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SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2014

21. edycja kampanii „Sprzątanie świata – Polska 2014” przebiegała pod  hasłem  „Turysto! Szanuj
środowisko!”.  Tegoroczna  akcja  wystartowała  wcześniej  niż  do  tej  pory,  bo  już  27  kwietnia  
w  czasie  trwania  obchodów  „Dnia  Ziemi”  na  warszawskim  Polu  Mokotowskim.  Tym  razem
postanowiliśmy zachęcić społeczeństwo do refleksji nad naszym wpływem na środowisko
w  czasie  wakacji,  urlopu  czy  po  prostu  wypoczynku  na  łonie  natury.  Staraliśmy  się
uzmysłowić  wszystkim  turystom,  że  nie  można  brać  wolnego  od  dbania  o  przyrodę  i
odpowiedzialnego zachowania.
Finał akcji przypadł tradycyjnie na trzeci weekend września, czyli 19-21 września 2014.

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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Odpowiedzialna turystyka - cele kampanii

Turystyka, czy to rejs żaglówką, wycieczka po górach, zwiedzanie pięknej starówki w obcym kraju
czy też zwykły spacer po lesie, oddziałuje na wszystkie elementy otaczającego nas środowiska.  
W  czasie  sezonu,  atrakcyjne  i  popularne  rejony  bywają  odwiedzane  przez  tysiące  osób,  które
produkują  odpady,  zużywają  wodę,  zanieczyszczają  powietrze  przemieszczając  się  różnymi
środkami lokomocji.  Na szlakach turystycznych można znaleźć praktycznie wszystko,  od butelek
PET, reklamówek, puszek, szkła, przez zużytą odzież czy odpady wielkogabarytowe. Śmieci obecne
na  brzegach  rzek,  wśród  drzew  i  krzewów,  szpecą  krajobraz,  a  ich  usunięcie  jest  zabiegiem
pracochłonnym  i  kosztownym.  Co  roku  same Lasy  Państwowe wydają  na  uprzątanie  odpadów
z  lasów  blisko  10  mln  zł  (informacja  z  materiałów  promocyjnych  Lasów  Państwowych).  To,  jak
zachowamy się na urlopie w teoretycznie obcym sobie miejscu, ma wpływ na lokalny krajobraz
oraz lokalną społeczność i jej jakość życia. 

Celem tegorocznej akcji było podniesie świadomości ekologicznej turystów w zakresie
wpływu na środowisko w czasie wypoczynku i dostarczenie wiedzy na temat sposób

ograniczania naszego negatywnego oddziaływania na przyrodę. 

Odpowiedzialna  turystyka  to  bardzo  złożone  pojęcie,  które  nie  sprowadza  się  jedynie  do
minimalizowania naszego negatywnego wpływu na środowisko w czasie wypoczynku, ale także -
na społeczność i gospodarkę. To zwracanie uwagi na sytuację lokalnej społeczności, nie tylko na jej
zyski  z  prowadzonej  działalności,  ale  również  warunki  pracy.  Odpowiedzialny  turysta  będzie
wybierał  takie  formy  wypoczynku,  które  sprzyjają  zachowaniu  dziedzictwa  kulturowego
i  przyrodniczego  oraz  zachowaniu  różnorodności  w  obu  tych  dziedzinach.  To  także  chęć
zrozumienia przez turystę lokalnej kultury, społeczeństwa, środowiska i wytworzenie między nimi
więzi  opartego na  szacunku.  Złożoność  tego pojęcia  wskazuje,  że  na  pewno zmiana Polaków
w odpowiedzialnych turystów musi być procesem. 

