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Już w ten weekend odbędzie się Akcja Sprzątanie świata - Polska!
Daj drugie życie rzeczom i odpadom. Nie twórz śmieci. Posprzątaj po sobie!
Już w tym tygodniu, po raz 23. w Polsce, obędzie się Akcja Sprzątanie świata. W tym roku pod
hasłem „Podaj dalej... Drugie życie odpadów”. Przesłaniem Akcji jest poszanowanie zasobów,
unikanie tworzenia odpadów i szacunek do wytworzonych przedmiotów, a także uświadamianie
ludziom ich codziennego wpływu na środowisko.
Ogólnopolski Finał Akcji Sprzątanie świata – Polska 2016
17 września (w sobotę) w godzinach 11:00 – 15:00 w Parku Arkadia na warszawskim Mokotowie
(u podnóża Skarpy, pod Królikarnią, u zbiegu ul. Idzikowskiego i Piaseczyńskiej), odbędzie się
Ogólnopolski Finał Akcji Sprzątanie świata – Polska! W programie m. in. Sprzątanie Skarpy
Warszawskiej z wolontariuszami, stoiska edukacyjne Fundacji Nasza Ziemia, Fundacji ProKarton
(Fundacja ProKarton), Urzędu Dzielnicy Mokotów (Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy),
uczniów z Gimnazjum Publiczne nr 1 nr z Czechowic-Dziedzic (Arboretum Inspiruje), firmy Jangar a
także Wyprzedaż Garażowa, prezentacja pierwszej w Polsce Męskiej Szopy, strefa zabaw dla
najmłodszych oraz pokazy upcyklingu. O 13:30 pierwsze podsumowanie Akcji – szczególnie
zapraszamy dziennikarzy! Gościem Finału będzie m.in. Ambasador Australii Paul Wojciechowski.
O wydarzeniu informujemy na bieżąco na profilu www.facebook.com/naszaziemia – i liczymy na
Waszą obecność!
Finał Akcji Sprzątanie świata – Polska 2016 odbędzie się dzięki zaangażowaniu, wsparciu i pomocy
Urzędu m.st. Warszawy, Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Vastint Poland Sp. z o.o.
i Fundacji ProKarton. Serdecznie dziękujemy!

Sprzątanie świata – Polska 2016 realizujemy dzięki pomocy finansowej:

Serdecznie dziękujemy za pomoc!

Sprzątanie świata w Warszawie
W tym roku w Warszawie odbywają się wspólnie Akcja Sprzątanie świata – Polska i Warszawskie Dni
Recyklingu. W sobotę w każdej dzielnicy Warszawy w godzinach 10-13 będzie można wziąć udział
w zbiórce odpadów i sprzątaniu terenów publicznych. W zamian będzie można uzyskać sadzonki
roślin. (Finał Warszawskich Dni Recyklingu: festyn rodzinny, niedziela, 18.09, godz. 11-16 pod
Pałacem Kultury i Nauki na Pl. Defilad, więcej: www.czysta.um.warszawa.pl).
Miejsca zbiórek i sprzątań w sobotę, 17.09, między godz. 10 a 13:
Bemowo

Teren zieleni pomiędzy ul. Anieli Krzywoń, ul. Synów Pułku i torami kolejowymi. Punkt
przyjmowania worków ze śmieciami oraz wydawania kuponów zlokalizowany będzie
przy siłowni plenerowej na wysokości budynku Synów Pułku 6.

Białołęka

Wały Wiślane odcinek od Mostu Marii Skłodowskiej – Curie do ulicy Sprawnej.

Bielany

W pobliżu ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Gąbińskiej.

Mokotów

OGÓLNOPOLSKI FINAŁ AKCJI – godz. 11-15
godz. 10-13 - zbiórka odpadów za roślinki i Sprzątanie Skarpy – miejsce: pas drogowy
ul. Piaseczyńskiej, fragment skarpy Warszawskiej w rej. ul Dolnej, tereny pod skoczną.

Ochota

Skwer Dobrego Maharadży.

Praga- Południe

Tyły bazaru „Rogatka” rejon ulic Mińska, Kamionkowska, Głucha.

Praga-Północ

Kwartał ulic Floriańska, Okrzei, al. Solidarności, Panieńska.

Rembertów

Teren wokół Osiedla „Sady Rembertowskie”, przy ul Paderewskiego i ul. Kadrowej.

