
Gmina Twardogóra, a w jej imieniu Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze wraz ze Szkołą 
Podstawową nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze, zapraszają na imprezę plenerową: 
rodziny z dziećmi, nauczycieli z podopiecznymi, by upowszechniać i zaprezentować 
informacje o tym, co się dzieje w pobliskich lasach, parkach, czym jest produkt lokalny  
i regionalny oraz by kształtować zachowania proekologiczne związane z selektywną zbiórką 
odpadów, a szczególnie „elektrośmieci”.  
 
Happening z okazji Twardogórskich Dni Ziemi 2012 odbędzie się 20 kwietnia w godzinach od 

9.00 do 18.00 w centrum miasta, tj. na twardogórskim Rynku. 
 

Hasło obchodów to: „ZOSTAWCIE NAM CZYSTY KAWAŁEK ŚWIATA”. 
 
Szczególnym celem happeningu, będzie podniesienie wiedzy mieszkańców Gminy 
Twardogóra m. in. o tym, co zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz 
jakie zagrożenia niesie wyrzucanie zużytego sprzętu do śmietnika, a często także do lasu, 
rzeczki, stawu itp. oraz wyrobienie nawyku u mieszkańców Gminy przekazywania 
elektrośmieci do punktów ich zbiórki. Przy tej okazji będzie też prowadzona kampania 
informująca mieszkańców o nadchodzących zmianach w związku z nowelizacją  ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Program happeningu został podzielony na tematyczne sektory.  W sektorze wymiany 
informacji uczestniczyć będą m.in.: wyższa uczelnia, stowarzyszenia proekologiczne oraz 
przedsiębiorcy. Sektor współpracy społecznej to miejsce dla organizacji pozarządowych,  
w sektorze ekspozycji przyrodniczych pokażemy jednostki Lasów Państwowych oraz wystawę 
firmy ogrodniczej. Kolejny sektor - świadomego konsumenta - to stół z polskimi produktami 
tradycyjnymi oraz wyroby z ekologicznych produkcji. Sektor edukacji twórczej to warsztaty  
i różne formy artystyczne prezentowane przez starszych i najmłodszych. Happening ma 
charakter interdyscyplinarny, szczegóły poniżej oraz w załączonym programie. 
„Posprzątajmy ziemię, posprzątajmy świat”, „Ekologia słuszna sprawa bez niej życie ginie 
zaraz”, „Wypalanie traw”, „Dzikie wysypiska”, „Segregacja śmieci oraz wyrzucanie zużytych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych”, to niektóre tytuły inscenizacji wokalno - 
recytatorskich przygotowanych przez dzieci i młodzież z twardogórskich przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Dla najmłodszych Twardogórzan 
wystąpi kabaret „BZIK” ze spektaklem „Z ekologią za pan brat”.  Występom artystycznym na 
scenie towarzyszyć będą stoiska edukacyjne organizacji pozarządowych, proekologicznych: 
Stowarzyszenie na rzecz ekologii humanistycznej „EKOS”, Stowarzyszenie LGD i LGR 
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Stowarzyszenie „Potęga lasu”. W happeningu swoje 
stoiska wystawią także Nadleśnictwa Oleśnica i Milicz, G.EN. GAZ Energia Twardogóra, 
KWIATON (branża ogrodnicza),  Klub Młodego Odkrywcy działający przy Gimnazjum Nr 1  
w Twardogórze, sołectwo Bukowinka z wyrobami rękodzielniczymi oraz lokalni producenci 
(karp milicki, chleb orkiszowy, wyroby z mleka koziego, produkty pszczelarskie i inne). 
Zaaranżowane zostaną w plenerze warsztaty w ramach „Ogrodów Doświadczeń. 
Humanitarium”z Wrocławia. W związku z tym, iż rok 2012 został ogłoszony przez ONZ 
Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi, poprowadzone 
zostaną przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej i Stowarzyszenie na Rzecz 
Ekologii Humanitarnej „EKOS” w ramach programu Młody Chemik Eksperymentuje, 
warsztaty nt. alternatywnych źródeł energii. Wiedza przekazywana będzie w sposób 



