
W dniu 10 maja 2019 roku  

w godzinach od 9.30-12.00 

zapraszamy do Rzędowa! 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi  
 w ramach akcji, już po raz piąty zaprezentuje dwa projekty 

zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim: Projekt pn.:  
 

- „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi  

w Rzędowie gmina Tuczępy”, oraz  

- „Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy 

Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi  

z siedzibą w Rzędowie”.  
 

Organizatorzy zaplanowali w tym dniu mnóstwo 

bezpłatnych atrakcji   
 

 

9.30-11.30 Zapraszamy na zwiedzanie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  

w Rzędowie indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. Będzie można zobaczyć, jak działa Regionalna 

Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych i uzyskać informacje odnośnie zasad selektywnej zbiórki.  
 

9.30-12.00 Odbędzie się Piknik ekologiczny z mnóstwem atrakcji dla dzieci. Będzie można: 
- obejrzeć oraz posłuchać występów muzycznych i artystycznych młodzieży z  Centrum Kultury  

w Tuczępach oraz laureatów konkursu „Eko-Marzanna”, 

- nauczyć się udzielania pierwszej pomocy od Druhów Strażaków z OSP Tuczępy,  

- obejrzeć wóz strażacki „od środka” oraz ekspozycję maszyn wykorzystywanych do pracy przy zagospodarowywaniu 

odpadów, 

- podziwiać wystawę prac laureatów  konkursów organizowanych przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, 

- zobaczyć efektowny pokaz ładowarek, 

- oraz skorzystać z terenowej ścieżki edukacyjnej.  

Najmłodsi uczestnicy pikniku będą mogli wziąć udział w zabawach i grach ekologicznych oraz  animacjach dla dzieci, 

jak również skorzystać  z kącika plastycznego.  

Na wszystkich którzy przyjadą 10 maja do Rzędowa czeka poczęstunek- strażacka grochówka. 

Organizatorzy zaplanowali w tym dniu także stoisko promujące „Dzień bez śmiecenia”, akcję „Działaj z imPETem” 

oraz zbiórkę zużytych baterii- dołącz do akcji! Przynieś min 15 szt. zużytych baterii a otrzymasz drobny upominek! 

 

W przypadku grup zorganizowanych, prosimy  o telefoniczną rezerwację  przybycia, 

tel. 15 864 22 51 wew. 20. 

Miejsce wydarzeń w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o., Rzędów 40, 28-142 Tuczępy. 

Więcej o akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich na stronie internetowej www.dniotwarte.eu. 

 

 

 
Fotorelacja z wydarzenia będzie udostępniona na stronach internetowych: http://zgokrzedow.pl/, 

https://dniotwarte.eu/, Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz  
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 
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