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Dziękujemy
Panu Andrzejowi Pągowskiemu za nieodpłatne stworzenie grafiki specjalnie dla Akcji!

Kontakt:

Fundacja Nasza Ziemia
ul. Hoża 3 m.5
00-528 Warszawa
tel. (22) 6228118

fundacja@naszaziemia.pl
www.facebook.com/naszaziemia
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Drodzy Przyjaciele Ziemi!
Za  nami  kolejna  edycja  Akcji  Sprzątanie  świata  –  Polska.  Ze  wzruszeniem  i  wielkim  uznaniem
dowiadywaliśmy się o Waszych wspaniałych działaniach. To źródło wielkiej  satysfakcji  – dla nas
wszystkich. Akcje edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne w społecznościach lokalnych,
porządkowanie terenów publicznych, lasów, rzek, roztaczanie opieki nad miejscami szczególnymi
ze  względów  przyrodniczych,  kulturowych  i historycznych  –  trudno  to  wszystko  wymienić.
Szczególnie i  z  prawdziwą dumą obserwowaliśmy akcje charytatywne, bo przecież pomagając
naturze, można i warto pomagać ludziom. Jesteśmy z Was dumni, że potraficie zorganizować się,
przeprowadzić  zbiórki  surowców  lub  pchle  targi  promując  gospodarkę  o  obiegu  zamkniętym
i pozyskując środki dla potrzebujących. To wyrazisty dowód, że nie brak wokół ludzi pozytywnych,
skorych do niesienia pomocy i sprawnych w działaniu. Bardzo Wam za to dziękujemy! 

Temat tegorocznej Akcji  był wezwaniem do zmiany postrzegania i  sposobu korzystania z rzeczy,
surowców, zasobów – nic nie powinno być jednorazowe! To bardzo ważne, dlatego temat ten
będziemy kontynuować w kolejnych edycjach Akcji, zapraszając do wspólnej przygody i zmiany
polskiego społeczeństwa na Społeczeństwo bez odpadów!

Dziękujemy za Wasz udział w Akcji, Wasze zaufanie i deklarację udziału w kolejnej edycji – prawie
100% z Was już zadeklarowało, że będzie działać z nami także w roku 2017. A to już niedługo, za
kilka miesięcy!... Tymczasem serdecznie Was pozdrawiamy i jeszcze raz – dziękujemy!!!

Mira Stanisławska-Meysztowicz, inicjatorka Akcji Sprzątanie świata - Polska
Sławek Brzózek, prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia

i Zespół Fundacji Nasza Ziemia

Zespół Fundacji Nasza Ziemia i wolontariusze, Finał Akcji Sprzątanie świata – Polska 2016, Warszawa
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SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2016

Cele:
 propagowanie  poszanowania  zasobów,  unikania  tworzenia  odpadów  i  uświadamianie

codziennego wpływu człowieka na środowisko
 promocja i inicjowanie działań, dzięki którym rzeczy można „podać dalej”, aby nie stały się

odpadami po jednorazowym użyciu, a gdy już stają się odpadami - świadomego dawania
im  „drugiego życia” poprzez zbiórkę selektywną i recykling

Najważniejsze efekty:
 dotarcie z przesłaniem kampanii do ponad 22,7 mln osób
 prawie 135.000 uczestników
 blisko 850 instytucji zaangażowanych bezpośrednio w działania w całej Polsce

 2.225 wydarzeń i aktywności

 otwarcie pierwszej w Polsce Męskiej Szopy - projektu łączącego ekologię i seniorów

 ponad 99% uczestników zadeklarowało swój udział w Akcji Sprzątanie świata – Polska 2017

Sprzątanie świata jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony
środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. 
W ruchu  tym  uczestniczy  blisko  40  mln  wolontariuszy  na całym  świecie.
Zapraszamy szkoły  i  inne  placówki  oświatowe,  gminy,  firmy,  organizacje
pozarządowe, a także osoby prywatne do włączenia się do Akcji.
Do Polski Sprzątanie świata sprowadziła w 1994 roku założycielka Fundacji
Nasza  Ziemia  -  Mira  Stanisławska-Meysztowicz.  Od  tej  pory  Akcja
organizowana jest nieprzerwanie co roku, zawsze w trzeci wekend września,
stając się jedną z najstarszych i  największych kampanii  z zakresu edukacji
ekologicznej w naszym kraju. 

Cele  towarzyszące  Akcji  to: promowanie  nieśmiecenia,  edukacja
odpadowa  oraz  inicjowanie  działań,  dzięki  którym  zmniejszy  się  nasz
negatywny wpływ na środowisko. 

