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„Sprzątanie Świata – Polska” = razem możemy więcej!

„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony
środowiska wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana,
australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z
ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira
Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za
środowisko naturalne. Ma również na celu pokazać, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego
środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym
życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.

W sobotę, 12 maja przy remizie OSP w Kamienowoli odbył się Festyn Integracyjny, będący
uroczystym zakończeniem akcji ,,Sprzątanie Świata 2018” w gminie Ostrówek.
Uczestników przyciągnął ciekawy program wydarzenia, piękna pogoda i dobra zabawa. Do
sprzątania włączyło się ok. 100 osób. Zbiórkę w GBP w Ostrówku-Kolonii, filii w Leszkowicach,
Antoniówce i Kamienowoli rozpoczęto o godz. 10
00

pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Zaopatrzeni w wodę,
rękawice i jednorazowe worki, pozytywnie zmotywowani szczytnym celem i wyznaczonym
terenem do sprzątania, uczestnicy kierowali się w stronę remizy OSP w Kamienowoli. Dzięki
słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich
uczestników były zadowalające. O godzinie 12
00

rozpoczął się Festyn Integracyjny. Dla uczestników przygotowane były liczne atrakcje min.
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bańki mydlane, malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie, zabawy prowadzone przez
animatorów kultury i konkursy z nagrodami przeprowadzone przez pracowników Związku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Była również kuchnia polowa, która serwowała
przepyszną grochówką. Organizatorzy częstowali także kompotem i lodami. Festyn zakończył
się o godzinie 15
00

.

Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątania świata” wyrażali nadzieję, iż ich praca nie
pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Czynny udział w akcji
dał do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko o czystość otoczenia i jakie mogą być
negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.

Organizatorem festynu było sołectwo Kamienowola, sołectwo Antoniówka oraz Urząd Gminy w
Ostrówku.

Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom wydarzenia.

Karolina Kubicka
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