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ROZDZIAŁ XIII 
 

DZIAŁANIA NA RZECZ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 
 

(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie) 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie zwrócił się w połowie 

2006 roku do wybranych organizacji i jednostek samorządowych województwa o przesłanie 

materiałów dotyczących podejmowanych działań dotyczących edukacji ekologicznej, 

organizacji imprez proekologicznych oraz innych przedsięwzięć służących podnoszeniu 

świadomości ekologicznej społeczeństwa. Z nadesłanych materiałów wynika, że zakres 

działania tych jednostek w edukacji proekologicznej jest bardzo szeroki. 
 

1. Związek Komunalny „WISŁOK” 

 
(Związek Komunalny „WISŁOK”) 

 
Związek Komunalny „Wisłok” od 1999 roku prowadzi edukację ekologiczną skierowaną do 

wszystkich grup społecznych z terenu gmin członkowskich. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej 

podejmowane w 2005 roku koncentrowały się głównie na realizacji Programu Edukacji Ekologicznej 

„WISŁOK dla Europy”, przyjętego Uchwałą nr III/V/26/04 Zgromadzenia Związku Komunalnego 

„Wisłok” z dnia 27 lutego 2004 r. Podejmowane działania to: 

 

1.1. Działania w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej 

 
Program warsztatów edukacyjnych pn.: Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii  

Program realizowany jest od 1999 roku. Do roku 2005 przeprowadzono 500 wypraw z 

udziałem 15 000 dzieci i ponad 1 200 nauczycieli. W 2005 roku w ramach programu przeprowadzono 

84 wyjazdy, w których udział wzięło ok. 2 500 dzieci i 210 nauczycieli. Na wszystkich wyjazdach 

realizowano podobne i typowe dla programu elementy metodyczne tj. zwiedzanie oczyszczalni 

ścieków oraz blok interaktywnych gier, zabaw i ćwiczeń dotyczących odpowiedzialnej gospodarki 

odpadami komunalnymi, segregacji odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych. Trasy 

rozpoczynają się w Rzeszowie w modelowym gnieździe recyklingowym przy Szkole Podstawowej nr 

27, ul. Krzyżanowskiego, a ich zakończenie w większości przypadków realizowano w formie biwaku 

ekologicznego z ogniskiem w leśnej otulinie rezerwatów. 

W 2005 roku dla potrzeb projektu opracowano 2 nowe trasy edukacyjne na terenie gminy 

Świlcza oraz Ostrów. 

16 wyjazdów „Wypraw...” zostało zrealizowane przy współpracy z Telewizją Polską S.A. 

Oddział w Rzeszowie i wyemitowane na antenie Regionalnej TVP3. 

Związek Komunalny „Wisłok” w ramach wniosku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Komunalnych Związków Gmin pn.: „Europejska Akademia Ekologii uczy segregować odpady 

opakowaniowe” złożonego do NFOŚiGW został Krajowym Koordynatorem Projektu „Wypraw…” w 

gminach Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (pomorskie), Związku 

Międzygminnego „OBRA” (wielkopolskie) i Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa 

(małopolskie).  

 

1.2. Konferencje, szkolenia, warsztaty 
 

W ramach szerokiej edukacji ekologicznej prowadzono: 

Warsztaty szkoleniowe dla Gminnych Koordynatorów Edukacji Ekologicznej oraz nauczycieli 
(luty 2005). 

Szkolenie skierowane do Gminnych Koordynatorów Edukacji Ekologicznej oraz nauczycieli 

dotyczyło problemu zbiórki olejów przepracowanych, która na terenie związku odbywa się w ramach 
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„Podkarpackiego Systemu Zbiórki Olejów Przepracowanych”. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z 

aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz otrzymali pakiet edukacyjny przeznaczony do 

pracy z wychowankami podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych. 

