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SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2015
„Wyprawa - poprawa” - pod takim hasłem przebiegała akcja Sprzątania świata – Polska 2015. W ramach
tegorocznej edycji kampanii zwracaliśmy uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu
i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Wskazywaliśmy, że poza
obowiązkami, mamy również prawa, a jednym z nich jest prawo do tego, żeby się domagać rozwiązywania
przez gminy takich problemów jak np. dzikie wysypiska.
Akcja „Wyprawa – PoPrawa” miała na celu edukację odpadową oraz zaangażowanie społeczeństwa
w działania służące ochronie środowiska.
Efekty:








dotarcie z przesłaniem kampanii do prawie 4,5 mln osób poprzez prasę i ponad 5 mln w Internecie,
stworzenie ogólnopolskiej bazy teleadresowej urzędników odpowiedzialnych za gospodarkę
odpadami w każdej gminie,
stworzenie bezpłatnej mobilnej aplikacji ,,rEKOnesans" dzięki której można monitorować czystość
danej gminy oraz sygnalizować problemy związane z gospodarką odpadami,
przeprowadzenie pierwszego społecznego Plebiscytu na Czystą Gminę, w którym oceniane były
wszystkie gminy w Polsce - oddano 16 500 głosów na 132 gminy,
organizacja ekologicznego rajdu rowerowego „Wyprawa - poprawa” z Fundacją Nasza Ziemia na
trasie Kraków – Giżycko. Podczas 15 dni zespół Fundacji oraz wolontariusze przejechali 947,7 km,
w ponad 60 gminach, na rowerach spędzili 58,1 godzin,
przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych, sprzątania mazurskiej wyspy oraz monitoringu
stanu czystości w 40 mazurskich przystaniach i portach podczas rejsu ,,Wpłyń na czyste Mazury",
zebranie blisko 100 worków (o pojemności 80 litrów) odpadów podczas Ogólnopolskiego Finału
Sprzątania świata - Polska nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie.

Sprzątanie świata to polska edycja międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska
Clean up the World, którego celem jest propagowanie i inicjowanie postaw odpowiedzialnych
względem środowiska, zwłaszcza poprzez nie śmiecenie i racjonalną gospodarkę odpadami.
W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym
świecie.
Do Polski „Sprzątanie świata” sprowadziła w 1994 roku założycielka Fundacji Nasza Ziemia Mira Stanisławska-Meysztowicz. Od tej pory kampania organizowana jest nieprzerwanie co
roku, zawsze w trzecim tygodniu września, stając się jedną z najstarszych i największych
kampanii z zakresu edukacji ekologicznej w naszym kraju.

Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę
Stanisławską-Meysztowicz. 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.
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„WYPRAWA – POPRAWA” – WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE!
Plebiscyt na „Czystą Gminę” 2015
Jednym z elementów tegorocznej edycji Sprzątanie świata – Polska był pierwszy „Plebiscyt na Czystą
Gminę”.
Był to pierwszy, społeczny Plebiscyt, w którym oceniane były wszystkie gminy w całej Polsce. Celem
Plebiscytu było wyróżnienie przez społeczeństwo w drodze głosowania gmin, które dbają o utrzymanie
czystości i porządku na swoim terenie oraz dla których ważna jest współpraca z mieszkańcami i osobami
czasowo przebywającymi na jej terenie.
Internauci głosowali na gminy, które ich zdaniem spełniały kryteria:
 na terenie gminy panuje ogólny ład i porządek,
 gmina jasno i w sposób przystępny informuje o zasadach działania systemu gospodarki odpadami,
 gmina reaguje na zgłaszane nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości i porządku.
Głosowanie rozpoczęło się 28.05.2015r. o godz. 10.00 i zakończyło się w dniu 18.09.2015r. o godz. 18.00.
Plebiscyt prowadzony był na terenie całej Polski za pośrednictwem Internetu poprzez aplikację mobilną
rEKOnesans oraz na stronie internetowej www.sprzatanieswiata-polska.pl.
Oddano łącznie blisko 16,500 głosów na 132 gminy, zwycięzcy zostali wybrani w trzech kategoriach: gmina
miejska, gmina miejsko-wiejska oraz gmina wiejska. W każdej kategorii zwyciężała jedna gmina, która
uzyskała największą liczbę oddanych na nią głosów.

