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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą zainaugurowali na
terenie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka akcję #sprzątaMY. W akcji wzięli udział Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Marek Kajs
oraz Dyrektor Generalny Beata Nowosielska. Inaugurując akcję Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda,
zaapelowali o sprzątanie lasów i zabieranie z nich śmieci. „Lasy to nasze wspólne dobro, odwdzięczmy się im za
to, co nam dają” podkreślili.
We wspólnym sprzątaniu lasu z Prezydentem wzięło udział prawie 400 osób – w tym m.in. uczniowie, harcerze,
członkowie Ligi Ochrony Przyrody, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz leśnicy – którzy spotkali się, aby
posprzątać fragment Puszczy Białej. W efekcie akcji uprzątnięto ponad 600 ha lasu, zbierając dwie ciężarówki
śmieci.
Działanie nie było odosobnione, bowiem w ramach akcji #sprzątaMY w 430 nadleśnictwach w całej Polsce
można było posprzątać las.
Celem włączenia się w działania realizowane w nadleśnictwach we wszystkich 16 województwach w Polsce jest dbałość o czystość środowiska przyrodniczego - jednego z kluczowych
elementów ważnych dla zachowania we właściwym stanie gatunków i siedlisk przyrodniczych. Porzucone śmieci temu nie sprzyjają, stanowiąc m.in. zagrożenie dla zwierząt.
Podejmowanie takich inicjatyw, jak akcja #sprzątaMY, powoduje, że mamy realny wpływ na nasze otoczenie, a swoim zaangażowaniem możemy zachęcić innych do świadomego i
odpowiedzialnego korzystania z przyrody. Akcja Cma wymiar edukacyjny, promując działania mające na celu ochronę środowiska, właściwe segregowanie odpadów i zrównoważoną
gospodarkę odpadami, ale także budowanie świadomości współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
Akcja #sprzątaMY jest elementem działań związanych ze sprzątaniem świata, częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z
Australii, zapoczątkowanego w 1989 r.
Akcja #sprzątaMY będzie kontynuowana w trakcie spacerów krajobrazowych organizowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska w
związku z obchodami Dnia Krajobrazu. Informacje na ten temat będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji i w serwisach internetowych regionalnych
dyrekcji ochrony środowiska. Za pomocą serwisu mapowego geoserwis.gdos.gov.pl będzie można sprawdzić termin, miejsce, a także program spaceru oraz kontakt do organizatora.
Zapraszamy do udziału i zaangażowania się w akcję.
Oba ww. działania wpisują się w statutowe działania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.
W przypadku województwa dolnośląskiego przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu brali udział w akcji #sprzątaMY zorganizowanej przez Nadleśnictwo
Miękinia. Sprzątany był Las Mokrzański - największy kompleks leśny w granicach administracyjnych Wrocławia, zlokalizowany w północno-zachodniej części miasta. W akcji udział wzięło
35 osób: pracownicy Nadleśnictwa Miękinia, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz uczniowie i wychowawcy Miejskiego Ośrodka Socjoterapii nr 2 z ulicy Kieleckiej
we Wrocławiu. Wysprzątana została trasa długości 5 km. W trakcie akcji zebrano 5 m3 śmieci. Na zakończenie piątkowej akcji pracownicy Nadleśnictwa Miękinia i wychowawcy MOS-u
zorganizowali dla młodzieży ognisko.

Ruszyła ogólnopolska akcja #sprzątaMY

