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Szukać porozumienia dla zachowania
przyrody Zamojszczyzny
O przyrodzie Zamojszczyzny i różnych aspektach, związanych z jej ochroną
z dr Przemysławem Stachyrą rozmawia Rafał Jasiński

– Przyrodnikiem to chyba byłem od zawsze.
Pamiętam, jak w wieku 3-4 lat wychodziliśmy
z przedszkola na spacerki do pobliskiego lasu nad
Łabuńką. Tam panie organizowały jakieś zabawy. Jednak starałem się nie brać w nich udziału,
trzymać się na uboczu i obserwować stare topole
– resztkę łęgowych zadrzewień. Na nich rosły
jemioły, w których siedziały ptaki. Niektóre z nich
miały tam gniazda. Zapewne to były kwiczoły,
ale wtedy ich nie rozpoznawałem. Z fascynacją
oglądałem, jak dorosłe osobniki donoszą pokarm
dla młodych.
Innym obrazem z dzieciństwa jest obserwowanie karmnika, który zrobił dziadek. Z ogromną
fascynacją patrzyłem na wróble i sikorki – co
robią, jak jedzą, jak walczą ze sobą o pokarm.
Zwykle jest tak, że małe dziecko nie potrafi usiedzieć nawet chwili na miejscu, a ja potrafiłem się
wpatrywać godzinę i więcej.
Moją ulubioną zabawką był także ptaszek Tweety. Miał wielki łeb i grał na gitarce (śmiech).
Zachowane wspomnienia z dzieciństwa pokazują, że już wtedy „pokochałem” przyrodę,
a zwłaszcza ptaki.
– Od lat jesteś liderem lokalnej grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
Dlaczego związałeś się akurat z tą ogólnopolską
organizacją?

– Od 1999 r. jestem liderem Zamojskiej Grupy
OTOP (artykuł o grupie ukazał się w OIKOS-ie,
nr 1/2005 – przyp. red.), a nieformalnie byłem
nim trochę wcześniej. O ile dobrze pamiętam,
wstąpiłem do OTOP-u w 1992 lub 1993 roku.
Z Towarzystwem jestem mocno związany, ponieważ w nim „zaraziłem się” wolontariatem. To
wiodąca idea, co mi bardzo odpowiada. Działają
w niej ludzie z własnego wyboru. Przyczyniają się
do ochrony ptaków przez zaangażowanie swojego
wolnego czasu, wiedzy, doświadczenia. Organizacja ma zasadę, że występuje indywidualnie do
każdego swojego członka z prośbą o pomoc. Jeśli


Fot. Paweł Marczakowski

– Kiedy zostałeś przyrodnikiem?

Przemysław Stachyra w trakcie badań herpetologicznych

wolontariusz wesprze OTOP, to stowarzyszenie
jest mu za to wdzięczne i doceni go w jakiejś formie, np. prześle list z podziękowaniami czy piękny
kalendarz, wymieni nazwisko podczas podsumowania akcji, czy poinformuje, że dzięki jego
wsparciu udało się wprowadzić korzystny przepis
do ustawy czy ustanowić formę ochrony. Takie
podejście do wolontariuszy spowodowało, że wiele
osób związało się z OTOP-em. I co najważniejsze,
ta organizacja potrafi wykorzystać pracę wolontariuszy do osiągnięcia konkretnych korzyści dla
przyrody. Pracujący w OTOP-ie „kochają” ptaki,
pomagają im i robią to dobrze, np. przez realizację
konkretnych programów ochronnych. W moim
odczuciu robią to wszystko bardzo dobrze.
– Jesteś jednym z najaktywniejszych
przyrodników w regionie. Jak godzisz pracę

zawodową, życie rodzinne i dużą aktywność
w różnych działaniach proprzyrodniczych? Czy
jest to łatwe?

– Jest to bardzo trudne. Zwykle jest to coś za
coś. Ja mam rodzinę i pasję. Otwarcie się do tego
przyznaję i mówię to najbliższym, że niekiedy,
w pewnych sytuacjach, więcej czasu poświęcam
pasji i społecznemu działaniu, aniżeli rodzinie.
Brzmi to niedobrze, wręcz źle to brzmi, ale na
szczęście rodzina jest wyrozumiała. Wprawdzie
zdarzają się niezrozumienia, niedomówienia,
ale generalnie żona mnie rozumie, dziecko mnie
rozumie, i chyba tylko dzięki temu jeszcze nie
skreślili mnie z listy osób cennych. Takie podejście
najbliższych pozwala mi na aktywne działania na
rzecz przyrody. Prawda jest taka, że bez zaangażowania społeczników przyroda nie jest w stanie
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sama się obronić. Jeśli ktoś jej nie pomoże, to
straci ona bardzo wiele ze swoich wartości.