Przykładem, na którym możemy obserwować wpływ turystyki na środowisko jest  jeden z cudów
przyrodniczych Polski i Świata – Mazury.  Ze względu na  walory przyrodnicze i wspaniałe warunki
dla  żeglarzy,  co  roku  region  odwiedzany  jest  przez  ponad  milion  turystów.  Znajdujące  się  na
Mazurach szlaki  wodne są szczególnie narażone na dewastację,  ponieważ są użytkowane przez
m.in.  sympatyków  żeglarstwa,  motorowodniactwa,  kajakarstwa  czy  wędkarstwa.  Odpady
wytwarzane podczas uprawiania tego rodzaju aktywności to poważny problem dla dzikich zwierząt
i całego ekosystemu. 
Na  pięknych  polskich  jeziorach głównym  problemem  są  przede  wszystkim  zanieczyszczenia
pochodzące z łodzi motorowych i żaglowych. Wodę zanieczyszczają wycieki benzyny lub ropy, choć
głównym problemem są przede wszystkim ścieki z toalet chemicznych i toalet typu „morskiego”
oraz tzw. szara woda z kuchni pokładowych. Wielu nieodpowiedzialnych turystów często wylewa
nieczystości wprost do lasu lub na brzeg sprzyjając zjawisku eutrofizacji. 
Fundacja Nasza Ziemia i Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich postanowiły zacząć wspólnie
działać na rzecz poprawy sytuacji i podniesienia świadomości turystów o wpływie ich działań na
środowisko. Powstał nowy projekt „Wpłyń na czyste Mazury”, realizowany w ramach tegorocznej
kampanii  „Sprzątanie  świata  –  Polska”  którego  celem  było  zwrócenie  szczególnej  uwagi  na
problem wyrzucania śmieci za burtę oraz nielegalnego zrzutu ścieków z toalet pokładowych. 
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Elementy kampanii
21. edycja  kampanii  to: projekt   „Wpłyń  na  czyste  Mazury”,  ogólnopolska  akcja  edukacyjno-
informacyjna,  budowa  siatki  lokalnych  koordynatorów  oraz  działania  w  ramach  weekendu
„Sprzątanie świata – Polska”.

Projekt „Wpłyń na czyste Mazury”
13  lipca  z  Węgorzewa  wyruszył  pierwszy  ekologiczny  rejs Fundacji  Nasza  Ziemia  pod  hasłem
„Wpłyń na czyste Mazury”.  Rejs Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich był akcją promującą zmianę
postaw wobec środowiska  w czasie  wypoczynku
wśród  żeglarzy  i  turystów  wypoczywających  na
Mazurach. 
W  czasie  rejsu  przedstawiciele  Fundacji  Nasza
Ziemia  i  wolontariusze  prowadzili  działania
edukacyjne  i  informacyjne,  a  także  angażowali
turystów do aktywnego działania na rzecz ochrony
środowiska.  Dzięki wyprodukowanym materiałom
edukacyjno-informacyjnym  każdy  mógł  się
dowiedzieć  gdzie  może  bezpiecznie  dla
środowiska zrzucić ścieki, gdzie nie może używać
silnika oraz jak zachowywać się  na jeziorze,  aby
zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko.
Wszyscy, którym bliska była ochrona Mazur mogli
dołączyć  do  projektu  jako  swoiści  ambasadorzy
pływający pod jedną banderą.
Załoga  odwiedziła  blisko  30  portów i  opłynęła
jeziora: Mamry, Kirsajty, Dargin, Dobskie, Kisajno,
Tajty,  Niegocin,  Boczne,  Jagodne,  Szymon,  Kotek
Wielki,  Tałtowisko,  Tałty,  Mikołajskie,  Śniardwy,
kanały:  Szymoński,  Mioduński,  Grunwaldzki,
Tałcki, zat. Łabap, zat. Sztynorcką.  Rejs zakończył
się  oficjalnie w sobotę 2 sierpnia w Rucianem-
Nidzie. 
Rejs "Wpłyń na czyste Mazury" rozpoczął bardzo
ważną  dyskusję  -  wokół  ochrony  środowiska
i  odpowiedzialnej  turystyki.  Spotykaliśmy  się  ze
słowami  wsparcia  i  niezwykle  życzliwym
odbiorem naszych działań. Zarówno wśród załóg
jachtów  pływających  po  Mazurach,  jak  i  wśród
turystów,  którzy  odwiedzali  nas  w  portach  i  na
edukacyjnych wydarzeniach towarzyszących. 
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„Pod wspólna banderą!” 

