
Sprawozdanie z realizacji 
projektu "Lider lokalnej 

ekologii"

Temat przewodni: Im mniej, tym lepiej.

Rok szkolny 2021/2022



DANE PODSTAWOWE

• Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Nr 1 m. Józefa Wybickiego

• Adres: 84-230 Rumia ul. Kościelna 6

• Dyrektor: mgr Arkadiusz Skrzyński

• Koordynator projektu: mgr Dorota Kornacka

• Ilość dzieci biorących udział w projekcie: 134

• Grupy zerowe: 49 dzieci

• Klasa I: 28 uczniów

• Klasa III: 56 uczniów



NAUCZYCIELE WSPÓŁPRACUJĄCY:

• mgr Marta Mielewczyk

• mgr Barbara Otręba

• mgr Martyna Kaźmierczak

• mgr Monika Ryncarz

• mgr Renata Augustyn



OMÓWIENIE EFEKTÓW 
PRZEROWADZONYCH 
ZADAŃ



EDUKACJA DOROSŁYCH
• Na zebraniu zespołu przedstawiono nauczycielom temat i zadania 

projektu, zaproszono nauczycieli do współpracy w celu realizacji projektu.
• Podczas zebrań z rodzicami przestawiono cel i zadania projektu oraz 

zaproszono rodziców do aktywnego udziału w działaniach na rzecz ochrony 
środowiska.

• Przekazano rodzicom materiały edukacyjne otrzymane od KZG Dolina Redy 
i Chylonki oraz link do strony www.kzg.pl

• Informacje na temat realizacji projektu oraz planowanych i zrealizowanych 
zadaniach przekazywano rodzicom poprzez dziennik elektroniczny, stronę 
internetową szkoły oraz media społecznościowe.

• wizyta w Miejskim Domu Kultury w Rumi, ekologiczny przemarsz – akcja 
plakatowa na terenie miasta

• Warsztaty dla rodziców



SPOTKANIA Z 
LOKALNĄ 
SPOŁECZNOŚCIĄ
• wizyta w Miejskim Domu 

Kultury w Rumi, ekologiczny 
przemarsz przedszkolaków – akcja 
plakatowa na terenie miasta

• Spotkanie ekologiczne z 
ukraińskimi dziećmi- wymiana 
informacji na temat dbania o 
środowisko w Polsce i na Ukrainie, 
wykonanie plakatów ekologicznych i 
przemarsz ulicami miasta: polskie dzieci 
do Domu Kultury.

• Osoba odpowiedzialna: Dorota 
Kornacka

• Osoby realizujące: Dorota 
Kornacka, Marta Mielewczyk, Barbara 
Otręba, Martyna Kaźmierczak



• Dzieci z oddziałów przedszkolnych biorą udział w 
projekcie LIDER LOKALNEJ EKOLOGII dlatego
tradycyjnie już pierwszy wiosenny spacer odbył się
pod hasłem "Chroń przyrodę- oszczędzaj wodę!" 
Dzieci z grupy przygotowały plakaty zachęcające do 
ochrony przyrody i ekologicznego stylu życia
Spacerując wzdłuż Zagórskiej Strugi nasza rozśpiewana
grupa poszła do Domu Kultury, gdzie czekały na nas
ukraińskie Dzieci, którym opowiedzieliśmy o naszym
ekologicznym projekcie zachęcając do dbania o 
przyrodę. Nauczyliśmy nowych przyjaciół naszych
ulubionych zabaw. Śpiewaliśmy też piosenki o ekologii
i o wiośnie. W najbliższym czasie nasi przyjaciele w 
ramach wymiany opowiedzą o ekologicznych
działaniach w swoim kraju i naucza nas swoich
ulubionych zabaw Czekamy niecierpliwie Do 
zobaczenia!

• Osoba odpowiedzialna: Dorota Kornacka

• Zrealizowała: Marta Mielewczyk, Martyna 
Kaźmierczak, Barbara Otręba, Dorota Kornacka



POLSKO-
UKRAIŃSKIE 
SPOTKANIE 
EKOLOGICZNE
23.03.2022



• Podczas spotkania dzieci wymieniły się ekologicznymi 
plakatami. Z pomocą Pani tłumacz dzieci podzieliły się 
informacjami na temat ochrony przyrody. Poznały tez niektóre 
zwyczaje związane z powitaniem wiosny. Nasze 
przedszkoaki podarowały swoim nowym przyjaciołom kwiat 
wyjątkowy- żonkil, który jest symbolem kruchości życia. Bo 
nawet jeżeli nie na wszystko mamy wpływ- możemy dbać o to, 
co mamy.

