Informacja prasowa, 14 lipca 2015

„Wyprawa – Poprawa” z Fundacją Nasza Ziemia

„Wyprawa - PoPrawa” - pod takim hasłem odbywa się tegoroczna akcja Sprzątania świata – Polska.
W ramach tej edycji zwracamy uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu
i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.. W tym celu Fundacja Nasza
Ziemia zorganizowała Ogólnopolski Rajd Rowerowy, który zakończył się 11 lipca w Giżycku, a od 12
do 24 lipca na ekologicznie napędzanej wiatrem żaglowej łódzi, „Wpływa na Czyste Mazury”! - m.in.
16 lipca odbędzie się sprzątanie Wyspy Pajęczej na jez. Śniardwy.
Ogólnopolski Rajd Rowerowy rozpoczął się 27 czerwca w Krakowie, a zakończył 11 lipca w Giżycku podczas
Ekologicznego Święta Rowerów. Rajd był inicjatywą łączącą jazdę na rowerze z działaniami
proekologicznymi i aktywnym poznawaniem wschodniej Polski. Celem rajdu był monitoring stanu czystości
w odwiedzanych gminach i promocja właściwych zachowań podczas wypoczynku. Przez 15 dni grupa
pokonała łącznie 947 kilometrów i odwiedziła ponad 60 gmin. Na trasie rajdu do Fundacji Nasza Ziemia
dołączyło w sumie 120 wspaniałych rowerzystów, w tym prężnie działające grupy rowerowe – parczewska,
chełmska oraz „Olsztyn.Aktywnie”. Spotkaliśmy się z władzami i przedstawicielami 15 urzędów, m.in. gmina
Bejsce, Radomyśl, gmina i miasto Zamość, Sandomierz, Janów Podlaski, Bielsk Podlaski, Ełk oraz Giżycko.
Głównym tematem rozmów była gospodarka odpadami; większość z gmin zmaga się z problemem
nielegalnych wysypisk oraz śmieci przy drodze.
Monitoring, który Fundacja Nasza Ziemia przeprowadziła podczas rajdu, to nie koniec naszego działania.
„Wyprawa – PoPrawa” przeniosła się na łódkę, by tym razem sprawdzić stan czystości Szlaku Wielkich
Jezior Mazurskich. W dniach 12 – 24 lipca br. będziemy zawijać do portów małych i dużych, znajdziecie nas
w Rynie, Mikołajkach, Piszu, Rucianym-Nidzie, Karwicy, Rydzewie, Bogaczewie i Giżycku. Będziemy
sprawdzać, jaka jest dostępność koszy na śmieci, czy segreguje się odpady, czy można oddać nieczystości
z toalet jachtowych, co gospodarze oferują nam w zamian za opłatę portową. Najlepszych wyróżnimy, bo
dobrze przygotowana infrastruktura to później mniej śmieci w lasach i mniej "papierzaków".

Dodatkowo, już teraz zapraszamy na spotkanie z naszą załogą! 16 lipca będziemy sprzątać Wyspę Pajęczą na
jez. Śniardwy. Zapraszamy wszystkich, którzy w tym czasie będą na Mazurach - przyłącznie się do nas!
Rejs jest kontynuacją projektu "Wpłyń na czyste Mazury" realizowanego od 2014 roku w partnerstwie
z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka.
Zapraszamy do zapoznania się z trasą rejsu – plan naszej Wyprawy można znaleźć w załączeniu.
Zapraszamy również do włączenia się w tegoroczne „Sprzątanie świata – Polska” w inny sposób:
1. Informując przez aplikację mobilną o tym, co trzeba zrobić dla ochrony środowiska w Twojej
okolicy
Pobierz bezpłatną aplikację mobilną „rEKOnesans” (na android) i poprzez nią zgłaszaj do Fundacji Nasza
Ziemia problemy związane z utrzymaniem czystości i gospodarką odpadami. Informacje te trafią do gmin,
aby usprawnić ich działania, a Fundacja Nasza Ziemia będzie monitorować postępy.
2. Doceniając gminy, które dbają o stan środowiska i oddaj na nie swój głos w plebiscycie „Czysta
gmina”.
Do 19 września trwa pierwszy społeczny „Plebiscyt na Czystą Gminę”. Głosy na wybraną gminę można
oddawać za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej „rEKOnesans” oraz poprzez stronę internetową
www.sprzatanieswiata-polska.pl. Gminy wybierać można biorąc pod uwagę kryteria, takie jak: ogólny ład i
porządek, należyte informowanie społeczności lokalnych o zasadach działania systemu gospodarki

