
                             

Klub Przyjaciół Ziemi, Grupa Lokalna Greenpeace i Klub – Galeria LUKA 
zapraszają na

KLIMATYCZNĄ ŁÓDŹ

czyli ekologiczną akcję obywatelską, a w niej: pokaz filmów, możliwość 
własnoręcznego ozdobienia eko-toreb, koncert zespołu PaliSie! oraz 

szansa na podniesienie świadomości na temat klimatycznych zagrożeń 
dla regionu łódzkiego. Dobry klimat Łodzi i okolic to nie tylko atmosfera 
naszego miasta, ale także troska o jego środowisko naturalne. Impreza 

bezpośrednio nawiązuje do planów budowy kopalni odkrywkowej w 
Rogoźnie.

Miejsce i czas: wtorek  24 marca, Klub – Galeria Luka, ul. Zgierska 26

17:30 Start. Wstęp: 0 zł

18:30 Film „Niewygodna prawda" – reż. Davis Guggenheim USA, 2006
Film  dotyczy  zmian  klimatycznych  na  Ziemi,  ukazuje  dramatyczną  sytuację  efektu 
cieplarnianego. Stawia pytanie czy na ratowanie Ziemi nie jest już za późno.

20:00 Parę słów od organizatorów + reportaż Greenpeace „Ziemia na Krawędzi”.

20:30 Dyskusja i konfrontacja poglądów dla zainteresowanych.

21:00 Koncert zespołu reggae PaliSie! (www.myspace.com/palisie).

Wszystkim chętnym oferujemy eko-torbę Klubu oraz możliwość 
własnoręcznego ozdobienia jej szablonem Klimatycznej Łodzi autorstwa 
Pawła Kupczaka. Przez cały wieczór będą działały punkty informacyjne 

Greenpeace i Klubu Przyjaciół Ziemi, gdzie można napisać petycję 
przeciwko budowie kopalni.

http://www.myspace.com/palisie
http://www.filmweb.pl/o61142/Davis+Guggenheim


Powstanie kopalni odkrywkowej w Rogóźnie będzie miało wpływ na zmianę klimatu całego 
regionu  łódzkiego  –  praktycznie   przestaną  istnieć  lasy:  sokolnicki,  szczawiński  i  łagiewnicki. 
Zagrożone są również Rosanów, Grotniki. Co więcej, dotychczasowe wody powierzchniowe, w tym 
rzeki,  stawy  rekreacyjne  oraz  stawy  rybne  zostaną  osuszone  na  skutek  powstania  leja 
depresyjnego.  Plany  eksploatacji  węgla  brunatnego  ze złoża Rogóźno  niosą  ze  sobą ogromne 
zagrożenie katastrofą ekologiczną,  zniszczenie zasobów solanki  występujących na tym terenie i 
niebezpieczeństwo problemów społecznych, które dotkną tysiące ludzi. Rozwój energetyki opartej 
na  węglu  nie  jest  także  właściwą  odpowiedzią  na  palący  problem  niebezpiecznych  zmian 
klimatycznych, który wymaga przestawiania gospodarki na niskowęglową i efektywną energetycznie 
(źródło: kampania Greenpeace). 

24 marca zapraszamy wszystkich, którym nieobojętny jest 
klimat Łodzi i jej okolic. Niech będzie to szansa na 

powiększenie przestrzeni obywatelskich działań, niezależnie od 
stanowiska wobec budowy kopalni – cenna będzie wymiana 

poglądów w tej sprawie.

Projekt  Klub  Przyjaciół  Ziemi  realizowany  jest  dzięki  wsparciu  udzielonemu  przez  Islandię,  Liechtenstein  i 
Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
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