Świat jest jeden – to nasz świat ofiarowany nam przez
Boga Stwórcę jako środowisko naszego życia.

Moja okolica, moja parafia, nasza
planeta to nasz wspólny dom!

Czy czuję się za niego odpowiedzialny?
Nie brak dziś opinii, że najbliższe lata będą ogromnie ważne w historii ludzkiej
bytności na Ziemi, ponieważ katastrofa klimatyczna nie będzie długotrwałym
procesem. Gdy przekroczymy punkt krytyczny, nasz świat po prostu runie. Jego los
decyduje się teraz. Jego los jest też w naszych rękach. Ufamy, że nasza wiedza,
odpowiedzialność i solidarność przyniosą oczekiwany efekt.
Wśród liderów w Polsce mocny i jednoznaczny głos wsparcia płynie od naszych
biskupów. W dzień patrona ekologów św. Franciszka z Asyżu 4.10.2018 napisali oni:
Zdajemy sobie sprawę, że klimat podlega zmianom. Nie bez znaczenia jest też
działalność człowieka, który wraz z rosnącą produkcją i konsumpcją przyczynia się
do wzrostu stężenia gazów cieplarnianych. W związku z tym trzeba ograniczać
szkodliwą dla środowiska działalność człowieka, umiejętnie gospodarować
paliwami kopalnymi i rozwijać odnawialne źródła energii oraz uczyć oszczędnego
korzystania ze źródeł energii. To zadanie spoczywa przede wszystkim na
posiadających władzę polityczną, ekonomiczną i na kierujących szkolnictwem.

Dowiedz się więcej: www.klimat.ekomalopolska.pl

Projekt zintegrowany LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii
dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) finansowany ze środków
programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak możesz przeciwdziałać zmianie klimatu?
Nie spalaj śmieci i innych odpadów w piecu.
Zadbaj o czyste powietrze w swej okolicy.

Zainteresuj się produkcją czystej energii
słonecznej lub wiatrowej oraz różnymi
rozwiązaniami, które obniżą emisję gazów
cieplarnianych do atmosfery.

Zdobądź informacje o warunkach instalacji
paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła.

Poznaj korzyści płynące z docieplania
budynków, kupna energooszczędnych żarówek,
lodówek i innych sprzętów AGD.

Zaangażuj się w akcje sadzenia drzew,
tworzenia łąk kwietnych i powiększaniem
zasobów zieleni wokół nas.

Liczne propozycje dobrych działań znajdziemy w Internecie
i publikacjach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
czy Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA.
Programy: Czyste Powietrze, Mój Prąd … są dla Ciebie!
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie projektu:
www.klimat.ekomalopolska.pl.

Ulotka przygotowana we współpracy
z Ruchem Ekologicznym św. Franciszka
z Asyżu - REFA.
www.swietostworzenia.pl

