Czarci Ostrów posprzątany!
Fundacja Nasza Ziemia i wolontariusze posprzątali wyspę na Śniardwach
Informacja prasowa
We wtorek, 29 lipca, w południe załoga rejsu „Wpłyń na czyste Mazury”, pracownicy Nadleśnictwa Pisz oraz
wolontariusze posprzątali jedną z najbardziej zaśmieconych wysp na Mazurach – Czarci Ostrów na Jeziorze Śniardwy.
Kilkadziesiąt osób tylko w ciągu 2 godzin zebrało razem kilkanaście worków pełnych różnorodnych odpadów –
w sumie ponad 1500 litrów! Wśród odpadów znalazły się papiery po nieczystościach, stare buty, butelki, miski
i puszki. Akcja sprzątania była zrealizowana w ramach rejsu pod żaglami projektu „Wpłyń na czyste Mazury” Fundacji
Nasza Ziemia, a wspierało ją Nadleśnictwo Pisz i gmina Pisz.
Rejs jest elementem 21. edycji kampanii „Sprzątanie świata – Polska”, przebiegającej w tym roku pod hasłem
„Turysto! Szanuj środowisko!”.

Relacje z rejsu można śledzić na bieżąco na Facebooku!
www.facebook.com/wplynnaczystemazury
Wyspa Czarci Ostrów to jedna z najbardziej znanych, a jednocześnie tajemniczych
wysp Mazur. Położona w południowo-zachodniej części jeziora Wyspa była
wykorzystywana przez człowieka już od wczesnego średniowiecza – znajdowało
się na niej miejsce kultu Pruskich Galindów. Niestety, wszelkie ślady bytności
Galindów zostały już całkowicie zatarte, a Czarci Ostrów stał się miejscem
odpoczynku turystów, którzy doprowadzili do tego, że jest to jedno z najbardziej
zaśmieconych miejsc na Mazurach.
Fundacja Nasza Ziemia, w ramach rejsu projektu „Wpłyń na czyste Mazury”
postanowiła przyczynić się do poprawy sytuacji na wyspie i zaktywizować
turystów do zadbania o miejsce swojego wypoczynku. Dlatego też we wtorek 29
lipca, każdy komu bliska jest idea czystych Mazur mógł wziąć udział
w akcji sprzątania Czarciego Ostrowa. Od godziny 12 na wyspie zaczęły pojawiać
się łódki i w sumie ponad 30 wolontariuszy, przedstawiciele Nadleśnictwa Pisz
oraz załoga rejsu Fundacji Nasza Ziemia zbierali odpady pozostawione przez
nieodpowiedzialnych turystów. W ciągu 2 godzin zebrano kilkanaście worków
śmieci, czyli w sumie ponad 1500
litrów.
Zebrane odpady zabrała łódka
Nadleśnictwa Pisz, które wsparło
też akcję workami i rękawiczkami dla wolontariuszy.
Fundacja Nasza Ziemia dziękuje za wsparcie organizacyjne akcji gminie
Pisz i Nadleśnictwu Pisz oraz wolontariuszom za zaangażowanie.

Rejs Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich jest zarówno happeningiem jak i akcją promującą zmianę postaw wobec
środowiska w czasie wypoczynku. W czasie rejsu przedstawiciele Fundacji Nasza ziemia i wolontariusze prowadzą działania
edukacyjne i informacyjne, a także angażują turystów do bardziej aktywnego udziału w ochronie środowiska. Już 29 lipca
(wtorek) od godz. 12.00 każdy, komu bliska jest idea czystych Mazur będzie mógł się wziąć udział we wspólnym sprzątaniu
jednej z najbardziej znanych i tajemniczych wysp na jez. Śniardwy – wyspy Czarci Ostrów. Inicjatywę wspierają:
Nadleśnictwo Pisz, gmina Pisz, Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Mazurski Park Krajobrazowy.

Finał kampanii - Sprzątanie świata - Polska w trzeci weekend września (20-21.09)
Więcej informacji o tegorocznej akcji:
www.sprzatanieswiata-polska.pl www.naszaziemia.pl
www.facebook.com/naszaziemia

Kontakt dla mediów: Agnieszka Wieczorek, agnieszka.wieczorek@naszaziemia.pl, tel. 500 393 567
Sprzątanie świata jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowi-ska Clean up the World
wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy na całym świecie. W Polsce
organizowane jest już po raz 21, tym razem pod hasłem „Turysto!Szanuj Środowisko!. Zapraszamy szkoły i inne
placówki oświatowe, gminy, firmy, organizacje pozarządowe, a także osoby prywatne do włączenia się do akcji.
Cele towarzyszące tegorocznej Akcji, to: propagowanie unikania tworzenia odpadów, selektywna zbiórka,
budowanie przekonania o osobistym wpływie na środowisko przyrodnicze w czasie wypoczynku, na wakacjach,
na urlopie i promocja turystyki odpowiedzialnej.
Więcej na www.sprzatanieswiata-polska.pl.
Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę StanisławskąMeysztowicz. Nieprzerwanie od 20 lat realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się
w edukacji ekologicznej i obywatelskiej, ochronie środowiska oraz podnoszeniu świadomości
środowiskowej społeczeństwa. Od początku swego istnienia koordynuje w Polsce kampanię Sprzątanie
świata, będącą częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. W
ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy na całym świecie. Fundacja prowadzi również wspólnie z partnerami - całoroczne programy na rzecz ochrony środowiska i przyrody, promocji zasad
zrównoważonego rozwoju, selektywnej zbiórki odpadów itp. Więcej www.naszaziemia.pl
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku to organizacja pozarządowa, działająca
od ponad 20 lat na rzecz środowiska naturalnego Mazur. Inicjuje, koordynuje i wpiera działania
proekologiczne w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich, tworzy warunki organizacyjne i materialne dla
realizacji inwestycji proekologicznych, realizuje projekty mające na celu ochronę przyrody, prowadzi szeroko
zakrojoną edukację ekologiczną. Została utworzona pod koniec 1990 r. przez kilku samorządowców
lokalnych, ówczesnych wojewodów – suwalskiego i olsztyńskiego oraz kilku zapaleńców. Obecnie działa w
imieniu i na rzecz 30 gmin mazurskich stanowiących obszar 5400 km2. Chlubą Fundacji jest Mazurskie
Centrum Edukacji Ekologicznej, utworzona na przełomie lat 1999/2000. Centrum swoje cele realizuje m.in.
przez udzielanie pomocy finansowej podmiotom, głównie placówkom oświatowym, z obszaru działania
Centrum, na programy i projekty z zakresu edukacji
ekologicznej. Więcej na www.jeziora.com.pl

