Chciałabym abyście PANIKOWALI
Tak do możnych tego świata zwróciła się nastoletnia Greta Thunberg, ikona światowej
walki o klimat, najbardziej znienawidzona przez polityków wszystkich szczebli
aktywistka klimatyczna

Nie miejmy złudzeń – to jest bal na Titanicu
Nasze pokolenia ludzi dorosłych zaprzepaściło przyszłość naszym dzieciom, wnukom, prawnukom etc.
Zepsuło wszystko co mogliśmy zepsuć i na każdym polu relacji ze środowiskiem przyrodniczym.
Przez lata naukowcy i organizacje pozarządowe bili na alarm … ale nikt ich nie słuchał.

Eksperci nie mają złudzeń, że wchodzimy w okres serii kolejnych kryzysów pandemii, głodu,
klimatycznych migracji setek milionów ludzi, ekstremalnych upałów, susz, gradobicia, powodzi i
podtopień, zerwanych dachów, zburzonych linii energetycznych, przerw w dopływie prądu,
zniszczonych upraw i drożyzny art. żywnościowych, skokowy wzrost kosztów kredytów, składek
ubezpieczeniowych, spadek zyskowności, firm, krach na rynku nieruchomości, podwyżka podatków i
wzrost cen.
Brak wody do chłodzenia naszych elektrowni węglowych spowoduje „blackout” – stanie energetyka,
przemysł, transport, handel, zamknięte zostaną szpitale, kraj poniesie straty ludzkie jak na wojnie.
Woda już wkrótce stanie się najcenniejszym, deficytowym zasobem.
Nasza i naszych dzieci starość będzie walką o wodę, schłodzenie organizmu, utrzymanie standardu życia
czy wręcz o egzystencję.

Pewnego roku zima w Polsce będzie tak ciepła, że
niemożliwa stanie się uprawa roślin ozimych – trzeba je
będzie zatem sprowadzać z zagranicy. Dodatkowo
temperatura przyspiesza wytwarzanie i rozwój kwiatów, a
jeśli okres, w którym pszczoły mogą zbierać nektar,
przestanie się pokrywać z okresem kwitnięcia, mamy
problem – bo niezapylone kwiaty nie zawiążą owoców.
Czeka nas przyszłość, w której lata najcieplejsze będą
przynosiły na naszych terenach temperatury, jakich nie
było na obszarze obecnej Polski od milionów lat.

Nie będzie też gajów pomarańczowych, ponieważ
cytrusy nie tylko potrzebują długiego dnia (przez
większą część roku), są także wrażliwe na mrozy i
przymrozki oraz nie lubią nadmiernego zalewania wodą
korzeni. Nowe szkodniki roślin uprawnych i chorób
bydła zmniejszą efektywność rolnictwa.
Nie będzie też choinek na gwiazdę i lasów sosnowych.

Kg za 20 zł ?
Niektórzy jednak mówią, że ocieplenie klimatu jest w Polsce korzystne,
bo wydłuża okres wegetacyjny roślin. Nieprawda! Do lepszych plonów
nie jest potrzebna wyższa temperatura i stężenie CO2, ale szereg innych
czynników. Np. nie będzie można już uprawiać ulubionej bulwy Polaków
– ziemniaka, bo to bardziej zimnolubna roślina. Pyry z importu nie będą
kosztować kilku złotych za kg, a kilka razy więcej. No, chyba, że będą u
nas genetycznie zmodyfikowane.

Panowie
„Ratujmy świat nie dla kolejnych pokoleń ale dla… taniego piwa!”
Bo wzrost temperatury na Ziemi to dramat dla… miłośników piwa.
Klimatyczna katastrofa dotknie bowiem producentów jęczmienia,
czyli podstawowego surowca potrzebnego do produkcji piwa.
Wśród krajów dotkniętych klęską wymienia się jednym tchem
obok Belgii, Kanady i Danii właśnie Polskę.
Piwo będzie po prostu napojem luksusowym, potwornie drogim.