Podczas szkolenia poruszono problematykę zbiórki zużytych ogniw elektrycznych 

realizowanej w ramach „Podkarpackiego Systemu Selektywnej Zbiórki Zużytych Baterii”. 

Uczestników warsztatów zapoznano również z nowym regulaminem konkursu na zbiórkę zużytych 

baterii. 

 

Kongres Europejskich Liderów Ekologii (maj 2005). 
Związek Komunalny „Wisłok” przy współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania 

w Rzeszowie zorganizował Kongres Europejskich Liderów Ekologii połączony ze szkoleniem dla 

wójtów, burmistrzów oraz pracowników gmin pn.: „Indywidualne oczyszczalnie ścieków w strategii 

ochrony wody Podkarpacia oraz szkoleniem w 

ramach „Podkarpackiego Systemu Zbiórki Olejów 

Przepracowanych”. Kongres miał charakter 

wyjazdowy i odbywał się na trasie Rzeszów – 

Dębowiec – Krempna – Jedlicze. Udział w kongresie 

wzięli przedstawiciele austriackiej grupy zajmującej 

się ochroną środowiska Austrian Water oraz 

Lwowskiego Regionalnego Oddziału 

Stowarzyszenia Miast Ukrainy. 

 

Szkolenia przewodników ekologów (maj, 
wrzesień 2005). 

Dla potrzeb realizacji projektu „Wyprawy w 

poszukiwaniu Ekolandii” Referat Edukacji Ekologicznej Związku Komunalnego „Wisłok” 

przygotował i przeprowadził szkolenie dla przewodników-ekologów programu. Uczestnicy szkolenia 

zapoznali się szczegółowo z metodologią pracy z dziećmi oraz przepisami ochrony środowiska, w 

szczególności aktami prawnymi dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. 

 

Cykl szkoleń dla zarządzających lokalnymi Zakładami Gospodarki Komunalnej (lipiec, listopad 
2005). 

Cykl szkoleń i warsztatów kierowany był głównie do pracowników zakładów gospodarki 

odpadami z terenu gmin Związku Komunalnego „Wisłok”. W cyklu szkoleń uczestniczyli również 
przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Tematyka warsztatów dotyczyła zmian w 

ustawach „odpadowych” (Cydzyna), nowoczesnych technologii zagospodarowania odpadów 

(Poznań), zbiórki opakowań szklanych oraz zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych 

(Rzeszów). 

 

Cykl szkoleń ekologicznych dla dzieci i nauczycieli (wrzesień-grudzień 2005). 
Cykl szkoleń ekologicznych dla dzieci i nauczycieli z rzeszowskich szkół prowadzony był 

przez Związek Komunalny „Wisłok” na zlecenie MPGK Rzeszów. Pogadanki w szkołach dotyczyły 

przede wszystkim utrzymania czystości brzegów Wisłoka oraz selektywnej zbiórki odpadów 

opakowaniowych. 

 

W akcji szkoleniowej Związku Komunalnego „Wisłok” wzięło udział 20 Gminnych 

Koordynatorów Edukacji Ekologicznej, 50 przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, ok. 90 nauczycieli, 

10 pracowników zakładów gospodarki komunalnej, 15 przewodników-ekologów oraz ok. 500 dzieci i 

młodzieży szkolnej. 

 

1.3. Konkursy i inne przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną 
 

Konkurs „Łowcy baterii” 
Związek Komunalny „Wisłok” w 2002 roku przy współpracy z rzeszowską Firmą „EKO-

TOP” ogłaszając konkurs „Łowcy baterii” zainicjował powstanie Podkarpackiego Systemu 
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Selektywnej Zbiórki Zużytych Baterii. Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Firm Partnerskich udało się zakupić 
pojemniki specjalistyczne do prowadzenia systemu. Od 2004 roku w systemie zaczęło funkcjonować 
460 jednorazowych 10 l pojemników do zbiórki baterii, 100 pojemników 10 l rozstawionych na 

terenie miasta Rzeszów w „gniazdach pojemników na odpady”, 80 pojemników 20 i 30 l 

rozstawionych w budynkach administracji spółdzielni mieszkaniowych w Rzeszowie, 263 pojemniki 

80 l rozstawione w szkołach i instytucjach handlowych z terenu gmin Związku. 

