
Wpłyń na czyste Śniardwy!
Już jutro Fundacja Nasza Ziemia organizuje sprzątnie wyspy Czarci 
Ostrów

Już jutro, we wtorek 29 lipca, Fundacja Nasza Ziemia, wraz z wolontariuszami posprząta wyspę Czarci 
Ostrów na Jeziorze Śniardwy.  Akcja sprzątania odbędzie się w ramach rejsu „Wpłyń na czyste Mazury”, 
którego załoga  rejsu  odwiedziła  do  tej  pory  prawie  20 portów,  aby  promować  ideę odpowiedzialnej 
turystyki  i  przypominać  żeglarzom,  że  wszyscy  mamy  wpływ  na  stan  środowiska,  także  podczas 
wypoczynku. 

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 

Minęły już 2 tygodnie rejsu pod banderą projektu Fundacji Nasza Ziemia 
„Wpłyń na  czyste  Mazury”,  który  zakończy  się  2  sierpnia  w Rucianym – 
Nidzie.  W ciągu tych dwóch tygodni załoga jachtu odwiedziła kilkanaście 
portów, spotkała się z kilkuset turystami i mieszkańcami Mazur, aby wśród 
nich szerzyć wiedzę o odpowiedzialnym podejściu do turystyki i sposobach 
ochrony  środowiska  podczas  wypoczynku.  W  sobotę,  26  lipca,  takie 
spotkanie  odbyło  się  w  Mikołajkach,  podczas  regat  o  Puchar  7  Cudów 
Mazur, w których także łódź Wpłyń na czyste Mazury brała udział. 
Przez cały czas trwania regat,  Fundacja prowadziła  działania edukacyjne  
w strefie kibica. Stoisko, na którym były rozdawane poradniki turystyczne 
oraz prowadzone konkursy na temat wiedzy o Mazurach i odpowiedzialnej 
turystyce,  cieszyło  się  dużym  zainteresowaniem.  Także  na  mazurskiej 
wstędze – długim pasie materiału- przybyło wiele podpisów osób, którym 
bliska jest idea Czystych Mazur.

Akcja Sprzątania wyspy Czarci Ostrów
wtorek 29 lipca 
godzina 12:00

Właśnie  te  osoby  Fundacja  Nasza  Ziemia  postanowiła 
jeszcze  bardziej  zaktywizować  organizując  akcję 
sprzątania  jednej  z  najbardziej  tajemniczych  wysp  na 
Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich – wyspy Czarci Ostrów 
na jeziorze Śniardwy.
Sprzątanie rozpoczyna się 29 lipca, we wtorek od godz. 
12.00  i  każdy,  komu  bliska  jest  idea  czystych  Mazur 
będzie  mógł  się  wziąć  udział  w  tej  akcji!  Inicjatywę 
wspierają: Nadleśnictwo Pisz, gmina Pisz.

http://Www.facebook.com/wplynnaczystemazury


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 
Stanisławską-Meysztowicz.  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     

Dlaczego tym razem Mazury?!

Mazury  to  jeden  z  cudów  przyrodniczych  Polski  i  Świata  -  w  plebiscycie  na  nowe  Cuda  Natury  znalazły  się  w  ścisłej  14tce,  

wyprzedzając Wielki Kanion Kolorado i Skałę Uluru w Australii. To bardzo bogaty przyrodniczo region, którego ponad 30% zajmują  

lasy i gdzie znajduje się największe skupisko jezior polodowcowych w naszym kraju. Właśnie ze względu na te walory i wspaniałe  

warunki dla żeglarzy, co roku region odwiedzany jest przez ponad milion turystów. Niestety wielu z tych turystów, nie zostawia  

odwiedzanych terenów w takim stanie, w jakim je zastali. Mimo wielu lat edukacji ekologicznej w Polsce ludzie wyrzucają odpady za  

burtę, pozbywają się nieczystości z toalet w miejscach do tego nie przeznaczonych i nie sprzątają po biwakowaniu.

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


Odpady  dryfujące  w  wodzie  i  zanieczyszczenia  płynne  to  bardzo  poważny  problem  dla  dzikich  zwierząt  i  całego  ekosystemu.  

Unoszone z prądem kawałki plastiku, nakrętki, torby foliowe, mogą być przyczyną śmierci  zwierząt, które mylą  je z pokarmem  

roślinnym lub zwierzęcym.  Z kolei wodę zanieczyszczają wycieki benzyny lub ropy z łodzi motorowych i żaglowych wyposażonych w  

silniki, ale przede wszystkim ścieki z toalet chemicznych i toalet typu „morskiego” oraz szara woda z kuchni pokładowych. Tego typu  

zanieczyszczenia prowadzą do tak zwanego „zakwitu” wody, czyli eutrofizacji – procesu, który powoduje obniżenie dostępności tlenu  

dla organizmów żyjących w zanieczyszczonych zbiornikach. 


