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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Krakowie  jako Organizator 

Konkursu pt. „Zbierając makulaturę ratujemy środowisko” 

uprzejmie informuje, że w dniach  23 kwietnia 2018 do 31 maja 2018 roku odbył się konkurs  

pt.” Zbierając makulaturę ratujemy środowisko” 

W konkursie wzięły udział placówki oświatowe z terenu gmin objętych edukacją ekologiczną 

prowadzoną przez MPGO Spółka z o.o. w Krakowie.  

Konkurs miał za zadanie wyłonienie placówek oświatowych, które zebrały największą ilość 

makulatury, kartonów i tektury w przeliczeniu na jednego ucznia. 

W terminie do dnia 13 kwietnia 2018 roku swój udział zgłosiło 20 placówek oświatowych.  

W dniach od 06.06.18 do 14.06.18 roku nastąpił odbiór zebranego surowca. 

Łączna ilość uczestników konkursu wyniosła 2971 uczniów, którzy zebrali  w sumie 13 741,70 kg 

surowców wtórnych.  

 W wyniku konkursu zostały wyłonione trzy placówki oświatowe , które zebrały  

największą ilość makulatury, kartonów i tektury przypadające w przeliczeniu odpowiednio na 

jednego ucznia. 

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 500 złotych  zdobył Zespół Szkoły i Schroniska 

Młodzieżowego w Grodzisku, gmina Zator 

II  miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300  złotych zdobyła Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Jana III Sobieskiego w Czułówku, Gmina Czernichów 

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 złotych zdobyła Szkoła Podstawowa im. Gen. 

M. Langiewicza w Goszczy, Gmina Kocmyrzów- Luborzyca 

 Zgodnie z Regulaminem Konkursu  nagrody zostaną przekazane na konta Rad Rodziców 

działających przy trzech zwycięskich szkołach. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom! Dziękujemy za olbrzymi 

wkład w ochronę środowiska i proekologiczną postawę. 

Zarząd MPGO Sp. z o.o. 


