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Chcesz żyć w czystym środowisku? Zaangażuj się! 
Wyrusz z nami na Wyprawę-poprawę!

Finał kampanii Sprzątanie świata – Polska 2015

 

Już tylko 10 dni zostało do finału 22. ogólnopolskiej kampanii Sprzątanie świata – Polska,
która przebiega pod hasłem „Wyprawa-poprawa”. W tym roku Fundacja Nasza Ziemia
stawia  na  monitoring  środowiska  i  czasie  finału  w sposób szczególny  będzie  zwracać
uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w budowaniu czystego środowiska na co
dzień.  A  możemy  to  zrobić  w  bardzo  prosty  sposób  -  zostając  strażnikiem  czystości
i porządku w swojej gminie. 

Ostatnie 20 lat kampanii Sprzątanie świata – Polska to przede wszystkim akcje uprzątania dzikich
wysypisk. To działanie zapoczątkowane przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz było potrzebą chwili.
Nie  było  systemu  gospodarki  odpadami,  z  jakim  mamy  do  czynienia  teraz.  Pierwsza  ustawa
regulująca sprawy dotyczące utrzymania czystości i porządku weszła w życie w 1996r. Za to ostatnia
nowelizacja  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  wskazała  źródło  finansowania  działań
związanych z usuwaniem dzikich wysypisk – środki  na ich uprzątnięcie mogą pochodzić z opłat
pobieranych od mieszkańców za zagospodarowanie odpadów. 

„Choć ostatnia kontrola NIK nie wykazała znaczącej poprawy jeśli chodzi o  zmniejszanie się liczby
dzikich wysypisk, co potwierdził również monitoring przeprowadzony przez Fundację Nasza Ziemia
w okresie od 27 czerwca do 11 lipca podczas Rowerowego Rajdu Ekologicznego obejmującego
ponad 60 gmin na ścianie wschodniej  Polski, to faktem jest,  że polska rzeczywistość odpadowa
zmienia się. Trzeba wyraźnie podkreślić, że coraz ważniejszą rolę odgrywają „producenci odpadów”
czyli  my  –  mieszkańcy.  Już  najwyższy  czas  na  współdziałanie  nas,  mieszkańców,  z  gminami
w systemowej zbiórce odpadów oraz na odejście od niektórych naszych nawyków, np. od nawyku
wybierania  przedmiotów jednorazowego użytku czy  nonszalanckiego zużywania  wody i  energii.
Dlatego w tegorocznej Akcji stawiamy na monitoring i dobrą komunikację z właściwymi urzędami
gmin oraz – jak zawsze – na edukację ekologiczną.” - komentuje Sławek Brzózek, Prezes Fundacji
Nasza Ziemia.

Zapraszamy na Wyprawę-poprawę

Uczestników  tegorocznej  akcji  Fundacja  Nasza  Ziemia  zaprasza  na  Wyprawę-poprawę:  wyjście
w teren, zlokalizowanie problemów związanych z czystością i porządkiem w najbliższym otoczeniu
oraz zgłoszenie ich do właściwego urzędu gminy. Aby to ułatwić, Fundacja przygotowała bezpłatną
aplikację  mobilną  rEKOnesans  (na  android,  do  pobrania  z  play  shop).  W formie gry  -  zabawy,
można zbierać  informacje  dotyczące  utrzymania  czystości  i  porządku  i  sygnalizować  problemy:
braku  koszy  na  odpady,  dzikich  wysypisk,  śmieci  na  poboczach,  braku  koszy  do  segregacji.
Informacje trafiają do bazy Fundacji Nasza Ziemia, a stamtąd (już bez danych osób zgłaszających)
przesyłane  są  do  właściwych  gmin.  Aplikacja,  za  pomocą  specjalnego  licznika, policzy  również
kilometry przebyte podczas monitoringu przez uczestników Sprzątania świata.