… i Panie
W ciągu najbliższych dekad znikną z krajobrazu sosny, najpopularniejszy
gatunek drzew, a świerki bożonarodzeniowe będą tylko z importu.
Nie będzie grzybobrań oraz wielu owoców i warzyw z ogródka.
Jeżeli szóstka w rzucie kostką oznacza ekstremalne zjawiska pogodowe,
to ostatnio wypada ona coraz częściej

Głośni negacjoniści klimatyczni mówią o ekooszołomach i sekcie naukowców
Dobra strona pandemii – bardziej zaczęliśmy słuchać naukowców

97% prac naukowych potwierdza, że za obecne zmiany klimatu
odpowiada człowiek. Głównym powodem zmian są EMISJE GAZÓW
CIEPLARNIANYCH z ludzkiej aktywności
Dzisiaj nie może być przypadku ignorowania Kopernika czy Galileusza
– weryfikacja hipotez naukowych jest precyzyjna

97%

Nie ma liczącej się organizacji naukowej, która neguje globalne
ocieplenie i wpływ nań ludzkości

Kosmiczne przyczyny zmian klimatu na Ziemi
wskazują, że powinno następować OCHŁODZENIE,
ale jest odwrotnie. Nawet takie naturalne
przyczyny zmian nie zwalniają nas z konieczności
redukcji emisji gazów cieplarnianych i opóźniania
zmian klimatycznych.

Stracone dekady
Pierwszy raport dla polityków dotyczący globalnego ocieplenia
powstał w 1966 r. Od tego czasu nie podjęto żadnych skutecznych
działań na poziomie międzynarodowym, także po podpisaniu w
2015 r. przez 196 krajów Porozumienia Paryskiego o ograniczaniu
emisji gazów cieplarnianych. Nie widać woli, bo horyzont myślenia
polityków to kolejne wybory.
Na ścieżce pozwalającej spełnić paryskie porozumienie są tylko 2
kraje, słownie – d-w-a: Maroko i Gambia. Tylko kilka krajów na
świecie wciąż nie robi nic - lub prawie nic - by zapobiec
katastrofie klimatycznej. To Arabia Saudyjska, Rosja i Polska.
Ograniczenie najgorszego - emisji gazów podgrzewających atmosferę planety - jest
obowiązkiem Poznania, który powinien aktywnie dołączyć do 400 miast świata, które
zadeklarowały taką wolę (organizacja NAZCA). Celem jest neutralność klimatyczna
Miasta – osiągniecie równowagi między emisjami CO2, a pochłanianiem gazu
z atmosfery. Głównie przez naturalne pochłaniacze jak gleba i lasy.
A NIE BĘDZIE TO ŁATWE. Oportunizm, brak zdolności strategicznej i brak szacunku dla
faktów oraz wiedzy rządzących miastem w XXI w. spowodował, że dziś w wielu
sprawach nie mamy możliwości manewru lub okupione musi być dużymi nakładami.
A co gorsza wciąż popełniane są te same błędy i nie widzi się sprzeczności w
działaniach z wiedzą naukową oraz tendencjami, jakie od dekady, dwóch widoczne w
progresywnych miastach świata.

Straszenie ma jednak mizerny
efekt
… więc lepiej powiedzieć, że z drugiej strony
dzisiejsza rosnąca świadomość społeczna nt.
kryzysu klimatycznego jest szansą na
przebudowanie świata, z korzyścią dla ludzkości,
wzrostu dobrostanu mieszkańców, zachowania
środowiska przyrodniczego dla kolejnych pokoleń.
SZANSĄ. Dlatego NGOsy protestami i strajkami
wymogły na władzy naszego Miasta Panel
Obywatelski (ósmy w Polsce).

Panel Klimatyczny:
Nie chodzi o stworzenie rekomendacji dla prezydenta. Chodzi o to, aby zostały
wypełnione.

Szacunek dla Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Od Londynu przez cały świat.
Obudził miliony ludzi na planecie

Panel prochu nie wymyśli, wiadomo co miasto
powinno czynić, panel natomiast powinien
nadać rangę poszczególnym rekomendacjom,
uszczegółowić je jeśli trzeba, rekomendować
stosowne środki finansowe, zwrócić uwagę na
sprzężenia zwrotne i pilność wdrożeń.

Już przed laty KDO, grupa niezależnych ekspertów organizacji pozarządowych,
ze wsparciem naukowców poznańskich uczelni, opracowała 50 rekomendacji
dla prezydenta. Tyle, że ani władze Miasta, ani Radni Miasta nie zainteresowali się
problemem. Czy zainteresują się teraz?

