
IX edycja konkursu „Śmieci mniej, Ziemi lżej”  

została rozstrzygnięta! 
 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła w kategorii „Szkoły podstawowe” zajęła w tym 

konkursie już po raz ósmy I miejsce. Z rąk Prezydenta Miasta Opola pana Arkadiusza 

Wiśniewskiego nagrodę odebrali uczniowie wraz z koordynatorką konkursu w naszej szkole 

panią Agnieszką Ścisłowską-Cegłą. Otrzymaliśmy dyplom i nagrodę główną o wartości 

1 000 zł: monitor z funkcją TV oraz głośniki. 

 

 



Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród odbyła się 

16 stycznia 2015 roku w sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu  

 
 

 

Uczniowie wszystkich 

opolskich szkół oraz 

przedszkoli zebrali w roku 

2014 łącznie: 

 

3 581 kg baterii, z czego nasza 

szkoła 624 kg 

 

64 199 kg makulatury, z czego 

nasza szkoła 4 920 kg 

 

1 020 kg puszek aluminiowych. 

z czego nasza szkoła 222 kg 
 

 

 



FINALIŚCI INDYWIDUALNI 
 

 

W konkursie indywidualnym 

wyróżniono 

pięciu uczniów z całego miasta Opola,  

którzy wykazali się największą 

aktywnością  

w zbiórce odpadów (puszek  

aluminiowych, makulatury i baterii).  

Wśród laureatów aż trzech było z naszej 

szkoły: 

 

 

 

 

Laura Weber, uczennica klasy I,  

zajęła trzecie miejsce,  

otrzymała dyplom uznania  

oraz nagrodę rzeczową o wartości 250 zł. 

 

 

 
 



 
 

Dominika Trentkiewicz, uczennica klasy 

IV, zajęła szóste miejsce, otrzymała 

dyplom uznania oraz nagrodę rzeczową 

o wartości 100 zł. 
 

Paulina Poliwoda uczennica klasy II, 

zajęła siódme miejsce, otrzymała dyplom 

uznania oraz nagrodę rzeczową o 

wartości 50 zł. 

 

 
 



  



     
 

 

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH KONKURSU 

ORAZ INNYCH, MAJACYCH NA CELU OCHRONĘ ŚRODOWISKA: 



Zbiórka surowców wtórnych oraz odpadów szkodliwych dla środowiska stała się w naszej szkole 

już tradycją. Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt udziału w konkursie prawie wszystkich 

uczniów szkoły. Nie każdy uczeń potrafi zgromadzić rekordowe ilości surowców wtórnych, ale 

każdy z nich wie, że nie należy ich wyrzucać do śmieci ogólnych. W szkole od dziewięciu już lat 

prowadzimy zbiórkę wszystkich trzech rodzajów odpadów: makulatury, aluminium oraz baterii. 

Od kilku lat zbieramy również zużyte tonery.  

Olbrzymie zaangażowanie uczniów i ich rodziców w zbiórkę zachęciło nas do podjęcia dalszych 

działań w tym zakresie. Przystąpiliśmy do programu „Moje miasto bez elektrośmieci”, a wyniki 

zbiórki przerosły nasze oczekiwania. Od 30 maja 2014 roku zorganizowaliśmy w naszej szkole 

cztery zbiórki, wynikiem czego było przekazanie do utylizacji 2416 kg odpadów zawierających 

freon lub inne substancje szkodliwe oraz 3673 kg innych urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych (łącznie ponad 6 ton elektośmieci).  

W tym roku kalendarzowym zbiórka elektrośmieci nie była brana pod uwagę przy ocenie 

konkursu. Mamy jednak nadzieję, że inicjatywa podjęta przez naszą szkołę zostanie doceniona w 

przyszłości i stanie się wzorem do naśladowania przez inne placówki. 

                Nad zbiórkami  wszystkich odpadów stale czuwają nauczyciele, którzy systematycznie 

dokumentują wyniki. Uczniowie są przynajmniej raz do roku wyróżniani i nagradzani za podjęte 

działania na rzecz ochrony środowiska, co w dalszym ciągu motywuje ich do działania.  

Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu wszystkich stron, a w szczególności uczniów oraz ich 

rodziców ponownie odnieśliśmy sukces.  

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczniom naszej szkoły biorącym 

udział w tym konkursie serdecznie dziękujemy. 