procesy przyrodnicze. Tam, gdzie przyroda została z znacznym stopniu zniszczona, człowiek stara
się jej pomóc – moja ocena, co do stosowanych
metod, jest w tym przypadku odmienna. Ale generalnie tutaj nic się nie dzieje, co by miało wpływ
na obniżenie wartości przyrodniczych. Pomimo
moich pewnych zastrzeżeń, uwag, których tutaj
nie będę rozwijał, twierdzę, że w Roztoczańskim
PN przyroda dobrze jest chroniona. Wynika to
z faktu, że parki narodowe są specyficzną formą
ochrony przyrody z racji posiadania swojego
zarządcy, który jednocześnie jest właścicielem
większości gruntów.

– Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Na
rozpoczęcie mojej pracy badawczej nad tym
gatunkiem miało wpływ kilka zdarzeń. Kiedyś
dostałem książkę o stanie awifauny na Zamojszczyźnie. To było na początku lat 90. Wtedy
już z grubsza znałem walory ptasie regionu. Po
zapoznaniu się z publikacją miałem ogromny niedosyt, związany z porównaniem własnej wiedzy
z informacjami zawartymi w książce. Uznałem,
że należy pokazać wszystkim tego wyjątkowo
ubarwionego „ptaszka”. Nie bez znaczenia była
rzadkość i efemeryczność występowania żołny
– do niedawna w kraju gniazdowała jedynie na
Zamojszczyźnie i Ziemi Przemyskiej. To swoistego rodzaju perełka przyrodnicza tych ziem.
Wprawdzie sytuacja nieco się odmieniła, bo 2007
rok był wyjątkowo obfity w żołny. Populacja krajowa wyniosła 100 lub więcej par, podczas gdy
nigdy poprzednio ich tyle nie było. W minionym
roku obserwowano ją w większej ilości na Kieleczczyźnie, Śląsku i Ziemi Przemyskiej (jedynie
wysokość populacji „zamojskiej” jest podobna jak
przed laty). W zainteresowaniu się tym gatunkiem była także potrzeba jego ochrony. Dzięki
aktywnej ochronie pokazaliśmy, że nie jest to
żaden „szkodnik”, a gatunek zdobiący krajobraz,
powód do dumy dla miejscowych.
– Skupiłeś się na badaniu przyrody Zamojszczyzny. Jak oceniasz jej stan? Jaka jest tendencja?

– Porównując stan obecny i ten sprzed 10-15
lat, czyli od momentu, kiedy świadomie zacząłem
„rozpracowywać” przyrodę, to stwierdzam, że
teraz jest jednak gorzej. Wtedy był to początek
transformacji, tworzył się ustrój, zmieniało prawo.
Z braku pieniędzy zahamowano eksplorację dóbr
przyrodniczych w sposób nieracjonalny.W lasach
i dolinach rzecznych nie działo się w zasadzie
nic. Dzięki temu one „odsapnęły”. Pamiętam,
jak jeździłem przez ogromny kompleks leśny
Puszczy Solskiej i przez marzec, kwiecień, maj,
czerwiec, lipiec nie było żadnych prac w lesie. Inaczej było, gdy jechałem tą samą trasą w minionym
roku. Niezależnie od miesiąca, cały czas słychać
wycie pił motorowych. Często napotykam na
zrąb zupełny, który w stuletnim drzewostanie
powstał w ciągu tygodnia, dwóch. Podobnie jest
w dolinach rzecznych – coraz częściej pojawiają
się tam koparki czy ekipy robotników. Często
wykonują prace szkodliwe z punktu interesu
człowieka i przyrody. Nikt nie neguje potrzeby
rozwoju, modernizacji. Przyrodnicy nie chcą
tworzyć skansenów. Można się zgodzić na eksploatację przyrody, gdy istnieje taka potrzeba, a prace
wykonywane są w sposób racjonalny. Jednak nie
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– Obroniłeś doktorat „z żołny". Dlaczego
zainteresowałeś się akurat tym gatunkiem?