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.  Misją  Fundacji  jest  podniesienie  poziomu  świadomości
ekologicznej  społeczeństwa,  wzmocnienie  poczucia  odpowiedzialności
za środowisko naturalne,  aktywizacja do działań służących jego ochronie
i budowanie  kapitału  społecznego.  Sztandarowym  działaniem  Fundacji
Nasza Ziemia jest Akcja Sprzątanie świata – Polska.
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Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie,pomoc i wsparcie 
finansowe!
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KOMITET HONOROWY

PARTNERZY

Partner Logistyczny:



Vastint  Poland jest  częścią  międzynarodowej  organizacji  działającej
na europejskim  rynku  nieruchomości  od  25  lat.  Filary  działalności  firmy
to zarządzanie  portfolio  nieruchomości  i  rozwój  projektów  komercyjnych,
włączając  projekty  mieszkaniowe  i  sprzedaż.  Spółka  z  powodzeniem
realizuje projekty biurowe, innowacyjne parki biznesowe i hotele w dużych
miastach  na terenie  Polski.  Inwestycje  współgrają  z wizerunkiem
nowoczesnych  firm,  oferując  jednocześnie  funkcjonalność  i przyjazne
środowisku rozwiązania. Więcej informacji: www.vastint.eu

DB  Schenker,  jako  globalny  operator  logistyczny,  wspiera  partnerów
społecznych  swoją  logistyką.  Od  17  lat,  firma  pomaga  Fundacji  Nasza
Ziemia docierać z informacją o Akcji  Sprzątanie świata -  Polska. Przewozi
materiały  promocyjne  wszędzie  tam,  gdzie  są  wolontariusze  chętni
przyłączyć się do akcji. Więcej o DB Schenker i zaangażowaniu społecznym
na www.dbschenker-csr.pl   

Fundacja  ProKarton została  założona  w  2011  r.  przez  producentów
kartonowego materiału opakowaniowego do mleka i soków. Jej celem jest
popularyzacja  kartonów  do  płynnej  żywności  jako  opakowań
nowoczesnych i zaawansowanych pod względem ekologicznym, a także
działania na rzecz edukacji ekologicznej i promocji opakowań kartonowych
do  płynnej  żywności.  Więcej  informacji  o  działaniach  Fundacji:
www.prokarton.org, https://www.facebook.com/  kartonnaturalnie/

Związek  Pracodawców  Przemysłu  Opakowań  i  Produktów
w Opakowaniach  EKO-PAK skupia  wiodące  na  rynku  polskim
przedsiębiorstwa produkujące wyroby w opakowaniach, jak i wytwarzające
same  opakowania.  Misją  i  głównym  celem  działalności  EKO-PAK  jest
wdrożenie w Polsce takich rozwiązań prawnych,  które nie  tylko  zwiększą
efektywność i  trwałość systemu gospodarki  odpadami opakowaniowymi,
ale też służyć będą równoprawnie wszystkim uczestnikom tego systemu. I co
najważniejsze  –  które  będą  służyć  Polsce  jako  członkowi  coraz  bardziej
aktywnej  w  obszarze  środowiskowym  Unii  Europejskiej.  Więcej  informacji
na stronie: www.eko-pak.biz

Grupa  Żywiec jest  jednym  z  czołowych  producentów  piwa  w  Polsce,
posiadającym najszersze na rynku portfolio 13 stylów piwnych oraz cydr, 16
marek i 41 produktów. Firma powiązana jest z Grupą HEINEKEN, największym
producentem piwa w Europie. Grupa Żywiec w 2015 roku sprzedała 11,6
mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Warce, Elblągu,
Leżajsku  oraz  Arcyksiążęcym  Browarze  w  Żywcu  i  Browarze  Zamkowym
Cieszyn.  Grupa  Żywiec  jest  jedyną  spółką,  spośród  największych
producentów  piwa  w  Polsce,  notowaną  na  Giełdzie  Papierów
Wartościowych w Warszawie, gdzie zadebiutowała w 1991 r.

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
–  ZIPSEE  „Cyfrowa  Polska” jest  branżową  organizacją  pracodawców
o charakterze  non-profit,  zrzeszającą  największe  firmy  z  branży  RTV  i  IT
działających w Polsce, obejmujących zarówno producentów, importerów
jak  i dystrybutorów  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego.  Więcej
informacji na stronie: www.zipsee.pl/pl/
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Podaj dalej...drugie życie odpadów

Przesłaniem  tegorocznej  Akcji  było  poszanowanie  zasobów,  unikanie  tworzenia  odpadów
i szacunek  do  wytworzonych  przedmiotów,  a  także  uświadamianie  Polakom  ich  codziennego
wpływu na środowisko.