Inni już zaczęli myśleć i działać
Prezydent Warszawy zapowiada przygotowanie tzw. planu zielonego
miasta, klimatyczny panel obywatelski przygotował kilkadziesiąt
rekomendacji energetycznych dla miasta
Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce przystąpiło do sieci C40,
skupiającej 100 największych miast świata, które mają największe
ambicje w zakresie walki z kryzysem klimatycznym. Dążenie do
neutralności klimatycznej oznacza, że stolica do 2050 roku wyeliminuje
emisję gazów cieplarnianych
Kraków do 2030 roku ma się stać miastem neutralnym klimatycznie.
Nowa strategia zakłada inwestycje w zielony transport
i termomodernizację budynków
Wrocław ogłosił alarm klimatyczny. Do 2050 roku miasto chce stać się
zeroemisyjne

Wiele Miast świata ma już plany osiągniecia neutralności klimatycznej
w kolejnych 2-3 dekadach. Są miasta, które już są neutralne
klimatycznie = samowystarczalne energetycznie

Poznań i My

Sama adaptacja Miasta do zmian
klimatycznych nie wystarczy, potrzebne
jest przeciwdziałanie zmianom klimatu.
Po to, aby ustabilizować klimat,
a przynajmniej opóźnić katastrofalne
zmiany klimatyczne, dając czas inżynierii
klimatycznej.

Ważne są nasze indywidulne wybory, jak korzystanie jak najwięcej
z transportu publicznego, ograniczenie podróży turystycznych
samolotami, jedzenia czerwonego mięsa, zakupoholizmu, sortowanie
odpadów, by odzyskać surowce, oszczędzanie energii, gdzie tylko się
da, kupowanie tylko produktów firm, które nie szkodzą środowisku.
Wiele rzeczy po prostu nie da się zrobić, np. zaprzestania oglądania
wideo przez Internet - w 2018 r. to było odpowiedzialne za emisję
podobnej ilości CO2, co cała Hiszpania.

.

Ciągle aż 81 proc. energii czerpiemy ze spalania paliw
kopalnych – węgla, ropy i gazu, mega zwiększając
przy tym obecność gazów cieplarnianych w
atmosferze
Na jednego człowieka przypada średnio emisja trochę
ponad 5 ton CO2 rocznie, a szacowany przez naukowców
poziom za którym grożą nam galopujące zmiany klimatu, to
1 tona CO2 na osobę rocznie. Dla porównania, średniej
wielkości drzewo absorbuje rocznie około 5 kg CO2. Oznacza
to, że potrzeba aż 1000 drzew, żeby uporać się z emisją
generowaną przez pojedynczą osobę. Amerykanin lub
Australijczyk potrzebowałby na to aż blisko 5000 drzew.
A Poznań nie jest z gumy, rozwija się!!! Gdzie sadzić?

Dla stabilizacji klimatu liczy się każdy
nie wyemitowany kg CO2 i metanu CH4

Nade wszystko ścinajmy emisje gazów
cieplarnianych, jak i gdzie tylko się da

Dwutlenek węgla, który emitowany jest przez wysokie kominy
elektrowni węglowych i przyczynia się do zmian klimatu - na nasze
zdrowie bezpośredniego szkodliwego wpływu nie ma. Natomiast
smog z niskiej emisji przyczynia się do przedwczesnej śmierci 46 tyś.
czy nawet 100.000 tys. Polaków rocznie (obliczenia naukowców)

Marnujemy czas
… rozmawiając o smogu
Zdaniem ekspertów spalanie węgla w domach stanowi
daleko mniejszy problem z punktu widzenia zmian
klimatu niż energetyka zawodowa! (choć bardzo ważny z
punktu widzenia wpływu na smog).
Francuski narodowy 150 osobowy panel
obywatelski w sprawie klimatu debatował tylko co
robić, by obniżyć emisje gazów cieplarnianych!
Zmiana klimatu to coś bardziej odległego od
codzienności, rozproszonego, przesuniętego w
czasie, … ale konsekwencje będą katastrofalne, dużo
gorsze niż smogowe. Ale smog czujesz i widzisz,
gazów cieplarnianych – nie. Dlatego też myli się te
dwa różne zjawiska i najczęściej sprowadza dyskusje
do smogu. Na zarzuty o pasywność wobec kryzysu
klimatycznego politycy i urzędnicy odpowiadają, że
walczą, że smogiem.