Śródmieście

Nabrzeże Wisły – pomiędzy Portem Czerniakowskim a ul. Czerniakowską, oddanie
odpadów i odbiór kuponów na parkingu przed dawną siedzibą Straży Miejskiej (wjazd
od str. Ul. Zaruskiego).

Targówek

Las Bródnowski - wejście do lasu przy parkingu u zbiegu ul. Kondratowicza i ul. Przy
Grodzisku.

Ursus

Teren przy ul. Orląt Lwowskich, wjazd na teren od ul. Warszawskiej lub od strony ronda
v/v sklepu Biedronka.

Ursynów

„Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK” położony w okolicy tzw. „Góry Trzech
Szczytów”.

Wawer

Lasek przy ulicy Patriotów między ul. Zwoleńską a ul. Lucerny.

Wesoła

Teren pomiędzy bunkrem i sanatorium MSWiA ograniczony ul. 1 Praskiego Pułku,
ul. Berenta i ul. Niemcewicza.

Wilanów

Rezerwat Skarpa Ursynowska, wejście od ul. Arbuzowej, w rejonie ul. Renety.

Włochy

Teren zieleni „Ogrody Kosmosu” – rejon pomiędzy ulicami: Sympatyczna, Plastyczna,
a torami kolejowymi.

Wola

Lasek na Kole i Park Księcia Janusza. Dodatkowo sprzątanie Wolskiej Reduty wzdłuż ulicy
Redutowej.

Żoliborz

Pas Nadwiślański – teren pomiędzy mostem Grota Roweckiego (Trasa AK), a Klubem
Sportowym Spójnia.

Za co dostaniemy roślinki?
Wszyscy uczestnicy akcji Sprzątania świata w Warszawie otrzymają kupony (nie więcej niż 7),
zgodnie z przelicznikiem poniżej. Sprzątanie świata w Dzielnicach odbędzie się w sobotę, 17
września 2016 r., w godzinach 10.00 – 13.00 we wskazanych powyżej lokalizacjach.
Uczestnicy Sprzątania świata zostaną wyposażeni w worki i rękawice i otrzymają:
- za udział w akcji i zebranie odpadów z danego terenu – 1 kupon

- za zapełnienie worka 80l odpadami zebranymi z terenu – 3 kupony
- za dostarczenie surowców wtórnych:
SZKŁO OPAKOWANIOWE (butelki, słoiki) -za każde 10 sztuk = 1 KUPON
PLASTIK/METAL - za każde 10 sztuk = 1 KUPON
PAPIER 1 pudełko = 1 KUPON, Każde następne pudełko = 1 kupon (1 pudełko o wymiarach
szer. 30 cm x dł. 45 cm x wys. 25 cm)
ELEKTROŚMIECI:
Mały sprzęt (np. suszarka, mikser) = 1 KUPON
Średni sprzęt (np. mikrofala, telewizor, odkurzacz, komputer) = 2 KUPONY
Duży sprzęt (np. lodówka, pralka) = 3 KUPONY
Za każdy kolejny mały, średni lub duży sprzęt = odpowiednio 1 KUPON albo 2
KUPONY albo 3 KUPONY
Kable - bez kuponów.
BATERIE - za każde 20 szt. = 1 KUPON
Wymiana kuponów na sadzonki:
1 KUPON = 1 sadzonka zioła lub opakowanie cebulek
3 KUPONY = 1 sadzonka krzewu, 1 kwiat lub 1 trawa ozdobna.
Szczegółowo zasady zbiórki i sprzątania w Dzielnicach znajdują się w Regulaminie wydarzenia:
https://czysta.um.warszawa.pl/documents/10181/0/Regulamin%20WDR%2009.2016%283%29.pdf
Organizatorem zbiórek i sprzątań w w Warszawie jest Urząd m.st. Warszawy
i Urzędy Dzielnic.
Dziękujemy Warszawie za tak duże zaangażowanie!
W całym kraju odbywa się i odbędzie jeszcze wiele innych ciekawych akcji. Sprzątanie terenów
publicznych, wyprzedaże garażowe i wymiany rzeczy, festyny edukacyjne, spektakle, festiwale
piosenki ekologicznej, przemarsze, specjalne okolicznościowe lekcje, akcje integracyjne
z niepełnosprawnymi, akcje nurków, sprzątania z psami. A w sobotę, 17 września, w Warszawie
odbędzie się Finał Akcji Sprzątanie świata – Polska 2016.
Dla przykładu i inspiracji:
 w Świnoujściu – trzydniową Akcję (16, 17, 18.09) organizuje Urząd Miasta Świnoujścia:
http://www.tvswinoujscie.pl/imprezy/97,posprzatajmy-razem-swiat
 w Tarnowie – w sobotę, 17.09,odbędzie się Drugie Sprzątanie z Psami
https://www.facebook.com/events/1680555308831846/
 w Olecku – wolontariusze-pracownicy DB Schenker już sprzątali Jezioro Olecko Wielkie
 w Opolu – nurkowie sprzątali dno kamionki „Piast” i teren przyległy
 Gmina Kluczewsko poprzez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do
działania” realizuje akcje sprzątania w myśl hasła: „Tu mieszkam – tu sprzątam”.
 W Trzebini akcja będzie trwała cały tydzień – 19-23 września! Zaprasza Urząd Miasta!
Szczegóły: http://www.trzebinia.pl/aktualnosci/5714-sprzatanie-swiata-2016-podaj-dalejdrugie-zycie-odpadow
 Do sprzątania przez cały weekend 16-18 września zaprasza Urząd Miasta Białegostoku
 w Łebie na wspólne sprzątanie 16 września zapraszają Burmistrz Łeby i Prezes portu
Jachtowego – w godz. od 11 do 14, zbiórka w Porcie Jachtowym
 w Jeleniej Górze – akcja odbędzie się 16 września: http://www.24jgora.pl/artykul,16835
 sobotę, 24.09, w Myszyńcu, w ramach Nurkowego Pożegnania Lata odbędzie się Finał
Nurkowego Sprzątania Świata Polska 2016 koordynowany przez GEPN – Grupę Eksplorującą

