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Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie „Tilia” wraz ze Szkołą Leśną na Barbarce informuje, że organizujemy 
bezpłatne wizyty mobilnego stanowiska edukacyjnego „Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy 
niskiej emisji” na terenie placówek oświatowych z terenu Gminy Miasta Torunia.  

Wyjazdy będą organizowane na przełomie listopada i grudnia 2018r, serdecznie zapraszamy 
szkoły do udziału, zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85, 
osoba do kontaktu- Wioletta Leszczyńska. Liczba wyjazdów ograniczona.  

Wizyty mobilnego stanowiska edukacyjnego realizowane są w ramach projektu pn. „Chrońmy 
powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji” finansowanych ze środków Gminy Miasta Toruń oraz 
środków własnych Stowarzyszenia „Tilia” 

Opis realizowanych działań : 

W ramach wizyty mobilnego stanowiska edukacyjnego „Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy 
niskiej emisji”  będą realizowane w każdej placówce 2 działania: 

 4 godz. warsztaty edukacyjne „Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji”, 
 5 godz. działania ogólnodostępnego punktu edukacyjnego. 

  W trakcie warsztatów „Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji” prowadzący 
przeprowadzi pogadankę na temat zanieczyszczeń atmosfery i sposobów przeciwdziałania. Warsztaty 
będą miały formę atrakcyjną, angażującą uczestników w omawiane zagadnienia. Prowadzący 
przybliży zagadnienia związane z niską emisją: przyczyny, objawy i skutki. Omówi główne źródła 
niskiej misji, wykaże zależność pomiędzy niską emisją a chorobami układu oddechowego, wyjaśni co 
to jest smog oraz przyczyny powstawania smogu w miastach. W trakcie warsztatów omówiony 
zostanie stan zanieczyszczenia powietrza w województwie kujawsko-pomorskim, sposoby 
przeciwdziałania niskiej emisji, m.in. wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, wyeliminowanie 
przestarzałych pieców węglowych, energooszczędne budownictwo w tym termomodernizacje 
budynków) 

Punkt edukacyjny będzie ulokowany na terenie placówki oświatowej. Na stanowisku zostaną 
przygotowane plansze z odnawialnymi źródłami energii, plansze przedstawiające mapy 
zanieczyszczenia powietrza na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz źródła zanieczyszczeń, wpływ 
zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi i stan środowiska przyrodniczego. Na stanowisku zostaną 
ustawione zabawki edukacyjne: krzyżówka terenowa, domino energetyczne, dom ekologiczny, 
zabawa edukacyjna dotycząca źródeł energii.  
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