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Godzina dla Ziemi WWF
Już niewiele czasu pozostało do największej akcji w dziejach świata. Po raz siódmy Godzina
dla Ziemi WWF zjednoczy setki milionów ludzi na całym świecie, którzy poprzez
symboliczny gest zgaszenia światła na jedną godzinę pokażą , że los środowiska nie jest im
obojętny. Dokładnie o 20.30 czasu lokalnego, w sobotę 23 marca zgasną światła w domach,
firmach i obiektach publicznych na całym świecie, również w Polsce. Zapraszamy

wszystkich by przyłączyli się do akcji i zgasili światła o godzinie 20:30.
Godzina dla Ziemi WWF to prosta idea, która szybko przerodziła się w największą na świecie
inicjatywę społeczną. Setki milionów ludzi na całym świecie wyłącza światła na jedną godzinę tej
samej nocy, aby skupić się na tym, co łączy nas wszystkich - na naszej planecie.

Łatwo jest zapomnieć, w jak wielkim stopniu
zależymy od naszej planety i jak wiele z niej czerpiemy – powietrze, jedzenie, paliwo, wodę.
Zapominamy także o tym, że nasze codzienne działania – począwszy od energii, której używamy po
jedzenie, które kupujemy – mają wpływ na jej los. Godzina dla Ziemi WWF to szansa, aby pokazać
nasze zaangażowanie w ochronę środowiska nie tylko przez jedną godzinę, rok, ale na co dzień.
Włącz się do zmian! Dołącz do akcji i dowiedz się, jak dbać o Ziemię.
W 2012 roku w ramach Godziny dla Ziemi WWF światła zgasiły setki milionów ludzi z ponad 5 000
miast, w 150 krajach na wszystkich kontynentach. W Polsce do akcji oficjalnie przyłączyło się ponad
50 miast i ponad 30 000 osób!
Podczas Godziny dla Ziemi WWF wygaszane jest oświetlenie najbardziej charakterystycznych
budynków na całym świecie, m.in.: Wieży Eiffla we Francji, Opery w Sydney, Bramy Brandenburskiej
w Niemczech, piramid w Egipcie, Stadionu Narodowego, Pałacu Kultury i Nauki oraz Zamku
Królewskiego w Warszawie, czy też Spodku w Katowicach, Sukiennic i Kopca Kościuszki
w Krakowie.
Sprawdź co zgaśnie w tym roku w Polsce na naszej mapie.
W kampanię angażują się znane i lubiane osoby, które aby zachęcic innych do przyłączenia się do
akcji podejmują ekologiczne wyzwania.
Podczas Godziny dla Ziemi WWF 2012 Kinga Rusin zgasiła światło na Stadionie Narodowym
w Warszawie, a znakomici polscy muzycy, tacy jak Projekt Warszawiak, Ania Rusowicz, Reni Jusis,
Gaba Kulka, Paulina i Natalia Przybysz, Mika Urbaniak i Urszula Dudziak, zagrali wyjątkowy Koncert
Unplugged dla Ziemi.
Sprawdź, jakie wyzwania ekologiczne podjęły gwiazdy w tegorocznej Godzinie dla Ziemi WWF!

Włącz się do zmian!
Tegoroczna Godzina dla Ziemi WWF objęta jest honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy,
Hanny Gronkiewcz-Waltz. Partnerem honorowym akcji jest Urząd m.st. Warszawy, a patronami
medialnymi Onet, Multikino i Radio ESKA.
Źródło: http://www.malopolska.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/16982.html
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Bezpieczna chemia pomaga ratować zabytki
literatury
Dla ratowania książek opracowują nowe metody przy projektowaniu leków.
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Znaleziono obiecujące kombinacje leków
przeciw SARS-CoV-2
Dzięki temu leczenie COVID-19 ma być skuteczniejsze.
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Niedobory snu prowadzą u dzieci do zmian w
mózgu
To wynik badania z udziałem ponad 8 tys. młodych ochotników.
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Przeciwciała monoklonalne zapobiegają
malarii u dorosłych
Wskazują wyniki badań przeprowadzonych w USA.
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Antyszczepionkowcy zagrażają programowi
szczepień
Ostrzega Prof. Hotez w "Nature".
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Prosty i tani materiał sprawnie chwyta CO2
Badacze z Berkeley (USA) wytworzyli doskonały materiał.
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NASK ostrzega przed dezinformacją
Temat sytuacji epidemicznej w kraju oraz rzekomej "ukrainizacji Polski"

12-08-2022

Monitoring ścieków powinien być standardem
w miastach
Naszą bolączką jest to, że nie prowadzimy takiego monitoringu w miastach.
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