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Program 
 

11.00 Powitanie i oficjalne otwarcie  

 

11.20 „Gospodarowanie odpadami a zasoby naturalne” 

 Jolanta Staszak 

 

12.20 „Transformacja Wielkopolski Wschodniej” 

 Maciej Sytek 

  

13.00 „Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy  

 będzie taki” – informacja o konkursie 

 Magdalena Kowalczyk 

 

13.20 Źródło wiedzy o MZGOK Sp. z o.o. 

 Elżbieta Streker-Dembińska 

                

13.40 panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi 

 

14.00 zwiedzanie obiektów MZGOK Sp. z o.o. 

 

14.20 podsumowanie i zakończenie  

 



 

Gospodarowanie odpadami  

a zasoby naturalne 

 

 

Jolanta Staszak 



 
Transformacja  

 

Wielkopolski Wschodniej 

 
 

Maciej Sytek 

 

    
 



 

Informacja o konkursie 

 

 
„Świat czysty jest piękniejszy 

od Ciebie zależy czy 

 będzie taki” 
 

 

 

  Magdalena Kowalczyk 
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Regulamin konkursu 

Postanowienia ogólne 

 

Organizatorem konkursu jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sulańskiej 13, 62-510 Konin.  

 

 

Patronat Honorowy objął  -   Prezydent Miasta Konina  

                Piotr Korytkowski 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Konina oraz gmin 

powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego. 

 

 



Postanowienia ogólne 

Tematem konkursu jest gospodarka odpadami i jej wpływ na 

otaczające środowisko, tj. wodę, powietrze i glebę,.  

Ustawa o odpadach definiuje gospodarkę odpadami jako:  

„wytwarzanie odpadów i gospodarowanie nimi obejmujące: zbieranie, 
transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego 
rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami 

unieszkodliwiania odpadów”.  
 

Fundatorem nagród dla laureatów oraz najbardziej zaangażowanych 

nauczycieli i koordynatorów jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. 

  

Czas trwania konkursu: 7 miesięcy roku szkolnego  

     (od listopada do maja) 



Celem Konkursu jest doprowadzenie do: 

 

 wzrostu powszechnego zainteresowania zagadnieniami ochrony 

środowiska i świadomości ekologicznej, 

 

 wzrostu poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska,  

 

 wykształcenia postaw proekologicznych oraz zbiorowej  

i indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska.  

 

 wywołania chęci utrwalenia swoich obserwacji i przemyśleń  

w różnych formach wyrazu m.in. plastycznej, literackiej oraz 

prezentacjach multimedialnych  

 

  

Cel Konkursu 



Dziedziny konkursowe 

 Fotografia – konkurs na najciekawsze zdjęcie, o dowolnym formacie odbitki foto  

i tematyce z zakresu ochrony środowiska w nawiązaniu do gospodarki 

odpadami. 

 Plastyka – wykonanie w różnych technikach prac plastycznych za pomocą 

pędzla, ołówka, kredki, pokazujących odczucia i wizje uczestników z zakresu 

ochrony przyrody i postępowania z odpadami. 

 

 Literatura – opowiadanie, nowelka, literacki obrazek o treści związanej  

z gospodarką odpadami, o objętości do trzech stron tekstu formatu A4 (do 5400 

znaków).  

 

 Prezentacja multimedialna – przedstawiająca problemy związane  

z gospodarowaniem odpadami oraz propagująca działania ekologiczne w terenie  

i we własnym domu, pozwalające na uniknięcie skutków wynikających  

z niewłaściwego postępowania z odpadami. Mile widziane dzieła medialne 

(wywiady, rozmowy, filmy) lub prezentacje zawierający co najmniej 15 slajdów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebieg Konkursu 

Etap 0 – Ogłoszenie konkursu 

 

 Organizator ogłasza konkurs i informuje szkoły drogą pisemną. 

Równocześnie publikuje informacje na stronie internetowej 

www.mzgok.konin.pl i na portalach społecznościowych.  

 

 Organizator zaprasza uczestników do zakładu w ramach tzw. wizji lokalnej. 