W czasie trwania rejsu  przyłączyło się  do niego
ponad  150  załóg łodzi  pływających  Szlakiem
Wielkich Jezior. Część z nich pływała na specjalnie
wyposażonych  w  materiały  edukacyjne  łodziach
firmy Ahoj Czarter – partnera projektu.  Pozostali
chętni otrzymywali niebieską banderę projektu po
podpisaniu  deklaracji,  zobowiązującej  między
innymi do zrzucania ścieków tylko w miejscach do
tego przeznaczonych oraz dbania o to, żeby odpad
z jachtów trafiały do właściwych pojemników do
segregacji.
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Ekosonda
W  czasie  rejsu  załoga  prowadziła  badanie  ankietowe  postaw  i  świadomości  turystów  oraz
żeglarzy  w  zakresie  ochrony  środowiska. Była  to  wspólna  inicjatywa  Fundacji  Nasza  Ziemia
i kampanii 7 Cudów Mazur. Zebrane wyniki dają do myślenia:

• prawie  połowa  (49%)  ankietowanych  na  pytanie:  Czy  Pani/Pana  zdaniem  turyści
odwiedzający Mazury dbają o ochronę środowiska? odpowiedziała „NIE”,

• większość  ankietowanych  wskazała  biwaki,  sporty  motorowodne,  żeglarstwo,  jako
aktywności, które mają potencjalnie największy negatywny wpływ na środowisko,

• ankietowani wskazywali także na brak kultury dbania o dobro wspólne, lenistwo, egoizm
oraz  brak  odpowiedniej  edukacji  ekologicznej  jako  przyczyny  zanieczyszczenia  wód
i zaśmiecenia Mazur.

W  badaniu  wzięło  udział  ponad  100  osób.  Raport
z  przeprowadzonych  badań  został  opublikowany  19  września
podczas  finału  "Sprzątania świata –  Polska "  i  jest  dostępny na
stronach  internetowych: 7cudowmazur.pl,  naszaziemia.pl
i sprzatanieswiata-polska.pl

Eko-mapka Mazur
Ważnym  elementem  wyposażenia  jachtu  na  Mazurach
stała  się  mapa,  przygotowana  wspólnie  z  Fundacją
Ochrony  Wielkich  Jezior  Mazurskich.  Mapka  była
wodoodporna  i  samoprzylepna  z  zaznaczonymi
aktualnymi  na  rok  2014  strefami  ciszy,  rezerwatami,
ekomarinami i punktami zrzutu ścieków.  Często żeglarze
brali dodatkowe egzemplarze dla rodziny i znajomych lub
by mogli umieścić je na swoich łodziach czarterowych. 
Rozdystrybuowaliśmy ponad 3600 szt.  mapek. Były one
dostępne  m.in.  w  bosmanacie  w  prawie  każdym
odwiedzonym przez nas porcie .
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Pilotażowe badania i obserwacje wody 
Podczas rejsu prowadzone były obserwacje
i terenowe badania stanu wody. Zbadano
między  innymi  jeziora:  Dargin,  Kisajno,
Niegocin,  Boczne,  Tałty  oraz  Ryńskie.
Oznaczenia  fizyczno  -  chemiczne  w  jez.
Niegocin,  Boczne  oraz  Tałty  były  zbliżone
i wykazywały bezpieczny poziom biogenów
(związków  azotu  i  fosforu).  W  wodach
jeziora Dargin zaobserwowano zwiększony
zakwit  glonów. Taka  sytuacja  mogła  być
spowodowana  przez  zjawisko  eutrofizacji,
które  prowadzi  do  nadmiernego  rozwoju
organizmów i  „zakwitu” wody.  W jeziorze
Ryńskim zostały lekko przekroczone związki  fosforu,  których nawet niewielka ilość prowadzi  do
przyspieszenia eutrofizacji. 

