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KAMPANIA EKO OSTROWIEC 2016 
NA FINISZU 

 
 

 
 Dobiega końca realizacja przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski kolejnej - już piątej edycji 
„EKO OSTROWIEC” Kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej zapobiegania 
powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami, dofinansowanej 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.  
 W ramach kampanii w 2016 r. przeprowadzono 16  edycji warsztatów 
edukacyjnych dla 
640 dzieci 
uczących się  
w ostrowieckich 
szkołach 
podstawowych. 
Warsztaty były 
prowadzone  
w Zakładzie 
Unieszkodliwiania 
Odpadów „Janik”  
Sp. z o. o. przez 
doświadczonych 
pracowników spółki.  
W ramach zajęć  
uczestnicy zostali 
wprowadzeni  

w 

problematykę 
 
 działalności Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, obejrzeli instalacje  
i urządzenia stosowane w zakładzie. Dzieci uświadomiły sobie jaką drogę pokonują odpady, miały 
możliwość zobaczyć na własne oczy jak funkcjonuje składowisko odpadów wraz z całą jego 
infrastrukturą. Na dzieciach największe wrażenie robił „zapach”, wielkość składowiska i ogrom 
odpadów.  
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 Jednym  
z elementów  

ww. kampanii były 
pikniki ekologiczne 

organizowane na 
terenie 

ostrowieckich osiedli 
mieszkaniowych, we 

współpracy z 
ostrowieckimi 

publicznymi 
przedszkolami.  

W okresie wiosennym 
odbyły się  4 pikniki 

edukacyjne,  
a na jesieni kolejne  

4 pikniki pn. „Dorośli  
i dzieci segregują 

śmieci”. Dzięki  dotacji  
z WFOŚiGW zostały 

zakupione nagrody dla dzieci biorących udział w piknikowych konkursach edukacyjnych oraz 
materiały edukacyjno-
plastyczne potrzebne 
do organizacji stoisk 

ekologicznych  
i wspomnianych 

konkursów dla dzieci.  

Edukacją 
ekologiczną objętych 

zostało około 800 
dzieci oraz ich 

rodziców, którzy 
wzięli udział w ww. 

piknikach. 

 
 
 
 

 
W edycji 2016 EKO OSTROWIEC po raz pierwszy odbyły spektakle teatralne  

o tematyce ekologicznej pn. „Zielony Kopciuszek”, przedstawione przez profesjonalną 
grupę teatralną KULTURESKA.  Zorganizowane zostały dwa spektakle, jeden dla 460 dzieci 
przedszkolnych, drugi dla 460 dzieci klas  
I – III szkół podstawowych. 
Przedstawienia były formą edukacji 
ekologicznej najmłodszych mieszkańców 
Ostrowca Świętokrzyskiego w zakresie 
ochrony środowiska, a w szczególności 
ochrony powietrza i właściwego 
postępowania z odpadami. Muzyka, 
scenografia, kostiumy, a przede 
wszystkim zabawny scenariusz i forma 
prezentacji, tj. angażowanie widzów na 
scenie, jak i wychodzenie aktorów na 
widownię sprawiło, że dzieci nawet przez 
chwilę się nie nudziły, a wręcz przeciwnie, 
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była to dla nich wspaniała zabawa, która jest najlepszą formą edukacji. Przedstawienia zostały 
również bardzo pozytywnie ocenione przez nauczycieli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 W ramach kampanii EKO OSTROWIEC przygotowana została broszura pn. „Śmieci  
od A do Z”, jest to już trzecie, uaktualnione 
wydanie. Broszura zawiera najważniejsze 
zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie naszego miasta i została 
rozesłana pod adresy nieruchomości 
zamieszkałych – do koło 27 000 gospodarstw 
domowych funkcjonujących na terenie Ostrowca 
Świętokrzyskiego. W celu zwiększenia poczytności 
broszury przewidziano krzyżówkę z nagrodami, 
która dotyczy problematyki poruszanej w 
broszurze. Mieszkańcy którzy prawidłowo 
rozwiążą krzyżówką i wrzucą kupon do 
przygotowanej w Urzędzie Miasta  
w Ostrowcu Świętokrzyskim urny wezmą udział w 
losowaniu nagród. Kupony można wrzucać do 
4 listopada 2016 r. 
 
 Kolejną formą edukacji ekologicznej  
w ramach kampanii EKO OSTROWIEC są 
ogłoszone na początku września w szkołach 
podstawowych dwa konkursy tematyczne  
pn. „Drugie życie produktu”.  

W ramach konkursów uczniowie klas  
I - III wykonywali z odzyskanych 
surowców „dzieła sztuki”, natomiast 
uczniowie Klas IV – VI   
„przedmioty użytkowe”.   
Uroczyste ogłoszenie wyników  
i wręczenie nagród odbędzie się pod 
koniec listopada 2016 r. Dla laureatów 
konkursów na każdym szczeblu 
przewidziano nagrody. 
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 Należy podkreślić, iż ogromne zaangażowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” 
Sp. z o.o. oraz ostrowieckich placówek oświatowym tj. przedszkoli i szkół podstawowych  
w Kampanię EKO OSTROWIEC ma realne przełożenie na wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców naszego miasta. Potwierdza to zwiększający się udział selektywnie zbieranych 
odpadów w ogólnej masie odpadów komunalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kontynuacja 
działań edukacyjnych w kolejnych latach pozwoli zachować pozytywny trend, dzięki któremu 
mieszkańcy naszego miasta będą mieli, w dalszej perspektywie, wpływ na poprawę stanu 
środowiska.  
 

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/