• Dzieci zaśpiewały wspólnie piosenkę "W przyjaźni tkwi siła" 
. Były tez abawy integracyjne I wiele radości ze wspólnej 
zabawy. Na zakończenie podzieliliśmy się materiałami 
promocyjnymi otrzymanymi od KZG: Henio I skarb czystej wody, 
Ela oswaja żywioły, Olek chroni powietrze, Wojtek idzie na 
zakupy.

• Osoba odpowiedzalna: Dorota Kornacka

• Zrealizowała: Dorota Kornack, Martyna Kaźmierczak, Marta 
Mielewczyk, Barbara Otręba



WSPÓŁPRACA 
Z RODZICAMI

Spotkanie ekologiczne z tatą dziecka z grupy 0b-
Panem Jarosławem, który opowiedział dzieciom o 
pracy na platformach wiertniczych. Zaprezentował
dzieciom strój do pracy i wytłumaczył, dlaczego
bezpieczeństwo na morzu jest takie ważne. 
Przygotował ciekawą prezentację na temat swojej
pracy. Uświadomił dzieci dlaczego troska o 
środowisko jest taka ważna i jaką karastrofą
ekologiczną może być wyciek ropy do morza. 
Dowiedzieliśmy się także dlaczego ropa nazywana
jest czarnym złotem. Całość wizyty uświetniły
tańce, śpiew i słodkości. Przedszkolaki były pod 
wielkim wrażeniem i z ochotą wysłuchały
ciekawostek, zadawały wiele pytań.

Osoba odpowiedzialna: Dorota Kornacka

Zrealizowała: Dorota Kornacka, Martyna 
Kaźmierczak



Spotkania z 
lokalną społecznością:

Spotkania ekologiczne poprzez TEAMS z 
przedszkolakami z Przedszkola Prywatnego 
"Morska przygoda" w Gdyni.

11.03 wideokonferencja z przedszkolem w 
Gdyni, prezentacja przez dzieci plakatów z 
zakresu dbałości o ziemię i środowisko, 
wymiana doświadczeń.

Zrealizowała: Martyna Kaźmierczak



Spotkanie ze specjalistą 
ochrony środowiska z 
Jeleniej Góry poprzez 
TEAMS

Spotkanie zorganizowała Pani Renata Augustyn. 
Celem spotkania jest poznanie ciekawostek 
na temat górskiej przyrody.

Dzieci z oddziałów zerowych 0a i 0b zostały 
zaproszone do uczestnictwa w warsztatach.

• Ślad ekologiczny (Ecological Footprints) 
określa nasz wpływ na środowisko. Dokładnie 
ile hektarów lądów i oceanów potrzeba do 
zaspokojenia naszych potrzeb oraz 
absorpcji produkowanych przez nas odpadów. 
Wynik podawany jest w hektarach globalnych 
na osobę. Autorem pojęcia śladu 
ekologicznego jest prof. Mathis Wackernagel, 
obecnie 
dyrektor organizacji Global Footprint Network
.



Zakres tematyczny warsztatów:
• 1. Poblemy naszej planety: nieodpowiedzialna działalność człowieka, nadmierne zużycie surowców naturalnych, zanieczyszczenie śr
odowiska.

• 2. Problemy związane z rosnącą ilością odpadów globalnie: zanieczyszczenia oceanów, mikroplastik, lokalnie: dzikie wysypiska.
•
3. Problem marnotrawstwa żywności - nieprzemyślane zakupy, przygotowywanie zbyt dużych posiłków.

• 4. 3 x R: 1) zapobiegaj powstawaniu odpadów, 2) wykorzystuj przedmioty ponownie do innych celów 3) segreguj jednocześnie
przekazując odpady do recyklingu.

