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EDUKACJA EKOLOGICZNA 
CELE

 KIERUNKI DZIAŁAŃ 
ZADANIA 

Okres 
realizacji Realizatorzy Źródła 

finansowania
Opis wykonania zadania w latach 

2009-2010
Poniesione wydatki na 

zadania 
w latach  2009-2010

Cel:     Podniesienie     świadomości     ekologicznej     społeczeństwa     oraz     kształtowanie     postaw     i     zachowań     proekologicznych  

Kierunek działania – Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 

1.
Zadanie1 Organizacja obchodów 
imprez ekologicznych (Światowy 
Dzień Środowiska, Dzień Ziemi, 
Dzień Wody,  Sprzątanie Świata)

2004 -2011

Miasto Kalisz przy 
współpracy z
placówkami 

oświatowymi, z 
firmami oraz 

mediami

Budżet Miasta W latach 2009-2010 organizowano obchody  Dnia Ziemi oraz akcję 
„Sprzątanie Świata” z udziałem młodzieży kaliskich szkół i przedszkoli. 5438

2.

Zadanie 2 - Organizacja konkursów 
o tematyce ekologicznej (Konkurs 
"Zielony Kalisz" , międzyszkolne 
konkursy wiedzy ekologicznej, 
konkursy plastyczne)

2004 - 2011 Miasto Kalisz Budżet Miasta

W latach 2009-20010 Miasto Kalisz organizowało kolejne edycje 
konkursu „Zielony Kalisz”. 
Ponadto współdziałało m. n. z placówkami oświatowymi, współfinansując: 
-   szkolne konkursy ekologiczne, np.: „Zamknięte w zielniku”,           
    „Czysty las”, „Ekokonkurs” , „Natura nasz przyjaciel”,
    „Zwierzęta w utworach poetyckich”
-   międzyprzedzszkolne konkursy ekologiczne, „Na ratunek     Ziemi - 

dziecko strażnikiem  przyrody”( akcja zbiórki     surowców wtórnych), 
„Niezwykły spacer  za zamkniętymi drzwiami”

-   międzyszkolny konkurs „My w naszym regionie” „Człowiek     
    bez drugiego człowieka jest jak las bez drzew”, „Podwodne
    królestwo”
-   międzyszkolny konkurs fotograficzny „Przyroda w obiektywie”,
    „Skarby  przyrody południowej Wielkopolski”, Pierwsze oznaki 
    wiosny 
-   konkurs plastyczny „Oszczędzaj wodę”, „Kropla wody”, Moja 
    ekologiczna torba na zakupy”, „Obrazki Kalisza” ,” Jesienne 
    drzewo”
-   konkursy ekologiczne organizowane w ramach rajdów 
    ekologicznych  przez PTTK („Rajd ogrodników”, „Barwy 
    jesieni”) oraz konkurs osiedlowy „Piękne ogrody na Ogrodach”,
-  projekt „Kaliska przygoda z odpadami” .

31 730

3.
Zadanie 3 - Propaganda i edukacja 
w zakresie proekologicznych 
zachowań transportowych

2004 - 2011 Miasto Kalisz Budżet Miasta Zadanie realizowane w ramach działań mających na celu wspieranie 
ekologicznych form transportu. -



4.

Zadanie 4 - Dofinansowanie 
realizacji opracowanych m. in. przez 
szkoły i przedszkola  programów 
edukacji ekologicznej oraz 
doposażenie w pomoce dydaktyczne 
szkolnych i przed-szkolnych 
pracowni ekologicznych

2004 - 2011 Miasto Kalisz
placówki oświatowe

Budżet Miasta W latach 2009 -2010 sfinansowano zakup materiałów na potrzeby XIII 
i XIV międzynarodowego pleneru malarskiego – Brzeziny 2009 i Brzeziny 
-  2010.

1 497

5.
Zadanie 5 - Rozbudowa ekolo-
gicznych ścieżek przyrodniczo-
dydaktycznych (Las w Winiarach, os. 
Majków)

2004 - 2011
Miasto Kalisz,
Nadleśnictwo 

Kalisz,
placówki oświatowe

Budżet Miasta W 2009 roku dofinansowano przedsięwzięcie polegające na 
zagospodarowaniu zielenią Leśnego Centrum Edukacyjnego w Lesie 
Winiarskim.

15 000

6.
Zadanie 6 - Doskonalenie służb 
ochrony środowiska w zakresie 
prawa ekologicznego

2004 - 2011 Miasto Kalisz Budżet Miasta 
W latach 2009-20010 pracownicy Urzędu uczestniczyli 
w specjalistycznych kursach i szkoleniach dotyczących praktycznej 
działalności na rzecz ochrony środowiska. W ramach realizacji zadania 
zakupiono również literaturę fachową.  

5232

Kierunek działania –Zwiększenie aktywności społeczeństwa na rzecz środowiska

7.

Zadanie 1 –  Rozbudowa i mo-
dernizacja systemu udostę-
pniania społeczeństwu informacji 
o  środowisku i jego ochronie 
(zakup sprzętu i oprogramo-
wania)

2004 -2007 Miasto Kalisz Budżet Miasta W latach 2009-20010 na bieżąco prowadzona była obsługa systemu 
„Karty informacyjne dla Windows” oraz jego aktualizacja. 5 978



8.

