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Lista substancji niebezpiecznych

Szanowna Pani Dyrektor / Szanowny Panie Dyrektorze,

Chciałabym serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w Ogólnopolskim programie edukacyjnym „Moje miasto bez
elektrośmieci”.
Program jest działaniem długofalowym
jest od roku 2012 w blisko 3000 szkół
znajdujących
się iwrealizowany
elektrośmieciach
podstawowych i jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych programów o tej tematyce w Polsce.
W tym roku do realizacji programu zapraszamy również gimnazja. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli i Państwa
placówka dołączy do grona uczestniczących w programie.
Celem
programu
jest zwiększanie
społecznej
dotyczącej selektywnej
sprzętuwodnych,
elektrycznego
Rtęć
– zawarta
jest wświadomości
niektórych
świetlówkach.
Jeśli trafizbiórki
do zużytego
zbiorników
i elektronicznego oraz mobilizowanie mieszkańców do prawidłowego postępowania z elektrośmieciami.

a później przeniknie do mózgu człowieka, czy zwierząt, może spowodować zaburzenia
Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska oraz
wzorku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania.
Związku Miast Polskich. Organizatorem projektu jest ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego

i Elektronicznego SA, która od lat realizuje działania edukacyjne skierowane do różnych grup społecznych, w tym również do
dzieci. Program „Moje miasto bez elektrośmieci” doskonale wpisuje się w podstawę programową z dnia 23.12.2008 r. kształcenia
Związki
bromu
– stosowane
są w uwagę,
komputerach.
Po przeniknięciu
do środowiska
ogólnego
w poszczególnych
typach
szkół. Pragnę zwrócić
iż uznanie programu
przez najwyższe instytucje
państwowe,
takie
jak: Ministra Edukacji
Narodowej
czy Ministerstwo
Środowiska,
daje Państwu
podstawę do wykorzystania
programu w
powodują
u ludzi
i zwierząt
schorzenia
układu
rozrodczego
oraz problemy
ewaluacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

neurologiczne.

Szkoły realizujące program otrzymają dyplom za uczestnictwo w programie, a koordynator - imienne zaświadczenie
potwierdzające jego zaangażowanie w realizowanie zajęć i prowadzenie dodatkowych aktywności.

Program
„Moje–miasto
bez elektrośmieci”
daje placówkom
oświatowym
możliwość korzystania
Oświatowego,
Kadm
zawarty
w bateriach
urządzeń
elektrycznych
zaburzaz Funduszu
czynności
nerek,
który jest zasilany ze zbiórek elektrośmieci i w całości przeznaczany jest na zakup nowoczesnego wyposażenia
chorobę Wiele
nadciśnieniową,
wywołuje
zaburza
i powoduje
pomocy dydaktycznych.
szkół uczestniczących
w programiezmiany
otrzymałonowotworowe,
z Funduszu wymarzone
pomoce
dydaktyczne,
tablice powodując
interaktywne, które
cieszą się szkieletu
największymi zaburza
zainteresowaniem.
w Funduszu
metabolizmm.in.
wapnia,
deformację
funkcjeUdział
rozrodcze.
Oświatowym nie wiąże się z żadnymi kosztami, jedynym wymaganym elementem jest organizowanie przez przedszkole
zbiórek elektrośmieci.
Zachęcam
aktywnego
uczestnictwa w programie,
oraz społeczności
lokalnych,
aby oddawali
PCB do
– pełni
w urządzeniach
funkcje informowania
chłodzące,rodziców
smarujące
i izolujące,
po dostaniu
się
elektrośmieci na rzecz Państwa placówki podczas organizowanych zbiórek lub bezpośrednio do punktów zbierania
do wód gruntowych przenika do gleby i atmosfery, a następnie do tkanki tłuszczowej
elektrośmieci ElektroEko (lista punktów zbierania ElektroEko znajduje się na stronie www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl).

ludzi i zwierząt Powoduje min. uszkodzenia wątroby, anomalie reprodukcyjne,

Chcąc zgłosić placówkę do programu należy wypełnić załączony formularz i odesłać go na podany w formularzu numer
osłabienie
odporności,
i hormonalne
a także
faksu
lub adres e-mail.
Dodatkowo, zaburzenia
100 pierwszychneurologiczne
placówek, które zamówią
odbiór elektrośmieci
do 31opóźnienia
maja 2015 r.
otrzyma
zegar
ścienny
do
sali
lekcyjnej
oraz
materiały
tematyczne.
Wszystkie
materiały
przekazywane
w rozwoju niemowląt.
w ramach programu są bezpłatne. BEZPŁATNY odbiór elektrośmieci można zamówić poprzez stronę internetową
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl. W razie pytań, służymy pomocą pod numerem infolinii 509 856 509.
Wierzę,
że udział
w Ogólnopolskim
edukacyjnymi „Moje
miasto bezpełni
elektrośmieci”
korzyści
R-12
– czyli
freon. W programie
klimatyzatorach
lodówkach
funkcjęprzyniesie
chłodniczą.
zarówno placówkom edukacyjnym, jak i środowisku naturalnemu.

Jest szczególnie szkodliwy dla warstwy ozonowej. Od roku 1998 nie wolno go stosować
jednak spotykany jest w urządzeniach starszego typu.

Serdecznie
zapraszam, elektrycznych,
w urządzeniach

Anna
Podsiadło – używany w urządzeniach
Azbest
Koordynator Programu „Moje miasto bez elektrośmieci”

elektrycznych i elektronicznych m.in. ze
względu na swoje właściwości izolacyjne. Jest przyczyną wielu chorób np. pylicy
azbestowej, raka płuc i nowotworu
międzybłoniaka
opłucnej.
organizator
Patronat honorowy
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