• 4.1. Zapobieganie powstawaniu odpadów – przemyślane zakupy, używanie opakowań wielorazowego użytku, kupowanie
przedmiotów używanych w dobrym stanie, wymiana przedmiotami z rówieśnikami.
4.2. Zalety ponownego wykorzystania odpadów w codziennym życiu – pomysły jakie praktyczne przedmioty można zrobić z odpadów
w domu.

• 4.3. Istota recyklingu i odzysku, w tym kompostowanie - recykling na przykładzie procesu przetwarzania plastikowej butelki (mamy
materiały edukacyjne, które pokażemy dzieciom – w załączeniu), kilka słów o kompostowaniu bioodpadów.

• Osoba odpowiedzialna:: Renata Augustyn



Rodzinny 
festyn ekologiczny w 
Parku Miejskim w 
Rumi

• 01.05.2022r. uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w festynie
ekologicznym zorganizowanym pod patronatem Urzędu Miasta
Rumia. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-8 
zaprezentowały efektowne stroje wykonane z tworzyw
ekologicznych oraz przetworzonych odpadów, którym nadano
"drugie życie". Pokaz mody SP1 wywołał wielkie poruszenie wśród
widzów, za co nagrodzili uczniów gromkimi brawami!

• Pomysł zainspirowany pokazem Mody ekologicznej podczas
Turnieju ekologicznego.

Osoby odpowiedzialne: Joanna Klim, Wiktoria Walczak

Zrealizowała: Renata Augustyn, Martyna Kaźmierczak, Dorota 
Kormacka



WARSZTATY Z RODZICAMI
Mniej znaczy więcej

• W kwietniu 2022 w grupie 0b odbyły s ię warsztaty ekologiczne z rodzicami. Podczas 
za jęć rodzice i  dzieci:

• utrwaliły sposób segregowania odpadów z podziałem na bio odpady i  odpady 
zielone

• Poznały sposoby ponownego wykorzystania odpadów

• Stworzyły kodeks racjonalnego robienia zakupów (kupowanie tylko to, co 
potrzebujemy, nie kupujemy produktów w podwójnych opakowaniach, wybieramy 
torby ekologiczne), który został spisany przez rodziców i  umieszczony na tablicy 
ogłoszeń przy wejściu do szkoły

• Dowiedziały s ię o zasadach funkcjonowania lodówek dla potrzebujących oraz o 
miejscach gdzie się znajdują



WARSZTATY Z 
RODZICAMI

• Upcykling. Podczas warsztatów 
dzieci wraz z rodzicami 
posadziły rzeżuchę w 
skorupkach od jajek nadając im 
drugie życie

• Ekologiczne torby na zakupy. 
Rodzice wraz z dziećmi ozdobili 
płócienne torby, które stały się 
gadżetem reklamowym 
ekologicznego stylu życia



Toaleta to nie śmietnik!

• W listopadzie 2021 odczas zebrania
rodzice uwrażliwieni zostali na problem 
związany z zaśmiecaniem kanalizacji przez
uczniów oraz
szkodliwych konsekwencjach zapchanych
rur kanalizacyjnych dla środowiska.

• W grupach zerowych oraz w klasach I-
III przeprowadzone zostały zajęcia
tematyczne z 
wykorzystaniem przygotowanej przez
koordynatora projektu w popoprzedniej
edycji prezentacji. 

• Grupa 0b zorganizowała
akcję plakatową na terenie szkoły pod 
hasłem "Toaleta to nie śmietnik"



MIESIĄC EKOLOGICZNY
"Im mniej, tym lepiej"

Wykorzystując materiały edukacyjne przekazane 
przez koordynatora projektu oraz materiały 
dostępne na stronie www.kzg.pl i 
nauczyciele przeprowadzili cykl zajęć 
ekologicznych.