Sprzątanie wyspy Czarci Ostrów
29 lipca odbyła się akcja sprzątania wyspy Czarci Ostrów na jeziorze Śniardwy, jednej z najbardziej
tajemniczych wysp na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W sprzątaniu mógł wziąć udział każdy,
komu  bliska  była  idea  czystych  Mazur.  Ekipa  rejsu,  pracownicy  Nadleśnictwa  Pisz  oraz
wolontariusze zebrali razem kilkanaście worków pełnych różnorodnych odpadów. Były to głównie
papiery po nieczystościach, stare buty, butelki, miski i puszki. Jak na tak małą powierzchnię, jaką
ma wyspa, 1500 litrów to bardzo duża ilość odpadów.
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"Niestety, wciąż największym problemem, jeśli chodzi o zanieczyszczenia brzegów jezior
są fekalia. Nie można mówić o czystych Mazurach, nie poruszając tego tematu. 

To wyzwanie dla nas, dla samorządów i turystów - jak racjonalnie rozwiązać kwestię
pozbywania się tego rodzaju nieczystości w sposób nieszkodzący środowisku i nam samym.”

-  Krzysztof Rogulski, koordynator projektu „Wpłyń na czyste Mazury”.
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Mazurska Wstęga - happeningi
Wielkim zainteresowaniem cieszyła się Mazurska Wstęga. Na wielkim pasie błękitnego materiału 
można  było  stworzyć  własny  obrazek  z  dedykacją  dla  czystych  Mazur. Happening  prowadzili 
załoganci rejsu. Sympatię dla Mazur deklarowali młodsi  i  starsi,  z różnych zakątków Polski  i  nie 
tylko,  bo  na  wstędze  podpisywali  się  też  turyści  np.  Niemiec  czy  Wielkiej  Brytanii.  W  czasie 
finałowego wydarzenia w Rucianem – Nidzie, wstęga została przekazana 7 Cudom Mazur, które we 
współpracy z Fundacją Ocean Marzeń kontynuowała działania edukacyjne wśród żeglarzy                    
i turystów w czasie wakacji.

"Kampania Wpłyń na czyste Mazury nie kończy się wraz z rejsem. Lepiej znamy i
rozumiemy lokalne problemy, dowiedzieliśmy się też, jakie są oczekiwania turystów oraz
jakie możliwości oferuje tutejsza infrastruktura. Poradniki "Turysto! Szanuj środowisko!"

cieszą się dużym zainteresowaniem. Rozdaliśmy około 150 bander załogom, które
zadeklarowały szerzyć dalej nasze idee - głównie poprzez własny przykład.

Wszystko wskazuje na to, że współpracując możemy bardzo dużo zrobić dla Mazur, które
są naszym wspólnym dobrem. A to dopiero początek." 

– Małgorzata Izdebska,  koordynator projektu "Wpłyń na czyste Mazury".
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Akcja edukacyjno-informacyjna

Poradnik  „Turysto!  Szanuj  środowisko!” został  opracowany
przez  zespół  Fundacji  Nasza  Ziemia  przy  wsparciu  Lasów
Państwowych  i  wydrukowany  w  nakładzie  50.  tysięcy  sztuk.
W  Poradniku,  w  formie  krótkich  tekstów  i  grafik,  przedstawiono
informacje dotyczące wpływu na środowisko w czasie wypoczynku
w  lesie,  nad  jeziorem,  morzem  czy  w  górach.  Jeden  z  rozdziałów
został  poświęcony  odpowiedzialnej  turystyce  także  w  warunkach
miejskich.  Poradnik w przystępnej formie doradza jak zachowywać
się w czasie odpoczynku, aby zmniejszyć swój negatywny wpływ na
środowisko. 
Część  nakładu  została  rozdystrybuowana  wraz  z  numerem
bezpłatnego  kwartalnika  przyjaciół  lasu  wydawanego  przez  Lasy
Państwowe  "Echa  Leśne".  Pozostała  część  Poradników  trafiła  do

różnych  miejsc  w  całej  Polsce:  można  było  go  znaleźć  w  punktach  informacji  turystycznej,
placówkach w prawie wszystkich Parkach Narodowych oraz w niektórych bardziej turystycznych
Nadleśnictwach. 

