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Sprzątanie rzek
Niedługo wiosna, na którą wszyscy czekamy a wraz z nią a rozpocznie się letni sezon
turystyczny.

Coraz skuteczniej promujemy się, zapraszamy do nas turystów na noclegi i na wędrówki,
chcemy pokazać im całą naszą gminę z jak najlepszej strony - przygotujmy się więc godnie na
ich przybycie.
Spójrzmy na nasze otoczenie oczami osoby, która przyjechała tu z zewnątrz: odpocząć,
podziwiać piękne widoki, pooddychać czystym powietrzem. Zapewne nie dalej niż kilkadziesiąt
kroków od domu natkniemy się na pozostawione w krzakach lub wyrzucone przez rzekę
butelki, puszki, opakowania foliowe a nawet zużyte pieluchy jednorazowe.
Nie wygląda to zachęcająco, prawda? Gdyby tak było w naszym obejściu, byłoby nam wstyd –
a zresztą nigdy nie dopuszczamy do takiego stanu, bo lubimy mieć wokół siebie porządek. Ale
już poza ogrodzeniem? „Przecież to nie moje”.
Produkujemy coraz więcej odpadów, nie sposób dziś żyć, aby nie było śmieci, ale jesteśmy
obecnie w tak dobrej sytuacji, że wszystkie śmieci i odpady, które powstają w naszych
gospodarstwach kilka razy w miesiącu odbiera firma EMPOL. Nie ma żadnych ograniczeń w
ilości oddawanych odpadów, jeżeli śmieci nie zmieszczą się do pojemnika możemy obok
postawić dodatkowy worek a nawet kilka, a płacimy i tak stałą kwotę w zależności od osoby –
nie są to wygórowane kwoty.
Co roku wiosną, organizowaliśmy w szkołach akcję sprzątania, uczniowie pod opieką
nauczycieli zbierali śmieci wzdłuż głównych dróg (bo rzeki bywają niebezpiecznie) a za kilka
dni przydrożne rowy znów były zaśmiecone.
Przygotowujemy się na jubileusz 600 lecia Ochotnicy, to dobry czas, aby rozpocząć kolejny
wiek z czystym kontem. Możemy wspólnie posprzątać naszą okolicę i nie tworzyć już więcej
dzikich wysypisk.
Zaplanowaliśmy akcję ekologiczną, która ma objąć jednocześnie całą gminę, jej celem jest
zrozumienie odpowiedzialności wszystkich mieszkańców za nasze środowisko.
W lutym ogłosiliśmy konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół „Nie
zaśmiecajmy rzeki, która jest wizerunkiem naszej miejscowości i jej mieszkańców”.
Jego celem było zaszczepienie wśród najmłodszych członków społeczeństwa świadomości
ekologicznej – i efekt ten został z całą pewnością osiągnięty: złożono do konkursu aż 194
prace, najlepsza z nich zostanie wydrukowana w formie plakatu i będzie promować naszą
akcję.

Z przedstawionych rysunków wynika, że świadomość ekologiczna już wśród pięciolatków jest
bardzo wysoka. Dzieci rozumieją, że śmieci należy sortować a zanieczyszczanie rzeki grozi
katastrofą - na pewno nie jest to wiedza wyłącznie ze szkoły i przedszkola – już w domu, przez
rodziców uczone są, podstawowych zasad ekologii.
To my, dorośli jesteśmy najbardziej odpowiedzialni za środowisko i przede wszystkim od nas
uczą się dzieci. Pokażmy im, jak piękne jest miejsce, w którym żyjemy i nauczmy ich dbać o
nie, jak uczymy dbania o zabawki czy własny pokój.
Na sobotę 11 kwietnia od godziny 9-tej do sprzątania koryt naszych rzek i potoków
zapraszamy: urzędników i nauczycieli, uczniów, radnych a także wszystkich
mieszkańców gminy. Im więcej osób przyłączy się do akcji tym więcej uda się nam
zrobić i tym więcej wszyscy zyskamy.
W każdej wsi akcją będą kierowali Sołtysi a za każdy odcinek rzeki będzie odpowiedzialna
osoba, która rozda chętnym worki i rękawiczki.
Na zakończenie około godziny 13-tej w każdej miejscowości: w Tylmanowej, Ochotnicy Górnej
i Dolnej przygotujemy ognisko lub grill z kiełbaskami, gorące i zimne napoje, będą również
występy, pogadanki.
Na pewno część z państwa powie „nie będę sprzątać nie swoich śmieci”, podam więc kilka
argumentów, które być może przekonają o celowości tej akcji:
- usuwanie porzuconych śmieci jest kosztowne i finansowane z naszych podatków, można te
środki przeznaczyć na inne cele: np. inwestycje, edukację,
- czystość mobilizuje do utrzymania czystości, rzadziej śmiecimy w miejscach zadbanych,
- większość śmieci można przetworzyć i wykorzystać w gospodarce – wrośnie standard
naszego życia,
- widok śmieci i zanieczyszczeń zniechęca turystów przez co mniej zarabiamy na turystyce,
- nagłośnimy akcję w mediach – im liczniejszy weźmiemy udział, tym większy oddźwięk spotka
ta akcja, Ochotnica będzie się na zewnątrz pozytywnie kojarzyć i ludzie chętniej będą do nas
przyjeżdżać,
- dając dobry przykład możemy pozytywnie wpłynąć na zachowanie innych.

Zapewne nie uda się nam się przez tą akcję zmienić świata, ale możemy go trochę poprawić.
Potrzebujemy kilkunastu osób, które będą nadzorowały poszczególne odcinki sprzątania –
pobiorą do Sołtysów worki i rękawiczki a w dzień akcji rozdadzą je wszystkim chętnym.
Prosimy o zgłaszanie się do Sołtysów lub do gminy: Jadwiga Czajka Tel: 18 262 09 47,
Krzysztof Ligęza: 18 262 09 48 lub e-mail: oswiata@ochotnica.pl.
Liczymy na Państwa zaangażowanie.
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