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KAMPANIA REALIZOWANA 
PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W KATOWICACH 
Kampania „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszko-

laku złap oddech” skierowana jest do mieszkańców 

województwa śląskiego, a w szczególności dzieci  

w wieku przedszkolnym, ich rodziców, opiekunów. 

Celem kampanii jest podniesienie świadomości eko-

logicznej w zakresie wpływu zanieczyszczonego po-

wietrza na zdrowie. 

OCZYSZCZACZE DLA PRZEDSZKOLI

Każda placówka, zakwalifikowana do kampanii 

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap 

oddech”, otrzymała oczyszczacze powietrza w ra-

mach przyznanej przez Województwo Śląskie pomo-

cy rzeczowej Gminie stanowiącej organ prowadzący 

daną placówkę przedszkolną. W ramach kampanii 

ufundowano 500 sztuk oczyszczaczy. 

KONKURSY, ZAJĘCIA EDUKACYJNE  
I „BAJKA O KSIĘCIU I ZŁYM SMOGU”
Kampania edukacyjno-informacyjna pn.: „MOGĘ! 

Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” 

zakłada:
 » Organizację konkursu na najlepszy scenariusz 
zajęć dla dzieci przedszkolnych. Nagrodami dla 
przedszkoli w konkursie są: 

• projektor multimedialny (I miejsce),

• zestawy nagród rzeczowych (II i III miejsce),

• wyróżnienia.

 » Organizację konkursu na przedstawienie zor-
ganizowane przez przedszkole. Nagrodami dla 
przedszkoli w konkursie są: 

• udział wszystkich dzieci z 15 wyróżnionych 
placówek w profesjonalnym przedstawieniu 
teatralnym „Bajka o księciu Apsiku i złym Smogu”,

• puchar Marszałka Województwa Śląskiego.

 » Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz roz-
powszechnienie materiałów edukacyjno-infor-
macyjnych tj.: 

• tablica informacyjna o stanie jakości powietrza, 

• bajka animowana, 

• zestaw ćwiczeń dla dzieci, 

• książka pt. „BAJKA O KSIĘCIU I ZŁYM SMOGU”, 

• plakat, 

• ulotka. 

Zakup został zrealizowany w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. 
„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” współfinansowanej przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. www.powietrze.slaskie.pl



SAMI PRODUKUJEMY SMOG
Smog to połączenie zanieczyszczeń, pochodzących z ko-

minów gospodarstw domowych, z niekorzystnymi wa-

runkami pogodowymi. Smog powstaje głównie w wy-

niku spalania mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego 

drewna i śmieci w naszych własnych piecach.

DZIECI NAJBARDZIEJ NARAŻONE 
Każdego roku smog przyczynia się do śmierci ponad  

44 tys. Polaków. Oddychanie nim przynosi wiele za-

grożeń dla zdrowia: choroby układu oddechowego, 

choroby układu krążenia, osłabienie układu odpor-

nościowego, choroby układu krwionośnego. Dzieci 

i niemowlęta są szczególnie wrażliwe na zanieczysz-

czenie powietrza pyłem zawieszonym, ponieważ ich 

układ odpornościowy, oddechowy i ośrodkowy układ 

nerwowy nie są jeszcze w pełni rozwinięte. W stosun-

ku do dorosłych, dzieci często spędzają więcej czasu 

na zewnątrz pomieszczeń, a ze względu na mniejszą 

pojemność płuc również częściej oddychają, przez co 

wdychają – znacznie większą niż dorośli – ilość powie-

trza w stosunku do masy ich ciała.

źródło: www.powietrze.slaskie.pl

I TY MOŻESZ POPRAWIĆ 
JAKOŚĆ POWIETRZA
Sami na co dzień także możemy zapobiegać powstawa-

niu szkodliwych substancji, poprawiając tym samym ja-

kość powietrza, którym oddychamy. W tym celu:

• sprawdź datę produkcji i klasę swojego kotła węglowego;

• nie spalaj mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego 

drewna i śmieci w swoim piecu;

• korzystaj z oczyszczaczy powietrza;

• trzymaj w pomieszczeniach rośliny poprawiające ja-

kość powietrza np. skrzydłokwiat, paproć lub bluszcz;

• przebywaj w pomieszczeniach posiadających 

wewnętrzny obieg wentylacyjny;

• korzystaj z ekologicznych rodzajów transportu:

 › transport publiczny (pociąg, autobus, tramwaj),

 › rower,

 › wspólne przejazdy samochodem (carsharing).

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Główne źródła zanieczyszczenia
pyłami zawieszonymi PM10
w województwie śląskim to:

źródło: www.powietrze.slaskie.pl