Naszą publikację pomagali rozpowszechniać także lokalni koordynatorzy.  Bezpłatny egzemplarz
można było otrzymać bezpośrednio na stoisku Fundacji Nasza Ziemia w czasie różnych festynów
czy pikników, na których się pojawialiśmy m.in. w Węgorzewie, Mikołajkach, Gdańsku. Poradnik jest
nadal  dostępny  w  formie  cyfrowej  do  pobrania  ze  strony  sprzatanieswiata-polska.pl
i naszaziemia.pl.

Poradnik  uzupełniają  plansze  edukacyjne, które  były
prezentowane   w  formie  wystawy  oraz  w  formie
elektronicznej na naszych stronach internetowych. 
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Plakat  kampanii  „Sprzątanie  świata  –  Polska”  2014, jak  w  poprzednich  latach,  został
zaprojektowany  przez  naszego  ambasadora,  znanego  artystę  -  grafika  Andrzeja  Pągowskiego.
W liczbie 10 tysięcy sztuk plakaty trafiły do ponad 400 miejscowości w całej Polsce. Plakaty były
dystrybuowane przez naszych lokalnych koordynatorów, ale także przez starostwa powiatowe. 
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Serwisy internetowe
Jednym z elementów akcji edukacyjno-informacyjnej był serwis www.sprzatanieswiata-polska.pl 
skupiający informacje oraz aktualności na temat kampanii „Sprzątanie świata – Polska”.
Na stronach serwisu zostały zamieszczane do pobrania wersje cyfrowe wszystkich materiałów 
edukacyjnych opracowanych podczas trwania  tegorocznej kampanii. Dodatkowo znajduje się na 
nim wykaz lokalnych koordynatorów wraz z danymi i osobami do kontaktu. Placówki 
uczestniczące w akcji mogą raportować swoje poczynania do bazy danych i mapy pokazującej 
zasięg działań.
W czasie trwania rejsu „Wpłyń na czyste Mazury” prowadzona była strona Facebook projektu na 
której codziennie zamieszczane były informacje o przebiegu rejsu. To swoisty dziennik 
pokładowy rejsu. Strona ta zyskała w stosunkowo krótkim okresie ponad 510 polubień (stan na 
12.11.2014r.)

Publikacje w mediach
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Telewizja – 6
Radio – 16

Prasa drukowana - 2
Publikacje w internecie – ok 115 

Telewizja – 15
Radio – 67

Prasa drukowana - 109 
Publikacje w internecie – ok 290 

Osoby raportujące z całej PolskiFundacji Nasza Ziemia

http://www.sprzatanieswiata-polska.pl/


Lokalni koordynatorzy 
Sukcesu kampanii „Sprzątanie świata - Polska” nie byłoby bez lokalnych inicjatyw i zaangażowanych
w nią ludzi w całej Polsce.  Co roku zgłaszają się do Fundacji Nasza Ziemia nowe osoby i placówki,
które chciałby by dołączyć  do kampanii.  Postanowiliśmy ułatwić  im pierwsze kroki  i  zaczęliśmy
tworzyć  w całej  Polsce  siatkę  lokalnych  koordynatorów -  instytucji  czy  osób,  które  pomagają
Fundacji  Nasza Ziemia szerzyć idee związane
ze  „Sprzątaniem  świata  -  Polska”  oraz
dystrybuować materiały edukacyjne. Jeśli ktoś
nie wiedział, w jaki sposób może włączyć się
w  „Sprzątaniem świata - Polska” mógł zgłosić
się do lokalnego koordynatora, który miał za
zadanie go wspomagać. 

