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“Dzień Ziemi? Czy tego chcesz, czy nie, każdy dzień Twojego życia jest Dniem Ziemi.”
dr Ryszard Kulik, Uniwersytet Śląski

Podsumowaliśmy kolejną edycję całorocznego „Konkursu odzysku surowców wtórnych”,
przeprowadzoną wśród uczniów klas IV-VIII naszej szkoły.

W roku szkolnym 2018/2019 laureatami w poszczególnych kategoriach zostali następujący
uczniowie:

Zbiórka makulatury:
I miejsce – Kamil Kapustka kl. VIIIb – 1843 kg
II miejsce – Oskar Trąkowski kl. VIIIb – 303 kg
III miejsce – Weronika Stencel kl. VIb – 160 kg

Zbiórka nakrętek plastikowych:
I miejsce – Bartosz Siemieniewski kl. VIb – 16000 szt.
II miejsce – Szymon Osiak kl. Vc – 15500 szt.
III miejsce – Patryk Kaczmarski kl. VIa – 12600 szt.

Zbiórka metali kolorowych:
I miejsce – Kamil Kapustka kl. VIIIb – 630 szt.
II miejsce – Maciej Gardziejewski kl. IVa – 260 szt.
III miejsce – Michał Koprowski kl. VIIIb – 78 szt.

Zbiórka baterii:
I miejsce – Kamil Kapustka kl. VIIIb – 2500 szt.
II miejsce – Mateusz Werner kl. VIb – 1100 szt.
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III miejsce – Dominika Wolańczyk kl. Va – 492 szt.

Najbardziej ekologicznym zespołem okazała się klasa VIIIb, która odzyskała w ciągu roku
szkolnego 2467 kg makulatury(107 kg/ucznia), 40071 sztuk nakrętek(1742 szt./ucznia), 3353
sztuk baterii(145 szt./ucznia) oraz 753 sztuk złomu metali kolorowych(32 szt./ucznia).
Najbardziej ekologicznym uczniem
w naszej szkole
został
Kamil Kapustka
z klasy VIIIb, który zajął pierwsze miejsca w trzech z czterech kategorii konkursowych.

Na wyróżnienie zasługują:
- klasa Vc, która zajęła II miejsce w kategorii „Zbiórka nakrętek plastikowych”, odzyskując
33057 sztuk(1653 szt./ucznia) oraz III miejsce w zbiórce metali kolorowych - 83 sztuk(4
szt./ucznia)
- klasa VIb, która zajęła II miejsce w kategorii „Zbiórka baterii”, przynosząc 1230 sztuk(65
szt./ucznia) oraz uplasowała się na III miejscu w zbiórce nakrętek plastikowych - 24320
sztuk(1280 szt./ucznia)
- klasa VIa, która zajęła II miejsce w kategorii „Zbiórka makulatury”, przekazując w ciągu
roku szkolnego 220 kg(9,5 kg/ucznia)
tego surowca
- klasa IVa, której uczniowie przynieśli 260 sztuk(12 szt./ucznia) metali kolorowych,
zajmując II miejsce w tej kategorii

W ciągu dziesięciu miesięcy nauki oddaliśmy do punktu skupu 4940 kg makulatury, 486 kg
nakrętek plastikowych
oraz
16,4 kg metali kolorowych
.

Dzięki sprzedaży makulatury i złomu metali kolorowych uczniowie naszej szkoły otrzymali
790,00 zł dofinansowania do trzydniowych warsztatów przyrodniczych, odbywających się w
Międzynarodowym Miasteczku Edukacji Ekologicznej działającym przy Stowarzyszeniu Ziemia
Zdegradowana Przywrócona Życiu w Podlesicach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
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Całkowity dochód ze sprzedaży nakrętek plastikowych w wysokości 273,00 zł został
przekazany
rehabilitację
byłej uczennicy naszej szkoły
Katarzyny Bańkowskiej
.

na

W ramach udziału w IV Edycji Konkursu „Edukujemy-Pomagamy” organizowanego przez
firmę REBA przekazaliśmy charytatywnie
Stowarzyszeniu „Po Pierwsze Rodzina”
prawie
7500 sztuk baterii
na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do organizacji zajęć terapeutycznych.

Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom i innym osobom aktywnie włączającym się w
systematyczną zbiórkę surowców. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wysokiej
świadomości ekologicznej i postawy dbałości o zasoby środowiska przyrodniczego.
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