SP 340 walczy o filtry antysmogowe. Przyłącz się do akcji!
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„Myśl globalnie, działaj lokalnie” – zgodnie z tą zasadą, uczniowie szkoły podstawowej z
Lokajskiego chcąc dbać o środowisko, zaczynają od szkolnego podwórka. Walczą o
zainstalowanie filtrów antysmogowych w swojej placówce, biorąc udział w konkursie Tesco.
Pomóc można wrzucając żeton do odpowiedniej urny w sklepie.
Smog został uznany przez Światową Organizację Zdrowia za jedno z 10 zjawisk i chorób, które będą
najgroźniejsze dla ludzi w 2019 roku. Dlatego SP 340 postanowiła zadbać o zdrowie swoich uczniów
i pracowników zawczasu i zgłosić w ramach akcji „Ty decydujesz – my pomagamy”, projekt
„Ekologicznie z Tesco działamy i smogowi się nie damy”.
Jeśli szkole uda się wygrać, zostaną dla niej zakupione specjalistyczne filtry antysmogowe.
- Uczniowie i rodzice SP 340 z Lokajskiego bardzo starają się o to, by choć w naszym otoczeniu
ograniczyć wpływ śmiercionośnych cząstek w atmosferze – mówi inicjatorka akcji, Dorota
Makarewicz z Rady Rodziców i trójki klasowej.
Społeczność SP 340 wielokrotnie dowiodła, że wie jak skutecznie pomagać, nie tylko sobie, ale też
innym. W ramach autorskiego projektu Eko-Mol zbiera co miesiąc ok. 10 ton makulatury, chroniąc w
ten sposób ok. 1700 drzew rocznie. Ubiegłoroczny bilans zbiórki to aż 91 ton samej makulatury!
Szkoła również od lat przeznacza znaczące kwoty z kiermaszu bożonarodzeniowego na pomoc
uczniom z Madagaskaru, ponadto wspiera schroniska i angażuje się w inne akcje wpisujące się nie

tylko w nurt „eko”.
- Co ważne, chcemy i umiemy dzielić się swoim doświadczeniem. Przykładem jest „wywalczony”
przez rodziców projekt wyciszenia szkoły – w ramach walki z hałasem, który nazywany jest „cichym
zabójcą” i stał się punktem wyjścia do działań, realizowanych teraz w Warszawie oraz będący w
sferze zainteresowań placówek oświatowych na terenie całej Polski – opowiada Dorota Makarewicz.
Ursynów zajmuje na mapie Warszawy wysokie miejsce, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza,
stąd potrzeba działań, które mogą mieć wpływ na zminimalizowanie tych skutków.
- Swoją walkę ze smogiem zaczęliśmy od małego kroku, zakupu roślin antysmogowych do klasy.
Ponadto - poza zgłoszeniem do ogólnopolskiej akcji Tesco - w planach są realizacje kolejnych
pomysłów, które wiążą się z poprawą jakości życia naszej społeczności, w tym oczywiście dzieci –
mówi inicjatorka akcji. - Dlatego zwracamy się do klientów m.in ursynowskich sklepów Tesco, którzy
mogą wesprzeć uczniów w walce o lepsze powietrze głosując i wrzucając żeton od kasjera do urny z
naszym projektem – dodaje.
Aby pomóc wygrać uczniom zakup filtrów przeciwsmogowych, należy w kasie sklepowej odebrać
żetony, które następnie wrzuca się do oznakowanych urn. Sklepy gdzie można oddać głos znajdują
się przy al. KEN 14, ul. Szolc-Rogozińskiego 1 i ul. Czerskiej 4/6. Głosowanie trwa do 17 lutego.
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