Osoby realizujące:

• Grupa 0a: Barbara Otręba, Martyna 
Kaźmierczak

• Grupa 0b: Dorota Kornacka, Marta 
Mielewczyk

• Klasa Id: Monika Bojke

• Klasa IIId: Monika Ryncarz

• Klasa IIIa: Renata Augustyn

• Decyzją Rady 
Pedagogicznej z dnia 
04.02.2020 miesiąc 
kwiecień uznany 
został miesiącem poświęconym 
ekologii w całej 
szkole. W oddziałach 
wychowania 
przedszkolnego miesiące 
ekologiczne to marzec i kwiecień.

http://www.kzg.pl


Tematyka zajęć

ekologicznych w grupach
zerowych:

• Toaleta to nie śmietnik- poziom cywilizacji
poznasz po kanalizacji

• Na zakupach” – omówiono zasady „świadomych
zakupów”

• „W sklepie”, zabawy i zajęcia pod 
hasłem: porównywanie różnych opakowań, 
zachęcanie do wyboru płóciennych toreb na
zakupy

• Dzieci z grupy 0b przygotowały dla koleżanek i
kolegów ze szkoły przedstawienie ekologiczne
"Królowa Śniegu", którego tematyka
obejmowała segregację odpadów oraz
szkodliwość spalania śmieci w piecu

• Prowadzono zajęcia z użyciem TIK (prezentacje, 
filmy edukacyjne, kodowanie z wykorzystaniem
maty oraz robotów edukacyjnych)

Osoby realizujące:

• Grupa 0a - Barbara Otręba, Martyna 
Kaźmierczak

• Grupa 0b - Dorota Kornacka Marta Mielewczyk,



"W sklepie". 
Zabawy i zajęcia od hasłem: porównywanie różnych opakowań, zachęcanie
do wyboru płóciennych toreb na zakupy, unikanie podwójnych opakowań
Zrealizowała: Marta Mielewczyk



Zajęcia ekologiczne 
w klasie IIId

• Po przeprowadzeniu cyklu
zajęć ekologicznych na podstawie
materiałów dostępnych na stronie
KZG uczniowie przygotowali
wystawę prac.

• Toaleta to nie śmietnik-
zajęcia na podstawie prezentacji.

• Z okazji Dnia Ziemi
uczniowiewykonali plakaty
ekologiczne.

• Zrealizowała: Monika Ryncarz



Zajęcia ekologiczne 
w klasie IIIa
• "Na zakupach”-

omówiono zasady „świadomych zakupów”

• Jak ograniczać odpady przy pakowaniu drugiego śniada
nia, porównywanie różnych opakowań, zachęcanie do
wyboru płóciennych toreb na zakupy

• Akcja plakatowa na terenie szkoły z wykorzystaniem 
plakatów przygotowanych przez uczniów " Nie marnuj 
jedzenia - bądź EKO"

• Pokaz Mody Ekologicznej dla uczniów klas I-III oraz dla 
zerówkowiczów

• Spotkanie ekologiczne z przedstawicielem Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jeleniej 
Górze- spotkanie na TEAMS przełożone na 26.05.2022

• Zrealizowała: Renata Augustyn



Planuję nie marnuję- od dziś każdy 
uczeń wie, że jedzenia nie 
marnuje się!

• W ramach tego zadania uczniowie klasy IIIa pod 
kierunkiem Pani Renaty Augustyn 
przygotowały ekologiczne plakaty, które umieszczone
zostały przy wejściu do szkoły i na stołówce szkolnej.

• Podczas zajęć dydaktycznych w grupach zerowych oraz
w klasach I-III omówione zostały sposoby na wartościowy
posiłek według filozofii "Zero waste", która polega na nie
marnowaniu jedzenia, wykorzystywaniu
domowych produktów spożywczych sporządzając posiłek
dla rodziny na bazie tego, co już mamy w lodówce.

• Uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziałów zerowych
wzięły udział w akcji "Śniadanie daje moc!"

Zrealizowały: Renata Augustyn, Monika Ryncarz, Marta 
Mielewczyk, Dorota Kornacka, Martyna Kaźmierczak, 
Barbara Otręba



Zdrowo jemy – zdrowo
rośniemy! Kolorowy
tydzień.
• W ramach tego zadania przedszkolaki
dowieziały się czym są BIO odpady oraz
że ogryzki i skórki owoców i warzyw można
wykorzystać jako kompost.

Zrealizowały: Barbara Otręba, Marta Mielewczyk, 
Dorota Kornacka, Martyna Kaźmierczak, Renata 
Augustyn, Monika Ryncarz



Bądź dobry jak chleb
- od ziarenka do 
bochenka.

