„Segreguję, bo warto” mamy wyniki!

Rzeszowskie szkoły, mimo stanu pandemii COVID-19 wzięły udział w IV edycji kampanii
informacyjno-edukacyjnej Miasta Rzeszów, dotyczącej systemu zbiorki i zagospodarowania
odpadów komunalnych, realizowanej przez Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Rzeszowie.
Plakaty i ulotki mobilizujące uczniów trafiły do szkół z początkiem roku szkolnego.
Koordynatorzy rozpoczęli swoje działania, umówiono pierwsze warsztaty …i ze zdwojona siłą
dał znać COVID-19. Najpierw „żółta”, a potem „czerwona” strefa utrudniła życie szkół. Ale
cześć zespołów uznała że „i w tym roku będziemy segregować, bo warto…”. Mimo trudności
logistycznych pandemii i surowych reguł sanitarnych Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 1, 2,
4, 5, 8, 10, 14, 15, 22, 25, 26, 34 wyznaczyli miejsca, gdzie bezpiecznie można było zostawić
pakunki z makulaturą czy plastikiem. Po kilku dniach kwarantanny odpady były gotowe
do odbioru. Samochód MPGK, w umówionym terminie, przyjeżdżał pod szkołę i zabierał
surowce.
W konkursie w 2020 roku łącznie zebrano 12 894 kg surowców w tym 12 116 kg makulatury
i 778 kg plastiku. W porównaniu z poprzednimi „normalnymi” latami dużo mniej. Ale w tej
sprawie liczy się bardziej edukacja, chęć, nawyk, a nie wynik na masę.
Na finałowe spotkanie kampanii zaproszono do zarządu MPGK tylko dwóch Dyrektorów
rzeszowskich szkół geograficznie najbliższych siedziby firmy . W obecności Prezesa MPGK
Rzeszów Sławomira Progorowicza, Głównej Księgowej MPGK Magdaleny Kawalec, Dyrektor
Sp 15 Renaty Kędzierskiej i Dyrektor Sp 34 Lidii Kupiszewskiej oraz Koordynatora ze
Stowarzyszenia „EKOSKOP” Mirosława Ruszały, w oparciu o protokoły ważenia przyznano
nagrody:

I miejsce za najwyższy wynik (3506 kg) w zbiórce surowców dla
SP nr 5 , nagroda 3 000 zł
I miejsce za najwyższy wynik (6,29 kg) surowców na jednego ucznia dla
SP nr 2 nagroda 2 000 zł

Komisyjnie i publicznie rozlosowano pomiędzy pozostałe szkoły-uczestników dwie nagrody
po 1500 zł dla tych szkół, które w konkursie zebrały powyżej 800 kg surowców oraz dwie
nagrody po 1000 zł, dla tych szkół, które w konkursie zebrały powyżej 300 kg.

Szkoły szczęściarze to:
·

SP nr 15 wynik zbiórki 2774 kg surowców:

nagroda 1 500 zł

·

SP nr 8 wynik zbiórki 1910 kg surowców:

nagroda 1 500 zł

·

SP nr 1 wynik zbiórki 428 kg surowców:

nagroda 1 000 zł

·

SP nr 14 wynik zbiórki 348 kg surowców:

nagroda 1 000 zł

Do szkół trafią indywidualne dyplomy udziału w kampanii oraz zestawy gadżetów
przygotowane przez MPGK Rzeszów.

UWAGA! W sieci nadal są dostępne dwa filmiki edukacyjne kampanii:



Dla dzieci młodszych „Segreguje, bo warto” nr 1 pod linkiem
https://youtu.be/5kBUELdtK-U opowiadający (częściowo w konwencji bajkowej)
o tym jak segregować odpady
Dla wszystkich klas „Segreguje, bo warto” nr 2 pod linkiem
https://youtu.be/22QH_EVwgO4 pokazujący problemu małych dzikich wysypisk
śmieci.

Czekamy na recenzje filmików. Miedzy autorów krótkich ale ciekawych
i rzeczowych recenzji przysłanych na adres ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl zostaną
rozlosowane 4 nagrody – gry zręcznościowe i pomoce szkolne.

