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Sprzątali, uczyli nie śmiecić, dawali drugie życie rzeczom i odpadom!
Pierwsze podsumowanie Akcji Sprzątanie świata – Polska 2016
W ostatni weekend, 16-17-18 września odbyła się 23. Akcja Sprzątanie świata – Polska. Według pierwszych
informacji w tysiącach miejscowości w całej Polsce setki tysięcy wolontariuszy sprzątało tereny publiczne,
edukowali i przekonywali, aby nie śmiecić. Często robili to w sposób niezwykle oryginalny, jak np.
w Tarnowie sprzątając z psami. Nie zabrakło też działań charytatywnych, jak przykładowo w Grudziądzu,
gdzie pieniądze ze zbiórek odpadów wesprą fundusz na zakup wózka dla jednej z uczennic. Uroczysty
Ogólnopolski Finał Akcji, z udziałem m.in. Ambasadora Australii, odbył się w sobotę 17 września na
Warszawskim Mokotowie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, lokalnym organizatorom, urzędom, partnerom,
darczyńcom, sponsorom i dziennikarzom – to Wasze zaangażowanie, wsparcie i działania tworzą Akcję
Sprzątanie świata – Polska! To dzięki Wam i Waszym działaniom i codziennym postawom rok po roku
polskie społeczeństwo staje się bardziej świadome potrzeby poszanowania środowiska – i dla
poszanowania Ziemi działa! Dziękujemy!
Mira Stanisławska-Meysztowicz

Sławek Brzózek

inicjatorka Akcji Sprzątanie świata – Polska

Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia

Przedstawiamy pierwsze informacje o przebiegu Akcji. Pełny raport z przebiegu tegorocznej Akcji
opublikujemy w listopadzie, a do 17 października czekamy na sprawozdania od uczestników.
Co się działo w tym roku na Ogólnopolskim Finale Akcji?
W trakcie Finału udało się uprzątnąć Park Arkadia - cenny przyrodniczo obszar Warszawy. Razem
z organizującą Akcję Fundacją Nasza Ziemia i partnerami Finału: Urzędem Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy, Fundacją ProKarton i spółką Vastint, byli również Ambasador Australii – Pan Paul Wojciechowski
oraz przedstawiciele Ambasady Stanów Zjednoczonych, na czele z Zastępcą Szefa Misji Panem Johnem Law.
Dołączyli do nas też wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 115 im. Wandy Turowskiej, z Technikum
Ogrodniczego w Zespole Szkół nr 39 oraz reprezentacja nauczycieli i uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 aż
z Czechowic-Dziedzic! Pomagali także przedstawiciele Związku Pracodawców EKO-PAK, wolontariuszepracownicy firm z centrum biurowego Business Garden firmy Vastint Poland oraz wolontariusze z firmy Yusen
Logistics. Gospodynią wydarzenia, jak co roku, była Mira Stanisławska-Meysztowicz, która 23 lata temu
zapoczątkowała akcję Sprzątania świata w Polsce.
Ponad 200 wolontariuszy porządkowało wyznaczony do sprzątania teren – m.in. pas drogowy
ul. Piaseczyńskiej, fragment skarpy Warszawskiej w rej. ul Dolnej, tereny pod skocznią. Zebrano cały kontener
odpadów, w tym setki butelek, puszek, kapsli. Wśród odpadów znalazły się także zbutwiałe dywany, płyty
azbestowe oraz opona od ciągnika o średnicy ponad 2 metry!

Sprzątanie świata – Polska to w tym roku również współpraca z Warszawskimi Dniami Recyklingu, w ramach
których we wszystkich dzielnicach Warszawy zbierane były opady, za które można było otrzymać sadzonki
roślin. Zbiórki były bardzo udane – na samym Finale rozdano ponad 1500 sztuk sadzonek przygotowanych dla
Mokotowa (iglaków, ziół, kwiatów i cebulek kwiatowych) za odpady surowcowe i elektroodpady, a także za
udział w sprzątaniu. Dziękujemy Urzędowi m.st. Warszawy za współpracę i zaangażowanie w Akcję
Sprzątanie świata – Polska 2016!
Poza sprzątaniem Parku Arkadia i zbiórką surowców na uczestników wydarzenia czekało wiele atrakcji
przygotowanych przez Fundację Nasza Ziemia i Partnerów Finału.
Na stoisku Fundacji Nasza Ziemia można było zagrać w edukacyjne Koło Fortuny (zagadki o tematyce
ekologicznej i przyrodniczej) oraz wziąć udział w „majsterce dekoracyjnej”, promującej projekt Męska Szopa ,
czyli miejsce, w którym Panowie mogą miło i pożytecznie spędzić czas majsterkując, także z użyciem
materiałów pochodzących z recyklingu (na stoisku podczas Finału wykorzystano np. płyty TErO, pochodzące
z recyklingu kartoników do płynnej żywności).

