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DZIAŁANIA CIĄGŁE PROWADZONE W LATACH 2014 – 2018 

1. Na stronie internetowej www.jastrzebie.pl , www.bip.jastrzebie.pl na bieżąco zamieszczane 

są najważniejsze informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. Artykuły w miesięczniku „Jastrząb”. 

3. Spotkania otwarte z Mieszkańcami. 

4. Spotkania z Radnymi Miasta Jastrzębie-Zdrój, sołtysami, przedstawicielami Spółdzielni 

Mieszkaniowych, prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 

5. Udział w imprezach masowych, w tym festyny na Rodzinnych Ogrodach Działkowych, 

Dzień Ziemi - pracownicy Urzędu Miasta oraz Gminnego Punktu Zbierania Odpadów 

Niebezpiecznych organizowali konkursy wśród mieszkańców z zakresu gospodarowania 

odpadami. Od mieszkańców przyjmowano również zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny. 

6. Wiadomości informacyjno-edukacyjne wysyłane mailowo do właścicieli nieruchomości. 

7. Akcje prowadzone przez Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych: ulotka 

GPZON, plakaty, akcja „Nagrody za odpady”. W ramach promowania i nagradzania postaw 

ekologicznych osoby przekazujące odpady do GPZON otrzymywały, np.: żarówki 

energooszczędne, torby na zakupy, narzędzia, worki do segregacji odpadów, cebulki oraz 

sadzonki roślin i krzewów ozdobnych. 

8. Rozpowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych przygotowanych m.in. przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,  organizacje odzysku. 

 

 

DZIAŁANIA PROWADZONE W 2014 R. 

1. Ulotka „ Segreguj w domu – nie wyrzucaj odpadów do jednego pojemnika!” (dostępna na 

stronie internetowej, na bieżąco drukowana i rozpowszechniana wśród właścicieli 

nieruchomości). 

2. Worki foliowe, przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

rozpowszechniano w latach 2014-2016 r. wśród mieszkańców, przekazywano placówkom 

oświatowym oraz rozpowszechniano wśród  korzystających z Gminnego Punktu Zbierania 

Odpadów Niebezpiecznych (zakupu worków dokonano w 2014 r.). 
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DZIAŁANIA PROWADZONE W 2015 R. 

1. Spotkanie z mieszkańcami wspólnot mieszkaniowych do 6 lokali włącznie – zmiana 

przepisów prawa. 

2. Ulotka „Segreguj w domu – nie wyrzucaj odpadów do jednego pojemnika!” (dostępna na 

stronie internetowej, na bieżąco drukowana i rozpowszechniana wśród właścicieli 

nieruchomości). 

3. Pakiet ekologiczny dla każdego przedszkolaka „Zostań mistrzem segregacji”, w skład, 

którego wchodziły materiały promujące prawidłowy sposób postępowania z odpadami 

komunalnymi wśród najmłodszych mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój (książeczka – 

2800 szt., zeszyt zadań - 2800 szt.,  gra planszowa o wymiarach 1,5 x 2,0 m dla przedszkola 

– 26 szt.). Głównymi bohaterami są przedszkolaki z naszych jastrzębskich przedszkoli oraz 

Jastuś maskotka Jastrzębia-Zdroju, którzy w pięknej scenerii Parku Zdrojowego zdobywają 

wiedzę z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 
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4. Konkurs „Hasło i logo promujące segregację odpadów komunalnych na terenie Miasta 

Jastrzębie-Zdrój”, (kwiecień - czerwiec 2015 r.) 

Uczestnicy: uczniowie gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta 

Jastrzębie-Zdrój. 

Nagroda dla ucznia oraz pojemniki do segregacji wewnętrznej dla placówki oświatowej 

(przyznano tylko III miejsce). 
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5. Konkurs literacko-ekologiczny „Segregacja odpadów komunalnych na terenie Miasta 

Jastrzębie-Zdrój – opowiadanie edukacyjne”, (grudzień 2015 r. - luty 2016 r.) 

Uczestnicy: każdy mieszkaniec miasta Jastrzębie-Zdrój 

Ocena w dwóch kategoriach wiekowych: do 15 lat i od 16 lat.  

Na konkurs wpłynęło dziewięć prac. W kategorii wiekowej do lat 15 pierwszą nagrodę 

otrzymała Katarzyna Komorowska za opowiadanie pt. „Z pokolenia na pokolenie…”.  

W drugiej kategorii wiekowej – od 16 lat najwyżej oceniono pracę „Obowiązek starszej 

siostry” autorstwa Martyny Lipińskiej. W załączeniu opowiadania, które zostały najwyżej 

ocenione. Nagrodzone opowiadania zostały rozpowszechnione na stronie internetowej UM, 

w miesięczniku „Jastrząb” – fragmenty. Jedno z opowiadań umieszczono w zeszycie zadań 

przeznaczonym dla dzieci w wieku szkolnym (zadanie z 2017 r.)   

 

6. Zestawy kolorowych pojemników przeznaczonych do wewnętrznej segregacji odpadów 

komunalnych – dla placówek oświatowych. 