Smog zabija człowieka, zmiany klimatu zabijają … planetę
Bardzo niefortunnie koordynator panelu z woli Miasta
narzucił panelowi temat węgla … sprowadzający się - jak
widać z kilku prezentacji - głównie do smogu i walki z nim,
do palenia pelletem, kopciuchów, dotacji, ubóstwie
energetycznym

Gazy cieplarniane i smog są odrębnymi zjawiskami, które mają zasadniczo
wspólne źródła: emisje zanieczyszczeń do powietrza: wysokie kominy
elektrowni oraz niskie kominy naszych domów i rury wydechowe naszych aut.
Mówiąc o smogu, mamy na myśli przede wszystkim pył zawieszony PM10 i
PM2,5, wraz ze wszystkimi substancjami, które w pyle znajdziemy, na przykład
benzo[a]pirenem. Toksyczne powietrze zawiera też inne związki chemiczne:
dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), ozon (O3) czy tlenek węgla
(CO).
Najbardziej znaną przyczyną zmiany klimatu jest emisja tak zwanych gazów
cieplarnianych, czyli głównie dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) oraz
podtlenku azotu (N2O). Na nasze zdrowie bezpośredniego szkodliwego wpływu
nie mają. I żaden z nich nas nie interesuje, gdy patrzymy na smog.

Paradosem jest pożądany wpływ aerozoli
zanieczyszczeń powietrza na schładzanie
atmosfery. Są one niezbędne dla stabilizacji
klimatu. Prace badawcze pokazują, że obniżenie
cywilizacyjnych emisji aerozoli o 35% – np. w
skutek światowego lockdownu – podniosłoby
średnią temperaturę planety o dodatkowy 1°C po
upływie zaledwie kilkudziesięciu dni. Wyłączenie
gospodarki świata może wyprowadzić
antropogeniczne ocieplenie Ziemi poza pułap 5°C.
Kochajmy pewne zanieczyszczenia powietrza
ale nie dwutlenek węgla CO2

Chłodzący wpływ aerozoli jest
szacowany nawet na 0,7°C

Próba dużego ograniczenia emisji aerozoli
(zanieczyszczeń) gwarantuje szybki wzrost średniej
temperatury Ziemi o wartość odpowiadającą
poziomowi dokonanej redukcji. Ten fakt zwykle
przemilcza się lub neguje.

Jedna z rozpatrywanych opcji inżynierii
klimatycznej zakłada rozpylenie aerozoli siarki w
atmosferze.

Wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego oraz
węgla + ich spalanie wprowadza do atmosfery
gigantyczne ilości gazów podnoszących
temperaturę całej planety

Zastąpienie węgla, ropy naftowej i gazu
czystszymi paliwami alternatywnymi jest
najważniejszym wyzwaniem ludzkości u progu
katastrofy klimatycznej

Gaz i olej opałowy, tak jak węgiel w żadnej postaci
nie są paliwami ekologicznymi

Jak?
•
•

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych (zastępowanie paliw kopalnych
odnawialnymi OZE i atomem (?), niespalanie śmieci)
Obniżanie zużycia energii (zwiększenie efektywności energetycznej w
przemyśle, budownictwie, transporcie, w rozrywce, życiu prywatnym)

Wiele z tego może wykonywać Poznań

REKOMENDACJE -

wpierw ogólnie

Odejście od węgla w polskiej energetyce i
ogrzewnictwie jest przesądzone. Zgodził się na to
nawet rząd polski, który dotąd bronił górnictwa, jak
niepodległości. Więc pytanie czy Poznań ma
odchodzić od węgla jest pytaniem bezzasadnym.
Debatujmy nad pytaniem „Jak i jak szybko” Poznań
ma zredukować emisje gazów cieplarnianych, by
dążyć do neutralności klimatycznej

Wciąż miasto buduje się głównie dla samochodów, inwestycje
komunikacyjne pochłaniają lwią część wydatków inwestycyjnych Miasta.
Pod nowe zadania środowiskowe praktycznie nie wydaje się pieniędzy
miejskich. Na wykup, nawet cennych terenów zieleni nieurządzonej, w
ogóle nie przeznacza się środków. Taki rozwój Miasta to stan
ekologicznego przestrzelenia i żadnej dbałości o stabilizację klimatu.
Motoryzacja to poważne źródło emisji CO2 na terenie Poznania. Najłatwiej,
najszybciej i najtaniej uzyskać zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych właśnie z
motoryzacji. Należałoby zmniejszyć liczbę aut osobowych na poznańskich ulicach.
Ale to zadanie wydaje się być najtrudniejsze wobec oporu społecznego. Jak mówią
Czesi „to se ne da”.
Podobnie jak zakaz jeżdżenia paliwożernymi SUV-ami, quadami i wyścigów
samochodowych na torze Poznań.