przystępny, poprzez doświadczenia i zabawę. Odbiorcami mają być nie tylko  dzieci, ale i ich 
rodzice, dziadkowie czy nauczyciele.  
W części muzycznej udział wezmą Twardogórska Orkiestra Dęta, zespoły Grabowianie  
i Impuls, aby przy różnych stylach muzycznych poprzez  zabawę, na happening na 
twardogórskim Rynku przybyli młodsi i starsi mieszkańcy Gminy, na którym szeroko będą 
przekazywane informacje z dziedziny, ochrony przyrody i gospodarki odpadami. Mottem 
przewodnim będzie powtarzająca się piosenka pt. ”Zostawcie nam czysty kawałek świata…” 
Eko-happening prowadzić będą konferansjerzy. Cyklicznie prowadzone będą specjalne 
wydania Panoramy TVT, „100 pytań do …” specjalistów i pasjonatów ekologii i ochrony 
środowiska. Sekwencjami „Rewolucja w śmieciach już wkrótce”, uczestnicy happeningu 
zostaną zapoznani z nadchodzącymi zmianami systemowymi gospodarowania odpadami, 
wynikającymi z nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Odbędzie 
się także pokaz „mody śmieciowej”, który uzmysłowi oglądającym jakie odpady można 
wyodrębnić z masy śmieciowej i powtórnie wykorzystywać. Nadleśnictwo Oleśnica 
zaprezentuje wystawę planszową o działaniach leśnych i zorganizują pogadanki o lesie. 
Nadleśnictwo Milicz na swoim stoisku będzie promować działania leśników i obdarowywać 
zainteresowanych sadzonkami drzew. Również w tym szczególnym dniu odbędzie się rajd 
rowerowy zorganizowany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze. Celem 
rajdu będzie promowanie roweru, jako ekologicznego środka transportu, propagowanie 
zdrowego trybu życia, zachęcenie dzieci i młodzież do aktywnego wypoczynku i rekreacji w 
naszym regionie, poznawanie turystycznych szlaków rowerowych - doskonałego miejsca do 
uprawiania turystyki i sportu. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „ECHO” Twardogóra 
zaprosi chętnych do udziału w marszu na orientację (gra terenowa „Kierunek-Ziemia”), aby 
promować tereny zielone i rekreacyjne miasta Twardogóra. Warsztaty m. in. nt. zdrowej 
żywności „Małe co nieco” oraz segregacji śmieci poprowadzi Klub Młodego Odkrywcy, 
działający przy Gimnazjum nr 1 w Twardogórze. Pieszy rajd do 500-letnich dębów przyrody 
połączony z warsztatami z edukacji leśnej zorganizuje Stowarzyszenie „Potęga lasu”  
z Twardogóry. Przygotowano wiele innych gier, zabaw, konkursów wiedzy, konkursów 
piosenkarskich i zręcznościowych. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” na 
swoim stoisku, upowszechniając możliwość skorzystania z dotacji unijnych za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej dla stowarzyszeń i podmiotów 
gospodarczych z Doliny Baryczy, będzie promować lokalne działania i przedsięwzięcia 
inwestycje ekologiczne i turystyczno-rekreacyjne.  
Kwietniowemu eko-happeningowi, w godzinach od 9.00 do 17.00, towarzyszyć 
będzie  zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W zamian za zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny każdy dostawca otrzyma drobny  upominek (torby bawełniane, 
sadzonki drzewek i inne gadżety).  Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w 
skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami 
trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie.  Dlatego tak ważny jest wzrost świadomości, aby 
oddawać elektrośmieci do specjalnych punktów zbierania, dzięki czemu zostaną one oddane 
procesom odzysku, recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione, aby we 
właściwy sposób chronić środowisko naturalne. Każdy z  „dostawców” elektrośmieci”,   
oprócz gadżetu, otrzyma kupon, który może zostać wylosowany o konkretnej godzinie 
podczas happeningu i będzie uprawniał do odbioru nagród, typu sprzęt RTV/ AGD  
i sportowo-rekreacyjny. Dla Szkoły Podstawowej Nr 1, jako współorganizatora tegorocznych 
Dni Ziemi, przewidziana jest specjalna nagroda rzeczowa. 



Wydane zostaną również materiały edukacyjno-ekologiczne nt.: odpadów inne niż 
komunalne oraz o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wiedza 
zawarta w ulotkach, zapewne wspomoże proces kształcenia postaw proekologicznych wśród 
mieszkańców gminy Twardogóra.  
Przewiduje się, iż  udział w kwietniowym happeningu na twardogórskim Rynku weźmie  
ok. 3000 osób. Zakładamy, iż „Twardogórski Dzień Ziemi 2012” uzyska akceptację wszystkich 
pokoleń i przyczyni się do podniesienia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
głównie w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym, 
segregacją innych odpadów a także w zakresie nadchodzących zmian systemowych 
gospodarowania odpadami związanych z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku  
i czystości w gminach. 
Program Twardogórskich Dni Ziemi 2012 jest zgodny z Programem Edukacji Ekologicznej dla 
Dolnego Śląska. 
 


