Konferencja Prasowa w Przyjezierzu - Zaproszenie
„Przyszłość nowych odkrywek węgla brunatnego w Polsce" to temat przewodni organizowanej przez
Stowarzyszenie „EKO – PRZYJEZIERZE” wraz z Fundacją „Rozwój Tak -Odkrywki Nie” - IV
KRAJOWEJ KONFERENCJI EKOLOGICZNEJ.
Honorowy patronat na konferencją przyjął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki.
Data i godzina rozpoczęcia: 25 luty 2016 (czwartek) g. 10.00
Miejsce: Zakład Aktywizacji Zawodowej (ZAZ) przy ul. Świerkowej 11,

88-324 Przyjezierze, gmina

Jeziora Wielkie (powiat mogileński).
O godz. 12.00

w przerwie spotkania,

przewidziana jest konferencja prasowa z udziałem

organizatorów oraz ekspertów - w tym: dr hab. Juliana Chmiela z UAM w Poznaniu, dr Benedykta
Peplińskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dr Michała Wilczyńskiego, byłego Głównego
Geologa Kraju.
Kontakt: Józef Drzazgowski, prezes Stowarzyszenie „EKO – PRZYJEZIERZE”

e mail:

jozefdrzazgowski@onet.eu, tel. 661 863 478.
Informacja prasowa:
Samorządowcy w tym: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przewodnicząca Komisji Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, starostowie, burmistrzowie,
wójtowie, eksperci, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy gmin zagrożonych odkrywkami węgla
brunatnego z całej Polski zbiorą się po raz kolejny podczas dorocznej KRAJOWEJ KONFERENCJI
EKOLOGICZNEJ by odpowiedzieć na pytanie „ ... czy musimy otwierać w naszym kraju nowe odkrywkowe
kopalnie węgla brunatnego , a jeśli tak to czy i kto chciałby za to zapłacić ? ”
Dowiemy się jakie jest podejście do finansowania nowych inwestycji węglowych przez największe instytucje
finansowe w Europie, a także jakie są prawdziwe konsekwencje oraz koszty ewentualnej budowy kopalni
odkrywkowych węgla brunatnego np. w Wielkopolsce czy na Kujawach.
Marcin Popkiewicz wybitny analityk, laureat nagrody „Dziennikarze dla klimatu” autor fascynującego
bestsellera "Świat na rozdrożu" odpowie „.. po co światu potrzebna jest rewolucja energetyczna ?” .
Konferencja „Przyszłość nowych odkrywek węgla brunatnego w Polsce" potrwa do piątku 26.02.16. Tego
dnia odbędą się dedykowane głównie lokalnym samorządom, otwarte warsztaty dotyczące opracowywania
planów gospodarki niskoemisyjnej, które prowadzone będą przez ekspertów z Instytutu na Rzecz
Ekorozwoju. Wyjątkowy charakter konferencji nada odbywające się równolegle spotkanie Ogólnopolskiej
Koalicji "Rozwój TAK -Odkrywki NIE" z udziałem liderów i aktywistów ruchów „anty odkrywkowych”
Wielkopolski oraz województw: Lubuskiego, Dolnośląskiego, Łódzkiego i Kujawsko- Pomorskiego.
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