
EKOTYDZIEŃ 2019 
Program: 

 
16.09.2019 (poniedziałek ) 
1. 10:00-11:30Szkolenie bibliotekarzy powiatowych i bibliotekarzy szkolnych gminy 
Trzcianka pt. „Bookfolding – czyli kreatywne spojrzenie na starą książkę 
(BPiCK)(Kołodziejczyk, Szukajło Parchan) 
2. Zbieramy zużyte telefony komórkowe i akcesoria telefoniczne na terenie szkół 
podstawowych w gminie Trzcianka ( BPiCK, UM, ZHP)(pojemnik w sekretariacie) 
3. Rozpoczynamy konkursy dla szkół:  
- Wykonujemy prace z odpadów (technika i rodzaj odpadów- dowolna)-  przedszkola, klasy 
I-III SP 
Przedszkola przygotowują prace grupowe w placówce, następnie komisja wybrana przez 
dyrektora (Piduch, Pelka, B.Kotiuszko)przedszkola wybiera jedną pracę i przekazuję ją do 
UM do dnia 19.09.2019 do godz. 16.00 pok. nr 2. Prace z 6 przedszkoli będą podlegać 
ocenie prze komisje wytypowaną przez Burmistrza, każde przedszkole otrzyma upominek 
natomiast nagrodą za I miejsce będzie wycieczka nad Bukówkę w terminie uzgodnionym z 
placówką i nadleśnictwem. 
Klasy I-IIIprzygotowują prace indywidualne w szkole, następnie komisja wybrana przez 
dyrektora szkoły(Piduch, Pelka, B.Kotiuszko) wybiera trzy prace i przekazuje je do UM do 
dnia 20.09.2019 do godz. 12.00 pok. nr 2. Prace z 9 szkół będą podlegać ocenie prze komisję 
wytypowaną przez Burmistrza Trzcianki . Nagrodzone zostaną miejsca: I, II, III oraz dwa 
wyróżnienia. Pozostałe prace tworzą wystawę na holu głównym- odpowiedzialna świetlica 
szkolna i su- nagrody I, II, III, przyznaje Dyrektor SP2 na apelu grupy wiekowej 19.09  
- Gry edukacyjne z odpadów 
Klasy IV-VI przygotowują prace grupowe w szkole, następnie komisja wybrana przez 
dyrektora szkoły wybiera jedną grę edukacyjną (Wołoszyn, Bodoń, Łotyszonek, Pelka)i 
przekazuje  do UM do dnia 20.09.2019 do godz. 12.00 pok. nr 2. Prace z 9 szkół będą 
podlegać ocenie prze komisję wytypowaną przez Burmistrza Trzcianki . Nagrodzone zostaną 
miejsca: I, II, III oraz dwa wyróżnienia. Pozostałe prace tworzą wystawę na holu głównym- 
odpowiedzialna świetlica szkolna i SU- nagrody I, II, III, przyznaje Dyrektor SP2 na apelu 
grupy wiekowej 19.09  
- Ekologiczny komiks z gospodarką odpadami w gminie Trzcianka w roli głównej 
Klasy VII-VIII przygotowują prace grupowe w szkole, następnie komisja wybrana przez 
dyrektora szkoły(Wołoszyn, Bodoń, Łotyszonek, Pelka) wybiera jeden komiks i przekazuje go 
do UM do dnia 20.09.2019 do godz. 12.00 pok. nr 2. Prace z 9 szkół będą podlegać ocenie 
prze komisję wytypowaną przez Burmistrza Trzcianki . Nagrodzone zostaną miejsca: I, II, III 
oraz dwa wyróżnienia. Pozostałe prace tworzą wystawę na holu głównym- odpowiedzialna 
świetlica szkolna I SU- nagrody I, II, III, przyznaje Dyrektor SP2 na apelu grupy wiekowej 
19.09 
- Rodzinny ekobazar: Drugie życie zabawek - we wszystkich szkołach i przedszkolach, 
termin i realizacja zależy od dyrektora placówki. 
Odpowiedzialni:  Brzozowiec, Lachowicz, Tryba, Smolińska, Kuta, Wicher, Malicki 
 



 
17.09.2019 (wtorek) 
1. 11.00-11:45 Prelekcja o pożarach lasów, wypalaniu traw i zanieczyszczeniu środowiska 
(Nadleśnictwo Trzcianka) 
2. 11:45-12:15 Prelekcja nt. gospodarki odpadami, recykling (Kombud). 
- Miejsce Hala Sportowo- Widowiskowa, ul. Żeromskiego 28 w Trzciance 
- Uczestnicy: 
SP I – klasy VIII 
SP 2 – klasy VII  
SP 3 – klasy VIII 
SP Siedlisko – klasy VII 
SP Łomnica – klasy VII, VIII 
SP Biała – klasy VII 
Razem ok 200 osób 
- wyjazd autobusem godz. 10.00 Łomnica, 10.20 Biała- przyjazd dzieci do Trzcianki, 10.40 
Siedlisko – przyjazd do Trzcianki. 
- powrót wszyscy razem, wyjazd z parkingu HSW godz. 12.30 – powrót do szkół 
 
 
 