W 2005 roku uczniowie w ramach konkursu zebrali 10,3 ton zużytych baterii. 

Gminy Związku Komunalnego „Wisłok” za zbiórkę baterii zajęły I miejsce w konkursie o Puchar 

Recyklingu w kategorii Zielona Bateria. 

 

Konkursy organizowane w ramach Podkarpackiego Systemu Zbiórki Olejów Przepracowanych 
W styczniu 2004 roku Związek Komunalny „Wisłok” zawarł porozumienie z Konsorcjum 

Olejów Przepracowanych – Organizacja Odzysku S. A. Jedlicze na wspólną realizację 
„Podkarpackiego Systemu Zbiórki Olejów Przepracowanych”. W ramach systemu w 20 gminach 

(Iwierzyce, Błażowa, Strzyżów, Niebylec, Czudec, Czarna, Głogów Młp., Dynów, Boguchwała, 

Chmielnik, Wiśniowa, Świlcza, Łańcut, Tyczyn, Krasne, Hyżne, Rakszawa, Sokołów Młp., Frysztak, 

Lubenia) zostały posadowione pojemniki do zbiórki olejów przepracowanych. 

W 2005 roku w ramach Systemu związek przygotował i poprowadził konkursy promujące 

zbiórkę olejów przepracowanych: 

• Konkurs na scenariusz lekcji o olejach przepracowanych, 

• Konkurs dla „Promotorów Podkarpackiego Systemu Zbiórki Olejów Przepracowanych”, 

• Konkurs dla „Poszukiwaczy Zaginionego Oleju Przepracowanego”, 

• Konkurs na piosenkę o olejach przepracowanych, 

• Konkurs literacki nt. olejów przepracowanych. 

W konkursach tych wzięło udział ponad 250 dzieci i 50 nauczycieli ze szkół z terenu Związku 

Komunalnego „Wisłok” 

 

I edycja Konkursu „Przybysz z planety WEEE” 
W dniu 1 lipca 2005 roku Sejm RP przyjął ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym. Ustawa transponuje do prawa krajowego wymagania Unii Europejskiej zawarte w 

Dyrektywie 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. Dyrektywa ta nakłada na państwo członkowskie obowiązek zebrania, co najmniej 4 

kg sprzętu elektrycznego i elektronicznego na mieszkańca rocznie. Polska musi osiągnąć ten poziom 

już od stycznia 2008 roku. 

Związek Komunalny „Wisłok” wychodząc naprzeciw obowiązkom wynikającym z w/w 

ustawy celem promocji zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych ogłosił konkurs dla szkół pt. 

„Przybysz z planety WEEE” (skrót z ang. Waste Electrical and Electronic Equipment – nawiązanie do 

nazwy dyrektywy unijnej). Wg regulaminu zadaniem szkół było skonstruowanie instalacji 

przestrzennej, składającej się ze zużytych części elektrycznych i elektronicznych, przedstawiającej 

„Przybysza z planety WEEE”. 

Do konkursu zgłoszono 46 prac z terenu 

gmin Związku Komunalnego „Wisłok”. Do finałowej 

oceny konkursu zakwalifikowano 21 prac. 

W grudniu 2005 roku odbyły się wystawy 

pokonkursowe prac na terenie Uniwersytetu 

Rzeszowskiego oraz w Podkarpackim Urzędzie 

Wojewódzkim. Konkurs promowała TVP Oddział 

Rzeszów. 

