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 *** SPRZ¥TANIE  �WIATA ***

Coroczna akcja posprz¹tania
�wiata na pocz¹tku nowego roku
szkolnego dla uczniów Zespo³u
Szkó³ przy DPS w Zawadzkiem, jest
sygna³em, ¿e rusza pe³n¹ par¹ szkol-
ny program ekologiczny. Wchodzi-
my do lasu oraz na najczê�ciej uczêsz-
czane �cie¿ki le�ne i zbieramy do
worków to, co pozostawili po sobie
niesforni zbieracze grzybów, rowe-
rzy�ci oraz pseudotury�ci.

Co roku �asortyment� �mieci jest
ten sam: worki i folie po ¿ywno�ci
oraz materia³ach budowlanych, butel-
ki po napojach i �rodkach chemicz-
no-kosmetycznych, pordzewia³e
otwarte puszki metalowe nieznane-
go pochodzenia, szmaty, gruby pa-
pier do pakowania, akcesoria samo-
chodowe oraz du¿o pot³uczonego
szk³a. Szczególnie szk³o jest niebez-
pieczne zarówno dla samego lasu �
jako zarzewie ognia, ale równie¿ dla
zwierz¹t i ludzi.

W tym roku akcja sprz¹tania
�wiata odby³a siê w pi¹tek - 15 wrze-
�nia.

Uczniowie z nauczycielami zbie-
rali �mieci w promieniu 5 km od szko-
³y, a tym samym zabudowañ DPS �
m³odsze klasy sprz¹ta³y bli¿ej szko-
³y. Z wyprawy po �skarby� ludzkiej
niefrasobliwo�ci przynie�li nie tylko
worki �mieci, ale równie¿ piêkne ma³e
i du¿e podgrzybki. Las potrafi od-
wdziêczyæ siê swoim dobroczyñcom.

Coroczne sprz¹tanie �wiata to jak
preludium do rocznej realizacji szkol-
nego programu ekologicznego. Cele i

zadania zosta³y ju¿ zrealizowane miê-
dzy innymi: �na suchym dêbie�, kie-
dy to dwa lata temu za spraw¹ strze-
leckich stra¿aków na suchym drze-
wie przed wjazdem do DPS-u zawi-
s³y kolorowe �mieci znalezione w le-
sie (czê�æ z nich dalej powiewa na
wietrze i ma siê dobrze - zw³aszcza
plastiki, których okres naturalnej uty-
lizacji oscyluje w dziesi¹tkach lat), w
realizacji programowej i konkursowej
�zielona klasa�, która powsta³a
w 2006 r dziêki ogromnemu wspar-
ciu i pomocy Nadle�nictwa Zawadz-
kie, w programie Sokrates-Comenius
�Ja i moje �rodowisko� oraz wielu in-
nych, inicjowanych i realizowanych
przez nauczycieli oraz uczniów Ze-
spo³u Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem.

Anna Bujmi³a � dyrektor  szko³y

Celem akcji ½Sprz¹tanie �wiata½jest budowanie �wiadomo�ci ekolo-gicznej oraz inicjowanie dzia³añ narzecz ochrony �rodowiska. Sprz¹ta-nie �wiata to nie tylko uprz¹tniêcie�mieci, to tak¿e promowanie selek-tywnej zbiórki odpadów, stosowanieró¿norodnych programów ekologicz-nych, tworzenie w�ród ludzi odpo-wiedzialno�ci za produkowane przeznich �mieci.Tegoroczna akcja zwi¹zana jestw³a�nie z selektywn¹ zbiórk¹ odpa-dów, dlatego tak wa¿ne jest nie tylkosprz¹tniêcie naszego otoczenia, alerównie¿ u�wiadomienie sobie, ¿ewszystkie decyzje, jakie podejmujeka¿dy z nas maj¹ wp³yw na nasze�rodowisko.W tym roku dzia³ania uczniówZSZ nr 1 dotycz¹ g³ównie naszej

Sprz¹tanie �wiata i co dalej ...