• Grupa 0b wzięła udział w warsztatach
zorganizowanych przez właściciela piekarni
"U skierki". Celem zajęć było poznanie
etapów powstawania chleba oraz
uwrażliwienie dzieci na szacunek do 
pożywienia .

• Od dziś każde dziecko wie, że chleba nie
wyrzuca się!

• Nie wyrzucaj – podziel się posiłkiem, 
skorzystaj ze "społecznej lodówki".



TURNIEJ EKOLOGICZNY • 24.03.2022 w Naszej szkole odbył się Turniej 
Ekologiczny pod hasłem: "Każde życie jest ważne-
jesteśmy częścią przyrody". Do turnieju przystąpiły 
dzieci z oddziałów przedszkolnych, które wykazały 
szeroką wiedzę na temat dbałości o planetę, 
środowisko. Podczas konkurencji sportowych oraz quizu 
z pytaniami dziewczynki i chłopcy świetnie poradzili 
sobie z segregacją odpadów, udzielili właściwych 
odpowiedzi dotyczących dbałości o środowisko czy 
nauczyli się dbać o kwiaty. Zaśpiewali też piosenkę " 
Nasza Planeta", która stała się hymnem przewodnim 
imprezy. Całość wydarzenia uświetniły pokaż mody 
ekologicznej. Przedszkolaki zaprezentowały stroje 
wykonane z ekologicznych materiałów, poliestrów, 
korków, kartonów itd. Bluzka z przetworzonych butelek 
PET, podeszwy butów z przetworzonych opon sukienki z 
plastikowych worków - dzieci wykazały się wiedzą i 
kreatywnością. Każdy uczestnik dostał nagrodę za 
aktywny udział oraz nagrodę wspólną dla klasy.

• Osoba odpowiedzialna: Dorota Kornacka

• Zreallizowały: Dorota Kornacka, Marta Mielewczyk









• EKOPROJEKTOWANIE

• Jestem mistrzem upcyklingu-
wykonano prace plastyczno- techniczne z 
wykorzystaniem surowców wtórnych : kartonu, gazet, 
siatki na owoce, rolek po papierze toaletowym, 
butelek, skorupek jaj, 
starych materiałów. Powstały: zwierzęta, 
budowle, makiety miasta, Morze Bałtyckie , lalki, 
kwiaty. Dzieci z grup 0a I 0b zaprojektowały I 
wykonały ekologiczne torby na zakupy, 
stworzyły dekoracje do przedstawienia
"Królowa Śniegu" wykorzystując surowce wtórne.

• Projektowanie plakatów ekologicznych : Toaleta to 
nie śmietnik, Przedszkolak wie co przyrodzie służy a co 
nie, Woda-źródło życia, Z głową kupuję i nie marnuję.

• Osoby realizujące: Dorota Kornacka,

Marta Mielewczyk, Barbara Otręba, 
Monika Ryncarz, Monika Bojke, Renata Augustyn, 
Małgorzata Kowalewska



EKOPROJEKTOWANIE 
Toaleta to nie śmietnik!
Zrealizowała : Dorota Kornacka





EKOPROJEKTOWANIE
Dzieci z grupy 0b zaprojektowały lalki na akcję 
UNICEF "Wszystkie kolory świata" wykorzystując do 
ich wykonania stare prześcieradła, ubrania, guziki, 
serwetki dając im w ten sposób drugie życie.

Dbając o środowisko czynimy dobro.

Zrealizowała: Dorota Kornacka

Kopiuj tekst ze zdjęcia







Kącik przyrody- zadania wymagające
rozdzielenia prac, planowania i
współodpowiedzialności
zrealizowały: Marta Mielewczyk I Dorota Kornacka



Przedstawienie 
ekologiczne 
"Królowa Śniegu"

• Scenariusz I reżyseria: Dorota Kornacka

• Zrealizowały: Dorota Kornacka i Marta 
Mielewczyk



Eko- teledysk do piosenki "Gang swojaków"
Dzieci poznały niektóregatunki zagrożonych zwierząt. 
Zrealizowały: Marta Mielewczyk, Barbara Otręba, Martyna Kaźmierczak, Dorota Kornacka



LABORATORIUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Zrealizowała: Marta Mielewczyk, Dorota Kornacka



Sprzątanie świata

• Dzień Ziemi. Grupa 0a wybrała w 
tym dniu się na spacer, aby zadbać
o Naszą planetę. Dzieci dzielnie
sprzątały zakamarki miasta oraz
pogłębiały wiedzę z zakresu
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym nawiązując do 
nadchodzącej akcji "Rowerowy
maj".