W ramach edukacji ekologicznej zakupiono 39 szt. pojemników, celem kształtowania 

właściwej postawy, wśród najmłodszych mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój, sprzyjającej 

trosce o środowisko, a w szczególności segregacji odpadów komunalnych. Pojemniki 

http://www.jastrzebie.pl/wp-content/uploads/2016/03/DSC_0352.jpg
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zostały przekazane do zainteresowanych placówek oświatowych – szkół podstawowych 

zlokalizowanych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.   

 

 

DZIAŁANIA PROWADZONE W 2016 R. 

1. Ulotka „Segreguj w domu – nie wyrzucaj odpadów do jednego pojemnika!” (dostępna na 

stronie internetowej, na bieżąco drukowana i rozpowszechniana wśród właścicieli 

nieruchomości). 

2. 13 spektakli edukacyjnych dla ponad 4 tys. jastrzębskich dzieci w wieku przedszkolnym  

i wczesnoszkolnym (klas I, II i III szkół podstawowych). 

Termin: w dniach od 27 do 30 września 2016 r. 

Spektakl dzięki licznym piosenkom, konkurencjom i animacjom przeniósł dzieci w świat 

baśni o Kopciuszku, jakiej dotąd nie znały.  

Przedstawienie „Zielony Kopciuszek” miało charakter bajki o tematyce ekologicznej – 

przypomniał najmłodszym jak ważny jest szacunek wobec przyrody, a także uczył jak o nią 

dbać. Poszerzył wiedzę na temat zasad segregacji odpadów oraz znaczenia właściwego 

gospodarowania nimi. Dzieci mogły utrwalić zasady segregacji obowiązujące w mieście,  

a także odpowiednio posegregować odpady w czasie przedstawienia. Spośród dzieci 

wybrano Rycerzy Recyklingu w królestwie Księcia von Bałagana. 
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3. Projekty materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami na terenie 

miasta Jastrzębie-Zdrój: Informator „Jak segregować odpady komunalne”, zakładka do 

książek, gra planszowa (A3), grafiki na gadżety w różnych wymiarach, aktualizacja pakietu 

dla przedszkolaka „Zostań mistrzem segregacji” oraz przygotowanie pakietu dla dzieci  

w wieku szkolnym z wykorzystaniem opowiadania z konkursu literacko-ekologicznego – 

materiały na rok 2017 r.  
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DZIAŁANIA PROWADZONE W 2017 R. 

 

1. Rozpowszechnianie informatora „Jak segregować odpady komunalne” (strona internetowa 

www.jastrzebie.pl oraz www.bip.jastrzebie.pl; maile do właścicieli nieruchomości  

z programu EcoSanit; miesięcznik „Jastrząb”). Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.19) zrezygnowano 

z wydruku informatora, celem jego uzupełnienia o nowe elementy.  

2. Wydruk gier planszowych „Zostań mistrzem segregacji” (format A3).  

3. Dwa spektakle teatralne pt. „Kolory Miasta” o tematyce ekologicznej dla dzieci i ich 

rodziców, mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, w ramach działań edukacyjnych z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi (22.04.2017 r., sobota, godz. 12:00, 14:00). 

22 kwietnia przypadał Międzynarodowy Dzień Ziemi i z tej właśnie okazji, dzieci wraz  

z rodzicami miały okazję przypomnieć sobie jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne 

podczas dwóch spektakli muzycznych „Kolory miasta” w wykonaniu aktorów Teatru 

Kultureska z Trzemieśni koło Krakowa. 

Spektakl dzięki pięknej scenografii i kostiumom, licznym piosenkom, konkurencjom oraz 

animacjom przeniósł dzieci w świat pełen magii i dobrego humoru. Przedstawienie miało 

charakter bajki o tematyce ekologicznej – kształtuje wśród najmłodszych pełną szacunku 

postawę wobec natury, zaznajamia dzieci z pojęciem niskiej emisji, smogu i jego 

szkodliwości. 

Bohaterowie bajki: Jeżyk Jerzy, Zając Zuza i Paw Paula. Przywracają oni czystość i barwy 

miastu, przypominając dzieciom do jakich kolorów pojemników wyrzucamy konkretne 

śmieci. Dzieci miały okazję powtórzyć zasady segregacji odpadów, a także samodzielnie 

posegregować je na scenie. 
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4. Przeredagowanie autorskiego projektu ulotki informacyjno – edukacyjnej z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz 

uzupełnieniu go o nowe elementy wynikające bezpośrednio z przepisów prawa krajowego. 

       

5. Dwa spektakle teatralne „Wywrócona bajka o Kapturku” o tematyce ekologicznej dla dzieci 

i ich rodziców, mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, w ramach działań edukacyjnych z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi (07.10.2017 r., sobota, godz. 12:00, 14:00). 