Jeżeli więc węgiel w energetyce ma
przechodzić do historii …
Poznań w kwestii redukcji emisji gazów cieplarnianych
może zdziałać całkiem wiele: stawiając na (wdrażając) i
promując:
energetykę słoneczną,
pompy ciepła,
biogaz,
wodór
i efektywność energetyczną.
Z powodów ekonomicznych zapewne w Poznaniu zostaną
wymienione dwa bloki węglowe elektrociepłowni Karolin
na bloki gazowe. Dla klimatu jednak przechodzenie wielkich
instalacji z węgla na gaz ziemny to tylko PRZYSPIESZANIE
efektu cieplarnianego !!!

Metan CH4 w gazie ziemnym jest 25x groźniejszy niż
CO2. A gaz zawsze będzie się ulatniał bo nie ma szans
na doskonałą szczelność wydobycia i instalacji.
Szacunki mówią o 3-7% strat, co daje astronomiczne
ilości wpływające na globalne ocieplenie.

Na czoło możliwych do realizacji zadań wysuwa się zdecydowane zwiększenie
efektywności energetycznej nowo budowanych i już istniejących budynków
publicznych przez stosowanie energooszczędnych technologii w
budownictwie (termomodernizacji, wentylacji z odzyskiem ciepła i
budownictwa pasywnego). Poznań deklaruje, że będzie oszczędzać energię
we współpracy z Politechniką Poznańską. Bardzo dobrze! Byle nie ograniczyło
się to tylko do podpisania deklaracji

REKOMENDACJA 1
Rekomenduje się przeprowadzenie szerokiej i jak najszybszej
termomodernizacji oraz instalacji wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepła w obiektach publicznych, w pierwszej kolejności
w placówkach edukacyjnych i oświatowych, a także
przygotowanie programu wsparcia technicznego, prawnego i
finansowego dla takich modernizacji, dla indywidualnych i
prawnym właścicieli budynków mieszkalnych i biznesowych.

Katowice

W centrum Miasta należy utworzyć - wzorem Katowic - miejskie
biuro doradztwa energetycznego, gdzie osoby fizyczne i prawne
mogłyby uzyskać bezpłatne porady energetyczne i wszechstronną
pomoc urzędników u realizacji proekologicznych przedsięwzięć.

REKOMENDACJA 2

Gaz w małych (indywidualnych) piecach i ciepłowniach
(ze względu na ich małą sprawność, w przypadku węgla
i generowanie smogu) jest najmniej złym paliwem
kopalnym

Rekomenduje się wprowadzenie na terenie Miasta zakazu palenie w
urządzeniach grzewczych węglem i olejem opałowym, a więc paliwem
kopalnym, nieodnawialnym i wysoce emisyjnym (smog i emisja CO2).
Zakaz powinien wejść w życie 1 stycznia 2024 r. wraz z dniem zakazu
używania kopciuchów, a zapisanym w uchwale antysmogowej Sejmiku
Wielkopolskiego. Aby nie było to uderzenie w tysiące osób ze sfery
ubóstwa energetycznego, w ich rodziny wiążące koniec z końcem, w
ludzi najmniej zamożnych, dla których ciepło i zdrowie rodzin w słabo
ogrzewanych mieszkaniach jest ważniejsze niż smog i emisja CO2,
władze Miasta dla ludzi tracących najtańsze źródła ogrzewania powinny
opracować program osłonowy na kilka kolejnych lat.
Zasadniczej zmianie powinny ulec zasady programu dotacji do wymiany
kopciuchów Kawka Bis uwzględniające utworzenie zespołu mobilnych
doradców, którzy ludziom mniej zorganizowanych i starszym, w terenie
kompleksowo pomagać będą w wymianie kopciuchów na ciepło
sieciowe, gaz czy OZE.

