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W tym konkursie nie było przegranych
Nazwa placówki

Ilość zebranej
Łączna ilość zebranej
makulatury w przeliczeniu
makulatury (kg)
na jednego ucznia (kg)

1.215

9,20

410

6,03

Zespół Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Kaszczorze

1.033

5,84

Zespół Szkół Gimnazjum
i Szkoła Podstawowa w Buczu

1.605

4,76

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radomierzu

292

4,56

Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi

135

3,65

Przedszkole Samorządowe
z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

257

3,43

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przemęcie

436

2,48

Przedszkole w Siedlcu

100

0,95

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wolsztynie

180

0,84

Przedszkole Samorządowe
z Oddziałem Integracyjnym w Mochach

74

0,83

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Starkowie
Przedszkole Samorządowe w Przemęcie

Wraz z zakończeniem roku szkolnego podsumowano pierwszy etap konkursu na zbiórkę makulatury, który
zorganizowano w ramach programu edukacyjnego pod hasłem ,,Chcę żyć w czystym świecie”. - Aby było sprawiedliwie i
mniej liczne placówki oświatowe mogły rywalizować na równych prawach z tymi bardziej licznymi ustaliliśmy, że o
końcowych wynikach konkursu zdecyduje przelicznik ilości zebranej makulatury na jednego ucznia - tłumaczy
Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ,,Obra” Krzysztof Piasek informując, że do konkursowych szranek
stanęło 11 placówek, a rezultaty kilkumiesięcznej zbiórki przedstawia zamieszczona wyżej tabela.
Wynika z niej, że w pierwszym etapie zwyciężyli uczniowie i przedszkolaki ze Starkowa, którzy zebrali w sumie 1.215
kilogramów makulatury, osiągając tym samym imponujący przelicznik ponad 9 kg na jednego ucznia. - W pierwszym
etapie wygrały dzieci ze Starkowa, ale w naszym konkursie, niezależnie od ilości zebranej makulatury i osiągniętego
miejsca w klasyfikacji, nie było przegranych! - podkreśla Krzysztof Piasek.Wygraliśmy wszyscy. Przecież przez kilka
miesięcy w kilkunastu szkołach i przedszkolach zebrano prawie sześć ton makulatury, która nie była spalona w domowych
gospodarstwach, ani też nie trafiła, jako śmieci do lasu, ale jako surowiec wtórny - może być ponownie wykorzystana z
korzyścią dla środowiska.
- W naszym konkursie nie było przegranych również z drugiego powodu, ponieważ bez wyjątku wszyscy jego uczestnicy
otrzymali nagrody w postaci zestawów książkowych - dodaje Krzysztof Piasek informując, że drugi etap zbiórki makulatury
w placówkach oświatowych rozpocznie się wraz z nowym rokiem szkolnym i potrwa do końca października.

- BEZPŁATNY INFORMATOR ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ,,OBRA”, lipiec 2011 (redakcja, foto, skład - PROMOMEDIA24, tel. 603 898 572) -

TERMINARZ WYWOZÓW ODPADÓW na terenie
gminy SIEDLEC w drugim półroczu 2001 r.

Śmieci na ,,Zatoce”
W związku z nagminnym
podrzucaniem odpadów z domków
rekreacyjnych w Starkowie - Zatoka w
miejsca do tego nie przeznaczone i przez
to zaśmiecanie terenów
wypoczynkowych, przypomina się
właścicielom nieruchomości o
obowiązku posiadania pojemnika na
odpady. Każda posesja bez wyjątku
winna mieć uregulowaną sprawę
legalnego wywozu odpadów.
Że b y o g ra n i c z yć za ś m i e c a n i e
wspólnych terenów, zlecono właściwym
organom dokonanie w najbliższym czasie
kontroli posiadania przez każdego
właściciela domku ważnej umowy na
wywóz odpadów. Przypominamy, że
umowę na wywóz można zawrzeć tylko z
firmą, która ma aktualną koncesję na
świadczenie usług na terenie Gminy
Przemęt. Są to: * „Firma UsługowoTransportowa Marian Skibiński ”,
ul.Zachodnia 27 Kaszczor, 64-234
Przemęt, tel. 693-611-117 * „Firma
Usługowo-Handlowa Dominik Zając”,
ul.Szkolna 46 Błotnica, 64-234 Przemęt,
tel. 601-055-363 * REMONDIS Sanitech
Poznań Sp. z o.o. Oddział w Kościanie,
ul.Ks. Bączkowskiego 6, 64- 000 Kościan,
tel. 65-511-44-80 * PGK Sp. z o.o.,
Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn, tel. 68-38425-25 * Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„LS-PLUS” Spółka z o.o., ul. Szałwiowa
34A/2, 62-064 Plewiska, tel. 61-44-75171 * TEW Gospodarowanie Sp. z o.o.,
ul.Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz, tel.
68-414-30-50.
Odpady problemowe (zużyty sprzęt
RTV, AGD, meble, złom itp.) można
dostarczyć na składowisko w Siekówku, w
godzinach 8.00-15.30, gdzie zostaną
przyjęte nieodpłatnie.

Pilotażowy program segregacji u źródła
w Wolsztynie; terminy zbiórek plastiku
(P) oraz makulatury (M) w 2011r.
(odbiór w wyznaczonych dniach, w godz. 7.00-10.00)

Lipiec

P - 12, 26

M - 28

Sierpień

P - 9, 23

M - 25

Wrzesień

P - 6, 20

M - 29

Październik

P - 4, 18

M - 27

Listopad

P - 2, 15, 29

M - 24

Grudzień

P - 13

M - 29

