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Mobilna ekspozycja pokazuje przyczyny niskiej emi-
sji, sposoby jej ograniczenia, a także możliwości cał-
kowitej likwidacji. Całość wyposażenia umożliwia 
efektywną edukację młodzieży i osób dorosłych po-
przez naoczne przekonanie się o przyczynach niskiej 
emisji, a także jej negatywnych skutkach między in-
nymi dla zdrowia człowieka.

Interaktywnej ekspozycji towarzyszy stoisko w na-
miocie z planszami edukacyjnymi oraz ekranem po-
zwalającym na zaprezentowanie wyników pomia-
rów dokonywanych podczas zajęć.

Mobilne Laboratorium POLoNEs 
– Przyczyny – Ograniczenie 
– Likwidacja Niskiej Emisji

Zacznij dbać o powietrze, 
którym oddychasz!



Jak działa POLoNEs?

 • zadaszona przyczepa  

 z otwieranymi burtami z możliwością stworze-
nia stoiska, na której znajdują się demonstracyj-
ne urządzenia służące edukacji w zakresie elimi-
nacji niskiej emisji pochodzącej z rozproszonych 
źródeł energii cieplnej. 

 • OZE IBUS  
 
 wyposażony w demonstracyjne urządzenia wy-

korzystujące odnawialne źródła energii w po-
staci paneli fotowoltaicznych, kolektorów sło-
necznych, czy też pomp ciepła.

Zacznij dbać o powietrze, 
którym oddychasz!

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych oraz 
Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł i Po-
szanowania Energii WGGiOŚ Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Miękini zapraszają samorządy, urzędy 
marszałkowskie, dyrekcje parków narodowych 
i krajobrazowych, nadleśnictwa, placówki szkol-
ne, usytuowane w miejscowościach uzdrowisko-
wych i wypoczynkowych do skorzystania z działań 

Specjalnie skonstruowane laboratorium, może 
dojechać do dowolnej miejscowości i wziąć udział 
w imprezach plenerowych typu pikniki, festyny, 
zorganizowane pokazy np. dla szkół, mieszkań-
ców. 

Mobilnego Laboratorium POLoNEs 
– Przyczyny – Ograniczenie 
– Likwidacja Niskiej Emisji.

Mobilne Laboratorium POLoNEs 
stanowią dwa elementy:


