijka, oraz długopis 

(7 kompletów). 

Upominki zostały wręczone uczniom w dniu konkursu, tj. 20 października 2016 r. podczas 

uroczystego apelu na podsumowanie konkursu, podczas którego uczniowie Zespołu Szkół 

w Rychwale zaprezentowali część artystyczną „EkoRychwał”. W wręczeniu nagród 

uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu – Pani Krystyna Aleksandrzak oraz Pani Agnieszka Kromrych Rosik. 

W Zespole Szkół w Rychwale została zorganizowana wystawa prac nadesłanych w konkursach 

Eko Uczeń oraz Zabawka z Recyklingu. 

Wszyscy uczestnicy powyższych konkursów otrzymali dyplomy za zajęcie miejsca 

w konkursie lub za udział, jeśli prace nie zostały wyróżnione miejscem lub wyróżnieniem. 

Na wszystkich upominkach oraz dyplomach i listach gratulacyjnych znajdowało się logo 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz herb gminy Rychwał.  

Realizując przedsięwzięcie przeprowadzono warsztaty animacji oraz warsztaty doświadczalne. 

Sprawozdanie z powyższych zajęć stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania – 

jest opisem zajęć przygotowanym przez nauczyciela przyrodnika prowadzącego te zajęcia – 

przez Panią Agnieszkę Bednarek. Podczas zajęć wykorzystano różnorodne artykuły szkolne 

i biurowe zakupione na potrzebę tych zajęć oraz pomoce dydaktyczne i zabawki edukacyjne. 

Przeprowadzone zajęcia były dla dzieci i młodzieży ciekawą, nową formą przyswajania wiedzy 

i poznawania zjawisk. Dzieci uczyły się bawiąc, a jednocześnie rozbudzały swoją wyobraźnię 

i wrażliwość plastyczną, a także zdolności manualne. W powyższych zajęciach łącznie wzięło 

udział 44 uczniów z wszystkich klas szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Rychwale.  

Wszyscy uczniowie (44 osób), uczestnicy warsztatów, otrzymali komplet upominków, na które 

składał się kubek, linijka, długopis, USB, smycz. W konkursie wiedzy „Myślę logicznie 

i ekologicznie” zakładano, że udział weźmie 36 uczniów (po 6 uczniów z każdej szkoły). Do 

konkursu zgłoszono ostatecznie 34 uczniów, lecz wcześniej zakupiono już kubki, które m. in. 

miały być przeznaczone dla wszystkich uczniów uczestniczących w konkursach. Z uwagi na 

powyższe pozostały 2 kubki, które rozlosowano wśród uczniów biorących udział w warsztatach 

animacji, jako dodatkowy upominek. 

Realizacja przedsięwzięcia zakończona została w dniu 24 listopada 2016 r., przeprowadzeniem 

ostatnich warsztatów doświadczalnych. 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Lewandowska 


