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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „21” ZA ROK 2021 

 
W 2021 r. kontynuowano zadania statutowe Stowarzyszenia.  

 

W 2021 r realizowano ponadto projekty, na które w większości przypadków pozyskano finansowanie zewnętrzne. 

Prowadzono także działalność charytatywną i wspierającą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, w szczególności związanej 

z pandemią COVID 19. Wszelkie szczegóły realizowanych projektów znajdują się we właściwych zakładkach na stronach 

internetowych pod adresami: 

 

www.stowarzyszenie21.pl 

oraz www.piotrkowskialarmsmogowy.pl . 

 

W 2021 r. realizowano następujące działania:  

 

1. Realizacja zadań Piotrkowskiego Alarmu Smogowego - Piotr_AS;  

2. Projekt pn. Kropla wody – edukacja ekologiczna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego. 

Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi;  

3. Prowadzenie konkursów zachęcających do racjonalnego korzystania z zasobów wody;  

4. Opracowanie i uzupełnianie materiałów na stronach internetowych: www.stowarzyszenie21.pl oraz 

www.piotrkowskialarmsmogowy.pl – materiały edukacyjne, informacyjne oraz infografiki związane w szczególności 

z prowadzoną działalnością pożytku publicznego;  

5. Udzielanie wywiadów i publikacje o tematyce antysmogowej i związanej z ograniczeniem wytwarzania odpadów;  

6. Informowanie o programach, z których można pozyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i na 

termomodernizację;  

7. Prowadzenie edukacji w zakresie ograniczania ilości odpadów i promowanie akcji „zero waste”;  

8. Projekt pn. Dbamy o miejsca pamięci – badanie dziejów. Odwiedziny w miejscu stracenia młodzieży Piotrkowa 

Trybunalskiego uczącej się na tajnych kompletach w okresie okupacji, informowanie o miejscach pamięci narodowej 

w Piotrkowie Trybunalskim i popularyzacja wiedzy w tym zakresie;  

9. Promocja turystyki – publikacja informacji o ciekawostkach krajoznawczych województwa łódzkiego. Organizacja 

Quizów i konkursów krajoznawczych; 

10. Realizacja projektu: Powietrze bez smogu-edukacja ekologiczna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu 

piotrkowskiego. Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi.  

 

W 2021 r. odbyły się Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia „21”, zwołane zgodnie ze Statutem stowarzyszenia oraz 

potrzebami związanymi z organizacją Stowarzyszenia. 

 

Ewa Cłapa 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „21” 

 

Marcin Chądzyński 

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „21” 

 

//właściwe podpisy w oryginale// 
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