ILU PIOTRKOWIAN

UMRZE
Z POWODU SMOGU ?
W Polsce z powodu zanieczyszczenia
powietrza umiera co roku przedwcześnie ok. 50 tys. osób. Brudne powietrze zabija w Polsce zatem mniej więcej 140 osób dziennie.
Przez nasze płuca przepływa od 10 20 tys. litrów powietrza na dobę.
Płuca są tą częścią człowieka, którą
najbardziej kontaktuje się on ze środowiskiem.
Zgony spowodowane brudnym powietrzem są na 7. miejscu przyczyn,
z powodu których umierają Polacy.
Zadbaj o czyste powietrze w swoim
mieście i … :
 nie pal śmieci w piecu,
 reaguj, kiedy podejrzewasz, że
w Twoim otoczeniu spalane są
śmieci w piecach,
 używaj paliw dobrej jakości do
jazdy samochodem oraz do
ogrzewania swojego domu,
 oszczędzaj energię elektryczną
oraz ciepło; dbaj o właściwą izolację termiczną Twojego domu,
 dbaj o tereny zielone w swoim
otoczeniu i nie tylko,
 segreguj odpady i utrzymuj czystość w swojej okolicy,
 zadbaj o dofinansowanie na wyminę pieca, jeżeli jest on starej
generacji

www.piotrkowskialarmsmogowy.pl
„Piotrkowski Alarm Smogowy - Piotr_AS w akcji
– edukacja ekologiczna mieszkańców
Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego”
Projekt „Piotrkowski Alarm Smogowy - Piotr_AS w akcji – edukacja ekologiczna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu
piotrkowskiego” jest realizowany przez Stowarzyszenie „21” w
ramach konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – EDYCJA 2017”.
Głównym celem projektu jest:
 podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska u uczestników
projektu,
 wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń płynących z oddziaływania na ludzi zanieczyszczeń powietrza,
 uświadomienie społeczeństwu że to od każdego z nas zależy
poziom stężenia substancji szkodliwych w powietrzu,
 wzrost wiedzy na temat możliwości pozyskania energii ze
źródeł odnawialnych,
 zaangażowanie osób aktywnych do podjęcia działalności
także w obszarze ekologii,
 integracja i włączenie w poszczególne elementy projektu
osób starszych, niepełnosprawnych, o niskim statusie materialnym,
 dotarcie z informacją o zagrożeniach smogowych do grup
najwyższego ryzyka (niepełnosprawni, chorzy, opiekunowie
małych dzieci).
Wartość ogólna projektu:
46 250,00 PLN

Dofinansowanie WFOŚiGW:
Dotacja w kwocie 39 950,00 PLN

www.zainwestujwekologie.pl
Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, w Łodzi (93-465). Adres strony internetowej:

www.stowarzyszenie21.pl

