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Sprzątanie świata – Polska 2009
cele, plany i program szesnastej edycji akcji

Po  wakacjach,  tradycyjnie  w  trzeci  weekend  września,  Fundacja  Nasza  Ziemia
i  Fundacja "Sprzątanie świata-Polska" zapraszają szkoły, gminy, ośrodki szkolno-wychowawcze, 
firmy  oraz pozostałe zainteresowane instytucje oraz osoby prywatne do wzięcia udziału w akcji 
„Sprzątanie świata”.  18-20 września 2009 to termin światowej akcji. Ale jeśli trzeba będzie 
zorganizować akcję w innym terminie lub częściej - róbmy to aż do skutku. Serdecznie prosimy, 
aby w akcji Sprzątanie świata - Polska szczególną opieką objąć lasy, które wciąż wymagają naszej 
troski.  Liczba dzikich wysypisk w lasach jest olbrzymia -  PGL Lasy Państwowe wydają rocznie 
wiele milionów złotych na ich uprzątanie. A przecież wystarczy nie śmiecić - bo to nie Marsjanie 
podrzucają nam śmieci... A las to świetny pochłaniacz dwutlenku węgla, stabilizator lokalnego 
klimatu, wielkie bogactwo form życia, również źródło wielu surowców – ale i wspaniałe miejsce, 
w którym dobrze się czujemy.

Jak  zawsze  prosimy  nie  tylko  o  sprzątanie,  ale  w  pierwszej  kolejności  -  o  nieśmiecenie
i pilnowanie, aby nie śmiecono! Nie tolerujmy tego - każde wykroczenie należy zgłaszać policji 
lub  straży  miejskiej,  w swoim urzędzie  gminy,  a  warto  także  mediom.  Taka  współpraca  jest 
potrzebna  i  korzystna.  Przy  organizacji  akcji  sprzątania  zachęcamy  do  kontaktu
z  nadleśnictwami,  kołami  łowieckimi  i  związkami  wędkarskimi.  Znaleźć  tam  można  fachową
i życzliwą pomoc. Zachęcamy do przesyłania zdjęć z przeprowadzonych akcji sprzątania, najlepiej 
w wersji elektronicznej, będziemy je na bieżąco zamieszczać w naszych serwisach internetowych. 
Przygotowaliśmy też ankietę udziału w akcji  Sprzątanie świata –  Polska,  o  której  wypełnienie
i  przesłanie do nas prosimy. Zachęcamy również do wykorzystania elektronicznego formularza 
sprawozdania na www.naszaziemia.pl. 

UROCZYSTA INAUGURACJA 16-ej EDYCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA

• Uroczysta inauguracja akcji w Polsce odbyła się 11 września w Koszalinie. Koszalin - Miasto 
Zielone,  po  raz  kolejny  udowodnił,  że  ochrona  środowiska  stoi  w  tym  mieście  na  wysokim 
poziomie.  Oficjalne  rozpoczęcie  nastąpiło  o  godzinie  10.00  na  placu  przed  ratuszem.  Dzieci
i młodzież mogły wziąć udział w licznych konkursach i zdobyć atrakcyjne nagrody. Po niedługim 
czasie plac pokryty był barwnymi malowidłami – wariacjami na temat czystej Ziemi. Można też 
było obejrzeć, a nawet zasiąść za kierownicą pojazdów sprzątających koszalińskie ulice. 

• W Urzędzie  Miejskim odbyła  się  konferencja  prasowa,  w  której  udział  wzięli:  Andrzej 
Jakubowski,  zastępca prezydenta Koszalina,  Mira  Stanisławska -  Meysztowicz,  prezes  Fundacji 
Nasza Ziemia, Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w Warszawie i szef PGK 
Koszalin, Zenon Telman, członek Zarządu Organizacji Odzysku REBA, Tomasz Chmielarski, dyrektor 
koszalińskiego  oddziału  Firmy  Schenker,  partnera  logistycznego  kampanii  Sprzątanie  Świata, 
Agnieszka  Gawlik,  szefowa  Centrum  Edukacji  Ekologicznej  PGK  Koszalin  oraz  Arkadiusz 
Borysiewicz z Fundacji Nauka dla Środowiska.

• Koszalin  zadbał  nie  tylko  o  edukację  najmłodszych.  W  samo  południe  w  Starostwie 
Powiatowym odbyły się warsztaty dla nauczycieli. O zmianach klimatu oraz potrzebie codziennej 
troski  o  Ziemię  opowiadały  Mira  Stanisławska-Meysztowicz  i  Anita  Słomiana  z  Fundacji  Nasza 
Ziemia. Zenon Telman z Organizacji Odzysku REBA przekonywał do zbiórki zużytych baterii.