Zwycięzcami i „Czystymi Gminami” 2015 zostały:




w kategorii gmin miejsko-wiejskich - Kowalewo Pomorskie
w kategorii gmin wiejskich – Pakosław
w kategorii gmin miejskich - Nowy Sącz
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Monitoruj – zgłaszaj!
Baza teleadresowa
W 22. edycji Sprzątania świata – Polska Fundacja Nasza Ziemia zachęcała społeczeństwo do działania, aby
„wzięło sprawy w swoje ręce” i wyruszyło w teren w celu monitoringu środowiska.
Każdy z nas mógł rozejrzeć się dookoła i sprawdzić:
 czy gdzieś są dzikie wysypiska,
 czy gdzieś na poboczu nie zalegają śmieci,
 czy nie brakuje koszy na śmieci, jeśli tak,
 czy nie brakuje pojemników do segregacji.
Wszystkie zaobserwowane nieprawidłowości można było zgłosić
bezpośrednio do osób zajmujących się gospodarką odpadami
i utrzymaniem czystości w gminie poprzez skorzystanie ze
specjalnie przygotowanej ogólnopolskiej bazy teleadresowej
dostępnej na stronie naszaziemia.pl i sprzatanieswiata-polska.pl

Aplikacja „rEKOnesans”
Kolejną możliwość monitoringu środowiska umożliwia
bezpłatna aplikacja „rEKOnesans” przygotowana na
urządzenia mobilne. Dzięki niej każdy mógł przeprowadzać
zwiady w terenie, służące zbieraniu informacji dotyczących
utrzymania czystości i porządku
w gminach oraz sygnalizować problemy takie, jak:
•
brak koszy na odpady
•
dzikie wysypiska
•
śmieci na poboczach dróg
•
brak koszy do segregacji
Aplikacja przybrała formę gry, która zawierała m. in. licznik
kilometrów spędzonych na patrolowaniu otoczenia, a także
część poradnikową „Wiedzownik” z informacjami o tym, jak
można włączyć się we współtworzenie lokalnego systemu
gospodarki odpadami oraz garścią porad o odpowiedzialnym
odpoczynku na łonie natury czy przygotowaniu się do
wycieczki rowerowej.
Wszelkie zgłoszone nieprawidłowości były analizowane
i przesyłane przez Fundację do odpowiedniego urzędu gminy.
„rEKOnesans” po raz pierwszy został wykorzystany podczas
inauguracji „Sprzątania świata-Polska” 22 kwietnia, kiedy
wolontariusze i załoga Fundacji patrolowała Warszawę na
rowerach promując ideę i przesłanie kampanii.
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„WYPRAWA – POPRAWA” – EKOLOGICZNY RAJD ROWEROWY
ORAZ REJS „WPŁYŃ NA CZYSTE MAZURY”
Ekologiczny rajd rowerowy ścianą wschodnią (trasa: Kraków-Giżycko)
Jednym z kluczowych elementów 22. edycji kampanii, był ekologiczny rajd rowerowy „Wyprawa - poprawa”
z Fundacją Nasza Ziemia na trasie Kraków – Giżycko. Celem Rajdu był monitoring stanu czystości wszystkich
odwiedzanych gmin przy użyciu mobilnej aplikacji „rEKOnesans”. Uczestnicy sprawdzili dostępność
infrastruktury służącej utrzymaniu czystości i porządku oraz gospodarce odpadami, ze szczególnym
uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, propagując właściwe postępowanie z odpadami w czasie
wypoczynku oraz promując nawyki proekologiczne.
Rajd trwał 15 dni, wystartował 27 czerwca z Krakowa, a zakończył się 11 lipca podczas Święta Rowerów w
Giżycku. Podczas 15 dni zespół Fundacji oraz wolontariusze przejechali 947,7 km, w tym ponad 60 gmin, na
rowerach spędzili 58,1 godzin, a maksymalna prędkość wyniosła 61 km/h.
Na trasie do ekipy dołączyło 120 rowerzystów, w tym prężnie działające grupy rowerowe – parczewska,
chełmska oraz „Olsztyn.Aktywnie”.
Ekipa rajdu spotkała się z władzami i przedstawicielami 15 urzędów:
 gminy Drwinia
 gminy Bejsce
 gminy Połaniec
 gminy Radomyśl nad Sanem
 gminy Zaleszany
 gminy Zamość
 miasta Zamość
 gminy Skierbieszów
 gminy Chełm
 miasta Sandomierz
 gminy Janów Podlaski
 gminy Bielsk Podlaski
 miasta Ełk
 gminy Giżycko
 miasta Giżycko
Podczas spotkań była promowana aplikacja rEKOnesans oraz Plebiscyt na Czystą Gminę. Głównym tematem