Chęć jej odbycia należy zgłosić co najmniej na 10 dni przed dniem 

zwiedzania. 

 

 Organizator nie pokrywa kosztów związanych z organizacją przyjazdu. 
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Przebieg Konkursu 

Etap I – Zgłoszenie udziału 

 

 Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie na formularzu Karta zgłoszeniowa 

(załącznik nr 1) jest jednoznaczne z przystąpieniem do konkursu. Zgłoszenie 

należy przesłać pocztą elektroniczną na adres r.tomczak@mzgok.konin.pl, 

 Organizator przekazuje do zainteresowanych szkół materiały informacyjne  

o gospodarce odpadami. Wiedzę w tym zakresie można również czerpać ze 

strony internetowej www.mzgok.konin.pl  

  

Zgłoszenia przyjmowane są w okresie od 27 października 2022r. do 30 grudnia 2022r. 
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Przebieg Konkursu 

 
Etap II - Szkolny 

 

 

 

 

 

 Praca indywidualna - uczniowie samodzielnie wykonują prace  

z wybranych dziedzin wymienionych w § 3 pod kierunkiem nauczycieli 

przedmiotów przyrodniczych/ koordynatorów ds. edukacji ekologicznej 

wytypowanych przez dyrektorów szkół.  

 

 Szkolna komisja, której pracami kieruje nauczyciel/koordynator dokona 

oceny prac przygotowanych przez uczniów i wyłoni szkolnych laureatów 

(max po 3 w każdej dziedzinie, w podziale na kategorie wiekowe 

odpowiadające klasom I – III, IV –VI, VII – VIII).  

Z jednej szkoły można zgłosić max 36 prac laureatów szkolnych. 



 

Przebieg Konkursu 
  

 

• Wybrane prace należy oznaczyć nazwą szkoły (pieczęć lub opis), klasy 

oraz imieniem i nazwiskiem autora i nauczyciela prowadzącego 

/koordynatora.  

 

• Koordynator dostarcza prace do MZGOK Sp. z o. o. w Koninie,  

w terminie do dnia 5 maja 2023r., (pok.13). 

 

• Szkolna komisja konkursowa jednocześnie wybiera i zgłasza   

5 – osobową (załącznik nr 1) drużynę, która będzie reprezentować szkołę 

w IV etapie finałowym EKO-GRZE.  

 



 

Przebieg Konkursu 
 

 

Etap III – Ocena prac 

 

 

 Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Zarządu  MZGOK 

Sp. z o.o. w skład której wchodzą przedstawiciele: Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli, Młodzieżowego Domu Kultury, Centrum Kultury i Sztuki, Urzędu 

Miasta - wydziałów Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Oświaty oraz 

pracowników MZGOK Sp. z o.o. 

 

 Komisja ustala organizację pracy uwzględniając specyfikę poszczególnych 

dziedzin, szczególnie podkreślając aby dostarczone prace opierały się na 

gospodarce odpadów prowadzonej w naszym subregionie, a nie były poparte 

informacją z materiałów publicystycznych. 

 

 Komisja ocenia prace, wyłania laureatów w poszczególnych dziedzinach  

i sporządza protokół.  

 



Przebieg Konkursu 

 
Etap IV – Finał Konkursu – odbędzie się 14 czerwca 2023r. 

 

 
 Zgłoszone drużyny szkolne, o których mowa w § 4 Etap II pkt 5 uczestniczą  

w EKO-GRZE  „Ze Spalarkiem krok po kroku …. czyli jak wędrują odpady”  

 

 Drużyny tworzą uczestnicy biorący udział w wymienionych w par.3 

Regulaminu dziedzinach konkursowych lub wytypowani przez koordynatorów 

spośród innych osób z danej szkoły. 

 

 Uczestnicy mają za zadanie wykonać krótkie czynności praktyczne lub 

odpowiadać na pytania na 5 stanowiskach.  

 

 Przed rozpoczęciem gry drużyny otrzymują mapę i scenariusz.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebieg Konkursu 

 Tematyka zadań praktycznych do wykonania oraz quizów jest 

nawiązaniem do zagadnień przedstawionych uczestnikom  

w przekazanych szkołom materiałach edukacyjnych.  