Nie koñczymy we wrze�niu

szko³y i jej okolicy. Przecie¿ naszym�wiatem s¹ przede wszystkim naszesale, boisko, warsztaty czy trawniki,obok których spacerujemy codzien-nie. Sprz¹tamy sale, grabimy trawni-ki, plewimy, zbieramy �mieci, a wewszystkich tych dzia³aniach wspoma-gaj¹ nas wychowawcy i pan wo�ny.W akcji bior¹ udzia³ prawie wszyscy:24 klasy sprz¹taj¹ okolice szko³y,kolejne 24 klasy porz¹dkuj¹ sale lek-cyjne, korytarze, zaplecza.  Nie za-mierzamy zakoñczyæ tej akcji wewrze�niu. Od roku nasza szko³auczestniczy w programie zbiórki zu-¿ytych baterii, bior¹c odpowiedzial-no�æ za w³a�ciwe postêpowanie z tymniebezpiecznym odpadem, dlatego te¿po wykorzystaniu zawartej w niejenergii, bateria NIGDY nie powinnatrafiæ na wysypisko �mieci.
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Uczniowie Zespo³u Szkó³ im.Aleksandra Kamiñskiego w StrzelcachOpolskich wraz z opiekunamiuczestnicz¹ w tej akcji od 1996 roku.Sprz¹tali�my wokó³ szko³y, dro-gi na PKS, PKP, plac zabaw � te miej-sca w których najczê�ciej przebywaj¹uczniowie. Dotarli�my do miejsc,gdzie rzadko kto przechodzi.  13worków �mieci ustawili�my obokszkolnego kontenera. Wywioz³a jeStrzelecka Firma Oczyszczania Mia-sta na wysypisko �mieci w Szymi-szowie.Sprz¹taniu towarzyszy³ ogól-noszkolny apel. W tym roku �zapro-wadzono� nas na �wysypisko �mie-ci�. By³o ono wyj¹tkowo du¿e. Wie-le ró¿nych, choæ posegregowanych�mieci � szk³a, puszek, metalu, obie-

�Pomó¿my Ziemi�

�(...) siê natura przystosuje�

rek, makulatury, plastiku, workówreklamowych i innych.  Obejrzeli-�my scenkê � �zakupy w hipermar-

Nast¹pi³a zmiana sposobu nali-czenia stypendium uczniom, którzyprzekroczyli limit nieusprawiedliwio-nych. Zgodnie z otrzyman¹ w dniu
21 wrze�nia wytyczn¹ Urzêdu Mar-sza³kowskiego Województwa Opol-skiego w przypadku przekroczenia
przez ucznia okre�lonego w regu-
laminie przyznawania stypendium
limitu godzin bez usprawiedliwie-
nia w danym miesi¹cu, uczeñ za
dany miesi¹c nie otrzymuje sty-
pendium, niezale¿nie od tego, które-go dnia miesi¹ca nast¹pi³o przekro-czenie limitu.Niestety informacjê tê przekaza-no samorz¹dom dopiero teraz, gdywiêkszo�æ stypendiów zosta³a ju¿wyp³acona i uczniowie, którzy prze-kroczyli limit 40 godzin nieusprawie-dliwionych w roku szkolnym 2005/

2006 bêd¹ musieli  zwróciæ kwotê wy-p³acon¹ za ten miesi¹c, w którym na-st¹pi³o przekroczenie limitu. Kwotazwrotu zale¿y od tego, w którym dniumiesi¹ca zosta³a opuszczona bezusprawiedliwienia 41 godzina � je�linp. w 20, trzeba bêdzie oddaæ kwotêstypendium za 19 dni, je�li w 5 � za 4dni, itp.Pomimo dwuletniego do�wiadcze-nia w realizacji projektów stypendial-nych, ju¿ po raz kolejny przekonuje-my siê, ¿e nie ma stabilnych i jedno-znacznych zasad reguluj¹cych trybpostêpowania, je�li chodzi o stypen-dia unijne, wrêcz przeciwnie � zmia-ny nastêpuj¹ jedna po drugiej, prawodzia³a wstecz, a ich konsekwencje(rzadko kiedy przyjemne) ponosz¹uczniowie.
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Wagarowali�cie?
Musicie zwróciæ kasê

Uwaga uczniowie szkó³ ponadgimna-
zjalnych, którzy pobierali stypendium
unijne w roku szkolnym 2005/2006!

kecie�, podsumowali�my konkurs naplakat, posegregowali�my �mieciszkolne, przypomnieli�my o recyklin-gu, zaradzili�my gromadzeniu �mieciprzez og³oszenie zbiórki posegrego-wanych surowców wtórnych. Zrobi-li�my te¿ rozeznanie jakich �mieci wtym roku by³o najwiêcej. Co znale�li-�my w �mieciach? � najwiêcej papier-ków, opakowañ, plastików i resztekproduktów spo¿ywczych.Czy posprz¹tali�my��wiat�? Uporz¹dkowali�my go tro-chê. Zrobili�my miejsce na nastêpne�mieci. Natura siê pewnie nie przy-stosuje, wiêc postaramy siê ,by �pro-dukowaæ� mniej �mieci. Przez ca³yrok. Za rok znowu we�miemy udzia³w akcji.


