Zaproszenie
Gmina Lubin
oraz
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

zapraszają na międzynarodową konferencję pt.

Wpływ spalania węgla na zdrowie
Konferencja pod honorowym patronatem
Ogólnopolskiej Koalicji "Rozwój Tak - Odkrywki NIE"
odbędzie się 29 listopada 2013 r. (piątek), w godz. 11.00 – 14.30
w Centrum Kultury MUZA w Lubinie, ul. Armii Krajowej 1
Zdrowie nas wszytkich jest sprawą zbyt ważną byśmy negatywny wpływ na jego stan zostawili w
rękach węglowych lobbystów i sprzyjającym im polityków!
W niedalekiej przeszłości wiele europejskich krajów miało, a Polska ciagle jeszcze ma, energetykę w
ogromnym stopniu opartą na węglu. Czas to zmienić - dzisiaj nie musimy już być tak bardzo zależni
od węgla. Chcemy obalić mit, że energetyka węglowa jest tania i bezpieczna. Jest zupełnie odwrotnie,
bowiem nie uwzględnia ona kosztów leczenia chorób i obniżenia poziomu jakości życia w wyniku
zanieczyszczenia środowiska. Ogromny rozkwit technologii znacząco wpłynął na rozwój
nowoczesnych technik diagnostycznych w medycynie. Dzięki nim nie tylko skuteczniej leczymy, ale
także o wiele więcej wiemy o przyczynach chorób. To tu tkwi recepta, by przerwać mechanizm
ciągłego wzrostu kosztów leczenia. Potrzebna jest profilaktyka. Wszędzie gdzie to możliwe trzeba
eliminować przyczyny chorób. Potrzebne jest nowe myślenie o rozwoju - o zdrowiu, gospodarce,
środowisku i energetyce. Tę problematykę chcemy poruszyć i przybliżyć na kolejnej organizowanej
pod patronatem Ogólnopolskiej Koalicji "Rozwój Tak - Odkrywki NIE" konferencji pt. "Wpływ
spalania węgla na zdrowie".

Zapraszamy
Irena Rogowska - Wójt Gminy Lubin
Jerzy Szumlański – Przewodnczacy Rady Gminy Lubin
Radosław Gawlik- Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA

29 listopada 2013, Centrum Kultury MUZA w Lubinie, ul. Armii Krajowej 1, godz 11.00

Program konferencji:
11.00 - otwarcie konferencji przez Irenę Rogowską – Wójt Gminy Lubin, Przewodniczącą
Ogólnopolskiej Koalicji "Rozwój Tak - Odkrywki NIE"

11.15 - 11.45 - prof. dr hab. inż. Jadwiga Więckowska, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego
w Lubinie: Czy możemy zrezygnować z wykorzystania węgla
11.45 - 12.15 - dr hab. Leszek Pazderski (Polska), Greenpeace Polska: Wplyw zdrowotny przyszlej
elektrowni Lubin na tle innych instalacji spalajacych wegiel brunatny w Polsce
12.15 – 12.30 - przerwa na kawę i herbatę. Breefing prasowy dla mediów
12.30 - 13.00 - Dr. med. Irmgard Emmrich (Niemcy), lekarka pracująca przez wiele lat w szpitalu w
Guben: Emisje zanieczyszczeń z elektrowni węgla brunatnego z punktu widzenia lekarza
13.00 - 13.30 - Łukasz Adamkiewicz, Health & Environment Alliance (HEAL): Transgraniczne koszty
ekonomiczne skutków zdrowotnych wywołanych emisjami z elektrowni węglowych w Europie
13.30 – 14.30 – dyskusja, moderator Radosław Gawlik
Konferencja będzie tłumaczona na język polski i niemiecki.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

