Przebieg kampanii edukacyjno-informacyjnej BRODZKIE
SPOTKANIA WOKÓŁ ŚMIETNIKA
Konkurs pn. „ z segregacją na TAK”
18.05.2018r. - 21.07.2018r.
OPIS: Celem konkursu było propagowanie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.
Wśród osób które mieli zgłoszoną segregację odpadów komunalnych, przeszli pozytywnie szczegółową
kontrolę segregowania odpadów komunalnych oraz wypełnili zgłoszenie do konkursu rozlosowane zostaną
nagrody rzeczowe.
Konkurs fotograficzny pn. „Drugie życie odpadu”
18.05.2018r. - 21.07.2018r.
OPIS: Celem konkursu było propagowanie pojęcia cyklu życia odpadu oraz ukazanie społeczeństwu,
że można dbać o środowisko nie tylko poprzez recykling ale również ponowne użycie materiału.
Konkurs przeznaczony był dla osób które, w innowacyjny spodów, spojrzały na odpad i stworzyły z niego coś
nowego, m.in. przedmiot użytkowy lub rzeźbę ogrodową, meble ogrodowe.
Konkurs wiedzy ekologicznej pn. „Segregacja – jak to się robi”
18.05.2018r. - 21.07.2018r.
OPIS:Konkurs ekologiczny przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców gminy Brody. Przeprowadzony
zostanie na podstawie pytań na karcie konkursowej która dostępna będzie na stronie internetowej urzędu
gminy Brody jak i w Urzędzie gminy Brody (na korytarzu). Pytania konkursowe będą zawierać zagadnienia z
zakresu ochrony środowiska, znajomości zasad postępowania z odpadem, a przede wszystkim zasad
gospodarowania odpadami.
Spośród poprawnych odpowiedzi rozlosowane zostaną nagrody.
Spotkanie z mieszkańcami połączone z warsztatami tematycznymi pn. „Rozmowy przy Śmietniku”
skierowane w szczególności do seniorów 26.06.2018r. i 30.06.2018r.
OPIS: Warsztaty tematyczne skierowane były do seniorów gminy Brody. Warsztaty odbyły się w bibliotekach
gminnych w formie spotkania podczas którego przeprowadzona została krótka prezentacja zasad segregacji
odpadami komunalnymi, jak sobie poradzić z odpadami niebezpiecznymi (w tym azbestem) oraz zasad
przyjmowania odpadów przez PSZOK oraz prezentacja rzeczy codziennego użytku stworzonych z odpadów
komunalnych (także tych, przesłanych w ramach konkursu fotograficznego).
Seniorzy podczas warsztatów mogli stworzyć coś z niczego, czyli rzeczy codziennego użytku
z odpadów komunalnych.
Wystawa ZZO Marszów – pn. „RIPOK -co i jak z naszymi odpadami”
9.07.2018r.-13.07.2018r. – Urząd Gminy Brody, Rynek 2 (sala USC)
18.07.2018r. -20.07.2018r. – Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach 30.07.2018r. – 3.08.2018r. Gminna
Biblioteka Publiczna w Brodach filia Biecz, 17.09.2018r. – 24.09.2018r.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach,
OPIS: Wystawa opierała się na przedstawieniu mieszkańcom Brodów co kryje się po nazwą RIPOK. Gdzie
trafiają ich odpady komunalne i jakim procesom zostają poddane. Wystawa składała się z zdjęć
w formacie A3 wraz z opisem.
Festyn ekologiczny pn. „Eko-festyn” 21.07.2018r.
OPIS: Festyn organizowany został w celu propagowania poprawnego segregowania odpadów komunalnych
wśród różnych grup wiekowych, Dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów). Dzieci miały możliwość
utrwalić swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w zawodach oraz warsztatach na stanowisku plastycznym.
Zawody rodzinne sportowe za zadanie miały aktywować do wspólnej zabawy nie tylko dzieci, ale także ich
rodziców. Na festynie zorganizowany został zielony punkt z ulotkami informacyjnymi na temat zasad
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Brody, problemów jakie niesie

za sobą system a także nowych możliwości rozwoju. W zielonym punkcie można było uzyskać informację jak
poprawnie segregować i dopytać o odpad, gdy np. nie został ujęty w ulotce. Test ekologiczny w zielonym
punkcie miał na celu utrwalić wiadomości. Całość festynu, w tym także scenografia, nawiązywała do tematyki
segregowania odpadów komunalnych – biletem wstępu na festyn była, pusta plastikowa butelka /bądź worek
plastikowych butelek, im więcej tym lepiej. Butelki można było wyrzucić do koszy specjalnie do tego
przeznaczonych.
Na festynie rozdane zostały nagrody dla laureatów z poszczególnych konkursów organizowanych
w ramach kampanii.
Spektakl tematyczny na festynie pn. „Eko wyprawa króla Juliana” 21.07.2018r.
OPIS: Spektakl ekologiczny był ważną formą przekazu treści ekologicznych a swym zasięgiem obejmuje
nie tylko dzieci uczestniczące w festynie ale także osób sprawujących opiekę nad nimi (rodziców,
opiekunów jak również dziadków).
Wykłady pn. „Rozmowy przy śmietniku” (w szkole) – 24.09.2018r.
OPIS: Podczas spotkania z dziećmi wprowadzone zostały takie zagadnienia m.in. RIPOK, PSZOK, odpady
niebezpieczne i sposoby postepowania z odpadami niebezpiecznymi, recykling oraz ponowne użycie materiału
a także utrwalona zostanie wiedza z zakresu poprawnej segregacji odpadów komunalnych.
Dzieci zapoznały się z tematyką odpadów w trakcie zająć podzielonych na dwa etapy. Pierwszy
z nich stanowiła pogadanka tematyczna (m.in. prezentacja multimedialna).
Drugi etap zajęć stanowiły konkursy tematyczne (dostosowane stopniem trudności do wieku odbiorców)
w tym konkurs na najlepszą i najszybszą segregację odpadów komunalnych oraz test wiedzy ekologicznej
(przewidziana forma prawda/fałsz).
Happening pn. „Odpady chcą być segregowane” na terenie szkoły 24.09.2018r.
OPIS: HAPPENING miał na celu zwrócić uwagę młodzieży szkolnej za problem nielegalnego wysypywania
odpadów komunalnych w naszej małej ojczyźnie. Był to zbiór haseł, zdjęć, przedmiotów przedstawiających
porzucone odpady otoczonych taśmą symbolizującą miejsce zbrodni.

Wszystkie zadania odbyły się w terminie, zostały w całości zrealizowane i odebrane.

Kampania edukacyjno-informacyjna BRODZKIE SPOTKANIE WOKÓŁ ŚMIETNIKA
była realizowana w ramach programu priorytetowego z dziedziny edukacji ekologicznej
prowadzonego przez WFOŚiGW w Zielonej Górze pn. „Kampania edukacyjno-ekologiczna dla
mieszkańców województwa lubuskiego SPOTKANIE WOKÓŁ ŚMIETNIKA”
Całkowity koszt kampanii brutto: 24984,33 zł Wysokość dotacji z WFOŚiGW 19 985 zł (80%)
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