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Czyste środowisko
to nie uśmiech losu!
Weź tę sprawę w swoje ręce - razem z nami zakręć
Ekologicznym Kołem Fortuny...
Właśnie kończy się czwarta edycja Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego, której celem jest
promocja prostych, codziennych sposobów ochrony środowiska. W liczne tworzące ją działania: akcję
Sprzątanie świata - Polska, konkurs gratnowy "Henkel - zielone granty", cykl szkoleń, happeningów
i pikników zaangażowało się ponad 1.600.00 osób! Tak samo, z wiedzy zamieszczonej w serwisach
internetowych (naszaziemia.pl. recykling.pl, ekoedukacja.pl, klimatdlaziemi.pl) skorzystało ponad
1.500.000 użytkowników. Kampania była również silnie obecna w mediach, za co szczególnie dziękujemy
wszystkim dziennikarzom. Dzięki temu promocja racjonalnego i odpowiedzialnego wobec środowiska
postępowania na co dzień mogła systematycznie trafiać do większości Polaków.
Kończy się pewien etap działań, ale nie kończy się sama Kampania. Od wiosny Fundacja Nasza Ziemia
pracuje edukacyjnym hitem - Ekologicznym Kołem Fortuny (produkcja dofinansowana przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie). Do tej pory kołem zakręciło ponad 5.000
osób! A każdy obrót to albo egzamin, albo pozyskanie konkretnej wiedzy na temat ochrony środowiska.
Oczywiście, mimo wakacji - i potem - Koło będzie się toczyć dalej :)
A najbliższe działania to promocja eko-stylu na wakacjach czyli Przyjaciele Ziemi na urlopie, promocja
ekojazdy i przygotowania do kolejnej edycji "Sprzątania świata - Polska" - to już w trzeci weekend
września.
Więcej informacji: Sławek Brzózek, slawek@naszaziemia.pl, 501 535 032
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Sprzątanie świata – Polska 2011
- pierwsze informacje
Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja akcji. Hasłem przewodnim „Sprzątania świata - Polska 2011”
jest:
Lasy to życie - chrońmy je
W ten sposób Fundacja „Sprzątanie Świata-Polska” i Fundacja Nasza Ziemia włączają się w obchody
Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ. Będziemy mówić o lesie jako całym
skomplikowanym ekosystemie (a nie tylko drzewostanie), znaczeniu lasów oraz likwidować dzikie
wysypiska śmieci niszczące obszary leśne. Termin tegorocznej akcji: 16-17-18 września 2011 roku.
Zapraszamy szkoły i inne placówki oświatowe, firmy, instytucje, organizacje pozarządowe do zgłaszania
się po plakaty! Dystrybucja rusza w sierpniu, ale już teraz zachęcamy do składania zamówień. Pod
adresem fundacja@naszaziemia.pl czekamy na zgłaszanie zapotrzebowań. Prosimy podać liczbę plakatów,
adres na który mamy je przesłać oraz imię, nazwisko i telefon osoby zamawiającej. Plakaty są
BEZPŁATNE. Dystrybucja, aż do wyczerpania limitu, również odbywa się nieodpłatnie. Po wyczerpaniu
puli darmowej dystrybucji, plakaty wysyłane będą za pobraniem pocztowym. Przed wysłaniem plakatów za
pobraniem zawsze pytamy zamawiającego o zgodę na pokrycie kosztów przesyłki. Plakaty – z szacunku
do środowiska – prosimy wykorzystywać jak najdłużej. Również w tym roku plakat akcji projektuje
znakomity plakacista i grafik Andrzej Pągowski.
Czekamy też na informacje o Waszych planach. Na adres fundacja@naszaziemia.pl wysyłajcie swoje
pomysły na tegoroczną edycję akcji - dołączymy je do ogólnopolskiego kalendarium akcji.
Na stronach: www.sprzatanieswiata-polska.pl oraz na www.naszaziemia.pl będą regularnie zamieszczane
najświeższe informacje dotyczące akcji – zapraszamy do monitorowania aktualności.
Więcej informacji udziela koordynatorka akcji Anita Lasocka (anita.lasocka@sprzatanieswiata-polska.pl),
tel. 512 158 324. W razie wątpliwości, pytań uwag – prosimy dzwonić lub pisać.
Zachęcamy także wszystkich wybierających się na wakacje, do zwrócenia szczególnej uwagi na czystość
otoczenia, w którym będziecie odpoczywać. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą pustych opakowań po
jedzeniu, butelek po napojach – nie zostawiajcie ich na szlakach turystycznych, plażach, w miejscach
gdzie spędzacie wakacje. Dajcie innym możliwość odpoczynku na nieskażonym łonie natury.
Jeśli w czasie letnich wędrówek natkniecie się na dzikie wysypiska – zgłoście je w najbliższym
nadleśnictwie lub urzędzie gminy. Warto mieć przy sobie worek lub torbę na śmieci, w które można
zebrać odpadki pozostawione przez nieodpowiedzialnych turystów. W imieniu swoim i Ziemi – Z GÓRY
DZIĘKUJEMY!
Dziękujemy również firmom, które wspierają „Sprzątanie świata – Polska 2011”:
Coca Cola, Gaz System, Impel Security, PGL Lasy Państwowe, PTK Centertel, Rekopol Organizacja
Odzysku S.A., Schenker Polska, Tchibo Warszawa.
Z przyjemnością informujemy, że patronat nad akcją 2011 już objęli m.in. Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej, Minister Środowiska, Minister Gospodarki, Minister Edukacji Narodowej i Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych.
Serdecznie dziękujemy!
Więcej informacji:
• www.naszaziemia.pl oraz www.sprzatanieswiata-polska.pl
• Anita Lasocka, wiceprezes Fundacji „Sprzątanie świata – Polska”
anita.lasocka@sprzatanieswiata-polska.pl, tel. 512 158 324
•

Sławek Brzózek, wiceprezes Fundacji Nasza Ziemia
slawek@naszaziemia.pl, tel. 501 535 032

