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„Misja-emisja” to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna 
na rzecz przeciwdziałania niskiej emisji, dzięki której szansa na 
ograniczenie zanieczyszczenia powietrza jest możliwa.  
Dlaczego? Będziemy angażować gminy do podejmowania i promowania już przeprowadzonych działań 
ograniczających niską emisję na stronie projektu, podczas konferencji dla samorządów oraz w specjalnych 
dodatkach tematycznych. Przy udziale nauczycieli będziemy edukować najmłodszych, wykorzystując do tego 
scenariusze lekcji o niskiej emisji, spoty filmowe i komiks edukacyjny. O niskiej emisji usłyszy też każdy, kto 
przyłączy się do poszukiwań Dymskiego w grze miejskiej  zorganizowanej na terenie jego miasta. Wreszcie 
dzięki Dniom Otwartym Ciepłowni w całej Polsce mieszkańcy dowiedzą się, dlaczego ciepło systemowe jest 
najlepszym sposobem ogrzania swojego domu. A to dopiero początek. Liczę, że także początek zmian, które 
są nieuniknione i konieczne dla zdrowia i życia w zgodzie z naturą.

Agnieszka Markiewicz
koordynator projektu „Misja-emisja”



PALENIE
ODPADÓW
W PIECACH

STOSOWANIE
NISKIEJ JAKOŚCI
WĘGLA

ZŁY STAN
TECHNICZNY
INSTALACJI
KOTŁOWYCH

Niska emisja jest źródłem wielu zawieszonych, trwałych zanieczyszczeń
organicznych oraz przyczyną wielu chorób, a nawet śmierci.
Dowiedz się, jak możesz jej przeciwdziałać. 
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