 

Jarmark Ekologiczny „S.O.S. dla Ziemi” z okazji 

obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska. 
Od 1999 roku Związek Komunalny „Wisłok” 

regularnie organizuje plenerowe jarmarki ekologiczne 

z okazji Międzynarodowych Dni Ziemi lub Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Każdorazowo 
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wydarzenia te były bardzo wysoko oceniane przez ogół uczestników i co roku wszyscy obecni 

wyrażali chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu wydarzeniach. Jarmark Ekologiczny „SOS dla 

Ziemi” z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbył się 3 czerwca 2005 roku. 

W ramach imprezy odbyły się pokazy związane z ekologią i ochroną środowiska, happeningi 

przygotowane przez środowiska szkolne i organizacje prośrodowiskowe, występy artystyczne oraz 

gry. Rozstrzygnięto konkursy:  

• V Mistrzostwa Polski w przenoszeniu butelek PET, 

• na najciekawszy pojazd napędzany energią ze źródeł odnawialnych, 

• na zbiórkę surowców wtórnych w formie happeningu „Mrówki” (młodzi ekolodzy przynieśli 
ze sobą 560 kg makulatury, 85 kg butelek typu PET i 12 kg puszek aluminiowych. Zebrane 

surowce zostały przekazane do recyklingu). 

Przy współpracy z firmą „EKO-TOP” zorganizowano Punkt Przyjmowania Odpadów 

Niebezpiecznych. Uczestnicy imprezy mogli nieodpłatnie oddać odpady niebezpieczne wszystkich 

rodzajów, które znajdują się w gospodarstwach domowych (przeterminowane lekarstwa, świetlówki, 

termometry, puszki po zużytych farbach i lakierach, itp.). Ogółem uczestnicy imprezy oddali do 

profesjonalnej utylizacji ok. 200 kg odpadów niebezpiecznych. 

Jak co roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie demonstrował 

mobilne laboratorium do pomiarów stanu środowiska, a pracownicy Inspektoratu udzielali 

szczegółowych informacji nt. głównych źródeł skażeń, czystości poszczególnych komponentów 

środowiska, zakresu obowiązków i uprawnień Inspektoratu itp. Najbardziej zaangażowani ekolodzy 

otrzymywali również aktualne pozycje wydawnicze przygotowane przez WIOŚ w Rzeszowie. 

W jarmarku udział wzięło ok. 1 500 uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców Rzeszowa. 

 

Sprzątanie Świata – Podkarpacie 2005 
Od 1999 roku Związek Komunalny „Wisłok” jest koordynatorem wojewódzkim Akcji 

Sprzątanie Świata – Podkarpacie. Akcja na terenie województwa podkarpackiego była co roku jedną z 

największych w skali ogólnokrajowej. Brało w niej udział blisko 200 000 mieszkańców, głównie 

dzieci i młodzieży oraz wolontariuszy. Związek za pośrednictwem starostw powiatowych oraz 

urzędów gmin dostarczał dla uczestników worki i rękawice niezbędne do prowadzenia akcji oraz 

materiały informacyjno promocyjne. 

W 2005 roku ze względu na brak dofinansowania do zakupu worków i rękawic akcja 

„Sprzątanie Świata” pomimo prowadzonych działań promocyjnych nie osiągnęła znaczących efektów 

ekologicznych i miała charakter lokalnych działań. 
Podczas akcji „Sprzątanie Świata – 2005” przy współpracy z firmą „EKO-TOP” z Rzeszowa 

na terenie miasta Rzeszowa zorganizowano przez 3 dni, 8 objazdowych punktów zbiórki odpadów 

niebezpiecznych. Pilotażowa akcja została nagłośniona medialnie i spotkała się z odzewem 

(szczególnie młodych) mieszkańców Rzeszowa. W trakcie zbiórki udało się zebrać 1 tonę 
niebezpiecznych domowych odpadów. 