Podwarszawskie Nurkowiska: https://www.facebook.com/events/1773642939588133/
akcje zaplanowane są także w Grudziądzu, Kaliszu, Bydgoszczy, Radomsku, Powiecie
Brodnickim, Powiecie Limanowskim, Ełku, Kwidzynie, Nysie, Łodzi, Blachowni, Jaworznie,
Trzebini... i wielu innych miejscowościach.
Aktualne informacje i źródło inspiracji znajdziecie na profilu wydarzenia Finał Akcji Sprzątanie
świata – Polska 2016: https://www.facebook.com/events/153341971738838/


Sprzątanie świata – Polska to najpowszechniejsza w naszym kraju wolontariacka akcja na rzecz
poszanowania środowiska. Jest ona częścią światowego ruchu, który od ponad 25 lat pod egidą
UNEP (Program Środowiskowy ONZ) w trzeci weekend września jednoczy dziesiątki milionów ludzi
na całym świecie w działaniach dla ochrony Ziemi. Akcja Sprzątanie świata – Polska nagrodzona jest
m.in. Europejską Nagrodą Fundacji Forda, wyróżnieniem Pro Publico Bono i wyróżnieniem
Europejskiego Roku Wolontariatu. Ambasadorami Akcji są Ewelina Flinta, Andrzej Pągowski,
Grzegorz Kasdepke, Rafał Skarżycki i Tomasz Leśniak.
W tym roku w Polsce skupiamy się na zawracaniu przedmiotów i odpadów z drogi na wysypiska.
Dlatego promujemy, proponujemy i inicjujemy działania, dzięki którym rzeczy można „podać dalej”,
aby nie stały się odpadami po jednorazowym użyciu. A gdy już stają się odpadami, to świadomie
dajmy im szansę na „drugie życie” oddając je do zbiórki selektywnej. Praktycznymi sposobami
działania, które polecamy są wyprzedaże garażowe/pchle targi, zbiórka telefonów komórkowych
oraz oczywiście, w miarę potrzeb, akcje sprzątania. Ale najważniejsze jest oczywiście nieśmiecenie
i nie tworzenie odpadów na co dzień! Ważne jest także krzewienie kultury szanowania i naprawiania
rzeczy, a nie traktowania ich jako jednorazowych. W tym zakresie Fundacja Nasza Ziemia
uruchomiła spójny z akcją Sprzątanie świata – Polska projekt „Męska Szopa”.
Bądźcie częścią tej największej akcji ekologicznej w Polsce i największego światowego ruchu na
rzecz poszanowania środowiska! Aby ułatwić organizację i popularyzację podejmowanych przez
Was działań, a także efektów Waszych wysiłków, specjalnie dla Was stworzyliśmy na Facebooku
wydarzenie
Finał
Akcji
Sprzątanie
świata
Polska
2016
https://www.facebook.com/events/153341971738838/. Zapraszamy do wzięcia udziału
i pochwalenia się Waszym lokalnym działaniem. Czekamy również na maile z informacjami
o Waszych planach. Piszcie do nas na adres: fundacja@naszaziemia.pl.
Jak włączyć się w tegoroczną Akcję?
1. Jeśli
to
potrzebne,
zorganizuj
akcję
sprzątanie
w
Twojej
okolicy
http://www.sprzatanieswiata-polska.pl/index.php/przylacz-sie/jak-zorganizowac
2. Zorganizuj
pchli
targ
–
daj
szansę
na
drugie
życie
przedmiotom!