7 października 2017 r. dzieci wraz z rodzicami miały okazję pogłębić swoją wiedzę 

ekologiczną podczas dwóch spektakli muzycznych „Wywrócona bajka o Kapturku”  

w wykonaniu aktorów Teatru Kultureska z Trzemieśni koło Krakowa. Zabawna historia 

bawiła dzieci i ich opiekunów przez okrągłe 60 minut.  Z Baranem, Owieczką, Wilkiem  

i dobrą Leśną Wróżką dzieci szukały odpowiedzi: „kto zaczarował las?”. Dzieci podczas 

spektaklu miały okazję powtórzyć zasady segregacji odpadów. Spośród nich wybrano 

kapturka w kolorze żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym.  

 

6. Wydruk materiałów edukacyjnych: informatory i zakładki, książeczki i zeszyty zadań 

dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
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DZIAŁANIA PROWADZONE W 2018 R. 

 

1. Na przełomie miesiąca lutego i marca 2018 r., z udziałem firmy odbierającej odpady 

komunalne, zostały rozpowszechnione wśród właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców 

informatory „Jak segregować odpady komunalne”. 

 

   
 

2. W ramach działań edukacyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi dzieci 

wraz z rodzicami miały okazję pogłębić swoją wiedzę ekologiczną podczas spektakli 

interaktywnych pt. „Mapa Marzeń” w wykonaniu aktorów Teatru Kultureska z Trzemieśni 

koło Krakowa. Przedstawienia można było zobaczyć 29 września 2018 r. (sobota, godz. 

11:00, 13:00). Dzieci wzięły udział w licznych zabawach i konkurencjach  

o tematyce ekologicznej. Wspólnie segregowały odpady, umieszczając je w odpowiednich 

pojemnikach, odśpiewały ekologiczny hymn i wyruszyły w podróż po marzenia 

ekologicznym pociągiem. W trakcie spektaklu dzieci otrzymały też tytuły Księżniczek 

Czystej Przyrody i Rycerzy Recyklingu.  

 

3. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi placówki oświatowe otrzymały 

materiały edukacyjne: książeczki i zeszyty zadań dostosowane do wieku dzieci -

przedszkolnym i szkolnym, gry edukacyjne (format A3) zakładki do książek oraz 

informatory „Jak segregować odpady komunalne”. W zeszycie zadań, w wersji 

przeznaczonej dla dzieci w wieku szkolnym, wykorzystano zwycięskie opowiadanie  
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pt. „Z pokolenia na pokolenie…” w kategorii wiekowej do lat 15 w konkursie literacko-

ekologicznym „Segregacja odpadów komunalnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój – 

opowiadanie edukacyjne” (grudzień 2015 r. - luty 2016 r.). 

 

    

    

4. W ramach umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zostały 

zrealizowane następujące akcje edukacyjne i informacyjne: 

a) W trakcie obchodów Dnia Ziemi, w dniu 20 kwietnia 2018 r., zorganizowano stoisko 

ekologiczne. W trakcie ekologicznej imprezy pracownicy firmy: 

• zaprezentowali pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych 

oraz zaprezentowano działanie śmieciarko-myjki (pokazy mycia i dezynfekcji 

pojemników, kilkanaście razy w trakcie imprezy), 

• rozpowszechniali materiały przekazane przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, 

• prowadzili krótkie pogawędki edukacyjne (m.in. pokazano preformy butelek PET, 

płatki PET, włókno z którego powstają bluzy polarowe), 

• zorganizowali konkursy z zakresu gospodarowania odpadami (np. segregacja 

odpadów do właściwego worka, pytania – uczestnik mógł zapoznać się z właściwą 



12 
 

odpowiedzią oraz prace plastyczne), a przy udziale piłkarzy GKS Jastrzębie – 

konkursy sportowe.  

Ponadto mieszkańcy mieli możliwość rozmowy z przedstawicielami firmy, jak i z załogą 

śmieciarki. Chętni mogli zapoznać się z budową śmieciarki, a najmłodsi uczestnicy mogli 

wejść do kabiny samochodu. 

  

  

 

b) Przygotowano informacje zachęcające do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

mieszkańców zabudowy wielolokalowej, celem ich rozpowszechnienia w 2019 r. 

c) Zamieszczono i eksponowano banery na samochodach wykorzystywanych do 

odbierania odpadów komunalnych. 
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d) Zorganizowano konkurs „ZBIERAMY MAKULATURĘ – JESTEŚMY EKO”. Zbiórka 

makulatury w szkołach podstawowych i przedszkolach z Jastrzębia-Zdroju wraz  

z turniejem piłki nożnej (wrzesień 2018 – czerwiec 2019). 

5. W ramach umowy na organizację i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych zostały przygotowane następujące akcje edukacyjne i informacyjne: 

a) Opracowano informacje poruszające ogólną tematykę odpadów zielonych  

i budowlanych, wykorzystanie niepotrzebnych materiałów budowlanych, 

zagospodarowanie odpadów budowlanych. 

   

 

b) Projekty zdjęć zawierających informacje dotyczące punktu PSZOK, które wyświetlane były 

na zewnętrznych ekranach LED należących do Urzędu Miasta. 

     

 

 