Lokalnym koordynatorem mógł  zostać każdy,
kto ukończył 18 lat i był w stanie koordynować
działania na zgłoszonym przez siebie terenie:
gminy,  powiatu  czy  województwa.
Najważniejszym  warunkiem  było  aktywnie
działanie  i  wspieranie  wszystkich  chętnych
uczestników, którzy  chcieli  się  przyłączyć  się
do jego akcji  czy też wyjść ze swoją inicjatywą. Każdy z koordynatorów otrzymał od nas pakiet
materiałów edukacyjnych. 
Do Fundacji Nasza Ziemia zgłosiło 86 placówek z 14 województw - prawie w każdym rejonie Polski
można  było  liczyć  na  pomoc  i  wsparcie  lokalnych  koordynatorów.  Były  to  szkoły,  fundacje,
zrzeszenie,  duże  centra  edukacyjne,  ale  także  pojedyncze  osoby  mocno  zaangażowane
w  „Sprzątanie  świata  –  Polska”.  Najwięcej  koordynatorów,  bo  12,  było  w  województwie
wielkopolskim.
Organizatorzy  wykazali  się  niezwykłą  aktywnością
i kreatywnością w doborze atrakcyjnych form akcji. Prócz
akcji sprzątania organizowano m.in. wycieczki terenowe,
spływy  kajakowe,  teatrzyki,  pikniki,  rajdy  rowerowe,
spotkania  z  ciekawymi  ludźmi,  a  także  konferencje  czy
ekologiczne pokazy mody.
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Weekend „Sprzątana świata – Polska”

Wydarzenia centralne
W trakcie trwania trzech wydarzeń centralnych organizowanych wraz z Fundacją  w weekend
„Sprzątana świata – Polska”  uczestniczyło  w nich ok. 350 osób, które w czasie akcji sprzątania
zebrały ponad 6600 l odpadów. 

Węgorzewo
20  września  odbyło  się  podsumowanie  projektu
„Wpłyń  na  czyste  Mazury”,  któremu  towarzyszyło
sprzątanie  Kanału  Węgorzewskiego  w  Węgorzewie,
organizowane wspólnie z Fundacją Ochrony Wielkich
Jezior  Mazurskich  z  Giżycka,  Urzędem  Gminy
Węgorzewo,  Mazurskim  Ochotniczym  Pogotowiem
Ratunkowym, żeglarzami stacjonującymi w Porcie Keja
i młodzieżą z węgorzewskich szkół. 
Efektem sprzątania terenów wokół kanału przez
ponad 100 uczestników wydarzenia w czasie
niespełna 2 godz. było zebranie ok. 1500 l odpadów
tj: butelki plastikowe, torebki jednorazowe, opakowania po żywności, puszki, opony. O czystość 
dna kanału zadbali ratownicy i nurkowie z MOPRu. Na wszystkich uczestników czekały atrakcje w 
postaci specjalnie przygotowanych zajęć edukacyjnych oraz konkursów. Sprzątający mieli ostatnią 
w tym roku szansę złożyć swój podpis na Wstędze Mazurskiej.
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Warszawa
Sprzątanie brzegów Wisły - 20 września