http://www.sprzatanieswiata-polska.pl/index.php/archiwum/item/1226-zorganizuj-pchlitarg-daj-drugie-zycie-niepotrzebnym-przedmiotom
3. Zorganizuj w swojej instytucji zbiórkę telefonów komórkowych i przekaż je Fundacji Nasza
Ziemia. Stawiamy ambitny cel: razem zbierzmy 1.000.000 telefonów! Pozwoli to na
modernizację sprzętu AGD w około 500 placówkach służących dzieciom lub osobom
starszym i oszczędność nawet 300 kWh energii rocznie! Więcej informacji organizacyjnych
znajdziecie
tutaj:
http://naszaziemia.pl/programy/zielona-stopa-filantropa/zbierampomagam/
4. Poinformuj Fundację Nasza Ziemia o swoich planach – przyślij je e-mailem na adres
fundacja@naszaziemia.pl lub na profil www.facebook.com/naszaziemia
5. Do promocji swojej Akcji możesz wykorzystać nieodpłatnie plakat przygotowany honorowo
specjalnie dla Sprzątania świata – Polska przez wybitnego artystę-grafika Andrzeja
Pągowskiego. Plik dostępny po linkiem: http://www.naszaziemia.pl/programy/sprzatanieswiata/edycja-2016/plakat-2016/
6. Polub profil www.facebook.com/naszaziemia i dołącz do wydarzenia „Finał Akcji Sprzątanie

świata – Polska 2016” www.facebook.com/events/153341971738838/
7. Na koniec prześlij do Fundacji relację ze swoich działań – e-mailem na adres
fudnacja@naszaziemia.pl lub dodaj na profil wydarzenia „Finał Akcji Sprzątanie świata –
Polska 2016” www.facebook.com/events/153341971738838/ - tak abyśmy mogli je pokazać
w raporcie z tegorocznej akcji!
8. Rozważ także, czy w Twojej miejscowości możliwe jest również uruchomienie „Męskiej
szopy”!

Podaj dalej! Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie!
Przyłącz się do Sprzątania świata! Serdecznie zapraszamy!
Zespół Fundacji Nasza Ziemia
Do wykorzystania film-zaproszenie do udziału w akcji - zapraszają Zespół Fundacji Nasza Ziemia
i Grzegorz Kasdepke: https://youtu.be/l1LXg7HzGho.

Sprzątanie świata – Polska 2016 wspierają:

Więcej informacji:

Sławomir Brzózek
prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia, 501 535 032, slawek@naszaziemia.pl
Ewa Wójcik
koordynator akcji Sprzątanie świata – Polska 2016, 534 610 534, ewa.wojcik@naszaziemia.pl
www.naszaziemia.pl | www.sprzatanieswiata-polska.pl
naszaziemia
naszaziemia
FundacjaNaszaZiemia

Organizator Akcji Sprzątanie świata – Polska
Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę StanisławskąMeysztowicz. Realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej
i obywatelskiej. Misją Fundacji jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienie
poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywizacja do działań służących jego ochronie. Od 23 lat
sztandarowym działaniem Fundacji Nasza Ziemia jest kampania „Sprzątanie świata – Polska”. Więcej:
www.naszaziemia.pl i facebook.com/naszaziemia

