
„Odkrywamy czystą Polskę”

Startuje jubileuszowa 20. Akcja Sprzątanie świata - Polska!

W sobotę,  11  maja,  w  ogólnopolskim Dniu  Bez  Śmiecenia,  Fundacja  Nasza  Ziemia  oficjalnie 
startuje z działaniami w ramach 20, jubileuszowej akcji Sprzątanie świata – Polska. W ramach 
tegorocznej  edycji  przebiegającej  pod  hasłem  „Odkrywamy  czystą  Polskę”,  zachęcamy  do 
organizowania działań z zakresu edukacji odpadowej. Kulminacyjne wydarzenia akcji odbędą się 
tradycyjnie w trzeci weekend września (20-22. 09.2013)

20. edycja Sprzątania świata będzie wyjątkowa - zachęcamy do organizowania  działań z zakresu 
edukacji odpadowej, która w związku z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi  jest  w  tej  chwili  najbardziej  potrzebna.  Nowy  system  nie  zadziała,  jeśli  jego 
uczestnicy, czyli wszyscy obywatele, nie będą wiedzieli, jak prawidłowo postępować z odpadami  
i co zrobić, by było ich jak najmniej.

Jestem, więc nie śmiecę
Niemal  każda aktywność człowieka wiąże się  z  powstawaniem odpadów. Jednak zawsze można 
starać  się  postępować  w  taki  sposób,  aby  odpadów  produkować  jak  najmniej  a  te,  które  już 
powstały prawidłowo zagospodarowywać, czyli segregować. 
Najlepsze działania promujące idee nieśmiecenia i unikania wytwarzania odpadów, wezmą udział 
w konkursie. 

Odkrywamy czysty las
Zachęcamy do odszukania i sfotografowania w lasach miejsc, które udało się „odkryć” ze śmieci, 
które dzięki pracy uczestników akcji „Sprzątania świata” są dziś czyste i dzięki temu możliwe jest 
teraz odkrywanie ich prawdziwych uroków. Można też wziąć udział w konkursie na film z wyprawy 
do lasu, który będzie promował właściwe zachowania w lesie, ze szczególnym uwzględnieniem 
posprzątania po sobie na leśnej wycieczce, spacerze czy grzybobraniu. 

Zbieram – pomagam
We wrześniu, podczas kulminacji działań kampanii zorganizowana zostanie seria zbiórek 
elektroodpadów a środki w ten sposób uzyskane zostaną przeznaczone na program „Zielona Stopa 
Filantropa” i pozwolą na zmodernizowanie sprzętu AGD w placówkach zajmujących się opieką 
i wychowaniem dzieci. Przy tej okazji we wrześniu zaprosimy również do konkursu na działanie 
promujące zbiórki elektroodpadów.

Więcej o Sprzątaniu świata i innych działaniach Fundacji Nasza Ziemia na stronie 
www.naszaziemia.pl i www.facebook.com/naszaziemia. 

http://www.facebook.com/naszaziemia
http://www.naszaziemia.pl/


Partnerami tegorocznej 20. Akcji Sprzątanie świata – Polska są: 
Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,  Lasy  Państwowe i  Organizacja  
Odzysku Rekopol S.A.

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 20.
Zapraszamy szkoły i  inne placówki oświatowe, gminy, firmy, organizacje pozarządowe,  
a także osoby prywatne do włączenia się do akcji.

 Zadania towarzyszące tegorocznej Akcji, to: propagowanie unikania tworzenia odpadów 
i ich selektywnej zbiórki – czyli „nieśmiecenie”, odkrywanie lasów i promocja zbiórek ZSEE na cele pomocy 
innym.



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.

                                             
Program zwiększania efektywności energetycznej w placówkach służących wychowaniu 
i edukacji dzieci, poprzez modernizację sprzętu AGD. Sprzęt na nowoczesne urządzenia 
wysokiej  klasy  energetycznej  oraz  wymianę  tradycyjnych  żarówek  na  świetlówki 
energooszczędne.  Nowoczesny sprzęt  nabywany jest  za środki  zgromadzone podczas 
zbiórek  starych  telefonów  komórkowych  i  zużytego  sprzętu  elektrycznego  
i elektronicznego.

 
 

Akcja Sprzątania świata – Polska jest częścią ogólnopolskiej Kampanii na Rzecz 
Rozwoju  Zrównoważonego  finansowanej  przez  Narodowy  Fundusz  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.


