
KLIMAT? DOTYCZY  
NAS WSZYSTKICH!

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ O KLI-
MACIE I DAJ SIĘ ZAINSPIROWAĆ!

GDZIE ZACZĄĆ?

TUTAJ PREZENTUJEMY  
CZĘŚĆ NASZEJ INICJATYWY

Film na Youtube               Posty na Instagramie 

KTO JUŻ JEST Z NAMI

JAKIEGO JĘZYKA UŻYWASZ  
W DOMU?

CHCESZ ZROBIĆ COŚ  
W SWOJEJ OKOLICY?

Zmiany klimatyczne dotyczą nas wszystkich.  
Ich efekty są już odczuwalne także w Monachium.  

Miasto to chce osiągnąć neutralność klimatyczną w 2035 r.  
Chcemy pokazać, co można wspólnie zdziałać.

Finansowanie: Departament pracy i gospodarki stolicy kraju związko-
wego Monachium | Spardabank | Selbach-Umwelt-Stiftung | Heidehof 
Stiftung | Münchner Freiwillige – wir helfen e.V. | Leocor gGmbH
Wsparcie: Klimacafé München | oekomm e.V. | Parents 4 Future Mün-
chen | München kocht! Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu prawa prasowego:  

Leocor gGmbH, Sickenberger Straße 12, 80997 Monachium

CHCESZ DO NAS DOŁĄCZYĆ?

Czekamy na ludzi, którzy wesprą naszą sprawę: w 
ramach wolontariatu, przekazując darowiznę lub jako 
osoby wspierające. Skontaktuj się z nami na adres  
info@leocor.org. Dziękujemy!

Chcesz dowiedzieć się więcej?  
W takim razie poszperaj w informacjach na naszej stronie 
internetowej i sprawdź rozwiązanie quizu klimatycznego. 

A może chcesz od razu przejść do działania?  
Wyszukaj jedną z naszych wspólnych akcji opublikowanych 
na stronie internetowej i przyłącz się. Ochrona klimatu w 
większym gronie to dobra zabawa!

www.leocor.org/klimainitiative-muenchen

Kim jesteśmy?  
„Inicjatywa klimatyczna – Monachium” to zespół zaangażo-
wanych osób mieszkających w Monachium, które kochają 
swoje miasto i chcą zaangażować się w działania na rzecz 
ochrony klimatu i środowiska.

Co chcemy osiągnąć?  
Chcemy zaangażować osoby mieszkające w Monachium w 
kwestie ochrony klimatu i środowiska, aby sprawy ruszyły z 
miejsca!

Chcemy dotrzeć do wszystkich osób żyjących w Mo-
nachium – również tych, dla których niemiecki nie jest 
językiem ojczystym. Dlatego pracujemy nad tłumaczeniami 
naszych materiałów.  
Chcesz nam w tym pomóc? Skontaktuj się z nami na adres 
info@leocor.org.

Nasza propozycja: We wszystkich dzielnicach miasta zor-
ganizować comiesięczne spotkania poświęcone klimatowi, 
na których mieszkańcy będą mogli się spotykać w celu 
podjęcia lokalnych inicjatyw. Kilka już się odbywa – i będzie 
ich coraz więcej!

Każde spotkanie jest poświęcone innemu ekscytującemu 
tematowi (np. jak niedrogo przygotowywać zdrowe i przy-
jazne dla klimatu posiłki, jak stworzyć wyspę życia lub zain-
stalować elektrownię balkonową, jak przygotować ziemię). 

Masz propozycję? Podziel się nią z innymi!  
Spotkania potrzebują wkładu uczestników. A może po  
prostu wpadniesz na chwilę, aby poznać nowych, cieka-
wych ludzi? W takim razie skontaktuj się z nami na adres 
info@leocor.org.



CO MOŻEMY ZROBIĆ? SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ  
O KLIMACIE!*

PROBLEM

CO MOŻE SIĘ STAĆ?

Politycy muszą stworzyć struktury i zachęty promujące zachowa-
nia przyjazne dla klimatu, a jednocześnie znaleźć dość odwagi, 
aby unikać tych, które są dla niego szkodliwe. W tym celu koniecz-
na jest presja ze strony nas wszystkich. Liczy się każdy głos.

