W

ramach

akcji

Sprzątanie

Świata

rekomendowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w
dniach 16-17.09.2016r. dwóch wychowanków, pod opieką
nauczyciela zawodu Pana Tomasza Michałowskiego
zaplanowali, a następnie zrealizowali przedsięwzięcie,
którego celem było uzyskanie informacji na temat
sposobu segregacji nieczystości i odpadów na terenie
miasta Barczewa oraz w naszej placówce.
W dniu 16.09.2016r. udali się poza zakład w celu
przeprowadzenia wywiadów z mieszkańcami Barczewa na
temat: „W jaki sposób wygląda u Pani/Pana segregacja nieczystości?" celem poszerzenia
wiedzy wychowanków związanej z segregacją nieczystości. Wychowankowie udali się
między innymi do Urzędu Miasta i Gminy w Barczewie, Zakładu Usług Komunalnych w
Barczewie i Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie. Przygotowali listę pytań i
uzyskali informacje od Pana Vice-burmistrza Barczewa, Komendanta Straży Miejskiej w
Barczewie, Pań Prezes spółek Miasta Barczewa.

Wychowankowie zapoznali się z profesjonalną zbiórką i segregacją nieczystości i odpadów
takich jak: papier, szkło opakowaniowe, metale, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
opony, zużyte baterie, odpady biodegradowe, odzież i tekstylia, przeterminowane leki,
odpady zawierające rtęć, substancje wykazujące właściwości niebezpieczne i opakowania
zawierające resztki substancji niebezpiecznych. Chłopcy zobaczyli jak wygląda punkt
selektywnej segregacji śmieci, do którego można przywozić odpady wielkogabarytowe i
odpady budowlano-remontowe. Uczniowie zapytali także Panią Prezes w jaki sposób
segreguje nieczystości we własnym gospodarstwie domowym. Kolejną osobą zapytaną o
segregację śmieci była Pani Radna Powiatu Olsztyńskiego.

Po powrocie do zakładu wychowankowie przeprowadzili rozmowę ze mną dopytując, jak w
życiu prywatnym segreguję odpady.
Bardzo edukacyjne dla młodzieży było spotkanie z pielęgniarką zakładu, która
zapoznała chłopców z segregacją odpadów w gabinecie lekarskim. Uczniowie zobaczyli, że w
gabinecie znajdują się pojemniki na odpady. Niebieski przeznaczony jest na odpady
komunalne i odpady codziennego użytku. Czerwony służy do gromadzenia odpadów
zakaźnych, które należy utylizować, a zajmują się tym odpowiednie służby na podstawie
umowy zawartej przez placówkę z tą instytucją. W gabinecie Pani pielęgniarki znajduję się
również pojemnik na odpady specjalne takie jak: przeterminowane leki, środki dezynfekcji
oraz rtęć.

Wychowankowie w trakcie wywiadu prowadzili notatki.

W dniu 17.09.2016 r. w godzinach 09.00-12.00 wychowankowie pod opieką Pana
Tomasza Michałowskiego udali się poza teren placówki, by pozbierać w wyznaczonym
rejonie Barczewa nieczystości pozostawione, często porzucone przez mieszkańców. Celem
było uprzątnięcie odcinka spacerowego, znajdującego się przy starym basenie miejskim. W
czasie trzech godzin uczniowie zebrali siedem 160 litrowych worków nieczystości z terenu
spacerowego w mieście Barczewo.

Udział w cyklicznej 23 akcji „Sprzątanie Świata - Polska „ przyczynił się do
poszerzenia wiedzy wychowanków na temat segregacji nieczystości. Uczniowie jak sami
przyznali po raz pierwszy przeprowadzili wywiady, przełamali własne słabości i niepokoje, a
rozmowy z tak znaczącymi osobami zostaną w ich pamięci na długi czas.
Ciekawym przedsięwzięciem, które doskonale wpisuje się w ideę sprzątania świata, edukacji
młodzieży na rzecz czystości środowiska, w którym żyjemy było zorganizowane wyjście
siedmiu wychowanków do pracy w lesie w Nadleśnictwie Nowe Ramuki pod opieką
wychowawcy Pana Dariusza Baranowskiego.
Zajęcie polegało na oczyszczaniu terenów leśnych - trzech hektarów lasu - z
drzewostanu, który „zakłócał" wzrost nowo posadzonym drzewom. Nasi chłopcy pracowali
kilka godzin dziennie, tam też spożywali wcześniej przygotowane posiłki. Wszyscy wykazali
się dużą wytrwałością i sumiennością. Nikt nie narzekał na trudy pracy, nawet wtedy, kiedy
drzewa były wysokie i dorodne. Po powrocie do placówki wychowankowie z niecierpliwością
oczekiwali na kolejny dzień pracy w lesie. Jak ocenili panowie leśnicy prace zostały
wykonane bardzo profesjonalnie i sumiennie. Jakość prac przewyższała efekty profesjonalnej
firmy zajmujące się takimi zadaniami na co dzień. Za wytrwałość i dokładność w pracy
chłopcy otrzymali gratulacje.

W naszej placówce od roku zbiera się nakrętki od butelek. Jest to częścią akcji
„Zbieranie nakrętek” prowadzoną przez fundację Przyszłość dla Dzieci z Olsztyna. Do akcji
chętnie przyłączyli się wychowankowie i pracownicy. W każdej z grup internatowych i
szkoły znajdują się pojemniki na nakrętki do których można wrzucać korki. Po zapełnieniu
pojemników nakrętki zostają przekazywane od punktu zbiórki fundacji. Fundacja wymienia
zebrane nakrętki na sprzęt rehabilitacyjny i leki dla chorych dzieci z Warmii i Mazur.

