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Dnia 14 października uczniowie 

naszej szkoły zorganizowali 

happening "Czysty Wałbrzych”. 

Pochód przeszedł ulicami 

miasta. Najmłodsi mieszkańcy 

nieśli plakaty, które wykonali 

podczas realizacji mini 

projektów promujących 

oszczędzanie wody i energii, 

rezygnację z plastikowych opakowań, segregację odpadów. Dzieci 

skandowały hasła nawołujące do ekologicznych zachowań. Spotykani 

mieszkańcy Wałbrzycha byli zainteresowani wydarzeniem i witali nas z 

uśmiechem. W rynku do uczniów wyszedł Prezydent Miasta Wałbrzycha 

pan Roman Szełemej wraz z wiceprezydentem panią Sylwią Bielawską. 

Wiadomo nie od dziś, że obecne władze są wielkimi orędownikami 

edukacji ekologicznej. Uczniowie na ręce pana Prezydenta przekazali 

odezwę zachęcającą każdego mieszkańca do podejmowania 

indywidualnych działań zmniejszających niską emisję dwutlenku węgla. 

Mamy nadzieję, że 

wałbrzyszanie nie 

przejdą obojętnie obok 

tak ważnej dla nas 

wszystkich tematyki i 

wdrożą zasady ekologii 

w swoich domach. 

 

 

STOP PLASTIK! 

Uwaga!!! Do oceanów  co minutę trafia 
ciężarówka plastikowych odpadów, które 
zabijają żółwie, ptaki, ryby, wieloryby i delfiny. 
Musimy zadziałać! Aż  90% 
wyprodukowanego plastiku nigdy nie poddano 
recyklingowi. Plastik to nie tylko ogromny 
problem dla naszego środowiska, ale również 
dla naszego zdrowia. Świadczy o tym coraz 

więcej badań. Pijemy z plastikowych butelek  i przechowujemy naszą żywność  
w plastikowych pojemnikach lub plastikowych opakowaniach. Telefony, ładowarki, 
kierownice, butelki do picia, klawiatury-prawie wszystko, czego dotykamy jest 
wykonywane z tworzywa sztucznego. Plastik otacza nas wszędzie! Można z tym 
skończyć!  

Sposoby na ograniczenie produkcji 

plastiku:  

1. Pakuj swoje drugie śniadanie w 
pojemniki wykonane z bezpiecznych 
dla środowiska materiałów. 

2. Korzystaj z ekologicznych siatek. 

3. Pij wodę z filtrujących bidonów i 
butelek. 

4. Zrezygnuj ze słomek,  jednorazowych sztućców oraz naczyń. 

5. Nie kupuj jedzenia w plastikowych opakowaniach. 

To z pozoru tak niewiele, a tak wiele dla naszego życia i zdrowia!!! 

Miłosz Bieńkowski kl. 5a, Mikołaj Mazurczak kl. 5a 
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