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Do ogólnopolskiej akcji ekologicznej ,,Komputery za tonery” nasza szkoła
Gimnazjum nr3 z Tczewa przystąpiła w roku szkolnym 2002/2003 – trafiliśmy na III edycję
tego programu. Naszą szkołę reprezentuje Rada Rodziców. W tym samym roku szkolnym
zajęliśmy drugie miejsce i otrzyina1iśmy w nagrodę trzydniową wycieczkę do Zakopanego, z
nagrody skorzystała klasa III e, która najaktywniej uczestniczyła w zbiórce.
Dzięki środkom pienięŜnym uzyskiwanym z racji recyklingu kardridŜy i tonerów
Rada Rodziców zakupiła 3 nowoczesne telewizory, sfinansowała w znacznej mierze zakup
profesjonalnego ksero, ponadto finansuje koszty związane z uczestnictwem w konkursach i
przedsięwzięciach ekologicznych. NaleŜy nadmienić, iŜ kwestie finansowe są skrupulatnie
rozliczane (kaŜdorazowo szkoła otrzymuje wydruk zakwalifikowanych pojemników i
rzeczową kalkulację). Wszelkie niejasności moŜna wyjaśnić telefonicznie Z Anną
Domurat. Ponadto aktualne dane moŜna znaleźć w Internecie na ogólnie dostępnej stronie.
Akcja ze strony organizatorów jest bardzo dobrze przygotowana. Po informacji
telefonicznej otrzymujemy oznaczone kartony, z odpowiednią dokumentacją, następnie
bezpłatnie odbiera od nas przesyłkę firma kurierska, tak więc firma ,,Technika” do minimum
ograniczyła zbędne i czasochłonne czynności. W razie niejasności wszelkich informacji
udziela p. Irena Kowalska, bardzo uprzejma i sympatyczna osoba.
Cieszymy się, iŜ moŜemy uczestniczyć w tym programie i chodzi tu nie tylko o
względy finansowe, młodzieŜ tak dalece sic zaangaŜowała w ten program iŜ nawiązała
współpracę z wieloma firmami i osobami prywatnymi, które nie są bezpośrednio związane
ze szkołą. W szkole prowadzony jest ranking wśród uczniów biorących udział w zbiórce. Na
zakończenie roku szkolnego nagrody są przydzielane w dwóch kategoriach, dla 5 uczniów,
którzy zebrali największe ilości , ale takŜe w drodze losowania dla 5 uczniów bez względu
na ilość przyniesionych pojemników. Jest duŜo zabawy i emocji. Nagrody częściowo funduje
Rada Rodziców, a takŜe rozdajemy ciekawe nagrody otrzymywane co roku od organizatora
(koszulki, kalkulatory i inne).
Myślę Ŝe firma będzie rozwijała swoją, działalność i Ŝyczę pracownikom firmy,

współuczestnikom i sponsorom akcji wszystkiego najlepszego.
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