W terenie

można pogodzić się z sytuacją, w której niszczone
jest środowisko naturalne bez celu, a skutki działań są wyraźnie negatywne, także dla człowieka.
Często nie szuka się – gdzie indziej stosowanych
– rozwiązań, które pogodzą wyższą jakość życia
człowieka z ochroną przyrody.
Obecnie daje się zaobserwować wzrastające
zapotrzebowanie na dobra przyrodnicze, na obcowanie w przyrodzie. Nie do końca jesteśmy
to w stanie powstrzymać. Jest duża presja na
Roztocze: tereny otwarte wśród lasów, doliny
rzeczne i obszary o wysokiej wartości historyczno-kulturowej. Dodatkowo jest bardzo niewielka możliwość prawnego i zarazem skutecznego
zabezpieczenia tych terenów. W efekcie powoli
tracimy walory przyrodnicze i krajobrazowe,
rwane są korytarze ekologiczne pomiędzy poszczególnymi cennymi pod względem przyrodniczym obszarami. Konkludując, stan przyrody
Zamojszczyzny się pogarsza. Mam jednak nadzieje, że nie „obudzimy się z ręką w nocniku”
i niebawem będziemy mogli rozpocząć odbudowę
zniszczonych wartości przyrodniczych.
– A jak na tym tle wygląda sytuacja w Roztoczańskim Parku Narodowym?

– Tutaj sytuacja nie zmienia się od momentu powstania parku. W mojej ocenie kondycja
przyrodnicza parku jest dobra.

– Masz spore zasługi w utworzeniu kilkunastu ostoi Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 na Zamojszczyźnie, które są bytem
prawnym już od 2004 r. Czy ta nowa forma
ochrony spełnia pokładane w niej nadzieje na
lepszą ochronę przyrody?

– Ze smutkiem stwierdzam, że nie. Podobnie
jak wiele innych osób zauważyłem, że istnienie
ostoi ptasich czy siedliskowych nie zabezpiecza należycie chronionych walorów. Obecnie
na tych terenach nie ma żadnych ograniczeń
w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Zarówno w kontekście gospodarki rolnej, jak
i leśnej czy łowieckiej, tak naprawdę nic się nie
zmieniło. Wykonuje się wiele działań stojących
w sprzeczności z obowiązującym nas prawem
w tej dziedzinie. Nasze polskie prawo nie do końca przetransponowało przepisy zawarte w unijnych dyrektywach: siedliskowej i ptasiej. To jest
jedną z przyczyn, dlaczego ta forma ochrony
przyrody nie działa w sposób właściwy. Zatem
należałoby dopracować przepisy prawne, aby
one zabezpieczały środowisko przyrodnicze. To
jest podstawa. Jednocześnie należy ustalić takie
formy gospodarowania, aby były one przyjazne
człowiekowi. Jako przedstawiciele przyrodniczych
organizacji pozarządowych mówimy, że formy
ochrony przyrody, w tym ostoje Natura 2000,
nie ograniczają rozwoju gospodarczego, one go
tylko harmonizują z przyrodą. Myślą przewodnią
tej sieci jest ochrona środowiska życia ptaków,
innych zwierząt i roślin oraz siedlisk ginących
w skali Europy. Człowiek powinien im pomóc
ze względu na posiadane możliwości. Ludzie
źle rozumieją formy ochrony przyrody. Często
uważają, że po utworzeniu ostoi Natura 2000 nie
będą mogli wejść na swój teren, wyciąć drzewa
czy prowadzić w sposób tradycyjny gospodarki
rolnej. A przecież tak nie jest.

– Czyli dzięki istnieniu parku narodowego
udało się zachować tereny najcenniejsze?

– A obecna sytuacja z Naturą 2000 czym
jest spowodowana? Brakiem odpowiednich
zarządców?

– Zdecydowanie tak. Moim zdaniem obecnie park narodowy to jedyna skuteczna forma
zachowania przyrody. W Roztoczańskim PN na
dużej powierzchni nikt nie ingeruje w trwające

– Zasadniczo tak. Mam wrażenie, że w większości ostoi nikt się nie poczuwa do bycia gospodarzem, a jest to spowodowane brakiem
decyzji, kto ma nim być. Wyjątkiem są ostoje,
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które znajdują się w parkach narodowych. W tym
przypadku gospodarzem jest dyrektor parku i tu
sprawa jest jasna. Jednak na pozostałych obszarach Natura 2000 nie wiadomo, kto ma być
odpowiedzialny za dany teren. Wymienia się
nadleśniczego, dyrektora regionalnej dyrekcji
lasów państwowych, dyrektora zespołu parków
krajobrazowych, a nawet wójtów i burmistrzów.
Obecnie nadzór spoczywa na wojewodzie, ale to
co innego niż zarządca obszaru. Ciągle brakuje
rozwiązań systemowych. Moim zdaniem, planem
minimum jest ustanowienie gospodarzy ostoi. Lepiej by było, gdyby udało się stworzyć jakieś ciało,
które byłoby forum współpracy dla wszystkich
zainteresowanych obszarami naturowymi. Nie
jest powiedziane, że musi to być jeden podmiot
odpowiedzialny za wszystko. Może lepiej by było,
aby zadania podzielić na kilku zainteresowanych?
Każdy mógłby zajmować się poszczególnymi
aspektami ochrony, np. jeden monitoringiem
przyrodniczym, a inny zagospodarowaniem przestrzennym. Ale chyba trochę zagalopowałem się
w tym teoretyzowaniu. Konkludując: przy zarządzaniu obszarami Natura 2000, które często są
bardzo dużymi terenami (bywa, że obszar wykracza poza poszczególne jednostki administracyjne,
np. województwa), niezbędne jest wypracowanie
jakiegoś modelu zarządzania.
– Brałeś udział w pracy nad planem ochrony
dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Solska"?
Co znajduje się w takim planie i po co go się
tworzy?

