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„Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”
Zakończenie Sprzątania Świata – Polska 2012

Warszawa, niedziela, 23 września

Informacja prasowa

W niedzielę, 23 września w Warszawie odbyło się podsumowanie 19 – tej edycji kampanii Sprzątanie 
Świata  –  Polska.  Od  rana  na  Placu  na  Rozdrożu  w  Warszawie  można  było  wziąć  udział  
w Ekologicznej Grze Miejskiej „Drzewdroidy”, a także, biorąc udział w happeningu, wyrazić swoje 
poparcie dla hasła tegorocznego Sprzątania świata „Kocham, lubię, szanują... nie śmiecę”. Powstała 
w ten sposób symboliczna „deklaracja o nieśmieceniu” przekazana zostanie władzom Warszawy.

„Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę” - pod takim hasłem przebiegała tegoroczna edycja „Sprzątania 
świata  –  Polska”.   Kampania  wystartowała  w  piątek,  14  września,  festynem  ekologicznym 
organizowanym  wspólnie  z  Urzędem  Miasta  Krakowa,  a  oficjalnie  zakończyła  się  21  września  
w Nadleśnictwie Bielsko na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. 

Jak co roku,  w trzeci  weekend września na terenie całego kraju wolontariusze organizowali  lokalne 
akcje  sprzątania,  inwentaryzacje  dzikich  wysypisk  oraz  wiele  działań  informacyjnych  
i edukacyjnych.

Oprócz  wsparcia  i  koordynacji  lokalnych  działań  wolontariackich,  Fundacja  Nasza  Ziemia  wspólnie  
z firmą Stena Recycling zorganizowała w 10 miejscach w Polsce zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego 
i  elektronicznego,  odbył  się  również  drugi  Ogólnopolski  Tydzień  Zbiórki  Telefonów.  Dochód  ze 
wszystkich przeprowadzonych 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).

W minioną niedzielę, 23 września, przy Placu na Rozdrożu w Warszawie w ramach podziękowania za 
zaangażowanie w Sprzątanie świata, zorganizowana została  Ekologiczna Gra Miejska „Drzewdroidy”.  

W tym samym dniu odbył się również happening promujący nieśmiecenie, w ramach podsumowania 
tegorocznej akcji. Przez kilka godzin promowaliśmy tę ideę i zapraszaliśmy mieszkańców Warszawy do 
podpisywania deklaracji o nieśmieceniu, poprzez złożenie autografu na plakacie tegorocznej Kampanii 
oraz wykonanie okolicznościowego zdjęcia lub udzielnie wypowiedzi do kamery.
Oryginał plakatu z podpisami warszawiaków zostanie przekazany Prezydent Warszawy z przesłaniem  
o  poczynionej  przez  mieszkańców  deklaracji  oraz  oczekiwaniem  sprawnej  gospodarki  odpadami  w 
stolicy.

Przed i w czasie trwania kampanii na kanałach Disney Channel, Disney Junior i Disney XD można było 
oglądac  spot  promujący  Sprzątanie  świata  –  Polska  2012.  Spot  został  przygotowany  przez  Disney 
Company,  w  ramach  partnerstwa  kampanii  z  Wróżkami  Disneya.  Film  można  również  oglądać  
w serwisie YouTube http://youtu.be/XN4Xi_qv7Mw.

http://www.zielonastopafilantropa.pl/
http://youtu.be/XN4Xi_qv7Mw


Bieżący serwis z działań w ramach „Sprzątania świata – Polska 2012”:
www.sprzatanieswiata-polska.pl
www.naszaziemia.pl
facebook.com/naszaziemia 

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.

http://www.naszaziemia.pl/
http://www.sprzatanieswiata-polska.pl/



