Inauguracja akcji
Sprzątanie świata - Polska 2011
„Lasy to życie – chrońmy je”
Hasło tegorocznej, osiemnastej już akcji „Sprzątanie świata - Polska” brzmi: „Lasy to życie - chrońmy je”.
W ten sposób Fundacja Nasza Ziemia i Fundacja „Sprzątanie Świata – Polska” włączają się w obchody
Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ. Naszymi działaniami w ramach tegorocznej
edycji kładziemy nacisk na problem zanieczyszczenia lasów.
Lasy to zielone płuca świata – nie tylko wytwarzają tlen i redukują poziom dwutlenku węgla, ale także
są doskonałym filtrem dla zanieczyszczeń powietrza. Ich zwarte systemy korzeniowe ochraniają glebę
i zatrzymują w niej ogromne ilości wody, która jest równocześnie oczyszczana ze szkodliwych związków.
Lasy magazynując wodę ograniczają ryzyko występowania powodzi oraz łagodzą klimat. Znana jest
również lecznicza funkcja lasów – mniejsza ilość bakterii na terenach leśnych i czyste powietrze
są doskonałą terapią dla osób mających problemy ze zdrowiem, w szczególności z drogami oddechowymi.
Sam fakt przebywania w lesie poprawia nasz nastrój, samopoczucie oraz dostarcza energii witalnej. Lasy
mają również bardzo duże znaczenie gospodarcze, przede wszystkim jako źródło drewna - cennego
budulca, potrzebnego w wielu gałęziach przemysłu – ale także setki tysięcy miejsc pracy od budownictwa
przez przemysł papierniczy po przemysł spożywczy.
Zachęcamy wszystkich do wspólnego sprzątania lasów – w tym roku jeszcze bardziej niż zwykle
Nadleśnictwa Lasów Państwowych pomagają w przygotowaniu i realizacji organizacji akcji sprzątania.
Plakat tegorocznej akcji zaprojektował wieloletni przyjaciel i ambasador Fundacji Nasza Ziemia,
pan Andrzej Pągowski – serdecznie dziękujemy! Dystrybucję plakatów do kilkuset lokalnych
koordynatorów zrealizowała firma Schenker Sp. z o.o., Partner Logistyczny Kampanii.
Weekend „Sprzątania świata” dopiero za półtora tygodnia (16-18 września), ale już wcześniej odbędzie
się wiele wydarzeń związanych z Akcją – organizowanych zarówno przez Fundację Nasza Ziemia, jak
i lokalnych koordynatorów i wolontariuszy.
Zaczynamy 8 września w Koninie, serią wydarzeń organizowanych przez Związek Międzygminny
Koniński Region Komunalny. Podczas imprezy przy okazji symbolicznego otwarcia, posadzone zostanie
drzewo, odbędą się happeningi, występy artystyczne i oczywiście sprzątanie wyznaczonego terenu
w mieście. Impreza objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Konina.
Zaraz po inauguracji „Sprzątanie świata” rusza na dobre. Tydzień później, zaraz po drugiej konferencji
prezentującej nasze działania w ramach „Sprzątania świata – Polska 2011” (14 września), wspólnie
z dziennikarzami, policjantami i pracownikami BOŚ Banku zajmiemy się sprzątaniem nadwiślańskich
lasów łęgowych w Warszawie, na odcinku między Mostem Śląsko-Dąbrowskim a Mostem Gdańskim
(15 września). Zapraszamy wszystkich chętnych dziennikarzy do udziału w tym wydarzeniu, tym razem
jako aktywnych uczestników, nie tylko obserwatorów.
W sam weekend „Sprzątania świata”, Fundacja Nasza Ziemia będzie obecna na Kongresie Kobiet, gdzie
będziemy prezentować kalkulator emisji CO2 i obliczać carbon footprint zarówno uczestniczek, jak i całego
Kongresu. W ramach offsetowania wydarzenia już na wiosnę 2011 roku na placu Trzech Krzyży posadzony
został platan Kongresu, w dniu rozpoczęcia Kongresu zostanie posadzone następne drzewo pod Pałacem Kultury i Nauki, ale to tylko wstęp do zasadzenia tylu drzew, ile potrzeba, aby zneutralizować
emisję CO2 towarzysząca Kongresowi.
„Sprzątanie świata – Polska” lokalnie
Jak co roku, oprócz wydarzeń organizowanych przez Fundację Nasza Ziemia, w wielu miastach,
miasteczkach i wsiach w całej Polsce organizowane są lokalne Akcje Sprzątania.
W Krakowie, już po raz kolejny odbędzie się duży koncert, występy artystyczne i happeningi
organizowane przez Zakład Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie we współpracy z Galerią
Kraków Plaza, Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania, krakowskim oddziałem Lasów Państwowych
oraz nowym projektem ochrony lasów przed pożarami – Świadomi Zagrożenia.
Innym wydarzeniem godnym polecenia jest organizowane przez Grupę Eksplorującą Podwarszawskie
Nurkowiska, Centrum Nurkowe Raja oraz Polski Związek Wędkarski – Koło 23 sprzątanie zbiornika