– Plan ochrony ostoi sieci Natura 2000 (według prawa unijnego plan zarządzania) to doku-

ment, który obejmuje wszystkie aspekty dotyczące
tego obszaru: przyrodę, gospodarkę, sposoby
zarządzania i finansowania. Ma on na celu scharakteryzowanie wszystkiego, co jest cenne pod
względem przyrodniczym na tym obszarze. Taki
plan można porównać do znanych nam planów
ochrony rezerwatu czy parku krajobrazowego.
Ptasi obszar Natura 2000 „Puszcza Solska”
zajmuje powierzchnię ok. 75 tys. ha (dla porównania Roztoczański PN jest prawie 10 razy
mniejszy). Został on powołany dla ochrony ginących gatunków ptaków. Z racji tego, że jest
to ogromny teren, znajdują się na nim mozaiki
różnych siedlisk. Administracyjnie jest położony
w dwóch województwach i kilkunastu gminach.
Grunty są własnością całej rzeszy właścicieli. Ze
względu na takie uwarunkowania, „ogarnięcie”
ostoi przez przyszłego zarządcę będzie wymagało
szerokiej współpracy z przyrodnikami i właścicielami gruntów: leśnikami, rolnikami i całymi
społecznościami lokalnymi. W tym dokumencie
wypracowaliśmy minimum form zarządzania,
które są niezbędne dla zachowania obecnego stanu środowiska przyrodniczego. W tym projekcie
są zapisy dotyczące takiego sposobu gospodarowania w lasach, jaki nie zagrozi przedmiotowi ochrony. Są tam także opisane preferowane
sposoby gospodarowania na gruntach ornych
i użytkach zielonych. W dokumencie uwzględniono także potrzeby człowieka, które stale rosną.
Ze względu na specyficzny teren, stosunkowo
niewielkim kosztem można podnieść standard życia bez szkód dla środowiska. Na całym obszarze
można gospodarować prawie tak jak dotychczas.
Pewne modyfikacje wprowadza się po to, aby
i człowiek miał z tego pożytek, i przyroda na tym
nie cierpiała. Tym bardziej, że nie możemy dopuścić, aby nastąpiło pogorszenie stanu środowiska
przyrodniczego. Opisany w projekcie dokumentu
stan wyjściowy nie może się pogorszyć. Zaproponowane metody gospodarowania mają temu
służyć. Wymieniono tam także podstawowe
informacje dotyczące minimalnego zapotrzebowania finansowego do zarządzania tym obszarem. Wbrew pozorom,
nie są to duże nakłady, jak na tak
rozległy obszar.
– Zamojszczyzna ma dość
rozbudowany system obszarów chronionych. Czy są,
Twoim zdaniem, tereny,



które należałoby jeszcze objąć ochroną lub
podnieść ich rangę ochronną, np. z parku krajobrazowego na park narodowy?

