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Wrocław, 6.października 2008r'

o olek| |sl-r|e]ą Tozl|wo..| popa1e dośw adczerieri ogó|,lośW.alowryn'

nej dawki promieniowania pochodzi od radonu, który jes| naturalnym gazem
' Podwyzszone stężenia radonu noluje się rniędzy innymlW regionie karkonoskirn -
h Kowar, po Swieradów Do mleszkańcówtego regionu - pieMszej ko ejności .

znaczącego ogran]cfen a dawki pron] eniowania popżef zmniejszenie ekspozycji na oddz]alylvanie
racon u ' D a och ro ny zdlow a pu b czneqo kon eozne iest leŻ konlro|owa nie lego r afaż.An!? W lyF
konao|a spo|eczna jścisła Współpraca zwładzami różnych szczeb]i

szaroW.i Pańs.wo
Projekt zb|iża się do końca' W sobotę 6 W|ześnia 2008|.' zebraIiśmy ponad 100 dozymetróW,
które przez 3 m esiące mierzyły stężenie radonu W Państwa budynkach. Wróciło do nas 99%
dozymetróW. co świadczy o WieIkim zaangażowanju UczestnikóW projektu' se.decznje
Wszystkim dzlękujerny'

Wk|ótce poznamy Wyn]ki pomiaróW' obecnie opracowyl]Vane przez ekspeńóW lnstytut Fizyki
Jądrowej W Krakowie' Zapoznamy się również z technicznymi metodami zmniejszanla zagro-
żeń radiacyjnych. o czym Wańo Wiedz]eć, nieza|eżn]e od tego' jakie będąwyniki pomia|ów'
seminańum Końcowe przedstawiające Wyniki pornia|ÓW, ekspercką ich ocenę ! za|ecenia' a
także dyskusja odbędąsię W sobolę 11.X.2008r. W gościnnym Bukowcu k'Kowar (pałac-
siedziba związku Gmin Karkonoskich). Rozpoczęcie o godz.10;00.
Na to spotkanie podsumowujące projekt zapraszamy Wszystkie osoby ktÓre brały udział W
popŻednich seminariach i Warsztatach' jak róWnjeż Wszystkich innych zainteresowanych ią
ternatyką szczegÓ|nie pŻedstawicie|i samoządó\N aŻz młodzież'

Polski Kiub Eko|ogiczny iJkręg Doinoś|ąski pzygotowuje specja|ne Wy(janie
dwumlesięcznika Zie|ona P|aneia nr 6/2008 (|istopad.grudzień), W całości pośWięcone
zagadnieniom radonowym. W tym projektowi ..Radon _ jak z nim żyó,' '

Projektjest finansowany ze środków UniiEuropejskiej: schemat Gtantowy w ramach ProgramU Środk
Pżejściowe 2005/017 488 01'01 'Podnoszen ie śWiadonroścj społecznej i wzmocnien;e rzeczn ictlva oraz
dz a]ań monitorujących organ zacj pozarządotłych '
Za.ząd okręgu Do noś|ąskiego PKE wyraŻa podziękowanie wszystkim' którzy puyczyni|i się do rozpo.
częc a rea izacjiplojektu' W szczegóhości Fu,dacli ''Fundusz współpracy"
araz Związkowi Gmin Karkanask]ch

Brząkała' Koordynator projektu


