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Zbierajmy elektroodpady – chrońmy lasy i pomagajmy ludziom.
Wydarzenia specjalne akcji „Sprzątanie świata – Polska 2011”
Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2011” ma dwa główne cele: promowanie niezaśmiecania,
sprzątanie i ochronę lasów oraz pomoc we wdrażaniu racjonalnej gospodarki odpadami.
W Międzynarodowym Roku Lasów, wspólnie z polskimi leśnikami szczególnie namawiamy do
szanowania lasów i sprzątania ich, ale przede wszystkim – do poznawania i pokochania tego
wspaniałego skarbu polskiej przyrody. Dobrymi narzędziami do promocji tych wartości są spot i
plakat tegorocznej akcji. Spot, przygotowany nieodpłatnie przez Fabrykę Komunikacji
Społecznej, to animacja przewrotnie ukazująca relacje człowiek-las. Z kolei plakat,
zaprojektowany pro bono przez Andrzeja Pągowskiego, symbolicznie lecz dobitnie pokazuje jaką
wartością jest las dla człowieka (oba do obejrzenia w serwisie akcji: naszaziemia.pl i
sprzatanieswiata-polska.pl). Serdecznie dziękujemy twórcom za tak wspaniałą pomoc dla naszej
kampanii!
Bardzo ważnym zagadnieniem jest racjonalna i skuteczna gospodarka odpadami – drugi z
celów „Sprzątania świata” w Polsce. To zagadnienie kluczowe nie tylko dla czystości środowiska
w Polsce, ale i dla polskiej gospodarki, jak również dla prestiżu i wizerunku naszego kraju jako
nowoczesnego i odpowiedzialnego.
W ramach tegorocznego „Sprzątania świata”, w okresie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej
odpowiadamy na to wyzwanie. Po pierwsze: zbieramy elektroodpady (ten szczególny rodzaj
odpadów wychodzący z naszych domów), wspólnie ze Stena Recycling, po drugie: Fundacja
Nasza Ziemia i Rekopol Organizacja Odzysku SA rozpoczynają strategiczną współpracę dla
wspierania gospodarki odpadami (list intencyjny o współpracy i apel do wszystkich podmiotów o
przyłączenie się do działań – w załączeniu).
„SPRZATANIE ŚWIATA - POLSKA 2011” - AKCJE SPECJALNE
Zbiórki elektroodpadów ze Stena Recycling
mają miejsce w Gdyni i Rumii, Łodzi, Siemianowicach Śląskich,
Swarzędzu, Szczecinie, Wrocławiu i w Warszawie. Zbieramy
wszystkie rodzaje elektroodpadów: od lokówki po lodówki.
Szczególnie chętnie przyjmiemy telefony komórkowe. Dochód ze zbiórki przeznaczamy na
modernizację sprzętu AGD w placówkach służących dzieciom, w ramach programu Zielona Stopa
Filantropa (o tym programie – patrz informacja w załączeniu).
Osoby, które przyniosą elektroodpady, dostaną także ekologiczne upominki!

•

Szczegóły zbiórki w Warszawie:
sobota, 17 września 2011 r., w godzinach 10.00 – 16.00

•
•

na parkingu przed sklepem Leroy Merlin, Aleje Jerozolimskie 244 oraz na parkingu przed
Urzędem Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20
za każdą sztukę dużego AGD (zmywarka, lodówka, pralka, kuchenka) będą wręczane
upominki, takie jak kubki termiczne, a mniejsze sprzęty RTV i AGD wymieniane będą na
sadzonki wrzosów.

Informacje o zbiórkach w innych miastach: www.naszaziemia.pl i www.stenarecycling.pl
Organizatorem zbiórek są regionalne oddziały firmy Stena Recycling i Fundacja Nasza Ziemia,
partnerami zbiórek są lokalne władze i lokalni organizatorzy „Sprzątania świata”. Za wszelką
pomoc w organizacji i realizacji zbiórek – serdecznie dziękujemy!
Zbiórka telefonów z Tesco
Zapraszamy wszystkich do włączenia się w akcję organizowaną przez Fundację Nasza Ziemia
wraz ze sklepami sieci Tesco. W sobotę i niedzielę 17 - 18 września w sześciu sklepach sieci
Tesco, w Punktach Obsługi Klienta będą przygotowane specjalnie oznakowane pudełka, do
których będzie można wrzucić swój zużyty, stary telefon. W Warszawie są to sklepy: Górczewska
212/226 (Bemowo) i Fieldorfa 41 (Gocław).
Dochód ze zbiórki przeznaczamy na modernizację sprzętu AGD w placówkach służących
dzieciom, w ramach programu Zielona Stopa Filantropa (o tym programie – patrz informacja w
załączeniu).
Sprzątanie lasu łęgowego nad Wisła – akcja z dziennikarzami, policjantami i wolontariuszami
z firm. Będzie też Ambasador Australii Ruth Pearce
W czwartek, 15 września, od
godz. 9:00 sprzątamy las łęgowy
na prawym brzegu Wisły (na
wysokości ZOO) – mapa obok.
Zbiórka na parkingu przy ZOO
przy restauracji „Belissima”
(Wybrzeże Helskie 1/5).
Sprzątanie zakończy się o godz.
13:00. Zapewnione są worki i
wywóz odpadów. Należy ubrać się
odpowiednio do pogody, ze
względu na podmokły teren
należy założyć gumowce.
Inicjatorami akcji są dziennikarze
TVP Info, pracownicy Fundacji
Banku Ochrony Środowiska i
policjanci z Międzynarodowego
Stowarzyszenia Policji. Udział
zapowiedzieli także
wolontariusze firmy Żywiec Zdrój
oraz dziennikarze.
Serdecznie zapraszamy do udziału w „Sprzątaniu świata – Polska 2011”! Dajcie nam znać
o swoich planach i piszcie relacje (jest konkurs na najciekawsze działania i relacje!) –
zakładajcie swoje profile w serwisie www.sprzatanieswiata-polska.pl
Więcej informacji: www.naszaziemia.pl, www.sprzatanieswiata-polska.pl
oraz:
Mira Stanisławska-Meysztowicz
Sławomir Brzózek
Prezes Fundacji Nasza Ziemia
Wiceprezes Fundacji Nasza Ziemia
tel. 501 535 037, mira@naszaziemia.pl
tel.: 501 535 032, slawek@naszaziemia.pl
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