 

VI Kongres Liderów Ekologii 
Zgodnie z założeniami programu „WISŁOK dla Europy” Związek Komunalny „Wisłok” 

zorganizował VI Kongres Liderów Ekologii stanowiący podsumowanie działań gmin z 5 powiatów 

województwa podkarpackiego w ramach szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. Kongres zgodnie z 

przyjętą tradycją odbywa się na terenie rzeszowskich wyższych uczelni i w 2005 roku został 

zorganizowany na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Kongres został podzielony na 2 części: panel dyskusyjny dla dorosłych oraz gala laureatów dla 

dzieci i dorosłych. Podczas panelu dyskusyjnego została poruszona problematyka gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi w świetle nowych obowiązków i zmian w prawodawstwie UE. Panel dyskusyjny 

zakończyła konferencja prasowa. 

Podczas gali laureatów zostały rozstrzygnięte konkursy ekologiczne i wręczono nagrody 

laureatom. 

W kongresie wzięło udział ok. 400 liderów ekologii: przedstawicieli administracji rządowej i 

samorządowej, dzieci i nauczycieli, przedstawicieli organizacji ekologicznych.  
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2. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 
 

(Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego) 

 
Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego powstał w 1996 roku. Obecnie w jego 

skład wchodzą gminy: Gmina Miejska Dynów, Gmina Wiejska Dynów, Nozdrzec, Dubiecko, Dydnia 

oraz Krzywcza. Dążeniem ZGTPD jest praktyczne wykorzystanie elementów z życia społecznego, 

kulturowego i etnicznego w trosce o rozwój i zachowanie jego walorów ekologicznych. 

Związek zajmuje się głównie działalnością na rzecz rozwoju turystyki, infrastruktury 

okołoturystycznej, promocji lokalnych i europejskich zasobów dziedzictwa kulturowego, ochrony 

środowiska i integracji z Unią Europejską. 
Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, który działa na terenie województwa 

podkarpackiego już ponad dziesięć lat, jest organizatorem wielu akcji ekologicznych, wśród których w 

2005 roku zorganizowane zostały: 

 

II Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”  
Tematyka jej dotyczyła ochrony środowiska, 

walorów przyrodniczych oraz rozwoju turystyki w dolinie 

Sanu. Miała za zadanie skupić wokół idei „Błękitnego 

Sanu” naukowców, dydaktyków oraz działaczy 

gospodarczych i społecznych z kraju i zagranicy. 

 

„Leon Czyściciel - sprzątamy rzekę San”  
W akcji tej brała udział młodzież gimnazjalna z 

miejscowości leżących wzdłuż Sanu z terenu ZGTPD. 

Akcja miała na celu zmobilizowanie i zintegrowanie uczestników do niezbędnych działań, 

które będą wpływać na rzecz podniesienia jakości wód, poprzez przeprowadzenie akcji sprzątania oraz 

propagowanie wiedzy na tematy ekologiczne i przyrodnicze będące niezbędnym elementem poprawy 

świadomości ekologicznej społeczności lokalnej. Podstawowym zadaniem jest poprawa jakości wód 

Sanu i jego dopływów (docelowo osiągnięcie I-ej klasy czystości wody pod względem fizyko-

chemicznym oraz skażenia bakteriologicznego), gdyż czysta woda jest jednym z niezbędnych 

czynników potrzebnych do rozwoju regionu pod względem turystycznym i rekreacyjno-

wypoczynkowym. 

Akcja swym zasięgiem obejmuje tereny dorzecza Sanu na obszarze czterech powiatów: 

sanockiego, brzozowskiego, rzeszowskiego i przemyskiego. Są to tereny o dużym znaczeniu 

przyrodniczym, znajdują się tutaj: Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego i Przemysko - 

Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu, a także liczne rezerwaty florystyczne. Projekt ma na celu 

pokazać, że San powinien być czysty dla potrzeb turystyki wodnej, wędkarstwa i rekreacji, 

uświadomić do czego używana jest woda i jaka powinna być pod względem czystości, co należy 

zrobić dziś, a co jutro, abyśmy się wzajemnie nie truli, zmobilizować i zintegrować władze, 

społeczność lokalną, młodzież szkolną do niezbędnych działań, które będą wpływać na zmianę 
naszych przyzwyczajeń i stylu życia na bardziej przyjazny środowisku, przy jednoczesnym wdrażaniu 

nawyków dbania o nie. W ramach tego projektu ogłoszone zostały dwa konkursy plastyczne, na które 

zawsze spływa mnóstwo prac. 