Sprzątanie świata – Polska jest najpowszechniejszą w naszym kraju wolontariacką akcją na rzecz
poszanowania środowiska. Jest ona częścią światowego ruchu, który od ponad 25 lat pod egidą
UNEP (Program Środowiskowy ONZ) w trzeci weekend września jednoczy dziesiątki milionów ludzi na
całym świecie w działaniach dla ochrony Ziemi. Akcja Sprzątanie świata – Polska nagrodzona jest
m.in.  Europejską  Nagrodą  Fundacji  Forda,  wyróżnieniem  Pro  Publico  Bono  i wyróżnieniem
Europejskiego Roku Wolontariatu.

W tym roku w Polsce skupiliśmy się na zawracaniu przedmiotów i odpadów z drogi na wysypiska.
Promowaliśmy i proponowaliśmy działania, dzięki którym rzeczy można „podać dalej”, aby nie stały
się odpadami po jednorazowym użyciu.  A gdy już stają się odpadami,  to świadomie dajmy im
szansę na „drugie  życie” oddając je  do zbiórki  selektywnej.  Praktycznymi sposobami  działania,
które polecaliśmy i nadal polecamy są:

 wyprzedaże garażowe, pchle targi 
 zbiórka telefonów komórkowych,
 aktywne akcje sprzątania - w miarę potrzeb

Najważniejsze jest oczywiście nieśmiecenie i nie tworzenie odpadów na co dzień!  Równie ważne
jest krzewienie kultury szanowania i naprawiania rzeczy, a nie traktowania ich jako jednorazowych.
W tym zakresie Fundacja Nasza Ziemia uruchomiła spójny z akcją Sprzątanie świata – Polska projekt
Męska Szopa. 5



Męska Szopa

Czym jest Męska Szopa?

Męska  Szopa  (ang.  Men's  Shed)  to  miejsce
dedykowane mężczyznom, warsztat wyposażony
w niezbędne  do  majsterkowania  narzędzia.
Męskie  Szopy  funkcjonują  z  powodzeniem
zarówno w Australii jak i Europie, w niesamowitym
tempie rozrastają się tworząc miejsca aktywności
dla  mężczyzn.  Stały  się  częścią  codziennego
życia panów, ale również wtopiły się w krajobraz
całych  dzielnic  czy  miasteczek.  Członkowie
Męskiej  Szopy  mają  wolność  w  kreatywnym
tworzeniu własnych lub grupowych projektów.

Skąd  pomysł,  by  projekt  skierować
do mężczyzn?

W  Polsce  od  kilku  lat  rośnie  atrakcyjność  ofert
na spędzanie  wolnego  czasu  dla  seniorów.
Powszechnie  wiadomo,  że  korzystają  z  nich
przede  wszystkim  panie.  Miejsc,  gdzie  panowie
mogą we własnym gronie majsterkować, tworzyć
wspólne  projekty  czy  po  prostu  porozmawiać
o życiu  przy  okazji  naprawiając  krzesło  -  jest
bardzo  mało.  Nie  każdy  ma  dom  z własnym
garażem czy przestrzeń, w której  bez uszczerbku
na  domowym  porządku  może  oddać  się
majsterkowaniu.  
W Męskiej Szopie każdy może sobie majstrować,
a jeśli  ktoś  nie jest „złotą rączką” szybko nauczy
się  wielu  rzeczy  od  kolegów.  Każdy  może
podzielić  się  swoją  wiedzą!  Panowie  mają
możliwość  męskich  rozmów,  wymiany  punktu
widzenia i fantastycznie spędzonego czasu z kolegami. 

Zamiast siedzieć w domu lepiej wyjść i spędzić parę godzin dziennie w przyjacielskiej atmosferze
Męskiej  Szopy. Dzięki  Męskiej  Szopie  mężczyźni  czują  się  potrzebni,  a  zatem  szczęśliwi.  Czas
na emeryturze będzie pożyteczny, radosny i ciekawy.  

Przyjdź, zobacz.
Bądź kreatywny.
Przyprowadź swoich kolegów. 
Męska Szopa może odmienić Twoje życie!
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Gdzie znajduje się pierwsza w Polsce Męska Szopa?

Dzięki firmie Jula Poland Sp. z o. o. w partnerstwie z Fundacją im.ks. prof. Ryszarda Rumianka, która
udostępniła nam lokal - 7 września otworzyliśmy pierwszą w Polsce Męską Szopę w warszawskiej
Dzielnicy Włochy. Jula Poland Sp. z o. o., Partner Projektu Męska Szopa wyposażyła warsztat w stoły
oraz  różnego rodzaju narzędzia -  raj  dla każdego mężczyzny.  Podczas  uroczystości  obecni  byli
przedstawiciele  Ambasady Australii - kraju, który jest „matką” Męskich Szop, działa tam obecnie
ponad 250 takich miejsc. Miło nam było usłyszeć ciepłe słowa od gospodarza Dzielnicy Włochy -
Burmistrza Michała Wąsowicza. Byli również przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej - instytucji
niezbędnej do tego, aby móc dotrzeć do mężczyzn samotnych, potrzebujących przyjacielskiego
wsparcia i możliwości wyjścia z izolacji. Wśród gości był również Burmistrz Dzielnicy Bemowo -  Pan
Michał Grodzki, któremu bardzo spodobała się idea Męskiej Szopy!