• Po południu ekozabawa połączona z  ekoedukacją przeniosła się do Centrum Handlowo-



Rozrywkowego „Forum”. Tam, wzdłuż alejek, kupujący co krok napotykali  ekologiczne stoiska, 
gdzie poprzez gry, prezentacje,  filmiki,  prace manualne czy łamigłówki uczyli  się jak chronić 
naturę.  Przy  wejściu  do  centrum  ustawiono  scenę,  na  której  dzieci
i  młodzież  prezentowały  ekologiczne  programy  artystyczne.  Na  parkingu  przed  „Forum” 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wystawiło sprzęt do pracy przy selektywnej zbiórce czy 
też  składowaniu  odpadów,  a  jedna  ze  śmieciarek  została  pomalowana
w wesołe ekologiczne wzory. Uroczyste podsumowanie pełnego wrażeń dnia wygłosił sekretarz 
stanu w Ministerstwie Środowiska - pan Stanisław Gawłowski.

Sprzątanie z DB Schenker
• DB  Schenker,  partner  logistyczny  kampanii  wspiera  całą  akcję,  nie  tylko  pomagając
w dystrybucji plakatów. 40 osób - pracownicy i kurierzy koszalińskiego oddziału firmy - w sobotę 
12 września posprzątało las w Nadleśnictwie Karnieszewice w okolicach Koszalina. DB Schenker od 
11  lat  wspiera  logistycznie  Sprzątanie  Świata.  W  tym  roku  firma  przewiozła  materiały 
informacyjne i edukacyjne o łącznej wadze 3541 kg. Dostarczono ponad 600 paczek do blisko 500 
odbiorców w 300 miastach i miasteczkach w całej Polsce. 

PROGRAM 16-ej EDYCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA

cała Polska:

Było:

• W dniu 8 sierpnia 2009r Wolontariat "Dobre serce" w  Grójcu przy wsparciu Wójta Gminy 
Jasieniec przeprowadził akcję sprzątania lasu w Rytomoczydłach w ramach inicjatywy "Czysty las 
leczy nas". Efektem ich pracy było ponad trzysta worków śmieci. 

Będzie:
• Warszawa-Targówek, Aleksandrów Łódzki, Nowy Józefów, Sochaczew, Łódź, Poznań – 
sprzątanie  z  wolontariuszami  Procter&Gamble.  We  wszystkich  miastach,  gdzie  firma 
Procter&Gamble ma swoje siedziby i biura, jej wolontariusze będą sprzątać tereny publiczne i to 
nie sami, bo w działania na rzecz Ziemi zaangażowani będą także uczniowie z miejscowych szkół. 
Akcja Sprzątanie świata – Polska jest równocześnie pierwszym elementem programu społecznego 
„P&G.  Żyj,  poznawaj,  rozwijaj  się”,  którego  celem jest  polepszanie  warunków życia  i  stanu 
środowiska poprzez działania służące jednocześnie pomaganiu dzieciom w potrzebie.
• Włocławek –  wielkie sprzątanie miasta i  okolic organizowane przez Wydział  Środowiska
i Rolnictwa UM Włocławka w dniu 18 września;
• Jarosław – wielkie sprzątanie terenu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu;
• Kętrzyn – 18 września, mieszkańcy oraz podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie 
Kętrzyna przyłączą się do działań o zasięgu ogólnomiejskim, poprzez podjęcie prac porządkowych 
na terenach będących ich własnością lub miejscem zamieszkania;
• Wałbrzych  - 18 września, delegacje szkół spotykają się na Białym Kamieniu, na terenie 
Wałbrzyskiego  Ośrodka  Kultury,  aby  posprzątać  miasto.  Najlepsi  zdobędą  Puchar  Przechodni 
Prezydenta Wałbrzycha. Więcej informacji: www.wok.walbrzych.pl;
• Wrocław - 19  września,  Zarząd  Okręgu  Polskiego  Związku  Wędkarskiego  we Wrocławiu 
organizuje sprzątanie brzegów zbiornika zaporowego w Mietkowie;
• Powiat  pruszkowski  –  18-20  września  sprzątanie  miasta  i  okolic.  Uczestnicy  akcji  za 
aktywny udział zostaną nagrodzeni darmowymi sadzonkami drzewek. Zwycięskie sołectwo będzie 
mogło przez rok korzystać z darmowego kontenera na odpady;
• Gdańsk/Gdynia  –  19  września  konkurs  oczyszczania  plaży  dla  dzieci  i  młodzieży
z  trójmiejskich  szkół.  Nurkowie  z  Naukowego  Koła  Badań  Podwodnych  "SeaQuest"  zajmą  się 
oczyszczaniem  dna  Bałtyku.  Akcja  jest  częścią  międzynarodowego  projektu  Fundacji  Project 
AWARE,  w  ramach  którego  nurkowie  z  całego  świata  raz  w  roku  wspólnie  uczestniczą
w oczyszczaniu lokalnego środowiska;
• Poznań – 18-19 września, 25 tys osób z 93 szkół, 18 firm wywozowych świadczących usługi 
nieodpłatnie, pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej będą sprzątali teren o powierzchni 700 ha. 
• Ostrowiec  Świętokrzyski -  18-25  września,  zaplanowano  dwa  „Pikniki  edukacyjne”, 