REKOMENDACJA 3
Rekomenduje się intensywne działania Miasta w kierunku uzyskiwania
jak największej samowystarczalności energetycznej, co będzie
zmniejszało uzależnienie od czynników polityki energetycznej, poprzez
wdrażania systemów fotowoltaicznych, paliwa wodorowego, pomp
ciepła, biogazowni i innych innowacyjnych technologii pozyskiwania
energii alternatywnej.
Wytwarzanie przez Miasto takiej ilość energii, aby móc ograniczyć
korzystanie z wysokonapięciowych sieci przesyłowych w przypadku
awarii sieci energetycznych zapewni bezpieczeństwo energetyczne
Miastu.

REKOMENDACJA 4
Miasto należy optymalizować nie pod
samochody prywatne, ale pod pieszych, rowery
i transport miejski. Dobra, wysokiej jakości
komunikacja publiczna wszędzie, gdzie to
możliwe oraz planowanie przestrzenne kierujące
się najnowszymi trendami mogą zmniejszyć
emisje zanieczyszczeń powietrza, w tym gazów
cieplarnianych, nie powodując spadku jakości
życia

REKOMENDACJA 5
Miasto powinno wybierać tylko partnerów, którzy dostarczą
wyłącznie produkty i usługi, które będą pozwalały zmniejszyć
emisję CO2 do powietrza i smog transportowy, a więc kierować się
nie tylko użytecznością czy kosztem, ale i ekologią. Ponadto w SIWZ
(specyfikacji przetargów) należy zawierać klauzulę o niskoemisyjnej
gospodarce podmiotów biorących udział w przetargach, tak aby
oferenci nie szkodzili środowisku emitując zanieczyszczenie
powietrza z nienormatywnych urządzeń grzewczych i
energetycznych, przestrzegali zasady segregacji odpadów, a usługi
dla miasta realizowali za pomocą pojazdów ciężarowych i
osobowych spełniających normy emisji od Euro 1 do Euro 5
(stopniowo przechodząc do normy tylko najwyższej).

REKOMENDACJA 6

(paliwo drzewne)

Ślad węglowy

Rekomenduje się władzom Miasta podejmowanie działań
lobbystycznych na forum ogólnopolskimi na rzecz likwidacji barier dla
rozwoju energetyki zeroemisyjnej, rozproszonej i obywatelskiej. Na
szczeblu miejskim konieczna jest kampania informacyjna na rzecz
powszechnego programu głębokiej poprawy efektywności
energetycznej budynków spółdzielczych, wspólnot i prywatnych, tak
aby jak najwięcej nowo budowanych domów było wysoce
efektywnych i miało zainstalowaną fotowoltaikę oraz elektryfikację
ogrzewania poprzez zastosowanie pomp ciepła, a więc promowanie
domów, które praktycznie nie korzystałyby z energii z zewnątrz.
Potrzeba uświadamiać inwestorom, że lepiej przeznaczyć pieniądze
na OZE niż na gaz, który za 10-15 lat będzie postrzegany dokładnie
tak, jak dzisiaj węgiel, a ogromne pieniądze zostaną utopione w
infrastrukturze, która ze względu na ochronę klimatu będzie musiała
zostać wycofana w kolejnej dekadzie.

Dobrobyt i szczęście
obywateli, a nie gonienie za
wzrostem PKB jest nam
najbardziej potrzebne
Nie eksploatacja przyrody na skalę nie
pozwalającą na jej regenerowanie się,
ale rozwój zrównoważony dla przyszłych
pokoleń jest konieczny

Kryzys klimatyczny to nie katar, nie minie,
a przyniesie nieszczęścia dla setek milionów ludzi
na świecie już za kilka dekad. Polacy też ucierpią.
„Najgorszą rzeczą jaką można zrobić to nic nie zrobić”
Pandemia nie unieważniła katastrofy klimatycznej. Jedynym
sposobem na wyjście z kryzysu ekonomicznego i
przymusowego zamrożenia gospodarki wg liderów Unii
Europejskiej jest realizacja Zielonego ładu – dekarbonizacja
gospodarki i przestawienie energetyki na paliwa
alternatywna (OZE + atom[?]). W tym jest też rola Poznania

prezentacja: wiesław rygielski
KDO ds. środowiska
Poznań

Koalicja Antysmogowa Bye Bye Smog
Poznan

Greta Thunberg na światowym forum ekonomicznym w Davos:
„Działajcie, jakby wasz dom płonął, bo on płonie”