Przy  współpracy  z  Urzędem  Miasta  Stołecznego  Warszawy (Zarząd  Mienia  m.st.  Warszawy)
i  mieszkańcami  stolicy  o  godz.  12.00  na  Plaży Poniatówka,  a  od  godz.  12.30   na  innych
warszawskich plażach: Żoliborz Plaża (Wybrzeże Gdyńskie 2), Plaża ZOO (przy La Playa), Plaża Saska
(przy Moście Łazienkowskim) można było sprzątać brzegi
Wisły. 
Na wolontariuszy czekały worki i rękawiczki rozdawane
przez  pracowników  Służby  Brzegowej  oraz  zespół
Fundacji Nasza Ziemia. Prócz odpoczywających na plaży
czy spacerujących warszawiaków, szeregi  wolontariuszy
zasilili  nasi  przemili  goście,  ambasadorowie  Fundacji
Nasza  Ziemia:  piosenkarka  Ewelina  Flinta  oraz  pisarz
i dziennikarz Grzegorz Kasdepke. Łącznie zebrano ponad
3600  litrów odpadów,  głównie  niedopałków,  kapsli,
butelek szklanych i jednorazowych, oraz pozostałościach
po biwakach np. jednorazowe grille.
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Sprzątanie glinianek i terenu wokół w Parku Moczydło na Woli - 21 września

Wydarzenie odbyło się przy współpracy z naszymi partnerami - Grupą Eksplorującą 
Podwarszawskie Nurkowiska i Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu gminy Wola. Pomimo 
mglistego i chłodnego niedzielnego dnia 26 płetwonurków wyruszyło do sprzątania dna glinianki. 
Według nurkujących warunki do nurkowania były mało komfortowe, ponieważ było płytko, 
maksymalnie 3,5 metra oraz ciemno - widoczność wahała się od zera do siedemdziesięciu 
centymetrów przy dnie w najgłębszych miejscach akwenu. Pomimo nie do końca sprzyjających 
warunków członkowie GEPN wyłowili wiele typowych śmieci, ale także parę „skarbów” m.in. 
śrubę napędową, duży model motorówki, opony, metalową kasetkę na pieniądze czy płyty 
winylowe. Co ciekawe, po późniejszym osuszeniu i odtworzeniu płyty nadal grały. 
W czasie gdy nurkowie przeczesywali dno, okoliczni mieszkańcy i uczniowie szkół zbierali odpady      
z terenów przyległych do glinianki. 
W akcji wzięło udział prawie 70 osób, które zebrały ponad 1500 l odpadów. 

Równolegle do sprzątania prowadzone były różnego rodzaju aktywności edukacyjne. Można było 
sprawdzić swoją wiedzę kręcąc wodnym kołem fortuny, czy biorąc udział w quizie odpadowym. 
Dla uczestników wydarzenia przygotowaliśmy również wystawę „Turysto! Szanuj środowisko!”. 
Pod koniec akcji odbyła się także loteria fantowa dla nurków oraz osób biorących udział                    
w sprzątaniu. 
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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, a w tym roku i odpowiedzialnej turystyki. 
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Poniższe dane pochodzą z nadesłanych przez organizatorów raportów: 
Liczba organizacji raportujących: 125
Liczba organizacji współuczestniczących: 288
Liczba zgłoszonych uczestników: 110 692
Przedziały wiekowe:

przedszkole: 16783 
szkoły podstawowe: 55607 
gimnazja: 18117
szkoły średnie: 14499 
dorośli: 5686 

Segregacja i dzikie wysypiska:
liczba przypadków likwidacji wysypisk: 115 
przeprowadzone selektywne zbiórki: 81 
ilość posegregowanych odpadów: 72667 
Działania edukacyjne: 

programy edukacyjne: 245 
konkursy: 262 
happeningi: 34 
kampanie informacyjne: 269 
przedstawienia: 94 
festiwale i koncerty: 31  
wycieczki: 266

Informacja i promocja na temat odpowiedzialnej turystyki: 
czy była: 101
działanie długofalowe: 106
liczba osób: 52687
Informacja i promocja na temat odpowiedzialnej konsumpcji: 
czy była: 102
działanie długofalowe: 112
liczba osób: 43828
Informacja i promocja na temat używania produktów z recyklingu: 
działanie długoterminowe: 108

liczba osób: 44025

informacja dotyczyła produktów z makulatury: 111 
informacja dotyczyła produktów z innych surowców: 112 
Informacja o działaniach w mediach lokalnych: 481

telewizja: 15 
radio: 67 
prasa: 109 
internet: 290
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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 byłyby 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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