Chcesz założyć Męską Szopę?

To  Ty  najlepiej  wiesz  czego  potrzebuje  Twoje
miasto  czy  dzielnica.  Masz  przyjaciół,
rozmawiasz  z  ludźmi  i  znasz  ich  potrzeby.
Pamiętaj – w pojedynkę mało zdziałasz, musisz
zebrać ludzi, których łączy pasja - chcą założyć
Męską Szopę! 
Na  początek  zajrzyj  na  stronę  internetową
istniejących już na świecie Męskich Szop (ang.
Men's Shed), by się zainspirować  mensshed.org
lub  menssheds.org.uk.  Zainteresuj  pomysłem
lokalnych  działaczy  społecznych  czy
organizacje  pozarządowe  działające  na  rzecz
społeczności lokalnej. Razem poszukajcie lokalu
np.  w  Urzędzie  Gminy  czy  Miasta  oraz
wyposażenia - wszyscy w Waszej okolicy muszą
się  dowiedzieć,  że  szukacie  narzędzi  i  stołów.
Nawet nie przypuszczasz co kryje się w dawno
nie  sprzątanych  garażach  i  piwnicach  Twoich
sąsiadów.
Pamiętaj! W Twojej okolicy jest wielu mężczyzn,
którym brakuje siły lub odwagi by wyjść z domu
i odmienić swoje życie. Wyciągnij do nich rękę –
zaproś do aktywnego spędzania czasu. 

Jeśli masz więcej pytań napisz do nas:
fundacja@naszaziemia.pl

Ekologia a Męska Szopa?

Dokładnie  tak!  Chcemy,  by  Męskie  Szopy  propagowały  naprawianie  lub  przerabianie
niepotrzebnych bądź  zepsutych  rzeczy.  Nadawanie  drugiego życia  przedmiotom  musi  stać  się
naszym  nawykiem.  W dzisiejszych  czasach  zbyt  szybko  pozbywamy  się  przedmiotów,  kupując
nowe.  Te  stare,  o  ile  nie  zostaną  poddane  recyklingowi,  trafią  na  wysypisko.  Możemy  temu
zapobiec!
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Na co dzień w Męskiej Szopie

Oficjalne otwarcie Męskiej Szopy od lewej: Sławek Brzózek, Mira Stanisławska-Meysztowicz oraz 
ks. Zygmunt Niewęgłowski
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Kampania edukacyjno-informacyjna
Plakat Akcji 2016
Jak co roku  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 dostarczane bezpłatnie przez naszego Partnera Logistycznego DB Schenker.

Serwisy internetowe
Jednym  z  elementów  akcji  edukacyjno-informacyjnej  były  serwisy  sprzatanieswiata-polska.pl
oraz naszaziemia.pl skupiające  informacje  oraz  aktualności  na  temat  Akcji  Sprzątanie  świata  –
Polska.  Na  stronach  serwisów  zostały  umieszczone  do  pobrania  wersje  cyfrowe  wszystkich
materiałów  edukacyjnych
opracowanych  podczas
trwania tegorocznej Akcji. 
Poprzez  stronę  główną
Sprzątania  świata  -  Polska
placówki  uczestniczące  w
Akcji  mogły  raportować
swoje  poczynania  do bazy
danych  i  mapy  ukazującej
zasięg działań. 
Najświeższe  informacje  były
udostępniane  na  profilu
Facebook  Fundacji  Nasza  Ziemia  facebook.com/naszaziemia/ (liczba  polubień  profilu  -  3022
na dzień 16.12.2016).  Dodatkowo zostało utworzone wydarzenie  “Finał  Akcji  Sprzątanie  świata -
Polska  2016”,  gdzie  użytkownicy  mogli  dodawać  informacje  o organizowanych  przez  siebie
akcjach czy happeningach.

Uczniowie z Przedszkola Publicznego nr 29 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie
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Infografiki 
W  ramach  Akcji  powstała  seria  infografik  przybliżających  tematykę  tegorocznych  działań  jak
i samo Sprzątanie świata - Polska.