rozmów była gospodarka odpadami, większość z gmin zmaga się z problemem nielegalnych wysypisk oraz
śmieci przy drodze. Aby z tym walczyć gmina Skierbieszów zainstalowała monitoring, a władze Sandomierza
zatrudniły rewirowych, którzy czuwają nad czystością całego miasta.
Ekipa rajdu przejechała przez piękne Lasy Janowskie i Parczewskie, Puszczę Niepołomicką, Roztoczański,
Poleski oraz Biebrzański Park Narodowy, a także piękny park krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”.
Rowerzyści zwiedzili Sandomierz, Chełm i słynne chełmskie podziemia kredowe, a nawet przybili piątkę ze
słynnym Koziołkiem Matołkiem w Pacanowie. Zakończenie rajdu odbyło się w Giżycku, gdzie ekipa rajdu
uczestniczyła w Ekologicznym Święcie Rowerów, a następnie zmieniła środek transportu z rowerów na łódkę.
Uczestnikiem Wyprawy rowerowej mógł zostać każdy, kto chciał czynnie uczestniczyć w poprawie
aktualnego stanu czystości. Dołączyć do Rajdu było można na każdym jego etapie, dostosowując długość
trasy do swoich możliwości.
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II ekologiczny rejs „Wpłyń czyste Mazury”
Rejs szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich jest kontynuacją projektu "Wpłyń na czyste Mazury"
realizowanego w partnerstwie z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka.
Od 12 do 24 lipca załoga złożona z zespołu Fundacji Nasza Ziemia oraz wolontariuszy prowadziła monitoring
stanu i dostępności infrastruktury służącej utrzymaniu czystości i gospodarce odpadami na Szlaku Wielkich
Jezior Mazurskich. W większości odwiedzanych portów zaobserwowano, że na turystów czekają pojemniki
na śmieci i zwykle nie ma limitów na ilość przyjmowanych odpadów. Niestety tylko w bardzo nielicznych
portach można znaleźć pojemniki do segregacji.
Dodatkowo, załoga przeprowadzała akcje informacyjno-edukacyjne w 40 mazurskich przystaniach i portach
m.in. Rynie, Mikołajkach, Piszu, Rucianem-Nidzie, Rydzewie, Bogaczewie, Rybaczówce, Wierzbie czy Giżycku.
Załogi jachtów cumujących w portach otrzymały mapki Mazur z zaznaczonymi: ekomarinami,
punktami zrzutu ścieków z toalet chemicznych oraz typu morskiego, strefami ciszy oraz rezerwatami
przyrody. Akcji towarzyszyły konstruktywne z rozmowy na temat infrastruktury portowej związanej
z gospodarką odpadami. Głównym wśród wymienianych problemów było niewystarczająco dużo miejsc do
zrzutu nieczystości ciekłych oraz przepełnione kosze. Najaktywniejsi żeglarze, którzy chcieli dołączyć do
naszego projektu i wpływać na czyste Mazury otrzymali specjalne banderki.
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Sprzątanie Wyspy Pajęczej
16 lipca zespół Fundacji Nasza Ziemia wraz z wolontariuszami uprzątnął kolejną mazurską wyspę, w ramach
projektu „Wpłyń na czyste Mazury”. Tym razem był to użytek ekologiczny - Wyspa Kępa, zwaną Pajęczą
Wyspą,
Niestety to, co powodowało, że Pajęcza Wyspa już w połowie sezonu stanowiła miejsce, które może
odstraszać są tzw. papierzaki, czyli zużyty papier toaletowy i towarzyszące im zanieczyszczenia. Nie sposób
było przejść przez Wyspę czystą stopą. Fekalia znajdowały się wszędzie, w głębi lasu, przy ścieżkach i na
ścieżkach. Obok papieru toaletowego dużą część zanieczyszczeń stanowiły mokre chusteczki jednorazowe,
które w przeciwieństwie do papieru toaletowego, rozkładającego się w ciągu roku, zalegają w lasach przez
wiele sezonów. Na Wyspie widoczne są zmiany w składzie gatunkowym użytku – coraz wyraźniej zaznacza
swą obecność pokrzywa, która nie odstrasza zanieczyszczających, ale powoduje, że coraz trudniej
korzystać z uroków Wyspy.
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AKCJA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA

Plakat kampanii 2015
Jak w poprzednich latach, plakat został zaprojektowany przez naszego ambasadora, znanego artystę grafika Andrzeja Pągowskiego. W liczbie 10 tysięcy sztuk, plakaty trafiły do miejscowości w całej Polsce.
Plakaty były dystrybuowane przez bezpośrednie zgłoszenia oraz przez naszych lokalnych koordynatorów.

Ekspert odpowiada
W ramach tegorocznej Kampanii Fundacja Nasza Ziemia uruchomiła możliwość zadawania pytań ekspertowi
ds. gospodarki odpadami. Podczas kampanii można było wysyłać do Fundacji pytania w razie wątpliwości
jak powinien, albo jak działa system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach. Nasz Ekspert Ewa Badowska-Domagała – radca prawny i partner w Kancelarii Górnicki Durowicz Badowska-Domagała
udzielała odpowiedzi na te najczęściej zadawane.

Baza wiedzy
Żeby skutecznie działać dla środowiska potrzebna jest wiedza. Dlatego przygotowaliśmy na naszej stronie
internetowej w formie pytań i odpowiedzi, trochę informacji na temat tego, jak działa system
gospodarowania odpadami w gminach.
 Kto jest odpowiedzialny za usuwanie dzikich wysypisk?
 Jak wysokie mogą być stawki opłat, które gmina pobiera od mieszkańców za gospodarowanie
odpadami komunalnymi?
 Czy są jakieś odpady, które powstają w gospodarstwie domowym, których pozbywać się muszę na
„własną rękę”?
Dodatkowe informacje i wskazówki można było także uzyskać w aplikacji „rEKOnesans” w zakładce
Wiedzownik oraz w wersji cyfrowej pdf na stronie sprzatanieswiata-polska.pl.

Serwisy internetowe
Jednym z elementów akcji edukacyjno-informacyjnej były serwisy sprzatanieswiata-polska.pl oraz
naszaziemia.pl skupiające informacje oraz aktualności na temat kampanii „Sprzątanie świata – Polska”.
Na stronach serwisów zostały zamieszczane do pobrania wersje cyfrowe wszystkich materiałów
edukacyjnych opracowanych podczas trwania tegorocznej kampanii.
Na stronie głównej „Sprzątania świata- Polska” placówki uczestniczące w akcji mogą raportować swoje
poczynania do bazy danych i mapy pokazującej zasięg działań.
W czasie trwania rajdu i rejsu „Wpłyń na czyste Mazury” prężnie działały dwa profile Facebook. Jeden
oficjalny Fundacji Nasza Ziemia ( 2205 polubień – stan na 16.11.2015) zamieszczał codzienną dawkę informacji
i ciekawostek z przebiegu rajdu. Drugi dedykowany mazurskiemu projektowi (686 polubień - stan na 16.11.2015)
na którym zamieszczane były informacje o przebiegu rejsu. Jest to swoisty dziennik pokładowy rejsu.
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WEEKEND „SPRZĄTANIA ŚWIATA – POLSKA”
Już po raz 22. w trzeci weekend września Fundacja Nasza Ziemia spotkała się ze szkołami,
przedsiębiorstwami oraz urzędami, żeby zrobić coś dobrego dla Ziemi. Działo się wiele i to w całej Polsce.

