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Gmina Ostrowiec Świętokrzyski rozpoczęła realizację kolejnej - już piątej edycji „EKO 
OSTROWIEC” Kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej zapobiegania 
powstawaniu odpadów i właściwego 
postępowania z odpadami, dofinansowanego 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.  
 
Kampania jest kontynuacją działań 
podejmowanych w latach 2012 - 2015, których 
celem jest aktywizacja społeczności lokalnej w 
działaniu na rzecz poprawy stanu gospodarki 
odpadami, rozwój selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, upowszechnienie zasad 
zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 
właściwego postępowania z odpadami 
komunalnymi.  
 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski na 
realizację ww. zadania otrzyma w 2016 r. 
dofinansowanie z WFOŚiGW w formie dotacji. 
 W ramach kampanii zaplanowano 
przeprowadzenie  16  edycji warsztatów 
edukacyjnych dla 640 dzieci uczących się w 
ostrowieckich szkołach podstawowych. Warsztaty 
będą prowadzone  
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” 
Sp. z o. o. przez doświadczonych pracowników spółki. W ramach zajęć uczestnicy zostaną 
wprowadzeni w problematykę 
działalności Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
(zakres działalności: składowisko, 
mechaniczne przetwarzanie odpadów, 
biologiczne przetwarzanie odpadów, 
kompostownia - produkcja Agro Janik 
Complex), instalacje i urządzenia 
stosowane w zakładzie. Dzieci 
uświadomią sobie jaką drogę 
pokonują odpady, będą miały 
możliwość zobaczyć na własne oczy 
jak funkcjonuje składowisko odpadów 
wraz z całą jego infrastrukturą. 

Dodatkowo projekt przewiduje 
organizację ośmiu pikników 
edukacyjnych pn. „Dorośli i dzieci 
segregują śmieci” na terenie  największych, ostrowieckich osiedli mieszkaniowych, przy 
współpracy z przedszkolami publicznymi. Dzięki  dotacji z WFOŚiGW zostaną zakupione nagrody 
dla dzieci biorących udział w piknikowych konkursach edukacyjnych oraz materiały edukacyjno-
plastyczne potrzebne do organizacji stoisk ekologicznych i wspomnianych konkursów dla dzieci.  
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W miesiącu czerwcu zaplanowano cztery pikniki: 

 przy Publicznym Przedszkolu nr 5, ul. Jasna 4 w dniu 16 czerwca 2016 r. w godz. 14.00-18.00,  
 przy Publicznym Przedszkolu nr 19, os. Ogrody 20 w  dniu 17 czerwca 2016 r. w godz.  

15.00-17.00 

 przy Publicznym Przedszkolu nr 12, os. Słoneczne 5 w  dniu 21 czerwca 2016 r. w godz.  
10.00 -12.30,  

 przy Publicznym Przedszkolu nr 16 os. Pułanki 6 w dniu 21 czerwca 2016 r. w godz.  
15.30-18.30 

 
Wszystkich mieszkańców miasta serdecznie zapraszamy!  
 
Pozostałe pikniki odbędą się we 
wrześniu.  
 Dodatkową atrakcją dla uczniów 
szkół podstawowych będą ogłoszone na 
początku września dwa konkursy 
tematyczne pn. „Drugie życie 
produktu”.  
 
Uczniowie klas I - III szkół 
podstawowych mogą wziąć udział  
w konkursie  polegającym na wykonaniu 
„dzieła sztuki” z odzyskanych surowców, 
natomiast uczniowie Klas IV – VI   
w konkursie na wykonanie „przedmiotu 
użytkowego”  z odzyskanych surowców.  
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na przełomie października  
i listopada 2016 r. Dla laureatów konkursów na każdym szczeblu przewidziano nagrody. 
 Ponadto w ramach kampanii EKO 
OSTROWIEC przygotowana zostanie broszura  
pn. „Śmieci od A do Z”, będzie to już trzecie, 
uaktualnione wydanie. Broszura zawierać będzie 
najważniejsze zagadnienia z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta  
i zostanie rozesłana pod adresy nieruchomości 
zamieszkałych – broszura zostanie doręczona do koło 
27 000 gospodarstw domowych funkcjonujących na 
terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. 

W celu zwiększenia poczytności broszury 
przewidziano krzyżówkę z nagrodami. Krzyżówka 
będzie dotyczyć problematyki poruszanej w broszurze. 
Mieszkańcy którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówką  
i wrzucą kupon do przygotowanej w Urzędzie Miasta 
w Ostrowcu Świętokrzyskim urny będą mieli 
możliwość wziąć udział w losowaniu nagród.  

 
W edycji 2016 EKO OSTROWIEC przewidziano 

nowy element tj. spektakle teatralne o tematyce 
ekologicznej przedstawione przez profesjonalną grupę 
teatralną, oparte na ciekawym scenariuszu i bajkowej 
muzyce. Dzięki formie scenicznej widowisko będzie 
angażować dzieci w różnorodne zadania i uczyć 
poprzez zabawę. Zorganizowane zostaną dwa spektakle, jeden dla 460 dzieci przedszkolnych, 
drugi dla 460 dzieci klas I – III szkół podstawowych.  

 



 3 

Dodatkowo Gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizuje w 2016 r. dwa programy z zakresu edukacji 
ekologicznej dotyczące gospodarki odpadami i ochrony powietrza – niskiej emisji, 
współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach: 
1. „Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na 

terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski” – edycja XIII, dotyczący edukacji na rzecz 
ograniczenia ilości odpadów wytwarzanych przez każdego z nas w życiu codziennym.  

2. „Czyste powietrze” – kampania edukacyjno – informacyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim 
mająca na celu kształcenie i wychowanie w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego 
poprzez różne formy zaangażowania młodzieży w działania teoretyczne i praktyczne związane  
z oceną stanu powietrza oraz kształtowanie u uczniów postaw odpowiedzialności za stan 
środowiska.  
 

Każdy z nas może chronić naturę, by przekazać przyszłym pokoleniom w spadku 
czyste środowisko. Musimy jedynie zmienić nieco nasze przyzwyczajenia. Codziennie 
wytwarzana zostaje coraz większa ilość różnego rodzaju odpadów, a większość z nich 
rozsądnie byłoby powtórnie wykorzystać. Powyższa kampania służy zmianie postaw 
mieszkańców naszego miasta w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi.  

 
Więcej informacji nt. właściwego postępowania z odpadami komunalnymi i realizowanego 

projektu można uzyskać na ekologicznej stronie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 
www.eko.um.ostrowiec.pl.  
 

                                                                                   
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski      
                   
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

http://www.eko.um.ostrowiec.pl/