wodnego Glinianki w Zielonce, połączone z piknikiem rodzinnym 17 września. Akcja organizowana jest
już po raz drugi. Organizatorzy zapraszają nie tylko pasjonatów nurkowania.
Więcej informacji o planowanych lokalnych „sprzątaniach” można znaleźć na stronie
www.sprzatanieswiata-polska.pl w zakładce „PLANY”.
A dla jak najlepszej obsługi „Sprzątania świata” i innych działań Fundacja Nasza Ziemia otrzymała nowe
narzędzie, ekologiczny samochód Renault Scenic, dar firmy Renault Polska – serdecznie
dziękujemy!
Wydarzenia specjalne:
Wielka zbiórka elektroodpadów i Ogólnopolski Tydzień Zbiórki Telefonów Komórkowych
W tym roku po raz pierwszy w ramach akcji „Sprzątanie świata – Polska” organizujemy we współpracy
z firmą Stena Recycling Wielkie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
Zbiórki odbędę się w weekend Sprzątania Świata 16-17 września w 8 miastach Polski: Warszawie, Łodzi,
Wrocławiu, Gdyni, Szczecinie, Siemianowicach i Swarzędzu. Zbierać będziemy każdy rodzaj sprzętu:
od lokówki po lodówki. W Warszawie zbiórka odbędzie się w sobotę, 17 września, na parkingu przed
sklepem Leroy Merlin, w Alejach Jerozolimskich 244 i na placu przed Urzędem Dzielnicy Targówek,
przy ulicy Kondratowicza 20. Szczegóły: www.naszaziemia.pl
W ten sam weekend odbędzie się inauguracja pierwszego Ogólnopolskiego Tygodnia Zbiórki
Telefonów Komórkowych. Akcja organizowana jest we współpracy z firmą Greenfone, która zajmuje
się utylizacją starych telefonów, Stena Recycling (w ramach zbiórki elektroodpadów) i siecią sklepów
TESCO (w Warszawie zbiórki odbędą się 16 i 17 września w sklepach przy ul. Górczewskiej 212/226
i Fieldorfa 41). Informacje o pozostałych lokalizacjach: www.naszaziemia.pl.
Oddając zużyty sprzęt uczestnicy będą wspierać prowadzony przez Fundację Nasza Ziemia program
poprawy efektywności energetycznej placówek służących dzieciom „Zielona Stopa Filantropa”. Więcej
o programie: www.zielonastopafilantropa.pl.
Konkurs dla uczestników „Sprzątania świata” na relacje z realizowanych akcji
Fundacja „Sprzątanie Świata - Polska” ogłasza konkurs dla lokalnych organizatorów akcji „Sprzątanie
świata” na sprawozdanie z realizacji tegorocznej akcji. Czekamy na Wasze relacje w trzech kategoriach:
(1) film (3-5 min), (2) zdjęcie obrazujące akcję, (3) reportaż (maksymalnie 3500 znaków). W każdej
z kategorii konkursowych zostaną przyznane 3 nagrody. Na prace konkursowe czekamy do 30 listopada
2011roku! Więcej na www.sprzatanieswiata-polska.pl
Kalendarium:
• 7 września – Warszawa – I. konferencja prasowa; przedstawimy hasło i cele tegorocznej akcji;
podczas konferencji oficjalne przekazanie Fundacji Nasza Ziemia samochodu od Renault Polska
• 8 września – uroczysta inauguracja akcji w Koninie
• 14 września – II. konferencja prasowa – szczegółowe przedstawienie planów akcji; happening
promujący akcję zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z firmą Stena
Recycling
• 15 września – sprzątanie z Partnerami akcji – Warszawa - (policjanci i dziennikarze sprzątają lasy
łęgowe nad Wisłą)
• 16-17 września – lokalne działania w ramach „Sprzątania świata”,
opisy na bieżąco na www.sprzatanieswiata-polska.pl
• 17-18 września – Kongres Kobiet
• 16-17 września – weekend „Sprzątania świata – Polska”, zbiórki zużytego sprzętu
elektronicznego(ZSEE) i telefonów komórkowych w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdyni,
Szczecinie, Siemianowicach, Swarzędzu, organizowane wspólnie ze Stena Recycling Poland
i Greenfone.
• 16 września – inauguracja Ogólnopolskiego Tygodnia Zbiórki Telefonów Komórkowych
• 17-18 września zbiórki telefonów komórkowych w sklepach TESCO w Częstochowie, Łodzi,
Krakowie, Nowym Sączu i Warszawie
Więcej informacji:
www.sprzatanieswiata-polska.pl, www.naszaziemia.pl,
Mira Stanisławska Meysztowicz – Prezes Fundacji Nasza Ziemia i Fundacji Sprzątanie Świata – Polska, inicjatorka akcji
Sprzątanie świata w Polsce, mira@naszaziemia.pl,501535037
Sławomir Brzózek – Wiceprezes Fundacji Nasza Ziemia: slawek@naszaziemia.pl , tel. 501 535 032
Anita Lasocka, Wiceprezes zarządu Fundacji Sprzątanie Świata - Polska, aslomiana@sprzatanieswiata-polska.pl, 501 637 375

Akcja „Sprzątanie świata – Polska” realizowana jest w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego

Organizatorzy:

Fundacja Nasza Ziemia
www.naszaziemia.pl

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

Patroni:
Akcja objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Minister Środowiska • Minister Edukacji Narodowej • Minister Gospodarki
Ambasador Australii • Charge d'Affaire Nowej Zelandii
Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
Marszałkowie, Wojewodowie, Prezydenci Miast Wojewódzkich

Partnerzy i Darczyńcy:

Dyrekcja Generalna
Lasów Państwowych

Partnerzy społeczni:

Partner Logistyczny:

Patronat medialny:

