kropla wody
dla australii

Pożary w Australii trwają od września 2019
i sieją ogromne zniszczenia! Giną zwierzęta
i ludzie! To ogromna tragedia, na którą
nie możemy pozostać obojętni!

25 istnień
ludzkich
zanotowano
rekordowe temperatury,
najwyższe od 1910 r.

ok. 50°C

Rafał Zalesiński - Prezes Zarządu MPWiK Sp z o.o. w Lesznie

pożary strawiły

8,4 mln
hektarów
powierzchni kontynentu

Według szacunków WWF w całej Australii
zginęło lub zostało rannych w ogniu

1,25 mld zwierząt

8 400 koali
zginęło
Według WWF aż 30% ich siedlisk
zostało zniszczonych
w Południowej Australii

smog

stolica Australii Canberra
z najgorszą zanotowaną jakością
powietrza ze wszystkich
światowych stolic

* dane podawane przez media
i WWF wg stanu z dnia 07.01.2020 r.,
z uwagi na trwające pożary liczby te
mogą się zmieniać

Nasza Ziemia bezpowrotnie traci faunę i florę, a smog unoszący się do atmosfery
wędruje dalej wraz z masami powietrza. Choć od Sydney dzieli nas prawie 16 tys. km,
to także nasze zmartwienie i sercem jesteśmy z Australią!
Dbajmy o środowisko w naszej małej ojczyźnie każdego dnia, ale też należy zdać sobie
sprawę, że pożary trawiące Australię są niczym choroba, która trawi naszą planetę
i wszyscy odczujemy jej skutki prędzej, czy później.

Dlatego nie bądźmy obojętni!

Australia potrzebuje wody – nie tylko dosłownie.
Potrzebuje w tej chwili także naszego wsparcia! Niech ta pomoc będzie

„KROPLĄ WODY DLA AUSTRALII”

Jak chcemy pomóc?
Ogłaszamy zbiórkę finansową. Całą zebraną kwotę
przekażemy oficjalnym organizacjom działającym
w Australii na rzecz pomocy w walce z pożarem
i jego skutkami, w szczególności dla środowiska
naturalnego i zwierząt.
Fundacja „Arena i Świat”,
z siedzibą w Lesznie, ul. Jasna 7B
mBank S.A., nr specjalnego subkonta:
52 1140 2004 0000 3302 7960 4690
Więcej informacji na:
www.facebook.com/kroplawodydlaaustralii
Oficjalny hashtag: #KroplaWodyDlaAustralii

Partnerzy akcji:

instalacje

marciniak

Koordynator akcji:

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A
www.mpwik-leszno.pl

„W trosce o środowisko”
Kontakt:
kroplawodydlaaustralii@mpwik-leszno.pl
tel. 65 529 83 12