 

YouTube
Na naszym kanale YouTube - FundacjaNaszaZiemia   w czasie przygotowań do Finału, pojawiały się
filmiki zachęcające do wzięciu udziału w Akcji. Prócz pracowników Fundacji, wystąpił w nich m.in.
Ambasador Fundacji Nasza Ziemia Grzegorz Kasdepke. 
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Mapa Kampanii
Strona  Akcji  Sprzątanie  świata  -  Polska  zawiera  również  mapę  Kampanii  obrazującą  zasięg
oraz różnorodność działań podejmowanych przez wolontariuszy w całym kraju.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Miry Stanisławskiej-Meysztowicz w Żdżarach
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Weekend Sprzątania świata - Polska
Już  po  raz  23.  w  trzeci  weekend  września  Fundacja  Nasza  Ziemia  spotkała  się  ze  szkołami,
przedsiębiorstwami oraz urzędami, żeby zrobić coś dobrego dla Ziemi. W tysiącach miejscowości
w całej  Polsce  wolontariusze  edukowali  i  przekonywali,  aby  nie  śmiecić  oraz  sprzątali  tereny
publiczne. Często robili to w sposób niezwykle oryginalny, jak np. w Tarnowie sprzątając z psami. Nie
zabrakło też działań charytatywnych, jak przykładowo w Grudziądzu, gdzie pieniądze ze zbiórek
odpadów wesprą fundusz na zakup wózka dla jednej z uczennic. Jak co roku w Akcję włączali się
nurkowie, leśnicy, wędkarze, koła turystyczne, wolontariaty pracownicze, instytucje, firmy i osoby
prywatne. Było nas razem co najmniej 135.000! To wspaniała reprezentacja godnie włączająca się
w działania podejmowane w światowym ruchu Clean Up the World. Serdecznie dziękujemy za to
wszystkim wolontariuszom, lokalnym organizatorom, ich partnerom i sponsorom!

Ogólnopolski Finał Akcji Sprzątanie świata - Polska
W sobotę, 17 września, w godzinach 11:00 -  15:00 w Parku Arkadia na Warszawskim Mokotowie,
odbył się uroczysty Ogólnopolski Finał Akcji Sprzątanie świata - Polska. Razem z organizującą Akcję
Fundacją Nasza Ziemia i Partnerami Finału: Urzędem Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Fundacją
ProKarton  i  spółką  Vastint,  byli  również  Ambasador  Australii –  Pan  Paul  Wojciechowski  oraz
przedstawiciele Ambasady Stanów Zjednoczonych, na czele z Zastępcą Szefa Misji Panem Johnem
Law.  Dołączyli  do  nas  też  wolontariusze  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  115  im.  Wandy  Turowskiej,
z Technikum  Ogrodniczego  w  Zespole  Szkół  nr  39 oraz  reprezentacja  nauczycieli  i uczniów
Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego aż z Czechowic-Dziedzic! Pomagali także
przedstawiciele  Związku  Pracodawców  EKO-PAK,  wolontariusze-pracownicy  firm  z  centrum
biurowego  Business  Garden  firmy  Vastint  Poland oraz  wolontariusze  z  firmy  Yusen  Logistics.
Gospodynią  wydarzenia,  jak  co roku,  była  Mira  Stanisławska-Meysztowicz,  która  23  lata  temu
zapoczątkowała Akcję  Sprzątania  świata  w Polsce.  W trakcie  Finału  udało się  uprzątnąć Park
Arkadia  -  cenny  przyrodniczo  obszar  Warszawy.   Ponad  200  wolontariuszy  porządkowało
wyznaczony  do  sprzątania  teren  –  m.in.  pas  drogowy  ul. Piaseczyńskiej,  fragment  skarpy
Warszawskiej w rej. ul Dolnej, tereny pod skocznią. Zebrano cały kontener odpadów, ponad 540 kg,
w tym setki  butelek,  puszek, kapsli.  Wśród odpadów znalazły się także zbutwiałe dywany, płyty
azbestowe oraz opona od ciągnika o średnicy ponad 2 metry!

Sprzątanie świata – Polska to w tym roku również współpraca z  Warszawskimi Dniami Recyklingu,
w ramach których we wszystkich dzielnicach Warszawy zbierane były opady, za które można było
otrzymać sadzonki roślin. Zbiórki były bardzo udane – na samym Finale rozdano ponad 1.500 sztuk
sadzonek
przygotowanych  dla
Mokotowa  (iglaków,  ziół,
kwiatów  i  cebulek
kwiatowych)  za  odpady
surowcowe (800 kg frakcji
suchej  i  100  kg  szkła)
i elektroodpady,  a  także
za udział w sprzątaniu. 

Dziękujemy Urzędowi
m.st. Warszawy

za zaangażowanie
w Akcję i współpracę!
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Wg  danych  Urzędu  Miasta  st.
Warszawy podczas Warszawskich Dni
Recyklingu  rozdano  ponad  30.000
sztuk sadzonek roślin, zebrano ponad
16  ton  odpadów  segregowanych
suchych (plastik,  metal,  papier) oraz
około 7 ton szkła opakowaniowego. 
Ponadto  mieszkańcy  oddali
rekordową ilość  „elektrośmieci”  –  47
ton oraz około 2 tony baterii. 