 Na każdym z pięciu stanowisk oceniana jest poprawność i czas 

wykonania zadania.  

 Punkt START/STOP EKO-GRY jest również miejscem, w którym 

odbędzie się  Finał Konkursu tj. Park im Fryderyka Chopina.  

W przypadku niekorzystnej pogody miejsce finału zostanie 

przeniesione, o czym poinformuje uczestników organizator. 

 Finał Konkursu, wzbogacony występami artystycznymi dzieci  

i młodzieży jest podsumowaniem Konkursu „Świat czysty jest 

piękniejszy, od Ciebie zależy czy będzie taki” i okazją do wręczenia 

nagród drużynom uczestniczącym w EKO-GRZE oraz laureatom 

poszczególnych kategorii. 

 Zastrzega się możliwość odwołania etapu IV – Finału konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Warunki i zasady udziału w Konkursie 

 Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej , 

który wyrazi chęć wzięcia w nim udziału na etapie szkolnym.  

 

 Do etapu ocen prac przystępują uczniowie, którzy zostali laureatami 

etapu szkolnego, a ich prace zostały przekazane do oceny Komisji 

Konkursowej powołanej przez Prezesa MZGOK Sp. z o.o. w terminie 

do 5 maja 2023r. 

 

 Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza Karta Zgłoszenia, 

stanowiącego załącznik nr1, a Oświadczenie o zgodzie 

rodzica/opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie danych 

osobowych  i udostępnianie przesłanych prac na konkurs, stanowiące 

załącznik nr 2 dostarczane jest wraz z pracą konkursową. 

 



Warunki i zasady udziału w Konkursie  

 Zgłoszenie, w którym uczestnicy przystąpili do Konkursu zawiera 

pełną nazwę i adres szkoły, nazwisko opiekuna/koordynatora  

laureatów etapu szkolnego, nr telefonu oraz adres e-mail, 

potwierdzenie dyrektora szkoły. 

 

 Uzupełniony formularz zgłoszeniowy należy odesłać pocztą 

elektroniczną na adres:   r.tomczak@mzgok.konin.pl 

  

KONKURS EKOLOGICZNY 

„ Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy będzie taki” 
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Postanowienia końcowe 

 Uczestnicy wraz z opiekunami we własnym zakresie organizują 

dojazd na Finał Konkursu. 

 Dane osobowe uczestników są wykorzystane wyłącznie w celu 

organizacji Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców i przyznania 

nagród. Uczestnik oraz jego rodzic lub opiekun prawny wyrażają 

zgodę na przetwarzanie (imię i nazwisko, wiek, nazwa placówki do 

której uczęszcza) i publikowanie danych uczestnika oraz 

przesłanych prac na stronie internetowej www.mzgok.konin.pl  

 Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników 

Konkursu, zdjęć z Konkursu, a w szczególności do publikacji 

informacji o laureatach Konkursu na stronie internetowej 

www.mzgok.konin.pl oraz w prasie, radio i TV. 
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Postanowienia końcowe  

• Prace Konkursowe podlegają utrwaleniu na nośniku elektronicznym 

przez organizatora konkursu. Na życzenie szkoły oryginały prac 

podlegają zwrotowi. Pozostałe po utrwaleniu ulegają likwidacji. 

• W Konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wystawiane  

w poprzednich edycjach Konkursu oraz prace, które były 

wystawiane i nagradzane w innych konkursach z zakresu dziedziny 

ekologii.  

• Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego 

regulaminu, rozstrzygania spraw spornych oraz decyzji  

w sprawach w nim nie ujętych. 
 

Załącznik Nr 1 – Karta zgłoszenia do udziału w Konkursie „Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy 

czy będzie taki”. 

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie, zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie danych 

osobowych i udostępnianie przesłanych prac na konkurs „Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy 

czy będzie taki”. 

 



 

  Źródła wiedzy  

o MZGOK Sp. z o.o.  

 

 

Elżbieta Streker-Dembińska 
 



Zapraszamy do zwiedzania 

obiektów MZGOK Sp. z o.o.  
 