Eko-Rajd po Pogórzu Dynowskim. Szósta edycja 

poświęcona była ochronie powietrza atmosferycznego. 

Udział w nim bierze młodzież gimnazjalna z terenu 

Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego z 

trzech powiatów: brzozowskiego, przemyskiego i 

rzeszowskiego. Eko-Rajd jest wspólną okazją do 

przekazania młodzieży szerokiej wiedzy o sposobach 

ochrony środowiska, podejmowania działań 

chroniących zdrowie własne i najbliższego otoczenia, 

stworzenie możliwości oddziaływania poprzez edukację 
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młodzieży na ich najbliższych. Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza nie tylko pozytywnie wpłynie 

na poprawę jakości gleb, wód powierzchniowych, ale w znacznym stopniu przyczyni się do 

polepszenia stanu zdrowia ludzi. Bliski kontakt z naturą umożliwia młodzieży rozwinięcie oraz 

umocnienie partnerskiego stosunku do przyrody, w którym nie ma miejsca na agresję. W ramach tej 

imprezy ekologicznej ogłoszone są konkursy na najlepsze logo, formę literacką, konkurs plastyczny i 

fotograficzny, których rozstrzygnięcie i wręczenie nagród następuje podczas rajdu. Rajdowi 

towarzyszą także specjalnie wydane materiały edukacyjno-informacyjne, które mają za zadanie 

ułatwienie przekazania młodzieży niezbędnej wiedzy. 

 

Europejska Debata Publiczna „Marka 
turystyczna – rola i znaczenie w Unii 
Europejskiej” odbyła się 4 listopada 2005 r. w 

Dubiecku. Miała na celu wyznaczenie nowych 

kierunków działania przy współpracy z różnymi 

instytucjami. Zorganizowania została przez ZGTPD 

przy współpracy Urzędu Gminy w Dubiecku, a 

sfinansowana z funduszy Urzędu Komitetu 

Integracji Europejskiej w Warszawie. Do udziału w 

debacie zostali zaproszeni przedstawiciele uczelni 

wyższych, stowarzyszeń, firm consultingowych, 

młodzież, przedstawiciele gmin wchodzących w 

skład Związku oraz osoby zajmujące się agroturystyką. 
 
3. Gminy i ich działania na rzecz ekologii – wybrane przykłady 
 

(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie) 

 

 W województwie podkarpackim wiele gmin, podejmuje działania na rzecz ochrony 

środowiska. Szczegółowo zadania w tym zakresie zostały określone w powiatowych i gminnych 

planach ochrony środowiska oraz planach gospodarki odpadami. Ważna rolę w realizacji 

przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska spełnia edukacja ekologiczna. 

 Miasto Rzeszów otrzymało 3 lutego 2006r. certyfikat „Powiat Przyjazny Środowisku” 

Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, przyznany przez Centrum Wspierania 

Inicjatyw Pozarządowych, pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gmina 

jesienią 2005 roku zorganizowała kampanię „Sprzątanie Brzegów Wisłoka”, której uczestnikami była 

młodzież szkolna, dzieci z placówek oświatowych, harcerze, a także Koło Studentów Przyrodników. 

Gmina stara się zwalczać szrotówka kasztanowcowiaczka podczas kampanii: „Ochrona kasztanowców 

białych”, gdyż uważa że zdrowe drzewa są wizytówką miasta i warunkiem lepszego życia 

mieszkańców. Organizowane są także liczne warsztaty ekologiczne przygotowywane przez 

rzeszowskie szkoły, np. „Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii”, wydawane ulotki propagujące 

selektywna zbiórkę odpadów oraz liczne konkursy szkolne, np. „I Ty możesz zostać ekologiem”. 