Akcję Sprzątanie świata – Polska 2016 wspierają finansowo:
Vastint Poland jest częścią międzynarodowej organizacji działającej na europejskim rynku nieruchomości od 25
lat. Filary działalności firmy to zarządzanie portfolio nieruchomości i rozwój projektów komercyjnych, włączając
projekty mieszkaniowe i sprzedaż. Spółka z powodzeniem realizuje projekty biurowe, innowacyjne parki
biznesowe i hotele w dużych miastach na terenie Polski. Inwestycje współgrają z wizerunkiem nowoczesnych
firm,
oferując
jednocześnie
funkcjonalność
i
przyjazne
środowisku
rozwiązania. Więcej
informacji: www.vastint.eu
Vastint Poland is part of the international real estate organisation with 25 years of experience. The cornerstones
of the operations are the management of portfolio properties and the development of commercial real estate,
including residential development and sales. Vastint Poland develops office buildings, innovative business parks
and hotels in major cities throughout Poland. The schemes are recognised for providing a modern corporate
image, along with functionality and environment-friendly solutions. More information: www.vastint.eu
DB Schenker, jako globalny operator logistyczny, wspiera partnerów społecznych swoją logistyką. Od 17 lat, firma
pomaga Fundacji Nasza Ziemia docierać z informacją o kampanii Sprzątanie Świata - Polska. Przewozi materiały
promocyjne wszędzie tam, gdzie są wolontariusze chętni przyłączyć się do akcji. Więcej o DB Schenker
i zaangażowaniu społecznym na www.dbschenker-csr.pl
Fundacja ProKarton została założona w 2011 r. przez producentów kartonowego materiału opakowaniowego do
mleka i soków. Jej celem jest popularyzacja kartonów do płynnej żywności jako opakowań nowoczesnych
i zaawansowanych pod względem ekologicznym, a także działania na rzecz edukacji ekologicznej i promocji
opakowań kartonowych do płynnej żywności. Więcej informacji o działaniach Fundacji: www.prokarton.org,
https://www.facebook.com/kartonnaturalnie/

Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK skupia wiodące na rynku
polskim przedsiębiorstwa produkujące wyroby w opakowaniach, jak i wytwarzające same opakowania. EKO-PAK
jest jedną z niewielu w Polsce organizacji pracodawców, której celem jest kształtowanie silnego, skutecznego
i zrównoważonego systemu gospodarki odpadami, a jedyną organizacją pracodawców koncentrującą swoje
zainteresowanie na gospodarce odpadami opakowaniowymi. Misją i głównym celem działalności EKO-PAK jest
wdrożenie w Polsce takich rozwiązań prawnych, które nie tylko zwiększą efektywność i trwałość systemu
gospodarki odpadami opakowaniowymi, ale też służyć będą równoprawnie wszystkim uczestnikom tego systemu.
I co najważniejsze – które będą służyć Polsce jako członkowi coraz bardziej aktywnej w obszarze środowiskowym
Unii Europejskiej. Więcej informacji na stronie: www.eko-pak.biz
Grupa Żywiec jest jednym z czołowych producentów piwa w Polsce, posiadającym najszersze na rynku portfolio
13 stylów piwnych oraz cydr, 16 marek i 41 produktów.
Do najsilniejszych marek spółki należą też: Heineken, Warka i Tatra. Ważną część oferty Grupy Żywiec stanowią
piwa regionalne: Królewskie (Polska centralna), Leżajsk (południowo-wschodnia), Specjal (północna) i Brackie
(południowa). Spółka prowadzi również dystrybucję zagranicznych piw specjalnych (Desperados, Paulaner,
Affligem) oraz polskich piw specjalnych (Kaper, Żywiec Porter, Żywiec Marcowe, Żywiec Białe, Żywiec Bock,
Żywiec Saison, Warka Radler).
Firma powiązana jest z Grupą HEINEKEN, największym producentem piwa w Europie. Grupa Żywiec w 2015 roku
sprzedała 11,6 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Warce, Elblągu, Leżajsku oraz
Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu i Browarze Zamkowym Cieszyn. Grupa Żywiec jest jedyną spółką, spośród
największych producentów piwa w Polsce, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie
zadebiutowała w 1991 r.
Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE „Cyfrowa Polska” jest
branżową organizacją pracodawców o charakterze non-profit, zrzeszającą największe firmy z branży RTV i IT
działających w Polsce, obejmujących zarówno producentów, importerów jak i dystrybutorów sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.

