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"EkoWalentynki - czyli kochamy recykling" to ogólnopolska akcja edukacyjna realizowana od
2010 roku, której celem jest promocja selektywnej zbiórki recyklingu zużytych baterii oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W tym roku po raz pierwszy do tej akcji włączyła się Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji
3 Maja w Nasielsku
. Przygotowania
rozpoczęły się przed feriami. Uczniowie wykonali plakaty promujące akcję, a w czasie ferii
zimowych wolontariusze dekorowali salę i zachęcali placówki oświatowe gminy Nasielsk do
przyłączenia się do EkoWalentynek.

W dniu 14 lutego odbyła się inauguracja imprezy pod hasłem EkoWalentynki 2019- czyli
Nasielsk kocha recykling
.
Dołączyły do nas: Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich,
Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, Przedszkole Niepubliczne "Sakolandia", Przedszkole
Niepubliczne "Pod Fiołkami", Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pod Fiołkami". W placówkach
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tych nasi wolontariusze zbierali elektrośmieci i zużyte baterie, a w zamian rozdawali lizaki w
kształcie serca.

W naszej szkole był to dzień wyjątkowy. Uczniowie ubrani na czerwono bawili się na dyskotece.
Przed wejściem do sali, w której odbywała się zabawa wolontariusze zbierali elektrośmieci i
rozdawali lizaki. Zabawę w sposób profesjonalny prowadziły wolontariuszki ze Szkolnego Klubu
Wolontariatu. Podczas zabawy dzieci miały malowane twarze, korzystały z loterii fantowej, która
sponsorowana była przez PSB Mrówka Nasielsk Winbud oraz Berta & Gravomach Marcin
Chrustowski
. Sponsorom
serdeczne podziękowania składa dyrekcja szkoły oraz nauczyciele.

Dzięki zaangażowaniu uczniów zebraliśmy w naszej szkole ok. 140 kg zużytych baterii i tym
samym udowodniliśmy, że „kochamy recykling” i dbamy o środowisko naturalne. Warto
przypomnieć, że w "EkoWalentynkach" uczestniczyło do tej pory blisko 1000 lokalnych
partnerów, którzy zebrali ponad 10 mln sztuk zużytych baterii. Pokazaliśmy, że podczas święta
zakochanych, na to najwspanialsze uczucie, zasługuje również Ziemia. Przypominamy, że
codzienna troska o otaczający świat, np. zbiórka zużytych baterii, jest najlepszym dowodem
miłości do naszej planety - mówi Dominik Dobrowolski ekolog i podróżnik, pomysłodawca
akcji.Głównymi Partnerami akcji są: REMONDIS Electrorecycling, Electro-System Organizacja
Odzysku i Europejska Platforma Recyklingu Organizacja Odzysku. Szczegóły akcji na stronie
www.cycling-recycling.eu

Galeria zdjęć

PAMIĘTAJCIE! Zbiórka trwa do 22 kwietnia 2019 roku.
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