
Uczniowie SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą 

odkrywają czystą Polskę. 

 

Akcja „Sprzątanie Świata” od kilku lat jest stałym punktem w kalendarzu 

działań Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Św. Franciszka  

z Asyżu. W tym roku w naszej szkole odbyła się 19 września pod hasłem 

„Odkrywamy czystą Polskę”. Ze względu na jubileuszową, bo już  

20 ogólnopolską akcję tego typu, naszą aktywność wzbogaciliśmy o działania 

profilaktyczne, w ramach których odbył się apel oraz spotkanie  

z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą mające 

na celu przybliżenie zasad odpowiedniego gospodarowania odpadami. 

Tegoroczną akcję rozpoczęliśmy inscenizacją pod tytułem „Nie ma 

mocnych, czyli jak Kargul i Pawlak dowiedzieli się o segregacji śmieci” 

przygotowaną przez uczniów ośrodka. Dzięki tej pełnej groteski parafrazie 

kultowego polskiego serialu w atrakcyjny sposób udało się przybliżyć ważne 

zagadnienia dotyczące segregacji odpadów oraz ich recyklingu. 

Następnie uczniowie ośrodka pod opieką nauczycieli i wychowawców 

rozpoczęli prace porządkowe na obszarze okalającym szkołę. Dzięki 

zaangażowaniu i dokładności zebrano i posegregowano kilkanaście worków 

odpadów. 

Ukoronowaniem akcji „Sprzątanie Świata” było spotkanie uczniów 

z Burmistrzem Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą Panią Barbarą 

Gąsiorowską oraz przedstawicielem Referatu Finansowego Panią Kamilą 

Wieczorek zorganizowane pod hasłem „Problemy Ziemi to nasze problemy”. 

Jego celem było przedstawienie uczniom problemu gospodarowania odpadami 

z perspektywy organizacji procesu ich usuwania. Podczas spotkania najbardziej 

interesujące dla dzieci wydawały się informacje dotyczące pozbywania się 

środków farmaceutycznych, elektro-śmieci oraz odpadów wielkogabarytowych. 

Uczniowie pytali też o rodzaje odpadów niebezpiecznych. Poza tym nasi 

podopieczni chętnie dzielili się wrażeniami z przebiegu prac porządkowych 

podczas akcji. Spotkanie zakończyło się konkluzją, że sukces nowego systemu 



gospodarki odpadami komunalnymi zależy od naszej wiedzy na temat 

postępowania z odpadami oraz naszej chęci do działania. 

Edukacja ekologiczna dla naszej szkoły ma szczególne znaczenie. 

Patronem ośrodka jest Św. Franciszek z Asyżu – pierwszy ekolog. Dlatego też 

Dyrektor naszej placówki Pani Elżbieta Fałek zadbała o to, by propagowanie pro-

środowiskowych postaw nie zakończyło się w dniu 19 września. Echem akcji  

w roku szkolnym 2013/2014 będzie zbiórka odpadów wtórnych, konkursy 

ekologiczne, spotkanie rodziców z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy 

Nowe Miasto nad Pilicą oraz wycieczka uczniów do zakładu utylizacji odpadów 

Radkom. 
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