
Na spacerze z psem 

Uczniowie Gimnazjum nr 13 
w Płocku postanowili zadbać 
o swoje osiedle. Zaczęli od akcji: 
„Kochasz zwierzęta - szanuj lu
dzi", przypominającej właścicie
lom czworonogów z osiedla Łuka
siewicza o konieczności sprzątania 
trawników i chodników po swoich 
pupilach. Teraz podsumowują 
efekt kilkumiesięcznych działań. 

Z pomysłem dwudziestoosobo
wa grupa pierwszoklasistów wy
startowała jesienią ubiegłego roku. 
- Rozpoczynaliśmy od zapoznania 
się z problemem na osiedlu. Ucz
niowie rozmawiali z mieszkańcami 
i władzami spółdzielni mieszkanio
wej. Oczywiście mieli poparcie 
w swoim pomyśle, bo gołym okiem 
widać na placach, skwerach, chod
nikach psie „pamiątki". Wszyscy 
przyznają, że jest to spory problem 

- podsumowuje projekt jego koordynatora Beata Krawiel. 

O tym, że czyste trawniki, pia
skownice, place zabaw to naprawdę 
fajna sprawa i gimnazjaliści przeko
nywali w akcji plakatowej. Do 
sprzątania po swoich pupilach za
chęcali także poprzez specjalnie 
opracowane i rozdawane mieszkań
com ulotki. Jak mówią uczniowie, 
każdy sposób jest dobry, aby uwraż
liwić właścicieli psów na to, że trze
ba po nich sprzątać. Chociaż niektó
rzy protestowali, że to nie dotyczy 
ich osiedla, to zdecydowana wię
kszość przyznawała rację i zapew
niała, że będzie po pupilach sprzą
tać. Pomoc uczniom zaoferowała 
także spółdzielnia mieszkaniowa, 
która zobowiązała się do ustawienia 
specjalnych koszy i pojemników do 
dystrybucji torebek na psie odchody. 

- Jeżeli chociaż część osób, do 
których trafiły informacje będzie 
odpowiedzialna za swoje pieski to 
myślę, że możemy być zadowoleni. 
Chcieliśmy pokazać skalę proble
mu. Ale także to, że nie trzeba 
wielkiego wysiłku, aby zachować 
czystość. Projekt pokazał, że mło
dzi ludzie, wbrew utartym stereoty
pom, mogą i chcą zrobić coś poży
tecznego, a dorośli także mogą się 
czegoś od nauczyć - mówi Beata 
Krawiel. 

Pierwsza edycja projektu, realizo
wanego w ramach uczniowskiego 
projektu „Społeczeństwo obywatel
skie zaczyna się w szkole", to, jak 
mówią uczniowie, wstęp do dal
szych pomysłów i projektów. I z 
pewnością znajdzie kontynuację 
w kolejnych projektach propagują
cych dobre nawyki. rad 

Gimnazjaliści uczą porządku 