Inauguracja finału akcji w Słupsku
Dzięki gościnności Prezydenta Słupska Pana Roberta Biedronia, w piątek 18 września miała miejsce
oficjalna inauguracja finału tegorocznej kampanii z udziałem Miry Stanisławskiej-Meysztowicz, inicjatorki
akcji Sprzątania świata w Polsce. Uroczystość odbyła się na terenie dawnego lodowiska w Parku Kultury
i wypoczynku w Słupsku
Na uczestników wielkiego sprzątania czekały liczne atrakcje przygotowane przez Stowarzyszenie Rozwoju
INSPIRACJE i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ze Słupska:
 gra planszowo-terenowa,
 warsztaty upcyklingu "Nie wyrzucaj! Wykorzystaj ponownie!",
 obserwacje z bliska jak działa samochód do odbioru odpadów komunalnych,
 konkurs na szacowanie ilości odpadów w pojemnikach na tworzywa sztuczne (butelki PET).
Do akcji sprzątania zgłosiło się 40 placówek oświatowych, zarówno szkół ponadgimnazjalnych,
gimnazjalnych, podstawowych i przedszkoli (łącznie ponad 6000 uczniów).
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wydał 3800 worków oraz 7000 rękawic winylowych.
Podczas tegorocznej akcji Składowisko Odpadów w Bierkowie nieodpłatnie przyjęło ok. 3,4 tony różnego
rodzaju odpadów zebranych podczas finału.
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Ogólnopolski finał - sprzątanie rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie w Warszawie
Dzięki współpracy Fundacji Nasza Ziemia z Urzędem Dzielnicy Mokotów, Grupą Eksplorującą
Podwarszawskie Nurkowiska, Kołem Wędkarskim PZW "Różanka", Organizacją Odzysku Opakowań
Rekopol S.A., Fundacją ProKarton, ElektoEko Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
S.A. i Stołecznym WOPR uprzątnięto jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Warszawy - Jeziorko
Czerniakowskie.
Razem z nami byli również Ambasadorowie
Fundacji Nasza Ziemia: Ewelina Flinta i Grzegorz
Kasdepke. Gospodynią wydarzenia była
Mira Stanisławska-Meysztowicz, która ponad
20 lat temu zapoczątkowała akcję Sprzątania
świata w Polsce.
Brzegi Jeziorka Czerniakowskiego sprzątali
z nami mieszkańcy, a także uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 115 im. Wandy Turowskiej oraz
Zespołu Szkół nr 39. Łącznie ok 400 osób.
Z wody, w sprzątaniu brali udział wędkarze, zaś
spod wody śmieci wydobywali nurkowie
z Grupy
Eksplorującej
Podwarszawskie
Nurkowiska. Łącznie zebrano blisko 100 worków śmieci. Nie brakowało zdumiewających znalezisk: pralka
w kilku częściach, głośnik, żelazko, konewka, stolik oraz mnóstwo szklanych i plastikowych butelek,
opakowań po jedzeniu, petów i kapsli – to wszystko zebrali wolontariusze.
Wolontariuszom zaangażowanym w sprzątanie, Fundacja Nasza Ziemia rozdała koszulki akcji Sprzątanie
świata – Polska . Na stoisku edukacyjnym odbył się quiz wiedzy ekologicznej z nagrodami oraz malowanie
twarzy – spod pędzelka wychodziły jaszczurki, motyle, ptaki, a nawet pająki. Obok namiotu można było
również obejrzeć wystawę „Turysto szanuj środowisko” z poradami jak być turystą przyjaznym środowisku.
Urząd Dzielnicy Mokotów udzielał informacji nt. systemu gospodarowania odpadami w Warszawie
i Dzielnicy, a także realizowanego przez Fundację „Ja Wisła”, w ramach budżetu partycypacyjnego zadania
edukacyjnego „Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego”. Można było dowiedzieć się więcej o badaniach
naukowych dotyczących stanu Jeziora Czerniakowskiego. Na najmłodszych czekało „miasteczko” sportoworekreacyjne.
Organizacja Odzysku Opakowań Rekopol S.A. uczyła jak segregować odpady oraz tłumaczyła czym jest
recykling odpadów. Na dzieci czekały kolorowanki, krzyżówki i rebusy oraz ekozabawy, natomiast dorośli
mogli rywalizować w konkursach wiedzy i zgniatania butelek na czas. Chętni wykonali swoje własne
ekologiczne torby na zakupy.
Podczas wydarzenia towarzyszyła uczestnikom maskotka Fundacji ProKarton – sympatyczny Pan Karton.
Fundacja zachęcała warszawiaków do przyłączenia się do Klubu Zielonej Ręki, którego członkowie
deklarowali segregację odpadów i wybór opakowań pochodzących z surowców odnawialnych. Uczestnicy
wzięli udział w Warsztatach Czerpania Papieru z wykorzystaniem pralki Frani, które w uproszczony sposób
pokazały sposób recyklingu kartoników. Dla najmłodszych Fundacja przygotowała konkurencje
zręcznościowe, m. in. rzut kartonami do kosza oraz konkursy z wiedzy ekologicznej.
Zbiórkę elektrośmieci przeprowadziła ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego S.A. Na stoisku ElektroEko można było dowiedzieć się więcej na temat szkodliwości
zużytych urządzeń oraz sposobu ich właściwego zagospodarowania oraz sprawdzić swoją wiedzę
w konkurach z nagrodami.
Ponieważ o bezpieczeństwie nad wodą nigdy nie za wiele, Ratownicy Stołecznego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego poprowadzili również zajęcia z pierwszej pomocy.
14