Poza  sprzątaniem  Parku  Arkadia
i zbiórką  surowców  na  uczestników
wydarzenia  czekało  wiele  atrakcji
przygotowanych  przez  Fundację
Nasza Ziemia i Partnerów Finału.

Na  stoisku  Fundacji  Nasza  Ziemia
można  było  zagrać  w  edukacyjne
Koło  Fortuny  (zagadki  o tematyce
ekologicznej  i  przyrodniczej)  oraz
wziąć  udział  w  „majsterce
dekoracyjnej”,  promującej  projekt
Męska Szopa, czyli miejsce, w którym
Panowie  mogą  miło  i pożytecznie
spędzić  czas  majsterkując,  także
z użyciem materiałów pochodzących
z recyklingu  -  na  stoisku  użyto  np.
płyty  TErO,  wytworzone  dzięki
 recyklingowi  kartoników  do  płynnej
żywności).

Podczas Finału zaprezentowaliśmy również karty ECO do gry wyprodukowane przez Firmę Fabryka
Kart Trefl-Kraków, których partnerem merytorycznym jest Fundacja Nasza Ziemia. Talia ECO Playing
Cards zachęca, by włączyć się w ochronę środowiska naturalnego. Talia bawi i uczy – jej ilustracje
przypominają o prostych, ale niezwykle ważnych działaniach proekologicznych, o idei segregacji
odpadów i recyklingu, a także o tym,
że  można  dać  starym  przedmiotom
drugie życie. Talia ECO Playing Cards
dzieli  się  na  cztery  surowce
odnawialne  -  karciane  kolory:  piki
to metal,  karo  –  szkło,  kier  –  plastik
i trefl  –  papier.  Z  tych  surowców
zbudowane są figury. Zabawna forma
kart  ma  na  celu  –  oprócz  dobrej
zabawy  –  zachęcenie  graczy
do włączenia się w codzienne dbanie
o  środowisko  naturalne  oraz  do
tworzenia nowych rzeczy z tych, które
przywykło się uważać za zużyte.



Bardzo  atrakcyjne  było  stoisko
Fundacji  ProKarton,  a  furorę
robiła  jej  maskotka  –
sympatyczny  Pan  Karton.
Na najmłodszych  czekały
niespodzianki  –  Kino  Pana
Kartona,  w  którym  dzieci  mogły
wziąć  udział  w  premierowym
pokazie  edukacyjnego  filmu
animowanego  Fundacji  oraz
warsztaty  czerpania  papieru
ze zużytych  kartonów  po  mleku
i sokach,  gdzie  w  prosty  sposób
demonstrowano  proces  recyklin-
gu tych opakowań.

Stoisko  edukacyjne  przygotowali  także  nauczyciele  i  uczniowie  Publicznego  Gimnazjum  nr  1
w Czechowicach-Dziedzicach.  Przyjechali  oni  specjalnie na Finał Akcji.  Dziękujemy! Każdy mógł
także  wziąć udział w warsztaty i pokazach upcyklingu. Można było m.in. samodzielnie wykonać
lampy lub doniczki z butelek. 

Częścią  Finału  była  Wyprzedaż
Garażowa.  Wzięło  w  niej  udział
ponad  60  wystawców.  Można
było znaleźć istne perełki  –  retro
aparaty  fotograficzne
i telefoniczne,  stylowe  ubrania,
książki...  W  wyprzedaży  brały
udział  również  dzieci,  które
sprzedawały swoje zabawki :)
Dopisała  pogoda,  a  frekwencja
była bardzo duża – ponad 1.000
osób razem  z  nami  sprzątało,
uczyło się, bawiło i dawało wyraz
temu,  że  o  środowisko  warto
dbać! Zapraszamy do obejrzenia
zdjęć z wydarzenia (link do galerii).

Finał Akcji  Sprzątanie świata – Polska 2016 odbył się dzięki  zaangażowaniu,  wsparciu i  pomocy
Urzędu  m.st.  Warszawy,  Urzędu  Dzielnicy  Mokotów  m.st.  Warszawy,  Vastint  Poland  Sp.  z  o.o.
i Fundacji ProKarton. 

Serdecznie dziękujemy!
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http://naszaziemia.pl/galeria/zdjecia/rok-2016/ogolnopolski-final-akcji-sprzatanie-swiata-polska-2016/


Wydarzenia lokalne
- co działo się w całej Polsce?
W  Akcji  masowo  uczestniczyły  szkoły,  urzędy  miejskie,  gminne  i  powiatowe,  przedsiębiorstwa
komunalne  oraz  organizacje  pozarządowe.  Nie  zabrakło  Parków  Narodowych,  muzeów
regionalnych  czy  organizacji  turystycznych.  W  wielu  firmach  Akcja  stała  się  okazją
do aktywizowania pracowników-wolontariuszy.
Nie  sposób  wspomnieć  o  wszystkich  działaniach,  dlatego  wskazujemy  tylko  kilka
charakterystycznych przykładów:

