Żyrardów, 9 grudnia 2020r.

Klub Radnych
„Porozumienie Prezydenckie”
urząd miasta Żyrardowa
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uruchomienia zbiórki makulatury przez szkoły - ciąg dalszy.

W dniu 4 grudnia 2020r., ^trzymaliśmy odpowiedź na nasz wniosek
z dnia 18.11,2020r. dotyczący zbiórki makulatury przez szkoły.
Z treści odpowiedzi wynika, że jest to tak skomplikowany
i trudny problem , że nasz samorząd nie jest w stanie tego ogarnąć.
Pisze Pan Prezydent o opracowaniu planu zagospodarowania, operacie
przeciwpożarowym , zezwoleniach, terenie utwardzonym, sprzedaży makulatury
itd. itd. Same problemy nie do przeskoczenia.
Panie Prezydencie,: kadni nie są od tego aby te problemy rozwiązywać.
Radni wskazują na ważny problem społeczny edukacji młodego pokolenia.
Trzeba po prostu chcieć .zorganizować zbiórkę makulatury przez jednostki
oświatowe. Wystarczy przecież wejść na google i zobaczyć jak inne samorządy
rozwiązały w prosty sposób tę zbiórkę, bez zmiany planów zagospodarowania i
różnych zezwoleń, o któryctypisze Pan Prezydent.
J;k
W załącżeniu, dla ułatwienia , przesyłamy informację jak rozwiązał ten
problem Prezydent Tory^i&cTnie tylko ten duży samorząd ale również te małe
samorządy potrafią uporać .się z tym problemem. Inni potrafią a my nie?
Panie Prezydencie wnosimy o powtórne pochylenie się nad
zorganizowaniem zbióritymakulatury przez jednostki oświatowe.
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Po uzgodnieniu mailowym z członkami klbbu”
Przewodnicząca Klubu” Porozumienie Prezydenckie”
ó
prze.
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Młodzież zbierała makulaturę
Miasto
Data publikacji: 11 czerwca 2019
Autor: Adrian Aleksandrowicz

13 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 w szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Morcinka odbędzie
się podsumowanie konkursu „ZBIERAMY MAKULATURĘ”. Najlepsi otrzymają
nagrody finansowe.

Konkurs zorganizowany przez Prezydenta Miasta Torunia trwał od 15.09.2018 r. do
31.03.2019 r. Był skierowany do wszystkich szkół i przedszkoli funkcjonujących na terenie
miasta. Wzięło w nim udział 55 placówek (22 przedszkola, 25 szkół podstawowych i 8 szkól
ponadpodstawowych). We wszystkich placówkach oświatowych w okresie w trakcie trwania
konkursu zebrano 525 ton papieru i tektur. W zbiórce uczestniczyło łącznie 19 594 dzieci i
młodzieży.

Laureaci konkursu (placówki, które zajęły miejsce od I do X) zostali wyłonieni w trzech
kategoriach:

- przedszkola,
- szkoły podstawowe,

- szkoły ponadpodstawowe.
Miejsce zajęte w konkursie, uzależnione było nie tylko od ogólnej masy papieru i tektury
zebranej w danej placówce, ale także od masy zebranego papieru i tektury w przeliczeniu na 1
ucznia tej szkoły. Zgodnie z regulaminem konkursu, w tej kategorii rywalizowały wyłącznie
te szkoły i przedszkola, która mają minimum 100 uczniów.

Masa zebranej makulatury ustalana była na podstawie sprawozdań składanych przez
placówki i potwierdzonych przez podmiot odbierający odpady (skupy surowców wtórnych).

Laureaci konkursu, niezależnie od rodzaju placówki i kategorii konkursowej otrzymują
nagrody finansowe w wysokości:
- za zajęcie I miejsca w wysokości - 20 000 zł,
- za zajecie II miejsca w wysokości - 15 000 zł,

- za zajęcie III miejsca w wysokości -10 000 zł,

- za zajęcie IV miejsca w wysokości - 8 000 zł,

- za zajęcie V miejsca w wysokości - 7 000 zł,

. za zajęcie VI miejsca w wysokości - 6 000 zł,
- za zajęcie VII miejsca w wysokości - 5 000 zł,

- za zajęcie VIII miejsca w wysokości - 4 000 zł,
- za zajęcie IX miejsca w wysokości - 3 000 zł,
- za zajęcie X miejsca w wysokości - 2 000 zł.
Nagrody otrzymają także uczniowie. 268 uczestników rywalizacji, którzy w sposób
najbardziej aktywny uczestniczyli w zbiórce papieru otrzymają nagrody rzeczowe - bony
podarunkowe do galerii handlowej w wysokości 200 zł każdy.

