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„Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”
Sprzątanie świata - Polska
14-16 września 2012

„Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę” - pod takim hasłem rusza akcja „Sprzątanie świata – Polska”,
koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”.
Akcja startuje już w najbliższy piątek, 14 września, festynem ekologicznym organizowanym wspólnie
z Urzędem Miasta Krakowa, a oficjalnie zakończy się 21 września w Nadleśnictwie Bielsko na terenie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Za to jeszcze 23 września w Warszawie –
podziękowanie dla uczestników - grą miejską „Drzewdroidy”.
W weekend „Sprzątania świata” na terenie całego kraju odbędą się inwentaryzacje dzikich wysypisk,
działania informacyjne i edukacyjne oraz zbiórki elektroodpadów, w tym telefonów komórkowych,
z których dochód zostanie przekazany na modernizacje sprzętu AGD w placówkach służących
dzieciom i zwiększaniu ich efektywności energetycznej (w ramach programu Zielona Stopa
Filantropa).
Od dziewiętnastu lat, w każdy trzeci weekend września wraz ze wszystkimi, którym zależy na ochronie
środowiska Fundacja Nasza Ziemia „sprząta świat”. Ale akcja to jednak przede wszystkim nie sprzątanie,
a uczenie nie śmiecenia i zapobiegania powstawaniu nowych odpadów. To także powszechna nauka
radzenia sobie z powstałymi odpadami i lekcja wychowania obywatelskiego. Przez prawie dwadzieścia
lat, akcji towarzyszyła cała gama innych działań: zakładanie ogrodów, sadzenie drzew, krzewów i
kwiatów, festyny ekologiczne, działania edukacyjne, koncerty, rajdy i wycieczki. „Sprzątanie świata”
angażuje i integruje społeczności lokalne w całej Polsce.
„Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę”
Sprzątanie świata – Polska 2012
14 – 16 września
Tegoroczne hasło, nawiązujące do ludowej wyliczanki, ma zwrócić uwagę przede wszystkim na potrzebę
ograniczania produkcji odpadów – jest to pierwszy i najważniejszy krok do rozwiązania problemu wciąż
rosnącej w Polsce góry śmieci, nie tylko na składowiskach odpadów, ale i dzikich wysypiskach.
W związku z tym zachęcamy mieszkańców Polski, by organizowali nie tylko lokalne akcje sprzątania, ale
przede wszystkim akcje edukacyjne uczące i zachęcające do nie śmiecenia.
Po pierwsze - nie śmieć!
Często dzikie wysypisko nigdy by nie powstało, gdyby nie pierwszy, rzucony na pobocze papierek. O ile
kilka kolejnych śmieci to może tylko zbieg okoliczności, to później mamy do czynienia ze zjawiskiem
ogólnego przyzwolenia i braku społecznego oburzenia na kolejne takie zachowania. Nasz pierwszy,
przysłowiowy papierek może się więc stać początkiem nowego dzikiego wysypiska.
Po drugie – reaguj!
Jeśli już natrafiliśmy podczas jednej z naszych wędrówek na dzikie wysypisko, spróbujemy je
w miarę dokładnie zlokalizować, najlepiej przy użyciu GPS i zgłośmy do gminy, na której terenie takie
wysypisko znaleźliśmy. Każdy teren ma swojego właściciela, który odpowiada za utrzymanie tego
terenu w czystości i porządku. Ustawa o odpadach wyposaża gminy w odpowiednie instrumenty

prawne, urzędnicy przy odrobinie zaangażowania mogą ustalić takiego właściciela
i następnie wyegzekwować od niego uprzątnięcie odpadów. Zdarza się też tak, że na dzikim wysypisku
udaje się odnaleźć ślad, który pozwoli urzędnika gminnego „zaprowadzić” do właściciela odpadów.
Napotkane dzikie wysypiska można zgłaszać i nanosić na mapę znajdującą się na stronie
www.sprzatanieswiata-polska.pl, w zakładce „Sprzątanie świata- dzikie wysypiska”.
Po trzecie – bądź odpowiedzialny!
Produkcję odpadów można i trzeba ograniczać, jednak nie da się jej całkowicie uniknąć. Ważne jest
jednak, żeby powstałe odpady poddawać segregacji, jeśli jest tylko taka możliwość oddawać do
recyklingu i wyrzucać w przeznaczonych do tego miejscach. Podczas tegorocznego Sprzątania świata po
raz kolejny mówimy o obowiązku oddawania elektroodpadów, w tym telefonów komórkowych do
odpowiednich punktów, gdzie zostaną one poddane recyklingowi i utylizacji.
Zbiórki telefonów komórkowych i innych elektroodpadów
W ramach promocji takich działań Fundacja Nasza Ziemia organizuje wspólnie z firmą Stena Recycling
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zaprasza do udziału w drugim już
Ogólnopolskim Tygodniu Zbiórki Telefonów. Szczegóły wszystkich planowanych wydarzeń dostępne są
na stronie Fundacji Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl i na www.facebook.com/naszaziemia (link
szczegółowy:
http://naszaziemia.pl/programy/sprzatanie-swiata/zbiorki-elektrosmieci-ze-stenarecycling/)
Dochód ze zbiórek zostanie przekazany na modernizacje sprzętu AGD w placówkach służących dzieciom
i zwiększaniu ich efektywności energetycznej (w ramach programu Zielona Stopa Filantropa –
www.zielonastopafilantropa.pl)
Spot kampanii
W tym roku spot promujący Sprzątanie świata – Polska został przygotowany przez Disney Company, w
ramach partnerstwa kampanii z Wróżkami Disney'a. Spot będzie emitowany w telewizji oraz
udostepniony w serwisie YouTube http://youtu.be/XN4Xi_qv7Mw.
Finałem działań w ramach tegorocznego „Sprzątania świata” będzie Ekologiczna Gra miejska
„Drzewdroidy”, która odbędzie się w niedzielę 23 września na Placu na Rozdrożu w Warszawie.
Szczegóły gry i informacje techniczne są dostępne na stronie www.drzewdroidy.pl.

Bieżący serwis z działań w ramach „Sprzątania świata – Polska 2012”:
www.sprzatanieswiata-polska.pl
www.naszaziemia.pl
facebook.com/naszaziemia
Więcej informacji:
Sławek Brzózek
wiceprezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia
501 535 032, slawek@naszaziemia.pl
Kampania objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego.
Akcja "Sprzątanie świata - Polska 2012" jest częścią Kampanii na rzec Rozwoju
Zrównoważonego i jest dofinanowana prez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.