Sprzątane  były  miejsca  cenne  przyrodniczo,  w  tym  Parki  Narodowe, jak  np.  Wigierski  Park
Narodowy.  W tej  akcji  uczestniczyło prawie 1000 osób –  pracownicy Parku,  uczniowie,  lokalna
społeczność, osadzeni w Areszcie Śledczym w Suwałkach, do Akcji mogli się także włączyć turyści.
Podczas tegorocznej akcji sprzątane były brzegi jezior, plaże, szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne,
parkingi,  drogi gminne na terenie Parku oraz w jego otulinie, likwidowane były dzikie wysypiska.
Przewodnikami na trasach byli pracownicy parku: edukatorzy, pracownicy służby leśnej, strażnicy,
pracownicy  biurowi.  Park  zapewnił  uczestnikom  sprzątania  worki  na  śmieci,  rękawiczki  oraz
transport. Podczas akcji zebrano około 700 kg śmieci.

Jak  co  roku  w  Akcji  Sprzątanie  świata  –  Polska wzięła  udział  Służba  Więzienna. W ramach
realizowanych  programów  edukacji  ekologicznej,  Służba  Więzienna  skierowała  do  działania
ponad tysiąc  osadzonych.  Pod nadzorem  funkcjonariuszy  osadzeni  posprzątali  wyznaczone  im
obszary na terenie całego kraju. 

Sprzątano  w  miastach,  jak  np.  w  Warszawie,  Jeleniej  Górze,  Białymstoku,  Krakowie,  Gdańsku
i setkach innych miejscowości – ale i w sąsiedztwie miast, jak np. mieszkańcy Bydgoszczy, którzy
sprzątali Puszczę Bydgoską.

Akcja Sprzątanie świata - Polska 2016 w Jeleniej Górze
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http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Az-44-tony-odpadow-w-trzy-godziny,a,61568
http://www.jeleniagora.pl/content/wsp%C3%B3lnie-sprz%C4%85tali%C5%9Bmy-nasze-miasto
http://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/news,42242,sluzba-wiezienna-w-akcji.html


Kolejny  raz  sprzątane  były  Mazury –  przez  cały  sezon  i  po  sezonie,  z  finałem  w  Wilkasach,
zorganizowanym  przez  Fundację  Ochrony  Wielkich  Jezior  Mazurskich.  Warto  przypomnieć,  że
w ramach Akcji Sprzątanie świata – Polska zainicjowany został projekt „Wpłyń na czyste Mazury”
adresowany do żeglarzy i turystów przebywających w sezonie na Mazurach, dedykowany właśnie
nie zaśmiecaniu i sprzątaniu jezior. 

Jak co roku angażowali się uczniowie i przedszkolaki z placówek edukacyjnych w całej Polsce, np.
Szkoła Podstawowa nr  18 im. Jana Matejki  w Koszalinie,  czy  Przedszkole Samorządowe im. Św.
Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej  .

Przykład dawali gospodarze
–  burmistrzowie,  radni,
pracownicy urzędów, jak np.
we  Włocławku czy
w Mławie, (na zdjęciu obok)
prowadząc  kampanie
edukacyjne  zachęcające
do nieśmiecenia na co dzień
i zapraszając  do wspólnego
sprzątania.  
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Uczniowie z Gdańska podczas Akcji Sprzątanie świata-Polska, w której wzięli udział mieszkańcy 
wszystkich 34 dzielnic miasta

http://naszamlawa.pl/urzednicy-sprzatali-mlawski-las,news,10604,aktualnosci.html
http://ddwloclawek.pl/pl/15_fotorelacje/379_inne/7774_urzednicy_posprzatali_las.html
http://www.naszaziemia.pl/aktualnosci/sprzatanie-swiata-w-lipnicy-murowanej.html
http://www.naszaziemia.pl/aktualnosci/sprzatanie-swiata-w-lipnicy-murowanej.html
http://koszalin.naszemiasto.pl/artykul/happening-ekologiczny-w-sp-18-w-koszalinie-zdjecia-wideo,3859043,artgal,t,id,tm.html


Zorganizowano akcje charytatywne – jak w Grudziądzu, gdzie zbierano plastikowe nakrętki i butelki
PET  z  przeznaczeniem  na  zakup  specjalistycznego  wózka-chodzika  dla  12-letniej  Roksany
z Radzynia Chełmińskiego cierpiącej na dziecięce porażenie mózgowe. Potrzeba na niego ponad
37.000 zł. Tylko podczas Akcji zebrano ponad 708 kg surowców!

