
 

 

 
Piotrków Trybunalski, 09.10.2015 r.  

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

Bożena Nowik 

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami 

Integracyjnymi 

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

 

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów do udziału w Konkursie ekologicznym „Przyłącz się do 

Piotrkowskich – jak kanalizacja sanitarna przyczynia się do ochrony przyrody?”.   

Konkurs realizowany w dwóch formach w zależności od grupy wiekowej: 

- dla klas I-III – konkurs plastyczny  

- dla klas IV-VI – konkurs fotograficzny 

Konkurs trwa od 12 października do 16 listopada 2015 r. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane                    

są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ogłoszenie wyników oraz informacji o terminie oficjalnego wręczenia 

nagród Laureatom nastąpi 27 listopada 2015 r. 

Konkurs ten realizowany jest w celu zwiększenia świadomości ekologicznej oraz kształtowania postaw 

proekologicznych uczniów szkół podstawowych, związanych z gospodarką wodno – ściekową poprzez 

próbę odpowiedzi (wyrażone rysunkiem, fotografią wykonana przez uczniów samodzielnie) na pytania:  

 dlaczego potrzebne są takie  inwestycje, co byłoby gdyby ich zaniechać?,  

 jaki mają wpływ na jakość i komfort życia ludzi, czy będzie się żyło lepiej, wygodniej i zdrowiej? 

 co należy /lub czego nie robić, aby dbać o otoczenie, czystość wody?, itp.  

Konkurs jest jedną z form promocji projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków                          w 

Piotrkowie Trybunalskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w 

ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.  

Projekt ten jest jednym z największych i kluczowych przedsięwzięć w Polsce związanych z ochroną 

środowiska, jest także największą inwestycją w historii Piotrkowa Trybunalskiego. Do dzisiaj wybudowano 

już ponad 22 km kanalizacji sanitarnej i 6 km sieci wodociągowej, zmodernizowano oczyszczalnię ścieków 

i stację uzdatniania wody. 

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu załączonym do pisma 

oraz dostępne są na stronie internetowej Projektu http://www.oczyszczalniapiotrkow.pl/ oraz oficjalnej 

stronie Miasta http://www.piotrkow.pl/.  

Prace konkursowe (prace plastyczne) proszę przesyłać pocztą tradycyjną na adres:  

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

Jednostka Realizująca Projekt 

ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski 

http://www.oczyszczalniapiotrkow.pl/
http://www.piotrkow.pl/


 

 

lub składać osobiście w siedzibie JRP z dopiskiem na kopercie:  

Konkurs ekologiczny „Przyłącz się do Piotrkowskich – jak kanalizacja sanitarna przyczynia się do ochrony 

przyrody?”. 

Prace konkursowe (fotografie) proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres:jrp@piotrkow.pl  

w terminie do 15 listopada br. 

Proszę o przekazanie niniejszej informacji nauczycielom plastyki oraz rozpropagowanie Konkursu wśród 

uczniów. 

W załączeniu do celów dydaktycznych, przesyłam płytę z filmem o charakterze edukacyjnym zrealizowanym 

w ramach Projektu nt. systemu wodno – ściekowego w Piotrkowie Trybunalskim. 

Polecam także Państwa uwadze broszurę projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Piotrkowie Trybunalskim”. 

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU!  

 

 

 

Z poważaniem,  

mailto:jrp@piotrkow.pl

