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„Plastik – rezygnuję, redukuję, segreguję”

W dniach 18-20 września po raz 27 odbyła się kolejna edycję akcji „Sprzątanie świata”, tym
razem pod hasłem „Plastik – rezygnuję, redukuję, segreguje”. Jak co roku, w trzecim tygodniu
września, na całym świecie, ludzie podejmują szereg działań na rzecz środowiska, promując
zasady selektywnej zbiórki odpadów. Tegoroczna edycja różniła się od pozostałych, w związku
z pandemią COVID-19. Jednak mimo tego, miliony ludzi ruszyły posprzątać swój kawałek
świata, by w ten sposób zadbać o nasz wspólny dom.
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Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły ponownie włączyli się do akcji. Uczniowie
najmłodszych klas, zgodnie z hasłem tegorocznej edycji akcji, wykonali kreatywne prace z
tworzyw sztucznych, przede wszystkim z plastiku. Z kolei uczniowie klas starszych udali się w
wyznaczone rejony w celu posprzątania „własnego kawałka Ziemi”. Dzięki wsparciu ZUK
Baborów, każda z klas otrzymała worki w czterech kolorach: żółtym, zielonym, niebieskim i
brązowym, dzięki czemu możliwa była segregacja odpadów, już w miejscu zbiórki. Urząd Gminy
Baborów, natomiast zakupił rękawice ochronne dla uczniów. Klasy, pod opieką nauczycieli,
udały się na boisko i stadion, do parku miejskiego, na plac zabaw „Pod lipą”, w okolice dworca
kolejowego oraz na drogi wylotowe z Baborowa w kierunku Szczyt, Dobrosławic i Dziećmarowa.
W czasie zbiórki,uczniowie dzielili się pomysłami, w jaki sposób można powtórnie wykorzystać
to co zebrali i jak można nadać drugie życie odpadom. Udało się nam zebrać kilkadziesiąt
worków śmieci, które dzięki recyklingowi znowu mogą posłużyć nam w codziennym życiu.

Po powrocie do szkoły, na uczniów czekała miła niespodzianka. Każdy otrzymał soczyste i
zdrowe jabłko, przekazane przez Państwo Martę i Arkadiusza Lechoszest- firma „LECH –
SADY” Grudynia.

Kolejna edycja akcji „Sprzątanie Świata” już za nami. Warto jednak pamiętać o tym, że o
nasz wspólny dom, jakim jest nasza planeta, powinniśmy dbać codziennie i, że to wyłącznie od
nas zależy jaka będzie jej przyszłość.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji akcji: ZUK Baborów, Gminie Baborów oraz
firmie „LECH-SADY”.

Magdalena Załuska

koordynator akcji
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