18.09.2019 (środa) 
1. 10:00-12:00 Prelekcja – Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi UM Trzcianki 
(dla uczniów klas I-III w BPiCK) 2 grupy 
2. 10:00-12:00 Ścieżka przyrodniczo-leśna „Nad Bukówką” – spacer z Nadleśnictwem 
Trzcianka + WTZ (SP 2) 
 - wyjazd godz. 9.40 SP 2 – klasy IV z opiekunami – 41 osób (Szanter, Kapusta, Pać) 
- powrót godz. 12.15 do szkoły 
3. 20:00 -21:00 Koncert „unplugged” w parku  (Park 1 Maja) 
 
 
19.09.2019 (czwartek) 
1. 10:00-13:00 Warsztaty z WTZ – tworzymy karmniki dla ptaków(Park 1 Maja i MDK) 
- z 9 szkół po 3 osoby z opiekunem Szukajło- Parchan  
- miejsce Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance, ul. Sikorskiego 26 w Trzciance 
2. Wycieczka do nowoczesnej instalacji RIPOK w Toniszewie ( gmina Wągrowiec)- KOMBUD 
- z każdej szkoły po3 osoby (z Samorządu Szkolnego z opiekunem Kołodziejczyk) mogą brać 
udział w wycieczce przedmiotowej. Zadaniem przedstawicieli samorządów szkolnych  
będzie przygotowanie prezentacji i przekazanie społeczności szkolnej zdobytej wiedzy 
- wyjazd o godz. 9.00 z parkingu firmy KOMBUD 
- powrót ok. godz. 13.00 
3. 17:00-19:00 Koncert: Teatr Rondo ze Słupska „Strach przed latem” w ramach cyklu 
„Ciastko z wierszem”(BPiCK) 
 
 



 
20.09.2019 (piątek) 
1. 09:00-12:00 Sprzątanie Świata  
(zbiórka w parku 1 Majaosoby indywidualne; szkoły, stowarzyszenie wg planu) 
2. 11:00 – 13:00 Bookcrossing i głośne czytanie(Park 1 Maja, BPiCK) 
3. 17:00-18:00 Ścieżka przyrodniczo-leśna „Nad Bukówką” – spacer z Nadleśnictwem 
Trzcianka (ogólnodostępny – dojazd we własnym zakresie – ze wskazaniem na turystykę 
rowerową, Nad Bukówką) 
4. 21:00-23:00 Sprzątanie świata – zaczynamy od Trzcianki (nocny spacer ekologiczny, 
sprzątanie z latarkami dla dorosłych, zbiórka na parkingu Hali S-W) 
 
 
21.09.2019 (sobota) 
EKO PIKNIK – Hala Sportowo-Widowiskowa / parking i otoczenie 
10:00 – 11:30 Bańkolandia 
10:00 – 12:00 Las w słoiku – warsztaty 
(uczestnicy przynoszą własne słoiki oraz dodatki dekoracyjne wedle uznania) 
10:00-13:00 Warsztaty – Moda Ekologiczna (MDK) 
10:00-20:00 Fundacja „Od Nowa” – warsztaty, prelekcje „Zero Waste” 
(warsztaty szycia torebek na zakupy, materiały własne) 
10:00 – 20:00 Stoiska informacyjne + prelekcje (AHE, Auna – kosmetyki naturalne, Dietetyk, 
Warsztaty i prelekcje) 
10:00-20:00 Stoiska małej gastronomii + konkursy 
11:00 – 17:00 Szafa – otwarta wymiana odzieży i tekstyliów 
11:00-13:00 Poczęstunek Ekologiczny (WTZ) 
(przynieś – wymień) 
11:30 – 12:30 Splash of Colors (festiwal kolorów, proszki holi) 
13:00-14:00 Pokaz Mody Ekologicznej (MDK) 
14:00-14:15 Eko Taniec (show, MDK) 
16:00 występ: Nataniel Kapitańczyk 
17:00 koncert: FRUT 
20:00 koncert:BAiKA 
22:00 ZAKOŃCZENIE EkoTygodnia. 
 
UWAGA: podczas wydarzeń obowiązuje ZAKAZ używania jednorazowych opakowań 
plastikowych (kubeczków, talerzyków, sztućców, małych butelek PET itp.). Każdy 
uczestnik w celu otrzymania bezpłatnych poczęstunków lub zakupu na stoiskach 
gastronomicznych (zwłaszcza płynów i sorbetów) zobowiązany jest posiadać przy sobie 
opakowanie szklane wielorazowego użytku (słoik, kubek, szklankę itp.). Obsługa stoisk 
gastronomicznych posiadać będzie w sprzedaży ograniczoną ilość opakowań szklanych. 
UWAGA: podczas EKOTYGODNIA zalecana jest komunikacja piesza lub rowerowa z prośbą 
o ograniczenie ruchu pojazdów mechanicznych. Wskazujemy na potrzebę zmniejszenia 
emisji spalin w Trzciance, zwłaszcza w związku z przypadającym w tych dniach „dniem bez 
samochodu”. Dla osób poruszających się w tych dniach rowerami zostaną przygotowane i 
losowo wręczone drobne upominki. 


