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Warsztaty i pikniki edukacyjne
We wrześniu Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wznowi na tere-

nie ostrowieckich publicznych placówek oświatowych działania 
dot. gospodarki odpadami komunalnymi w ramach projektu „EKO 
OSTROWIEC” Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca 
zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowa-
nia z odpadami – edycja 2014, dofinansowanego ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kielcach. 

Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w formie dotacji 
w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych, tj. 96 723,00 zł.

We wrześniu zaplanowano przeprowadzenie na terenie najwięk-
szych ostrowieckich osiedli mieszkaniowych trzech pikników edu-
kacyjnych pn. „Dorośli i dzieci segregują śmieci”. Zorganizowa-
ne zostaną przy współpracy z przedszkolami publicznymi: przy 
Publicznym Przedszkolu nr 21, os. Stawki 43, w dniu 19 września 
2014 r. w godz. 15.00-19.00, przy Publicznym Przedszkolu nr 7, 
os. Słoneczne 28,  w dniu 26  września 2014 r. w godz. 15.00-18.00 
oraz przy Publicznym Przedszkolu nr 15, os. Ogrody 27  w dniu 
27  września 2014 r. w godz. 13.00-15.00.

Dzięki  dotacji z WFOŚiGW zostały zakupione nagrody dla dzie-
ci biorących udział  w piknikowych konkursach edukacyjnych oraz 
materiały edukacyjno-plastyczne potrzebne do organizacji stoisk 
ekologicznych i wspomnianych konkursów dla dzieci. 

Dodatkową atrakcją dla uczniów publicznych szkół podstawowych 
i gimnazjów będą ogłoszone we wrześniu konkursy tematyczne:

1) dla uczniów szkół podstawowych klas I – III – konkurs pla-
styczny  pn. „Drugie życie produktów”;

2) dla uczniów szkół podstawowych klas IV – VI konkurs „Dru-
gie życie produktów – wykonanie dzieła sztuki z odzyskanych 
surowców”;

3) dla uczniów szkół gimnazjalnych konkurs „Drugie życie 
produktów – wykonanie przedmiotu użytkowego z odzyskanych 
surowców”.

Z otrzymanej  dotacji dla laureatów zostały zakupione atrakcyjne 
nagrody. Za zdobycie miejsca: 

I – tablet; II – aparat fotograficzny; III – mp4. O konkursach i ich 

zasadach zostaną powiadomione placówki oświatowe. 
We wrześniu zostaną również wznowione trzygodzinne warszta-

ty edukacyjne dla dzieci  i młodzieży uczącej się w ostrowieckich 
publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach pn. „Daj się prze-
robić”. Uczestnicy otrzymają w ich trakcie poczęstunek. Do tej pory 
przeprowadzono 10 edycji warsztatów w Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Projektem tym zosta-
li objęci uczniowie klas drugich i trzecich. Zajęcia były prowadzo-
ne z wykorzystaniem wielu metod aktywizujących i środków mul-
timedialnych. Uczniowie, pod okiem prowadzącego warsztaty pana 
Jacka Szafrańskiego, dowiedzieli się, jak ważna jest segregacja 
śmieci, co można z nich odzyskać, a co unieszkodliwić, co to jest 
recykling. Zdobyta wiedza  na pewno przyczyni się do ochrony śro-
dowiska naturalnego, które odpłaci się czystym powietrzem, bujną 
zielenią i lepszą jakością życia. W ramach projektu przewidziano 
jeszcze organizację 18 edycji warsztatów.

Herakles i superbohater w Ostrowcu

W ramach projektu Eko Ostrowiec, aby przybliżyć mieszkańcom 
naszego miasta zagadnienia dotyczące właściwego postępowania z 
odpadami komunalnymi, poprzez lokalne media, TV Ostrowiec oraz 

TV Krzemionki są emitowane animowane filmy edukacyjne. Pierw-
szy poświęcony jest tematyce związanej z zapobieganiem powsta-
waniu odpadów i właściwym postępowaniem z nimi. Nosi on tytuł 
„Herakles i jego kolejna praca”. Z kolei „Super bohater i banda śmie-
ci” porusza problem odpadów niebezpiecznych i innych odpadów 

podlegających selektywnej zbiórce. Oba filmy można obejrzeć na 
stronie www.eko.um.ostrowiec.pl lub na kanale youtube.

 Dodatkowo projekt Eko Ostrowiec przewiduje wykonanie 2 
tys. kolorowych tablic informujących o prawidłowym segregowa-
niu i przygotowaniu odpadów przed wyrzuceniem. Tablice zostaną 
umieszczone w klatkach schodowych bloków do końca tego roku.

Odpady budowlane – co z nimi zrobić?
Ważną grupą odpadów, którą należy wydzielić ze strumienia 

odpadów komunalnych, są odpady budowlane, pochodzące z remon-
tów i rozbiórek. Nie mogą one być oddawane razem z innymi odpa-
dami selektywnie zbieranymi, nie mogą również trafić do odpadów 
zmieszanych. 

Do odpadów budowlanych zaliczamy m.in.:
• gruz ceglany, ceramiczny i betonowy (cegły, pustaki, dachówki 

ceramiczne i betonowe),
• elementy ceramiki (płytki, armatura sanitarna),
• instalacje metalowe i winidurowe (wanny, armatura, przewody 

wodociągowe i kanalizacyjne),
• odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych (futryny, drzwi, 

okna, posadzki, boazeria),
• złom i stal zbrojeniowa,
• gleba i grunt z wykopów,
• folie (przeciwwilgociowe, przeciwwiatrowe i inne),
• styropian budowlany,
• wełna mineralna, smoła, papa,
• tapety, płyty gipsowe,
• cement, gips, wapno,
• elementy plastikowe (np. zadaszenia, rury, okna, wykładziny 

podłogowe),
• elementy drewniane i drewnopodobne niezaliczane do odpa-

dów wielkogabarytowych.
Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogą się pozbywać 

odpadów budowlanych w ramach ponoszonej przez nich opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powinni je dostarczyć 
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów KLAMOT, mieszczą-
cego się przy ul. J. Gulińskiego 13A. Inną formą jest zbieranie tych 
odpadów na własnej nieruchomości w kontenerach lub workach big 
bag na gruz. Dostarczane są one wówczas przez firmę wywozową na 
podstawie odrębnej umowy.

Pamiętajmy również o tym, że w trakcie remontów czy budów 
powstają inne odpady, np.: farby, lakiery, kleje i żywice. Te rów-
nież, ze względu swój niebezpieczny charakter, koniecznie powinni-
śmy wydzielić z odpadów powstających w naszych gospodarstwach 
domowych i zawieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
KLAMOT.

Więcej informacji nt. właściwego postępowania z odpadami 
komunalnymi i realizowanego projektu można uzyskać na ekolo-
gicznej stronie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski www.eko.um.ostro-
wiec.pl. 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”