Dla Gminy Dębica edukacja ekologiczna jest jednym z głównych kierunków działań 
samorządowych. Realizacja zajęć lekcyjnych zawierających elementy edukacji ekologicznej 

rozpoczyna się już w przedszkolach i kontynuowana w szkołach, obejmuje takie działania jak: 

coroczne uczestnictwo w akcjach „Sprzątanie Świata”, „Dni Ziemi”, wycieczkach krajoznawczych 

oraz udział w programach edukacyjnych (m.in. rozwijanie nawyków proekologicznych, zbiórki 

surowców wtórnych, akcje dokarmiania zwierząt, sadzenie drzew). W celu uzyskania jak najlepszego 

efektu promocyjnego przedsięwzięć ekologicznych organizowanych w Gminie Dębica wykorzystuje 

się wszystkie możliwe środki przekazu: radio i telewizję, prasę o zasięgu lokalnym, informacje 

umieszczane na stronach internetowych gminy, foldery, filmy np. „Ekologia i Ochrona Środowiska w 

Gminie Dębica” oraz „Edukacja ekologiczna w Gminie Dębica”. Od 2004 roku gmina jest laureatem 

konkursu „Gmina Przyjazna Środowisku” oraz „Gmina Fair Play”. Duże znaczenie proekologiczne ma 

organizowany od kilku lat Konkurs Ekologiczny. Jego głównym celem jest zainteresowanie 

mieszkańców, tych najmłodszych jak i najstarszych, problematyką ochrony środowiska. Zmagania 
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konkursowe odbywają się w kategorii: sołectw, szkół oraz sołtysów. Podsumowaniem konkursu jest 

Festyn Ekologiczny. Duże znaczenie w kształtowaniu nawyków i zachowań proekologicznych wśród 

mieszkańców gminy, odgrywa powołana z dniem 01.01.2006r. Straż Gminna, której podstawowym 

zadaniem jest sprawowanie kontroli w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Dębica.  

Działania Gminy Ustrzyki Dolne w zakresie ochrony środowiska to szeroko pojęta edukacja 

ekologiczna prowadzona wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przy współudziale szkół, kół LOP, 

Państwowej Akademii Nauk oraz Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego przy Bieszczadzkim Parku 

Narodowym w Ustrzykach Dolnych. Priorytetowym działaniem gminy jest ochrona powietrza, mająca 

na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, poprzez zredukowanie liczby emitorów, modernizację 
źródeł ciepła i instalacji grzewczych. Za swoją działalność gmina uzyskała I miejsce w konkursie 

„Nasza Gmina w Europie”, w kategorii „Ochrona powietrza”. Kolejnym działaniem podejmowanym 

przez gminę jest właściwa gospodarka odpadami i ich selektywna zbiórka oraz planowana na 2007 rok 

budowa „Stacji Przeładunkowej Odpadów z Sortownią”. Gmina stara się także o poprawę czystości 

wód w rzece Strwiąż, jak i dalsze skanalizowanie gminy. 15 stycznia 2005 roku Gmina otrzymała 

tytuł „Gmina Przyjazna Środowisku” w konkursie „Przyjaźni Środowisku” pod patronatem 

honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Gmina Pysznica za priorytet w podejmowanych przedsięwzięciach uważa dbałość o czyste 

środowisko. Świadczą o tym zakończone inwestycje m.in.: budowa stacji segregacji odpadów, 

pierwszy etap budowy kanalizacji z oczyszczalnią ścieków oraz zwodociągowanie terenu gminy w 

98%. Równolegle przy współpracy ze szkołami z terenu gminy prowadzone są działania edukacyjne. 