odpadami oraz reakcja władz na zgłaszane przez mieszkańców nieprawidłowości w zakresie utrzymania
czystości. Zwycięzcy wybrani zostaną w trzech kategoriach: gmina miejska, gmina miejsko-wiejska oraz
gmina wiejska. W ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia Plebiscytu o tytuł ubiegają się już 62 gminy.

Kontakt dla mediów:
Małgorzata Izdebska, koordynator kampanii „Wyprawa-PoPrawa”
tel. 512 158 324, e-mail: malgosia.izdebska@naszaziemia.pl

Rajd „Wyprawa – poprawa”
w ramach akcji Sprzątanie świata – Polska 2015

O programie „Wyprawa-PoPrawa” - to akcja realizowana w ramach 22. edycji kampanii Sprzątanie Świata-Polska 2015, która jest
częścią międzynarodowego społecznego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. Udział w Clean up the World bierze
ponad 30 krajów oraz ponad 40 mln wolontariuszy. Misją kampanii jest edukacja odpadowa oraz promowanie poszanowania
środowiska i angażowanie do działań służących jego ochronie. W ramach kampanii organizowanesą wydarzenia mające na celu
zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia środowiska, co roku w nowym kontekście. Celem tegorocznej edycji jest zwrócenie
uwagi na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemów gospodarowania odpadami w gminie.

O Fundacji Nasza Ziemia - Fundacja Nasza Ziemia to organizacja pozarządowa realizująca cel pożytku publicznego - edukację
ekologiczną. Została założona 20 lat temu przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Fundacja popularyzuje proste sposoby i zachowania
pomagające dbać o ochronę środowiska naturalnego. Inspiruje do działania i angażuje w nie setki szkół, samorządów, instytucji, firm
i osób niezrzeszonych. W jej dorobku znajduje się blisko 40 programów edukacyjnych, m.in. „Sprzątanie Świata”, „Międzynarodowe
Sprzątanie Bałtyku”, „Kluby Naszej Ziemi”, „Czysta Gmina”. Za prowadzone działania Fundacja Nasza Ziemia została uhonorowana
„Złotym Liściem” Ministra Środowiska, Henry Ford European Conservation Award, wyróżnieniem „Pro Publico Bono” oraz wyróżnieniem
specjalnym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za promowanie wolontariatu i działania wolontariackie. Więcej: www.naszaziemia.pl
O programie „Sprzątanie Świata – Polska” - Akcja „Sprzątanie Świata” (Clean Up the World) została wymyślona w 1989 roku
w Australii przez biznesmena i żeglarza Jana Kiernana, który bardzo chciał poprawić stan Zatoki Sydnejskiej, nad którą mieszkał. W
tym celu udało mu się zmobilizować 40 tys. osób, które pracowały społecznie nad oczyszczaniem zatoki. Kampania w 1994 roku trafiła
do Polski, gdzie jej koordynacją od lat zajmuje się Fundacja „Nasza Ziemia”. W roku 2015 jest to już 22 edycja programu. Uczestniczy
w niej młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.
O projekcie „Wpłyń na czyste Mazury” - happening i akcja promującą zmianę postaw wobec środowiska w czasie wypoczynku.
Podczas trwającego dwa tygodnie rejsu przedstawiciele Fundacji Nasza Ziemia i wolontariusze będą prowadzić działania edukacyjne i
informacyjne, a także będą angażować turystów do bardziej aktywnego udziału w ochronie środowiska. Wśród żeglarzy dystrybuowane
będą mapy-naklejki z lokalizacją miejsc, w których w sposób legalny można dokonać zrzutu ścieków z toalet jachtowych i oddać
odpady.

