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Puchar Recyklingu - XIV edycja konkursu
  

  

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w finale

  

7 października 2013 roku w Poznaniu na Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony
Środowiska ENVICON oraz na uroczystym Finale Konkursu podczas targów POLEKO,
wręczono najważniejsze nagrody w organizowanym od 2000 roku Konkursie „Przeglądu
Komunalnego” o Puchar Recyklingu. To jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób
kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne. Podczas Gali
Związek reprezentowali Pan Daniel Tylak - Przewodniczący Zarządu Związku i Pan Jacek
Walczak - Członek Zarządu Związku, Prezydent Miasta Sieradza.
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wręczono najważniejsze nagrody w organizowanym od 2000 roku Konkursie „Przeglądu
Komunalnego” o Puchar Recyklingu. To jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób
kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne. Podczas Gali
Związek reprezentowali Pan Daniel Tylak - Przewodniczący Zarządu Związku i Pan Jacek
Walczak - Członek Zarządu Związku, Prezydent Miasta Sieradza.

  

Miło nam Państwa poinformować, że Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
został laureatem i zdobywcą statuetek w n/w kategoriach.

  

    
    -  „Srebrna  Puszka” – zbiórka opakowań aluminiowych, gdzie masa zebranego  i
przekazanego do recyklingu aluminium w okresie od 1 stycznia  2012r. do 31 grudnia 2012r.
wyniosła 72 000 kg.   
    -  „Zielona  Bateria” – zbiórka baterii, gdzie masa zebranych i przekazanych  do recyklingu
baterii w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia  2012r. wyniosła 6 470 kg.   

  

Realizowane przez Związek akcje edukacyjne uhonorowano wyróżnieniem w kategorii
„Edukacja Ekologiczna”. Znaleźliśmy się na liście pięciu podmiotów nominowanych do
prestiżowego tytułu „Tygrysa Recyklingu”. Podczas uroczystej Gali, za wybitne osiągnięcia i
wkład pracy w rozwój branży gospodarki odpadami w Polsce, Złote Odznaki Krajowej Izby
Gospodarki Odpadami otrzymali Pan Daniel Tylak - Przewodniczący Zarządu Związku oraz Pan
Piotr Szewczyk - Dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.

  

Celem organizowanego Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie, spośród zgłoszonych
podmiotów tych, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u
źródła, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. W Konkursie biorą udział:
urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki międzygminne i związki powiatów, zakłady
gospodarki komunalnej, sortownie, inne podmioty gospodarcze, mające zezwolenie na
usuwanie odpadów stałych. W kategorii Edukacja Ekologiczna, oprócz gmin i firm komunalnych,
udział biorą szkoły, organizacje ekologiczne, parki krajobrazowe, parki narodowe, leśne
kompleksy promocyjne, centra edukacji ekologicznej oraz firmy, którym zależy na budowaniu
świadomości ekologicznej.
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W tegorocznej XIV edycji Konkursu przyjęto niemal 280 zgłoszeń od 70 podmiotów. Związek
Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” brał udział w zmaganiach jednostek
obejmujących swoim działaniem tereny powyżej 100 tys. mieszkańców. Jest nam niezmiernie
miło, że znaleźliśmy się w tak zaszczytnym gronie firm i instytucji oraz, że nasze proekologiczne
działania zostały dostrzeżone i pozytywnie ocenione na arenie ogólnopolskiej.
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