Nagrodzone zostaną także najbardziej aktywne w zbiórce klasy. W nagrodę zwrócony
zostanie koszt zakupu biletów na wybrane wydarzenie kulturalne do wysokości 25,0 zł/ucznia
i opiekunów dla całej klasy.
(
Sam konkurs to nie tylko zbiórka makulatury ale również działania edukacyjne promujące
ideę selektywnej zbiórki odpadów, które odbyły się w biorących udział w rywalizacji
szkołach i przedszkolach.
Zebrane odpady zostaną przekazane do recyklingu, a ich masa zostanie uwzględniona w
łącznej masie odpadów odebranych z terenu miasta i przekazanych do zagospodarowania,
zmniejszając zobowiązania gminy w zakresie osiągnięcia co roku określonych poziomów
recyklingu i przekazania do ponownego użycia lub odzysku odpadów surowcowych.

REGULAMIN ZBIÓRKI MAKULATURY
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
o nasza szkoła kolejny rok angażuje się w akcję zbiórki makulatury (papier,

gazety, książki - NIE karton),
o makulaturę będę zbierać raz w miesiącu, w ostatni piątek miesiąca,
o jak zawsze przynosicie ją wyłącznie w dzień zbiórki, przed szkołę,

o proszę o samodzielne zważenie makulatury, kartkę z imieniem,

nazwiskiem, klasa i wagą proszę wrzucać do pudełka wystawionego
przy portierni, proszę nie zanosić kartek do sekretariatu, ani do mnie do
sali,

o

kartka jest konieczna, bo tylko na jej podstawie uczeń zapisywany
jest na liście na stronie internetowej szkoły,

o zebrana makulatura co miesiąc będzie odbierana przez pana ze skupu,
o w minionym roku szkolnym łączna waga zebranego papieru wyniosła

ponad 9600 kg!!!

o terminy zbiórek to zawsze piątek - 25.09,30.10, 27.11,18.12,29.01,
26.03,30.04, 28.05,

o zapraszam do wzięcia udziału, trzymam kciuki - Izabela Pelcer
o zapamiętajcie termin pierwszej zbiórki - 25 września ©
opracowała, koordynator akcji, nauczyciel przyrody i chemii, Izabela Pelcer

SPRAWOZDANIE Z AKCJI ZBIÓRKI MAKULATURY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ 32

PROWADZONEJ POD OPIEKĄ NAUCZYCIELA PRZYRODY
- IZABELI PELCER

Szkoła Podstawowa Nr 32 w Toruniu od początku roku szkolnego 2018/2019

po raz kolejny zaangażowała się w akcję zbiórki makulatury.

Co miesiąc, w każdy ostatni piątek, uczniowie przynosili posegregowaną i
podpisaną makulaturę przed szkołę. Oddawaliśmy ją do skupu.
W zbieranie makulatury w naszej szkole zaangażowało się 150 uczniów, 17

nauczycieli, pracownicy i uczniowie ze świetlicy szkolnej, oraz panie z biblioteki.
Ogólnie w konkursie „Zbieramy makulaturę”, którego organizatorem jest

Prezydent Miasta Torunia, udział wzięło 55 placówek. O miejscu zajętym w konkursie
zadecydowała łączna masa odpadów papieru i tektury zebranych w placówce oświatowej w

okresie od 15.09.2018 do 31.03.2019 r. W sumie w trakcie konkursu zebrano imponującą
ilość 525 ton papieru i tektury.

Nasza szkoła (wg rachunków potwierdzonych przez skup odpadów) zebrała
17 495 kg. Dało nam to 7 miejsce z dziesięciu premiowanych nagrodą. Dzięki temu
otrzymaliśmy nagrodę 5000 zł na zakup pomocy dydaktycznych. Uczniowie najbardziej
aktywni w konkursie, którzy uzyskali najwyższe wyniki w zbiórce, nagrodzeni zostali przez

szkołę oraz dodatkowo przez Urząd Miasta nagrodą rzeczową (kartą podarunkową do galerii
handlowej) o wysokości 200,0 zł.

Wszystkim zaangażowanym w zbiórkę makulatury bardzo dziękuję i gratuluję
wyników. Zachęcam do dalszego recyklingu papieru i zapraszam do udziału w konkursie od
września

KORZYŚCI RECYKLINGU MAKULATURY:

•

•
•
•

•

zmniejszenie wycinki drzew - tona papieru wyprodukowanego z makulatury ratuje 17
drzew przed wycinką;
oszczędność wody - recykling tony papieru pozwala zaoszczędzić aż 26 tysięcy litrów
wody;
oszczędność prądu - tona papieru z recyklingu równa się 4200 kWh zaoszczędzonej
energii;
ograniczenie wielkości wysypisk - zmniejszenie papierowych odpadów pozwala
ograniczyć szkodliwość wysypisk;
oszczędność pieniędzy - produkcja papieru z makulatury jest kilkakrotnie tańsza niż
produkcja z drewna.