Zadanie 2 -  Rozpowszechnianie 
informacji o środowisku w 
mieście (debaty, spotkania, 
wywiady, broszury, publikacje, 
informacje w prasie i w mediach)

2004 - 2011 Miasto Kalisz Budżet Miasta

W latach 2009-2010 na bieżąco przekazywano mieszkańcom Kalisza za 
pośrednictwem mediów informacje o środowisku.
Ponadto sfinansowano następujące materiały edukacyjne:
 - druk kalendarzy i kolorowanek na temat segregacji śmieci
 - druk plakatów i ulotek dotyczących ochrony zwierząt i zapobiegania ich 

bezdomności
 - druk i zamieszczenie (insert)  w prasie lokalnej ulotki „Paląc śmieci 

trujesz” 
-  druk ulotki „ABCD Ekologii” oraz jej insert w prasie lokalnej
- nagranie i emisja radiowego spotu reklamowego „Kaliszanie
   dbają o  środowisko” 
-  nagranie spotu reklamowego dot. spalania szkodliwych
    odpadów i jego emisja w magazynie telewizyjnym 
-  druk ogłoszenia oraz emisja planszy informujących o zbiórce 
    niebezpiecznych odpadów komunalnych,
 -  druk ogłoszenia dot. aktualizacji programu ochrony     środowiska  w 

prasie lokalnej oraz aktualizacja programu ochrony środowiska
-   wykonanie i montaż tablic edukacyjnych dotyczących historii, 
    fauny i flory Parku Miejskiego w Kaliszu. 

77 131

9.

Zadanie 3 - Rozpowszechnianie 
informacji o przyjaznych dla 
środowiska technologiach w tym 
o najlepszych dostępnych 
technikach  (BAT) (publikacje, 
wywiady)

2004 - 2011 Miasto Kalisz Budżet Miasta Zadanie realizowane w ramach szeroko rozumianej edukacji 
ekologicznej, we współpracy z mediami. -

10.

Zadanie 4 - "zielone skrzynki" - 
umożliwienie mieszkańcom 
składania uwag, wniosków i 
swoich pomysłów związanych z 
ochroną środowiska do 
specjalnych skrzynek oraz e-
mailem na adres Wydziału 
Środowiska, Rolnictwa i 
Gospodarki Komunalnej

2004 - 2011 Miasto Kalisz Budżet Miasta Odstąpiono od realizacji zadania, ponieważ  na terenie Urzędu zostały 
zamontowane skrzynki umożliwiające mieszkańcom składanie zapytań. -

11.

Zadanie 5 Rozszerzenie współ-
pracy Samorządu z pozarzą-
dowymi organizacjami ekologi-
cznymi

2004-2011

Miasto Kalisz,
pozarządowe 
organizacje 
ekologiczne

- Miasto współpracuje ze wszystkimi działającymi na terenie Kalisza 
organizacjami pozarządowymi. -



12.

Zadanie 6 - Patronat szkół nad 
pomnikami przyrody w Kaliszu

2004 - 2007 Miasto Kalisz Budżet Miasta Szkoły współpracują z Wydziałem Środowiska w zakresie opieki nad 
pomnikami przyrody bez obejmowania patronatu. -

Kierunek działań -  Partnerstwo z biznesem na rzecz środowiska

13.

Zadanie 1 Promocja i roz-
powszechnianie informacji 
o przedsiębiorstwach podej-
mujących działania proe-
kologiczne oraz mających 
wdrożone systemy procedur 
zarządzania środowiskiem
(Publikacje, informacje 
w mediach)

2004-2011 Miasto Kalisz, 
przedsiębiorcy

Budżet Miasta,
środki 

przedsiębiorców

Przedstawiciele zakładów uczestniczyli  w  organizowanych przez
lokalne środowiska konferencjach dotyczących ochrony
środowiska oraz szkoleniach i warsztatach w zakresie ochrony 
środowiska.  Informowali oni także media lokalne i branżowe 
o podejmowanych działaniach  proekologicznych na stronach 
internetowych, sponsorowali akcje proekologiczne. 
Niektóre przedsiębiorstwa  uczestniczyły także  w konkursie „Firma 
Przyjazna Środowisku”.

-

14.
Zadanie 2 – Coroczne organizo-
wanie konkursów  "Kaliski Lider 
Ekologii" dla przedsiębiorstw

2005 -2011 Miasto Kalisz,
sponsorzy

Budżet Miasta, 
sponsorzy, 

fundusze ochrony 
środowiska

W związku z organizacją licznych konkursów dla przedsiębiorców na 
poziomie krajowym oraz przez resortowe izby gospodarcze odstąpiono 
od realizacji zadania.

-

15.

Zadanie 3 Promocja i prefero-
wanie przez Samorząd towarów i 
usług o charakterze proekolo-
gicznym

2005-2011 Miasto Kalisz -
Podczas obchodów Światowego Dnia Środowiska corocznie 
rozprowadzano wśród mieszkańców Kalisza torby wielorazowego użytku 
z napisem „Kaliszanie dbają o środowisko”. -

16.

Zadanie 4 Szkolenia i konsul-
tacje dla sfery biznesu z zakresu 
rozwiązywania problemów ekolo-
gicznych

2004-2011 Miasto Kalisz 
przedsiębiorcy

środki 
przedsiębiorców

Zadanie realizowane przez Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości. 
Konsultacji na bieżąco w miarę potrzeb udzielali pracownicy Wydziału 
Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. 

-

17.
Zadanie 5 Udział w organizo-
waniu tzw. zielonych miejsc 
pracy

2005-2011 Miasto Kalisz

budżet państwa, 
budżet Miasta,
budżety innych 

podmiotów

Na terenie zieleni miejskiej pracują osoby bezrobotne. 
Zadanie realizowane przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy. -

Koszty ogółem w latach 2009-2010 142 006
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