Dodatkowo wszyscy możemy przyczynić się do ochrony klimatu 
i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych: 

1. Transformacja energetyczna małymi krokami: 
Przejście na usługi dostawców energii pochodzących z ekolo-
gicznych źródeł, budowa elektrowni balkonowej lub instalacji 
fotowoltaicznej 

2. Odżywianie przyjazne dla klimatu: 
Ograniczenie spożycia produktów zwierzęcych na korzyść  
roślinnych, sprawdzanie metod produkcji i podchodzenia 

3. Zielona mobilność: 
Zrezygnować z lotów samolotowych, zostawić auto w garażu, 
częściej jeździć rowerem, przejść na komunikację publiczną 

4. Ograniczenie konsumpcji: 
Mniej kupować (np. ubrania), więcej naprawiać lub kupować 
rzeczy używane zamiast nowych 

5. Ale przede wszystkim:  
Być aktywnym. Zasięgnąć informacji, rozmawiać o klimacie z ro-
dziną i przyjaciółmi, działać na rzecz ochrony środowiska i klimatu, 
składać wnioski dotyczące ochrony klimatu w komitetach repre-
zentujących interesy mieszkańców dzielnicy, zaangażować się w 
działalność grup ekologicznych, brać udział w demonstracjach

Więcej możliwości działania oraz porady i wskazówki można 
znaleźć pod adresem

www.leocor.org/klimainitiative-muenchen

Tylko wspólnie możemy ograniczyć wzrost temperatury na 
Ziemi. Liczy się każda dziesiąta stopnia. Dla nas i naszych 
dzieci. Dla Ziemi przyjaznej mieszkańcom. Nie mamy co do tego 
żadnych wątpliwości.

1 Ile z 10 najgorętszych lat 
w Niemczech od 1881 r. 

pochodzi z okresu po roku 
2000? 

a) 2 
b)  7 
c)  9 

2 Jak zmieniała się tem-
peratura w Bawarii w 

ciągu ostatnich 10 lat?
 
a)  Ochłodziło się o 0,2 stopnia. 
b)  Ociepliło się o 1 stopień. 
c)  Nic się nie zmieniło. 

3 Jaki % rachunku za 
energię elektryczną 

można zaoszczędzić dzięki 
elektrowni balkonowej przy 
średnim zużyciu wynoszą-
cym 2500 kWh?
 
a)  5% 
b)  do 30%
c)  do 50% 

4 Jaki ślad CO2 pozosta-
wia burger z wołowiną 

w porównaniu do burgera z 
tofu? 

a)  Wersja z tofu jest o 5% gor-
sza niż wersja z wołowiną.

b)  Wołowina ma dwukrotnie 
większy ślad węglowy. 

c)  Wołowina ma 10-krotnie 
większy ślad węglowy.

5 Ile CO2 można zaosz-
czędzić na trasie Mona-

chium – Berlin, wybierając 
pociąg zamiast samolotu?
 
a)  18% 
b)  55%
c)  89% 

6 Ile litrów wody potrzeba 
do produkcji bawełnia-

nych jeansów? 

a)  2000 l 
b)  8000 l 
c)  15 000 l

7 Jaką średnią ilość pla-
stiku wchłania człowiek 

tygodniowo? 

a) Zero, człowiek nie może 
wchłaniać plastiku. 

b)  Ilość odpowiadająca karcie 
kredytowej

c)  Ilość odpowiadająca steko-
wi (300 g) 

* Rozwiązania dostępne 
pod adresem:  
www.leocor.org/ 
klimainitiative-muenchen

Od ok. 200 lat ludzie emitują gazy cieplarniane za pośrednic-
twem aut, domów, przedsiębiorstw, w drodze konsumpcji i 
podobnych aktywności. 

Gazy te ogrzewają Ziemię podobnie, jak ma to miejsce w 
szklarni: przepuszczają promienie słoneczne i zatrzymują 
promieniowanie cieplne. Robi się coraz cieplej. W efekcie 
częściej dochodzi do ekstremalnych zjawisk atmosferycz-
nych z falami upałów, suszami, a nawet powodziami. 

Podczas gorącego lata nasze miasto tygodniami się nagrze-
wa. Noce praktycznie nie dają ochłody i jest trudno spać. 
Im bardziej nasza planeta się nagrzewa, tym większe 
ograniczenia i zagrożenia dla nas. Staje się to coraz bardziej 
oczywiste.

• Może wzrosnąć liczba przypadków chorób tropikalnych, 
takich jak malaria czy wirus Zika. 

• Niektóre produkty spożywcze mogą stać się rzadkie lub 
bardzo drogie, np. makaron, banany, kawa, piwo. 

• W suche lata może dojść do racjonowania wody. Korzy-
stanie z odkrytych basenów może wtedy szybko stać się 
niemożliwe. 

• Więcej zgonów wskutek upałów. Każda fala upałów nie-
sie więcej ofiar. 

• Rosnące zagrożenie ekstremalnymi zjawiskami pogodo-
wymi oraz wysokie koszty usuwania spowodowanych 
przez nie szkód

• Klęski głodu w ubogich krajach z powodu strat w plonach

POROZUMIENIE  
PARYSKIE

Z tego przystępnego  
nagrania dowiesz się, 
jaki jest jego cel
i czego dotyczy:

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Oto, w jaki sposób klimat jest powiązany z innymi kwestiami:

Nagranie o odżywianiu               Nagranie o energii