Podczas Finału zaprezentowaliśmy również karty ECO
do gry wyprodukowane przez Firmę Fabryka Kart
Trefl-Kraków, których partnerem merytorycznym jest
Fundacja Nasza Ziemia. Talia ECO Playing Cards
zachęca, by włączyć się w ochronę środowiska
naturalnego. Talia bawi i uczy – jej ilustracje
przypominają o prostych, ale niezwykle ważnych
działaniach proekologicznych, o idei segregacji
odpadów i recyklingu, a także o tym, że można dać starym przedmiotom drugie życie. Talia ECO Playing Cards
dzieli się na cztery surowce odnawialne - karciane kolory: piki to metal, karo – szkło, kier – plastik i trefl –
papier. Z tych surowców zbudowane są figury. Zabawna forma kart ma na celu – oprócz dobrej zabawy –
zachęcenie graczy do włączenia się w codzienne dbanie o środowisko naturalne oraz do tworzenia nowych
rzeczy z tych, które przywykło się uważać za zużyte.
Bardzo atrakcyjne było stoisko Fundacji ProKarton, a furorę robiła jej maskotka – sympatyczny Pan Karton.
Na najmłodszych czekały niespodzianki – Kino Pana Kartona w którym dzieci mogły wziąć udział
w premierowym pokazie edukacyjnego filmu animowanego Fundacji oraz warsztaty czerpania papieru ze
zużytych kartonów po mleku i sokach, gdzie w prosty sposób demonstrowano proces recyklingu tych
opakowań.

Stoisko edukacyjne przygotowali także nauczyciele i uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1
w Czechowicach-Dziedzicach. Przyjechali oni specjalnie na Finał Akcji. Dziękujemy! Każdy mógł także wziąć
udział w warsztaty i pokazach upcyklingu. Można było m.in. samodzielnie wykonać lampy lub doniczki
z butelek. Częścią Finału była Wyprzedaż Garażowa. Wzięło w niej udział ponad 60 wystawców. Można było
znaleźć istne perełki – retro aparaty fotograficzne i telefoniczne, stylowe ubrania, książki... W wyprzedaży
brały udział również dzieci, które sprzedawały swoje zabawki :)
Dopisała pogoda, a frekwencja była bardzo duża – ponad 1000 osób razem z nami sprzątało, uczyło się,
bawiło i manifestowało, że o środowisko warto dbać! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia (link do
galerii).
Finał Akcji Sprzątanie świata – Polska 2016 odbył 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 odbywa się dzięki pomocy finansowej:

Serdecznie dziękujemy za pomoc!