W szkołach działają szkolne koła Ligi Ochrony Przyrody, a co roku uczniowie uczestniczą w akcji 

„Sprzątanie Świata” i organizują obchody „Dnia Ziemi”. Akcjom tym towarzyszą konkursy 

ekologiczne, audycje radiowe, imprezy środowiskowe o tematyce ekologicznej, zbiórki surowców 

wtórnych. W gminie podejmowane są szeroko zakrojone działania mające na celu podniesienie 

świadomości ekologicznej mieszkańców i dbanie o otoczenie (np. konkurs „Najpiękniejszy ogródek 

przydomowy”). Ich efekty są już zauważalne poprzez widoczną zmianę otoczenia, zwiększenie liczby 

osób segregujących odpady, piękniejsze domy i ogrody. 

 W Gminie Miejskiej Mielec na szczególną uwagę zasługują bardzo licznie przeprowadzane 

przez szkoły różnego typu: ogólnopolskie i regionalne konkursy wiedzy ekologicznej, konkursy 

plastyczne poświęcone ekologii, apele, przeprowadzane akcje („Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, 

„Światowy Dzień Ochrony Środowiska”), zbiórki surowców wtórnych, sadzenie drzew, imprezy 

okolicznościowe, dokarmianie zwierząt, wycieczki do parków narodowych, rezerwatów przyrody, 

lasów, na składowiska odpadów i inne. 

Gmina Leżajsk charakteryzuje się bardzo dobrze rozwiniętym systemem zbiórki odpadów, 

co zawdzięcza prężnie funkcjonującemu Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Leżajsku. 

Rozpoczęcie działań w zakresie zbiórki surowców wtórnych nastąpiło w 1994 roku, kiedy została 

podpisana umowa z Hutą Szkła Jarosław na odbiór stłuczki. Gmina zadbała także o zakup 

pojemników do segregacji surowców, stałe powiększanie ich liczby i objętości, rozszerzanie 

asortymentu odzyskiwanych surowców, ciągłe prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach oraz 

rozpowszechnianie zasad segregacji odpadów w miejskim czasopiśmie „Biuletyn Miejski”. Zakupiono 

prasę do belowania surowców wtórnych (makulatury i plastiku). W 2000 roku wprowadzona została 

zbiórka surowców „u źródła”, każda posesja została wyposażona w komplet worków wraz z 

informatorem ekologicznym oraz terminami odbioru surowców. Działania te pozwoliły na znaczne 

zmniejszenie ilości zgromadzonych odpadów komunalnych w pojemnikach, przez co mniejsza ich 

ilość trafia na składowisko. Obecnie akcja ta obejmuje oprócz mieszkańców Leżajska również osoby 

zamieszkałe w gminach: Żołynia, Grodzisko, Kamień, Kuryłówka, Krzeszów, Księżpol, Biszcza, 

Potok, Raniżów, Markowa, Sieniawa, Tryńcza, Łańcut, Rakszawa, a także ZGK Józefów, Łańcut i 

Przeworsk oraz MZK Jarosław (w sumie 40 gmin z 10 powiatów). 

 

Według danych GUS w województwie podkarpackim w 2004r. wydatkowano łącznie na 

ochronę środowiska i gospodarkę wodną środki w wysokości 290 mln zł, w tym: 42 mln zł na ochronę 
powietrza atmosferycznego i klimat, 221 mln na gospodarkę ściekową i ochronę wód, 25 mln zł na 

gospodarkę odpadami, ochronę i przywrócenie wartości użytkowej gleb oraz wód podziemnych i 

powierzchniowych. Gminami, które wydały najwięcej na te cele były: Pysznica, Boguchwała, Cisna, 

Jasło (gm. wiejska), Z miast na prawach powiatu: Rzeszów, Przemyśl, z gmin miejskich: Jasło, 
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Stalowa Wola, Jarosław. Gminami, które wydały najmniej były: Tarnowiec, Nowy Żmigród, 

Domaradz, Sieniawa. 