15

Wydarzenia lokalne
Akcja „Sprzątanie świata - Polska” ma charakter otwarty i dobrowolny, dlatego też co roku angażują
się w nią tysiące osób i setki instytucji. Organizują one lokalne wydarzenia związane z tematyką
gospodarki odpadami, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnej turystyki.

Sprzątanie świata z psami w Tarnowie

Zespół Szkół w Prudniku
Zespół Szkół Specjalnych nr 102 „Z Przedwiośnia”
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Służba Więzienna w akcji

Team NoGravity w Jeziorku Turkusowym

Przedszkole Miejskie nr 138 w Łodzi

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Bochni

Wielkie sprzątanie Gminy Piaseczno
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Przedszkolaki z „Bajki” Miasta
Myszkowa

SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA ZASIĘG I EFEKTY MEDIALNE
Publikacje w mediach

W telewizji: 45
W radio: 84
W prasie: 191
Publikacje w Internecie: 1 239

Procentowy udział publikacji w podziale na mediach

Zasięg informacji w analizowanym terminie (1.04 do 17.11.2015)

W prasie: 4 476 809 osób
W Internecie: 5 374 532 osób

Wartość ekwiwalentu reklamowego (AVE) analizowanym terminie (1.04 do 17.11.2015)

wyniosła 3 035 592
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PODZIĘKOWANIA
Fundacja Nasza Ziemia serdecznie dziękuje
za zaangażowanie w kampanię
wszystkim uczestnikom, organizatorom,
lokalnym koordynatorom, wolontariuszom,
Sponsorom, Partnerom oraz Patronatom –
bez Was zmiany, które zachodzą w Polsce od ponad dwudziestu lat,
nie były możliwe!

Więcej o kampanii „Sprzątanie świata – Polska" i innych działaniach Fundacji Nasza Ziemia:
www.sprzatanieswiata-polska.pl
www.naszaziemia.pl
www.facebook.com/naszaziemia
www.facebook.com/wplynnaczystemazury/

W raporcie wykorzystano zdjęcia należące do Fundacji Nasza Ziemia oraz zdjęcia pochodzące z relacji organizatorów lokalnych Akcji Sprzątania.
Lista autorów do wglądu w biurze Fundacji.
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