
Przez kilka ostatnich miesięcy w naszym mieście 
trwała kampania ekologiczna pod nazwą „Myśl 
Ekologicznie”.

Miasto Kwidzyn wraz z Zakładem Utylizacji Odpadów 
Sp. z o.o. zrealizowało projekt pod nazwą „Rozbu-
dowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu 
selektywnej zbiórki bioodpadów”

Głównym jego celem było zwiększenie efektywno-
ści wydzielania surowców wtórnych z selektywnie 
zbieranych odpadów oraz zapoznanie społeczności 
lokalnej z procesami recyklingu. Poprzez podjęte 
działania Miasto Kwidzyn postawiło na stopniowy 
rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów, 
co pozwoli na efektywne wykorzystanie nowej 
inwestycji, kompostowni oraz nowej sortowni me-
chaniczno-ręcznej w RIPOK w Gilwie Małej.

Rozdysponowane zostały broszury informacyjne  
i ulotki, powstał film o RIPOK w Gilwie Małej, na-
uczyciele ze wszystkich poziomów edukacyjnych 
kwidzyńskich szkół wzięli udział w szkoleniu na 
którym przekazano im materiały do dalszej pracy 
z uczniami. Następnie odbyły się zdalne lekcje po-
święcone temu tematowi. Zwieńczeniem kampanii 
przeprowadzonej w placówkach edukacyjnych były 
konkursy plastyczne i konkursy wiedzy pod hasłem 
„Dobre rady na bioodpady”. Cieszyły się one spo-
rym zainteresowaniem. 

W Kurierze Kwidzyńskim przez cały okres trwania 
kampanii publikowaliśmy materiały jej dotyczące. 
Mamy nadzieję, że wszystko to przyczyniło się do 
tego, że jako mieszkańcy coraz bardziej dbamy o na-
sze wspólne otoczenie i coraz lepiej radzimy sobie  
z selektywną zbiórką odpadów. Dziś prezentujemy 
zwycięskie prace i zachęcamy do rozwiązania na-
grodzonej krzyżówki.

Kampania prowadzona przez Urząd Miasta skiero-
wana była zarówno do dorosłych mieszkańców, jak 
również do dzieci i młodzieży. Miała na celu pod-
niesienie świadomości ekologicznej oraz odpowie-
dzialności indywidualnej i społecznej za stan środo-
wiska naturalnego.

W kategorii przedszkola wpłynęło 28 prac plastycz-
nych, na konkurs w kategorii szkół podstawowych 
wpłynęły prace plastyczne, jak i  rebusy i krzyżówki. 
Również starsza młodzież, uczniowie szkół ponad-
podstawowych zaangażowali się w projekt. Na kon-
kurs wpłynęło 18 bardzo interesujących prezentacji 
multimedialnych.

1. Dziewczyny to lubią, Rynkowski to wie, pojemnik na 
„bio” tak maluje się.

2. A gdy jabłko “palto” zdejmie lub gdy ziemniak “goły” 
będzie, wiedz, że to nie żadne gierki, tak powstają...

3. Lepiej dać je psu, niż wyrzucić je tu.
4. To taka jest nauka, co bada, jak człowiek wpływa na 

żuka.
5. Niepotrzebne nam tu i teraz, choć my sami wytwarza-

my je nieraz.
6. Liście, kora i gałęzie? Sposób na to jest banalny i gdy 

to spróbujesz zrobić, będzie nawóz idealny
7. Z jej fusów można wróżyć lub do kompostu je użyć.
8. Śmieciowisko, wysypisko, to potoczne jest wyzwisko, 

więc by się nie obraziło, mów poprawnie…
9. To konieczne jest działanie i o środowisko dbanie - nie 

mieszamy, rozdzielamy i powtórnie używamy.
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