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PODSUMOWANIE AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA" W SIEWIERZU

   "Kocham, lubię, szanuję … nie śmiecę". Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja 'Sprzątanie świata – Polska', koordynowana i
organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”. Hasłem tym, nawiązującym do ludowej wyliczanki, starano
się zachęcić do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami. Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale tak
naprawdę wystarczy szacunek – to on nie pozwala nam wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg.

   W tym roku termin polskiej odsłony akcji "Clean up the World” przypadł na 14 - 15 - 16 września. W tym czasie mieszkańcy Polski, w tym
licznie zebrani mieszkańcy gminy Siewierz, zorganizowali lokalne akcje sprzątania i akcje edukacyjne zachęcające do nie śmiecenia.

   W tym jakże szczytnym przedsięwzięciu wzięły udział wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy Siewierz, a także zakłady pracy, w tym
Urząd Miasta i Gminy Siewierz. Urzędnicy postanowili uprzątnąć tereny wokół stadionu LKS Przemsza Siewierz. Uzbrojeni w worki i rękawice
wytoczyli walkę śmieciom i odpadom, i wyszli z niej zwycięsko, a uprzątnięty las zachwycił swym pięknem i naturalnością – miejmy tylko
nadzieję,  że widok ten pozostanie niezakłócony, a akcja „Sprzątanie Świata” dotrze zwłaszcza do tych, którzy do tej  pory śmieci  palili,
podrzucali do rzek i lasów, a w nas wszystkich wzbudzi społeczną odpowiedzialność za środowisko i życie następnych pokoleń.

   "Sprzątanie świata" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World” wywodzącego się z Australii. W
ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy na całym świecie. Do Polski ideę „sprzątania świata” sprowadziła Fundacja Nasza Ziemia i
Fundacja „Sprzątanie Świata-Polska”. Od 1994 roku, w każdy trzeci weekend września miliony wolontariuszy, młodzież, dorośli - wszyscy,
którym zależy na ochronie środowiska wyruszają do lasów, na pobocza dróg, do parków i sprzątają. To nasza wspólna lekcja ekologii.

   Korzystano z materiałów Fundacji Nasza Ziemia umieszczonych na stronie www.naszaziemia.pl Podczas Akcji „Sprzątanie Świata” w Urzędzie
Miasta i Gminy Siewierz wydano 1600 rękawic i 1200 worków na śmieci.
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