Było kreatywnie i  niestandardowo – jak np. w  Opolu,  gdzie zbierano butelki  PET i  z  1300 z nich
zbudowano  replikę  Wieży  Piastowskiej.  Ustanowiono  tym  samym  nowy  rekord,  odnotowany
w Opolskiej  Księdze  Rekordów.  Po  demontażu  butelki-cenny  surowiec  odkupiła  lokalna  firma
recyklerska,  a  środki  wzbogaciły  fundusz  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  nr  5,  inicjatora
i organizatora wydarzenia.

Uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 5 i Wieża 

Piastowska z butelek.
zdj. Sławomir Mielnik
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Uczniowie z Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie

http://opole.naszemiasto.pl/artykul/dzieci-zbudowaly-wieze-piastowska-z-butelek-zdjecia-wideo,3859375,artgal,t,id,tm.html
http://grudziadz.naszemiasto.pl/artykul/los-roksany-poruszyl-grudziadzan-zebrano-ponad-708-kg,3861266,artgal,t,id,tm.html


Tradycyjnie sprzątano także pod wodą – jak w Opolu, Krakowie, Jezioro Oleckie Wielkie czy Jezioro
Łęsk  -  nurkowie sprzątali  zbiorniki  wodne cenne dla lokalnych ekosystemów i dla mieszkańców.
Nurkowy Finał  Akcji  Sprzątanie  świata  -  Polska  połączony  z  Nurkowym  pożegnaniem  lata  nad
Jeziorem Łęsk zorganizowała Grupa Eksplorująca Podwarszawskie Nurkowiska GEPN i zaprzyjaźnieni
nurkowie. 

Pomagały także psy!
– jak w drugim już

„Sprzątaniu świata z
psami”

zorganizowanym
w Tarnowie przez

Gabrielę Wantuch
i Kamilę Kłosowicz -

Apetyt na Psa

Uczniowie z Przedszkola  Nr 3 Integracyjnego w Mosinie
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https://www.facebook.com/events/1680555308831846/
https://www.facebook.com/events/1680555308831846/
https://www.facebook.com/events/1680555308831846/
https://www.facebook.com/telewizjapolskaolsztyn/videos/860412890755285/
https://www.facebook.com/telewizjapolskaolsztyn/videos/860412890755285/
http://olecko.wm.pl/89360-0,X-Ogolnopolska-Akcja-Sprzatania-Jeziora-Oleckie-Wielkie,2381963.html


Uczniowie z Przedszkola Publicznego nr 29 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie

Artykuł z gazety “Nowości - Dziennik Toruński”

Młodzi przyjaciele Ziemi z gminy Drwinia
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Wyniki i statystyki

Według przesłanych raportów w Akcji Sprzątanie świata - Polska 2016 wzięło udział:

 788 organizacji z całej Polski - najwięcej z Małopolski i Śląska

 134.058 osób w poszczególnych grupach wiekowych:
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 znaleziono 314 dzikich wysypisk, z czego uprzątnięto aż 93%!

 zebrano łącznie prawie 400.000 ton odpadów

 zorganizowano 2.225 różnych aktywności i wydarzeń: 

 ponad 99% raportujących weźmie udział w akcji w przyszłym roku

 średnia ocena tegorocznych działań wyniosła 5,4 (w skali 6-stopniowej)
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Zasięg i efekty medialne

Publikacje w mediach (stan na 11.12.2016 )

telewizja 64
radio 140
prasa 285
portale i www 1.536
Facebook 2.668
twitter       208
razem: 4.901

Zasięg informacji (stan na 11.12.2016 ) 

telewizja 1.359.030 osób
radio 5.007.640 osób
prasa 9.994.761 osób
portale i www 5.012.127 osób
Facebook 1.310.249 osób
twitter       115.625 osób
razem: 22.799.431 osób

Wartość ekwiwalentu reklamowego AVE = 4.175.347 PLN
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Serdecznie  dziękujemy wszystkim wolontariuszom,  lokalnym
organizatorom, Patronom, Partnerom, lokalnym darczyńcom
i sponsorom,  dziennikarzom  i  wszystkim  przyjaciołom  Akcji
i Fundacji Nasza Ziemia! 

To Wasze zaangażowanie, wsparcie i działania tworzą Akcję
Sprzątanie świata – Polska, a polskie społeczeństwo staje się
bardziej  świadome  potrzeby  poszanowania  środowiska  –
i za Waszym przykładem dla poszanowania Ziemi działa! 

Dziękujemy!

sprzatanieswiata-polska.pl
naszaziemia.pl
facebook.com/naszaziemia
facebook.com/wplynnaczystemazury/
youtube.com/FundacjaNaszaZiemia 

fundacja@naszaziemia.pl    @naszaziemia

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 115 im. Wandy Turowskiej w Warszawie

https://www.youtube.com/user/FundacjaNaszaZiemia
https://pl-pl.facebook.com/wplynnaczystemazury/
https://pl-pl.facebook.com/naszaziemia/
http://naszaziemia.pl/
http://www.sprzatanieswiata-polska.pl/
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