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POŻYTECZNE WYCIECZKI

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, to bardzo ważny obszar
działania Związku Międzygminnego ,,Obra”. Nic dziwnego, bo przecież
nie od dziś wiadomo, że ,,czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na
starość trąci...”. - Ucząc młode pokolenie dbałości o ochronę środowiska
inwestujemy w przyszłość. Za jakiś czas to pokolenie wejdzie w dorosły
wiek, a nam chodzi o to, żeby weszło w ten wiek z prawidłowymi i już
utrwalonymi nawykami - tłumaczy Krzysztof Piasek, Przewodniczący
Zarządu ZM ,,Obra”. Związku, który z wymienionych wcześniej powodów,
organizuje dla szkolnej młodzieży i przedszkolaków liczne konkursy oraz
akcje edukacyjne. Wśród nich ważną rolę odgrywają wycieczki
ekologiczne, których cykl zakończył się w październiku.
- więcej na stronie 2

Pilotażowy program segregacji u źródła
w Wolsztynie; terminy zbiórek plastiku
(P) oraz makulatury (M) w 2011r.
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POŻYTECZNE SPOTKANIA Z EKOLOGIĄ
W tegorocznych wycieczkach ekologicznych, prowadzonych przez kilku
przewodników, udział wzięły szkoły i
przedszkola, które zostały laureatami
konkursów ZM ,,Obra”. Wycieczki były
formą nagrody, a sądząc po wypowiedziach uczestników - nagroda była
atrakcyjna! - Widzieliśmy w lesie
ogromne mrowisko, w które wszedł
Hubert. To była taka duża mrówka! relacjonują wyraźnie podekscytowane
przedszkolaki z Perkowa, które spotkaliśmy przy leśniczówce na Ruchockim
Młynie. Zanim tam trafiły - podobnie
jak i inne wycieczki - spotkanie z
ekologią rozpoczęły się od wizyty przy
gnieździe recyklingowym, gdzie była
mowa o tym, do których pojemników,
jakie odpady należy wrzucać. Po
zabawie ,,Czy wiesz, gdzie ten śmieć?”
uczestnicy wycieczek jechali do
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na Berzynie, by tam zobaczyć co
dalej dzieje się z plastikiem, szkłem i
makulaturą, które trafiły do różnokolorowych pojemników. Była mowa m.in.
o recyklingu, o tym, żeby odkręcać
nakrętki z pustych butelek, dzieci
mogły też zobaczyć jak hydrauliczna
prasa zgniata sporą ilość plastikowych
opakowań do postaci niedużej plastikowej kostki. To robi wrażenie!
Podobnie, jak następny punkt wszystkich wycieczek, którym było składowisko w Powodowie i strasząca tam
ogromna góra śmieci na nieczynnych
już kwaterach. Wizyta na składowisku,
to dobre miejsce, żeby pokazać i uzmysłowić jak ważna jest segregacja
odpadów. Zasada jest bardzo prosta im więcej odpadów będzie segre-

gowanych, tym mniej śmieci trafi
na składowisko! Warto przy tym
zaznaczyć, że wizyta na nim robi
często większe wrażenie niż sucha
wiedza przekazana na lekcjach czy
szkolnych pogadankach...
Ostatnim punktem każdej z
wycieczek był spacer ścieżką
ekologiczną, urozmaicony opowieścią o mieszkańcach lasu i
zakończony pieczeniem kiełbasek
na ognisku. To znakomity kontrast
do niedawnego widoku składowiska, który pozwala zrozumieć,
jak ważna jest ochrona środowiska
i dbałość o porządek
- Wycieczki ekologiczne dla
wszystkich szkół i przedszkoli w
powiecie prowadzę już od pięciu
lat. Po tym okresie pracy mogę
stwierdzić, że świadomość ekologiczna wśród uczestników jest coraz
wyższa. To nie tylko efekt naszych
warsztatów, ale także również
owoce pracy w szkołach i przedszkolach. Jednak pracy jest jeszcze
sporo... Dość powiedzieć, że na
zachodzie, do powtórnego użycia,
odzyskuje się z odpadów ok. 80 proc.
surowców. W Polsce wskaźnik ten
wynosi średnio zaledwie 20 procent.
Trzeba zatem nadal edukować nasze
społeczeństwo - stwierdza przewodniczka Krystyna Mirecka z Moch,
która pytana o celowość organizacji
ekologicznych wycieczek organizowanych przez Związek Międzygminny
,,Obra” bez wahania mówi, że ich idea
jest słuszna!
- Dzieci, które były na wycieczce
pamiętają o czym było na naszym

Przewodnik KRYSTYNA MIRECKA:
- Cieszy, że nasza praca plus
zaangażowanie pracowników
placówek oświatowych przynoszą
efekty! Coraz więcej dzieci bez
problemów bezbłędnie wie do
pojemnika w jakim kolorze wrzucić
plastik, makulaturę czy szkło.
spotkaniu. Nabywają nowych umiejętności i wiadomości. Co ważne,
edukując dzieci trafiamy także do
dorosłych. Na naszych wycieczkach
prosimy bowiem uczestników, aby w
domu, przy obiedzie, powiedzieli
rodzicom chociażby o tym, że zużyty
sprzęt rtv i agd można w każdej chwili
przywieźć i za darmo zostawić w
kontenerach ustawionych na terenie
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na Berzynie - mówi K. Mirecka
wymieniając zalety wycieczek, na
których dzieci nie mają czasu na nudę!