• osoba odpowiedzialnL: Martyna 
Kaźmierczak

• Zrealizowały: Martyna 
Kaźmierczak, Barbara Otręba



JESTEŚMY MEDIALNI

• Informacje dotyczące wybranych zagadnień 
projektu umieszczane były na tablicy ogłoszeń.

• Akcja plakatowa na terenie szkoły i miasta Rumia 
(materiały otrzymane od KZG i własne)

• Informacje dotyczące zadań realizowanych w ramach 
projektu umieszczone zostały na stronie internetowej 
przedszkola, profilu FB , poprzez Messenger.

• hhttps://www.facebook.com/Szko%C5%82a-
Podstawowa-Nr-1-im-J%C3%B3zefa-Wybickiego-w-
Rumi-984669345012925/

• ttps://sp1.rumia.edu.pl/



Udział w innych 
projektach i akcjach 
ekologicznych:

Eko szkoła

Rumia oczami dziecka

Kubusiowi przyjaciele natury

Gang fajniaków

Eko- fon. Zbiórka zużytych telefonów komórkowych

Szkolna zbiórka elektroodpadów

AURAEKO Pogromcy odpadów

105 kwiatów na 105- lecie naszej szkoły

105 działań ekologicznych dla SP1

Piękna nasza Polska cała



Podsumowanie działań
• Edukacja ekologiczna dzieci I dorosłych prowadzona od wielu lat przez Komunalny Związek

Gmin Dolina Redy I Chylonki nadaje kierunek zmianom w środowisku lokalnym i ochronę
środowiska naturalnego. Projekt edukacyjny "Lider lokalnej ekologii" doskonale wpisuje się w 
aktualne potrzeby społeczności lokalnej, ukazując możliwości nowych
rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w dziedzinach związanych z gospodarką komunalną
oraz robudza ciekawość poznawczą Dzieci I młodzieży. Efektem wieloletniej współpracy są liczne
inicjatywy ekologiczne podejmowane spontanicznie przez uczniów. Już przedszkolaki mają
rozwiniętą postawę odpowiedzialności ekologicznej, którą zarażają swoich
najbliższych. Tematyka projektu obejmowała szeroki zakres zagadnień a dowolność wyboru
sposobów realizacji pozwoliła kreatywne podejście do temat. To dzieci inicjowały pomysły
na rozwiązanie problemów i zagadnien edukacyjnych. Realizacja tego projektu w znaczący
sposób wpłynęły na rozwój kompetencji kluczowych dzieci, które cechują człowieka
przygotowanego do życia w 
otaczającej go rzeczywistości. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu: 
nauczycielom , rodzicom przede wszystkim dzieciom. Dziękuję za pomoc, wsparcie oraz ciekawe
pomysły i rozwiązania.

Dorota Kornacka
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•https://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/architektura-rzymska/budowle-rzymskie/akwedukty-rzymskie/
•https://smoglab.pl/raport-onz-zagrozone-sa-srodowiskowe-podstawy-naszego-istnienia-wciaz-jednak-nie-jest-
za-pozno/
•https://kultura.trojmiasto.pl/W-trosce-o-czystosc-i-urode-Akcesoria-toaletowe-XIX-XX-wieku-wernisaz-
imp408537.html
•https://wyborcza.pl/1,75399,16567132,ONZ__Wiecej_ludzi_ma_dostep_do_telefonu_komorkowego.html?disa
bleRedirects=true
•https://kzg.pl/materialy-edukacyjne/
•https://www.pewik.gdynia.pl/
•https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.freepik.com%2Fdarmowe-wektory%2Fochrona-
srodowiska-6-zestaw-ikon-ekologiczne_4027711.htm&psig=AOvVaw0MzC6_K92AYz8jkV4-
sKQH&ust=1605560454418000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCIDmx5O5he0CFQAAAAAdAAAA
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