Serwis Stopep.org o ochronie klimatu na
Pomorzu
Od kilku miesięcy działa specjalny serwis Stopep.org poświęcony ochronie Pomorza przed budową
Elektrowni Północ. Strona powstała by dostarczyć rzetelnych informacji na temat zagrożeń, jakie
niesie za sobą budowa Elektrowni Północ.
Od kilku miesięcy działa specjalny serwis Stopep.org poświęcony ochronie Pomorza przed
budową Elektrowni Północ. Strona powstała by dostarczyć rzetelnych informacji na temat
zagrożeń, jakie niesie za sobą budowa Elektrowni Północ i umożliwić społeczeństwu
aktywny udział w prowadzonych postępowaniach.
„Wieloletnie wykorzystywanie procesów spalania węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła
umożliwiło sprawdzenie skutków, jakie powodują one w świecie człowieka i przyrody. Nie są to
skutki, które można lekceważyć. Ewentualna budowa Elektrowni Północ, nieodwracalnie zmieni
oblicze Pomorza, a także może przyczynić się do zmian, które swoim oddziaływaniem przekroczą
granice regionu i Polski” – można przeczytać na stronie Stopep.org.

Zachęcamy do odwiedzania Serwisu Stopep.org
Serwis uzupełnia i porządkuje doniesienia oraz stanowi przeciwwagę do nasilonej działalności
medialnej inwestora. Prezentuje bieżące informacje dotyczące inwestycji, aktualny stan prawny,
wpływ inwestycji na środowisko, fakty i mity na temat elektrowni, walory przyrodniczo-kulturowe
regionu zagrożonego budową największej w Polsce elektrowni węglowej. Serwis zawiera też zestaw
fotografii z terenu.
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Warto przypomnieć, że niespełna dwa miesiące temu na temat inwestycji szeroko pisał miesięcznik
Dzikie Życie (numer 4/2013). W miesięczniku w artykule „Pomorze rozgrzane elektrownią” sytuację
Pomorza w kontekście planowanej budowy elektrowni Północ opisała Olga Sypuła, rejon Kociewia
zaprezentował Mariusz Śledź, w rozmowie z prof. Janem Popczykiem „Energetyka prosumencka to
przyszłość” można poznać zagrożenia wynikające z budowy elektrowni, dr Andrzej Kassenberg w
wywiadzie „Musimy bardziej zadbać o klimat” omówił sytuację ochrony klimatu, wreszcie o
zrównoważonym rozwoju w wywiadzie „Martwi mnie przyszłość naszego świata” mówił Radosław
Gawlik. Zachęcamy do lektury.
Zachęcamy także do polubienia strony na facebooku poświęconej elektrowni Północ. Znaleźć można
tam dodatkowe komentarze oraz inne wpisy powiązane z tematyką energetyczną.

Polub Stopep na facebooku
Kontakt z Serwisem Stopep.org:
e-mail: kontakt@stopep.org

Serwis Stopep.org o ochronie klimatu na
Pomorzu

2