A co działo się w całej Polsce?
Mamy już pierwsze informacje, a wszystkie można znaleźć (a także dodać swoje) na profilu fb
https://www.facebook.com/events/153341971738838/ oraz na Mapie Akcji http://goo.gl/JwqkqP
Na dzień dzisiejszy wiemy o ponad 300 inicjatywach – kolejne są na bieżąco zgłaszane, wiele działań jeszcze
się odbędzie. W akcji masowo uczestniczyły szkoły, urzędy miejskie, gminne i powiatowe, przedsiębiorstwa
komunalne oraz organizacje pozarządowe. Nie zabrakło Parków Narodowych, muzeów regionalnych czy
organizacji turystycznych. W wielu firmach Akcja stała się okazją do aktywizowania pracownikówwolontariuszy.
Nie sposób wspomnieć w niniejszej informacji o wielu działaniach, dlatego wskazujmy na razie tylko kilka
charakterystycznych przykładów:
 sprzątanie jest dla każdego i wszędzie – sprzątano w miastach, jak np. w Warszawie, Białymstoku,
Krakowie, Myszkowie, Kwidzynie i setkach innych miejscowości – ale i w sąsiedztwie miast, jak np.
mieszkańcy Bydgoszczy, którzy sprzątali Puszczę Bydgoską.
 sprzątane były miejsca cenne przyrodniczo, w tym Parki Narodowe, jak np. Wigierski Park Narodowy.
W tej akcji uczestniczyło prawie 1000 osób – pracownicy Parku, uczniowie, lokalna społeczność,
osadzeni w Areszcie Śledczym w Suwałkach, do Akcji mogli się także włączyć turyści.
 jak co roku w Akcji „Sprzątanie świata – Polska” wzięła udział Służba Więzienna. W miniony
weekend, w ramach realizowanych programów edukacji ekologicznej, Służba Więzienna skierowała
do działania ponad tysiąc osadzonych. Pod nadzorem funkcjonariuszy osadzeni sprzątali
i porządkowali
wyznaczone
im
obszary
na
terenie
całego
kraju
(więcej:
http://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/news,42242,sluzba-wiezienna-w-akcji.html)
 kolejny raz sprzątane były Mazury – przez cały sezon i po sezonie, z finałem w Wilkasach,
zorganizowanym przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
 przykład dawali gospodarze – burmistrzowie, radni, pracownicy urzędów, jak np. we Włocławku czy
w Mławie, prowadząc kampanie edukacyjne zachęcające do nie śmiecenia na co dzień i zapraszając
do wspólnego sprzątania.
 było kreatywnie i niestandardowo – jak np. w Opolu, gdzie zbierano butelki PET i z 1300 z nich
zbudowano replikę Wieży Piastowskiej. Ustanowiono tym samym nowy rekord, zanotowany w
Opolskiej Księdze Rekordów – po demontażu butelki-cenny surowiec odkupiła lokalna firma
recyklerska, a środki wzbogaciły fundusz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, która była inicjatorem
i organizatorem wydarzenia.
 tradycyjnie sprzątano także pod wodą – jak w Opolu czy Krakowie, nurkowie uprzątali zbiorniki
wodne cenne dla lokalnych ekosystemów, ale i dla mieszkańców.
 w sprzątaniu pomagały także psy – jak w drugim już „Sprzątaniu świata z psami” zorganizowanym
w Tarnowie przez Gabrielę Wantuch i Kamilę Kłosowicz - Apetyt na Psa
 orgaznizowano akcje charytatywne – jak w Grudziądzu, gdzie zbierano plastikowe nakrętki i butelki
PET z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego wózka-chodzika dla 12-letniej Roksany z Radzynia
Chełmińskiego cierpiącej na dziecięce porażenie mózgowe. Potrzeba na niego ponad 37.000 zł. Tylko
podczas Akcji zebrano ponad 708 kg surowców! Zbiórka rozpoczęta i rozpromowana w „Sprzątanie
świata” coraz bardziej się rozwija - zachęcamy do dołączenia!
A przed nami jeszcze m.in:
 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/
Zapraszamy do pochwalenia się Waszym działaniem!
Po zakończonej akcji prześlij do Fundacji relację ze swoich działań, tak abyśmy mogli je pokazać w raporcie
z tegorocznej akcji! Rozważ także, czy w Twojej miejscowości możliwe jest również uruchomienie „Męskiej
szopy”!
Sprawozdanie możesz wysyłać poprzez:
1. wypełnienie formularza online na stronie: https://goo.gl/forms/RMRkCvcSxzLQ3g9A2
2. jeśli masz konto na stronie sprzatanieswiata-polska.pl , to po zalogowaniu, w zakładce "Moje konto"

-> dodaj relację
3. lub – jeśli chcesz podzielić się dłuższą relacją ze zdjęciami - e-mailem na adres
fundacja@naszaziemia.pl
Możesz również zaznaczyć i opisać swoje wydarzenie na Mapie Akcji!
1. Wejdź na www.sprzatanieswiata-polska.pl > zakładka: Przyłącz się -> pozycja: Mapa Kampanii lub
kliknij tutaj: http://goo.gl/JwqkqP
2. pojawiła się Mapa Akcji – kliknij na niej w swoją miejscowość (w razie potrzeby powiększ mapę, aby
precyzyjniej wybrać) – i podaj informacje w polach, które po kliknięciu pojawią się po prawej stronie
Mapy. Gotowe! :)

Uwaga! Prosimy o nie przysyłanie sprawozdań w formie papierowej! Na
sprawozdania czekamy do 17 października.

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

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”.

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.