http://wok.walbrzych.pl/


podczas których zaprezentują się firmy i organizacje zajmujące się ekologią, ochroną środowiska
i  edukacją ekologiczną, wystąpią  dzieci  z  przedszkoli  i  szkół,  zostanie  zorganizowana zbiórka 
surowców wtórnych, za które będzie można otrzymać sadzonkę drzewka. Gimnazjaliści wezmą 
udział  w  cyklu  zajęć  edukacyjnych  odbywających  się  na  terenie  Składowiska  Odpadów 
Komunalnych „Janik”, dzieci i młodzież posprzątają tereny wokół Ostrowca Świętokrzyskiego oraz 
pobliskie lasy. Organizatorzy: Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim (Wydział Edukacji i Spraw 
Społecznych) i Centrum Edukacji Ekologicznej;
• Powiat  Strzelecko-Drezdenecki (woj.  lubuskie) -  2  października,  młodzież
z  Zespołu  Szkół  w  Strzelcach  Krajeńskich  oraz  z  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych
w Drezdenku - łącznie ponad 100 osób posprząta teren powiatu. Organizatorem akcji jest Powiat 
Strzelecko  –  Drezdenecki,  współorganizatorem Nadleśnictwo  Strzelce  Krajeńskie  oraz 
Nadleśnictwo  Smolarz.  Akcję  finansuje Powiatowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej. 

Warszawa:

18 września 2009r. (piątek)

• pracownicy  firmy  SHARP  Electronics  (Europe)  GMBH  Sp.  z  o.o.  Oddział  w  Polsce 
posprzątają Kampinoski Park Narodowy. Akcję finansuje firma Partners Sp. z o.o.;
• dzieci z Klubów Naszej Ziemi z warszawskiego Targówka posprzątają Kampinoski Park 
Narodowy;
• od  godziny  11.00  w  Parku  Leśnym  na  Bemowie ekoedukacja  połączona
z  ekozabawą.  W  planach  sprzątanie,  piknik,  konkurs,  ognisko.  Organizator:  Wydział  Ochrony 
Środowiska dzielnicy Bemowo i Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej (kontakt: pani 
Ewa Sommerfeld);        
• godz. 12.00, ul. Smolna 14, Stowarzyszenie Mieszkańców ul. Smolnej i Fundacja Nasza 
Ziemia zapraszają  na  happening  inaugurujący  Sprzątanie  Świata  2009.  Organizatorzy  chcą 
wspólnie zastanowić się nad tym jak: produkować mniej śmieci, myśleć ekologicznie w każdej 
sytuacji,  oszczędzać dobra naturalne,  dać drugie życie wysłużonym przedmiotom i  świadomie 
wybierać produkty przyjazne środowisku. Przyjdź i przynieś własne pomysły na to, jak działać, by 
nie musieć sprzątać świata!

18-19 września 2009r. 

• Eko Weekend nad Wisłą! Eko Weekend nad Wisłą w ramach Festiwalu Sztuki nad Wisłą 
PRZEMIANY!  Warsztaty,  sprzątanie  nabrzeża  rzeki  w  rytm muzyki  i  koncert  zespołu  "Bauagan 
Mistrzów" na barce przy Moście Świętokrzyskim;

19 września 2009r. (sobota)

• Fundacja  Nasza  Ziemia,  dzięki  pomocy  Rekopolu  Organizacji  Odzysku  SA  organizuje 
ekologiczny  rejs po Wiśle dla Ambasadorów, ich rodzin i pozostałych przedstawicieli ambasad, 
godz. 12.30 konferencja prasowa na brzegu Wisły;
• Stowarzyszenie  Mieszkańców "Sadyba"  posprząta okolice  Jeziorka Czerniakowskiego. 
Zbiórka o godz. 10:00 przy budynku WOPR, ul. Jeziorna;

3 października 2009r. (sobota)

• pracownicy firmy Coca-Cola posprzątają brzegi Wisły.

Szczegółowych informacji na temat 16-ej Edycji Sprzątania świata udzielają:

Mira Stanisławska-Meysztowicz Anita Słomiana
prezes Fundacji Nasza Ziemia koordynator Sprzątania świata 2009 
mira@naszaziemia.pl a.slomiana@sprzatanieswiata-polska.pl
tel. 501 535 037 tel. 512 158 324



Pomagajmy Ziemi – codziennie
Kampania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

edycja 2009/2010

Organizator kampanii:

Patroni:
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński

Minister Środowiska • Minister Edukacji Narodowej • Minister Gospodarki
Ambasador Australii • Ambasador Nowej Zelandii

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 

Marszałkowie, Wojewodowie i Prezydenci Miast Wojewódzkich

Partnerzy i Darczyńcy:

Opieka medialna:

Serdecznie dziękujemy!

Fundacja Nasza Ziemia
www.naszaziemia.pl

Fundacja Sprzątanie świata - Polska 
www.sprzatanieswiata-polska.pl

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

 - Partner Logistyczny Kampanii


