Kampania „Sprzątanie Świata – 2012
„Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”
Patronat:

Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik,
Prezes Fundacji „Nasza Ziemia” – Pani Mira Stanisławska - Meysztowicz

Organizatorzy:

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku,
Starosta Płocki,
Gimnazjum Nr 6 im. prof. Wł. Szafera w Płocku.

Współpraca:

- Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku,
- Orlen Eko Sp. z o.o. w Płocku,
- Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” o/Grzybów,
- Eko – Maz Sp. zo.o. w Płocku,
- Remondis. Sp. z o.o. Oddział Płock,
- SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Płocku
- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach,
- Prezydent Miasta Płocka, starostwie powiatów: gostynińskiego, płockiego, płońskiego,
sochaczewskiego, sierpeckiego, burmistrzowie miast i gmin, wójtowie gmin w powiatach:
gostynińskim, płockim, płońskim, sochaczewskim, sierpeckim,
- Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku,
- Nadleśniczowie Nadleśnictw: Płock, Łąck, Gostynin,
- Komenda Miejska Policji w Płocku,
- Straż Miejska w Płocku.

Finansujący:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Starostwo
Powiatowe w Płocku, Gmina Miasto Płocka- Gimnazjum Nr 6 im. prof. Wł. Szafera w Płocku,
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku, Orlen Eko Sp. z o.o. w Płocku.

Planowany program:
Uczestnicy:

przedstawiciele urzędów gmin, przedsiębiorców, nauczyciele przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, media z terenu województwa
mazowieckiego – powiaty: płocki, gostyniński, sierpecki, płoński i sochaczewski oraz miasto
Płock (Płocki Region Gospodarki Odpadami), mieszkańcy w/w powiatów.

06.09.2012r.
godz. 1000

 Warsztaty dla organizatorów kampanii – Jak przygotować i przeprowadzić Kampanię
„Sprzątanie Świata - 2012r „Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”, ogłoszenie Konkursów
ekologicznych „Pomagajmy Ziemi codziennie” na najlepiej przeprowadzoną kampanię
Sprzątanie Świata 2012, „Jestem przyjacielem Ziemi - chronię środowisko” - konkurs
plastyczny. Miejsce: sala konferencyjna RCEE w Płocku, ul. Stary Rynek 20.

6.09.2012r
godz. 1200-1500

 Warsztaty dla nauczycieli z terenu powiatów: płockiego, sochaczewskiego,
sierpeckiego,
płońskiego,
gostynińskiego
na
temat
przygotowania
i przeprowadzenia „Sprzątania Świata - 2012r” w regionie płockim.

7.09.2012r
godz. 1200-1500

 Warsztaty dla nauczycieli z terenu Miasta Płocka na temat przygotowania
i przeprowadzenia Kampanii „Sprzątania Świata 2012r” w regionie płockim.
Miejsce: sala konferencyjna RCEE w Płocku, ul. Stary Rynek 20.

14.09.2012r
godz. 1000-1500

Sprzątanie terenów cennych przyrodniczo, lasów. Realizują: Ludwik Ryncarz – Mazowiecki
Zespół Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwo Płock, Marina „Murzynowo”, gminy leżące w
zlewni Skrwy Prawej - realizują szkoły w uzgodnieniu z Mazowieckim Zespołem Parków
Krajobrazowych.
Przekazanie odpadów przez EKO MAZ i Remondis do ZUOK w Kobiernikach.

Finansujący:
Gmina Miasto Płock

Gimnazjum Nr 6 w Płocku

Powiat Płocki

14-16.09-2012r

Zwiady ekologiczne w miastach i gminach, sprzątanie terenów.
- Przygotowanie zwiadów – (pytań, map, aparatów fotograficznych) nauczyciele
we współpracy z gminami (wyznaczenie terenu, zabezpieczenie worków, rękawic, odbiór
odpadów).
- Przeprowadzenie zwiadów – uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i przedstawicieli
gmin (sprzątanie terenów, przekazanie nieodpłatnie odpadów do odzysku lub
unieszkodliwienia przez EKO-MAZ, Remondis i SITA PGK Płock do ZUOK
Kobierniki).

15.09-2012r
Godz. 1000-1500

Akcja edukacyjna połączona ze zbiórką elektrośmieci i zużytych baterii. Miejsce: Płock, Plac
Starego Rynku. Realizują: RCEE w Płocku, Fundacja „Zielony Horyzont” w Warszawie,
Gmina Miasto Płock, Gimnazjum Nr 6 w Płocku.

17-30.09.2012r

Opracowanie materiałów ze Sprzątania Świata i przekazanie sprawozdań do RCEE w Płocku
(realizacja zadań konkursów).

01-04.10.2012r

Praca komisji konkursowej w RCEE w Płocku.

07.11.2012r
Godz. 10.00

Podsumowanie Kampanii „Sprzątanie Świata – 2012” „Kocham, lubię, szanuję…nie
śmiecę”:
1. Uzyskane efekty rzeczowe i ekologiczne.
2. Podsumowanie konkursów „Pomagajmy Ziemi codziennie” na najlepiej
przeprowadzoną kampanię „Sprzątanie Świata 2012”, „Jestem przyjacielem Ziemi chronię środowisko” - konkurs plastyczny.
3. Wręczenie nagród, dyplomów dla uczestników Kampanii.
4. Wdrażanie nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach.

Planowany program warsztatów dla nauczycieli z terenu m. Płocka i powiatów: płockiego,
sochaczewskiego, gostynińskiego, sierpeckiego i płońskiego w dniach: 6 i 7 września 2012r.:
Tematyka:
Realizuje – Janina Kawałczewska.
 Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach – zadania gmin, mieszkańców,
firm – kontrola gospodarki odpadami.
 Jak wykorzystać relację: młodzież – nauczyciel – gmina – do usprawnienia gospodarowania
odpadami komunalnymi i wdrożenia nowych zasad gospodarowania nimi.
Realizuje – Iwona Marczak.
 Wyznaczenie terenów sprzątania oraz miejsc składowania worków w wyznaczonych terenach.
 Metodyka przeprowadzania zwiadu ekologicznego nt.: Jak z odpadami postępuje się obecnie w
naszej gminie, jak gmina przygotowuje się do wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami?.
 Metodyka przeprowadzania zajęć z dziećmi i młodzieżą nt.: gospodarki odpadami.
 Metodyka organizacji Kampanii „Sprzątanie Świata” w szkole, gminie z uwzględnieniem sprzątania
terenów wokół jezior, rzek, w lasach.
 Regulaminy konkursów: „Pomagajmy Ziemi codziennie” na najlepiej przeprowadzoną kampanię
Sprzątanie Świata 2012, „Jestem przyjacielem Ziemi - chronię środowisko” - konkurs plastyczny.
 Zasady bezpieczeństwa podczas sprzątania terenów.
 Jak przygotować sprawozdania z Kampanii „Sprzątanie Świata – 2012”?.

Finansujący:
Gmina Miasto Płock

Gimnazjum Nr 6 w Płocku

Powiat Płocki