Zauważmy i chwalmy porządnych – plebiscyt na Czystą Gminę

Fundacja  Nasza  Ziemia  zaprasza  do  wskazania  gmin,  na  terenie  których  panuje  ogólny  ład
i porządek, które należycie informują społeczność lokalną o zasadach działania systemu gospodarki
odpadami oraz reagują na zgłaszane przez mieszkańców nieprawidłowości.  Służy temu  pierwszy
społeczny Plebiscyt na Czysta Gminę. Do 18 września, do godz.  18.00 można oddać swój głos
za  pomocą  aplikacji  mobilnej  „rEKOnesans” lub  poprzez  stronę  internetową
www.sprzatanieswiata-polska.pl. Zwycięzcy wybrani zostaną w trzech kategoriach: gmina miejska,
gmina miejsko-wiejska oraz gmina wiejska. Trwa duża rywalizacja i liderzy jeszcze mogą się zmienić.
Głos  można  oddawać  codziennie  –  podgląd  do  statystyk  wg  województw  pod  adresem:
http://sprzatanieswiata-polska.pl/index.php/plebiscyt. A jak wypada w plebiscycie Wasza gmina?
Ogłoszenie wyników – 19 września, o godzinie 13 podczas Ogólnopolskiego Finału Akcji Sprzątanie
świata – Polska.

Weekend Sprzątania świata - wydarzenia centralne

Słupsk, 18 września
W Słupsku  dzięki  gościnności  Pana Prezydenta  Roberta  Biedronia  zapoczątkujemy ogólnopolski
sprzątaniowy  weekend.  Spotykamy  się  w  piątek  18.  września  o  godz.  10.00  w  Parku  Kultury
i Wypoczynku na wielkim pikniku  w Słupsku.
Warszawa, 19 września
W sobotę 19. września w godzinach 11.00 - 15.00 zapraszamy wszystkich chętnych na plażę przy
Jeziorku  Czerniakowskim,  ul.  Jeziorna.  Jeziorko  Czerniakowskie  jest  starorzeczem  rzeki  Wisły.
To  teren  rezerwatu  przyrody  otoczony  rozrastającym  się  miastem,  który  od  lat  ma  problem
z  licznymi  zanieczyszczeniami.  Wraz  z  nurkami  będziemy  sprzątać  pod  wodą,  z  wędkarzami
– na wodzie i z wolontariuszami – na lądzie. Tego dnia będą czekały też na dzieci i dorosłych liczne
atrakcje  edukacyjne.  Podczas  wydarzenia  będą  z  nami  Ambasadorowie  Fundacji  Nasza  Ziemia:
Ewelina  Flinta  i  Grzegorz  Kasdepke a  gospodynią  spotkania  będzie  Mira  Stanisławska
– Meysztowicz, inicjatorka akcji Sprzątanie Świata w Polsce.
Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Urzędem Dzielnicy Mokotów, Grupą Eksplorującą
Podwarszawskie Nurkowiska, Kołem Wędkarskim PZW „Różanka”, Organizacją Odzysku Opakowań
Rekopol  S.A.,  Fundacją  ProKarton,  ElektroEko  Organizacją  Odzysku  Sprzętu  Elektrycznego
i Elektronicznego  S.A.  oraz  Stołecznym  Wodnym  Pogotowiem  Ratunkowym.  Szczegóły
w załączonym zaproszeniu.
Zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach!

Zachęcamy do kontaktu z nami:
Sławek Brzózek, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia -  501 535 032
Mira Stanisławska – Meysztowicz, inicjatorka akcji Sprzątania świata w Polsce - 501 535 037
Sekretariat Fundacji Nasza Ziemia - 22 622 81 18, fundacja@naszaziemia.p  l
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„Sprzątanie świata – Polska” - to już 22. edycja kampanii „Sprzątanie świata - Polska”, w tym roku pod haslem Wyprawa-PoPrawa.
Jest  częścią  międzynarodowego  społecznego  ruchu  na  rzecz  ochrony  środowiska  Clean  up the  World.  Misją  akcji  zainicjowanej
w Polsce w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz jest  edukacja odpadowa oraz promowanie poszanowania środowiska
i angażowanie do działań służących jego ochronie. W ramach kampanii organizowane są 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 utrzymania czystości i gospodarowania odpadami w gminie.

Fundacja Nasza Ziemia -  organizacja pozarządowa realizująca cel pożytku publicznego - edukację ekologiczną. Została założona
w 1994  roku  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 

Sprzątanie świata - Clean Up the World – ogólnoświatowy ruch społeczny zainicjowany w 1989 roku w  Australii przez biznesmena
i żeglarza  Jana  Kiernana.  Misją  programu  jest  promowanie  poszanowania  środowiska  i  angażowanie  do  działań  służących  jego
ochronie Udział w Clean up the World bierze ponad 30 krajów oraz ponad 40 mln wolontariuszy. Akcja w 1994 roku została przez Mirę
Stanisławską-Meysztowicz zainicjowana w Polsce, a jej koordynacją od początku zajmuje się Fundacja Nasza Ziemia. 