– Obecny stan nie jest optymalny. Może jest
bliski optymalnego, ale jeszcze trochę mu brakuje
do „ideału”. Należałoby przede wszystkim wykonać modelowy układ stopniowania form ochrony
przyrody. Powinien on być tak skonstruowany,
aby zaczynał się od parku narodowego, jako najwyższej formy ochrony przyrody. Obszar otuliny parku narodowego, która w obecnym stanie
prawodawstwa nie zabezpiecza w żaden sposób
walorów przyrodniczych, powinna zostać uznana
za park krajobrazowy. Planuje się utworzenie
parku krajobrazowego przy wschodniej, i obszaru
chronionego krajobrazu przy południowo-zachodniej granicy parku narodowego. W ostatnim
przypadku, moim zdaniem, to również powinien
być park krajobrazowy. Wtedy Roztoczański PN
zyskałby minimalną ochronę swoich walorów,
np. przez zachowanie korytarzy ekologicznych.
Być może udałoby się ograniczyć taką zabudowę,
która burzy ład architektoniczny.
Idąc dalej, każdy park krajobrazowy powinien
zyskać otulinę w formie obszaru chronionego
krajobrazu.
W tym momencie jest planowane utworzenie
Rezerwatu Biosfery „Roztocze i Puszcza Solska”,
który ma pomóc w zachowaniu całości walorów
przyrodniczych tych obszarów. Nie jest to prawna
forma ochrony, ale poniekąd jest to potencjał do
wprowadzenia takiego modelu gospodarowania,
aby obecne wartości były zachowane. Konkludując, Roztocze i Puszcza Solska są w miarę optymalnie chronione formami ochrony przyrody.
Wprawdzie pewne wątpliwości budzi skuteczność
ochrony, to jednak formalnie tereny są zabezpieczone.
Na Zamojszczyźnie istnieją jeszcze dwa cenne przyrodniczo obszary, które zostały objęte
ochroną w formie Natura 2000, ale powinny być
jeszcze dodatkowo przynajmniej OCK-ami lub
parkami krajobrazowymi. Jest to Dolina Sieniochy z fragmentem doliny Huczwy, mieszczącej się w granicach Ostoi Tyszowieckiej, oraz
wspomniana Puszcza Solska, obejmująca lasy
zwierzyniecko-biłgorajskie, położone na zachód
od Józefowa. Terenem nie objętym żadną formą
ochrony przyrody są lasy Roztocza Zachodniego,
czyli kompleks leśny na północny zachód od
Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego.
Natomiast moim marzeniem – ale chyba ściętej głowy – jest utworzenie parku narodowego
w najmniej zmienionych fragmentach Puszczy
Solskiej, w obecnych granicach Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Kto był i widział te
tereny, z pewnością nie miałby wątpliwości
co do zasadności tego postulatu. Wiekowe bory sosnowe i torfowiska – niemal
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niezmienione, smugi łęgów i olsy. To siedliska
zagrożone w skali Europy – obecnie realne jest
ich wyniszczenie wskutek gospodarki leśnej.
A bogactwo faunistyczne i florystyczne jest nieporównywalnie większe niż np. w Kampinoskim
Parku Narodowym. Przedstawię tę propozycję
na łamach ogólnopolskiego periodyku przyrodniczego.
– Wracając do Twojej pracy. Czy mógłbyś
krótko przedstawić najważniejsze, najciekawsze (Twoim zdaniem) działania, w których
brałeś udział?

– Z działań, które przyniosły lub – w niedalekiej perspektywie – przyniosą konkretne korzyści
dla przyrody, to udział w projekcie, dotyczącym
tworzenia sieci ostoi ptaków o randze europejskiej.
Spełniają one także kryteria ostoi ptasich sieci
Natura 2000. To jest program ogólnopolski, koordynowany przez OTOP. Ten projekt był najbardziej
dynamicznym, w jakim brałem udział. Dość szybko
przyniósł efekty w postaci powołania ostoi Natura
2000. Niemal wszystkie obszary, które ornitolodzy
zgłosili jako cenne dla ptaków, zostały włączone do
tej sieci. Chroniąc je w sposób skuteczny, a mam
taką nadzieje, że niebawem w ramach Natura 2000
będzie to ochrona skuteczna, chronimy również
siedliska innych gatunków zwierząt niż ptaki
i cenne siedliska przyrodnicze.
Brałem także udział w pracach zespołu, tworzącego dokumentację do projektowanego Rezerwatu Biosfery „Roztocze i Puszcza Solska”. Ten
ogromny obszar o wysokich walorach przyrodniczych i historyczno-kulturowych ma docelowo
obejmować cały system obszarów chronionych
Zamojszczyzny i części województwa podkarpackiego oraz Ukrainy (obwód lwowski). Ten
projekt powoli się materializuje, jest już gotowa
dokumentacja dla całego rezerwatu, która jest po
analizie komitetu UNESCO i ma pozytywne recenzje. Fakt powstania drugiego na Lubelszczyźnie rezerwatu biosfery będzie bardzo prestiżowym
wydarzeniem. Mam nadzieję, że utworzenie tego
obszaru przyniesie wymierne korzyści dla człowieka i środowiska przyrodniczego.
Warte wzmianki są również realizowane na
Zamojszczyźnie ogólnopolskie programy monitoringowe dotyczące ptaków, znajdujące się
w pakiecie prac Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska. Uczestniczę w dwóch z nich: monitoringu pospolitych ptaków lęgowych oraz
monitoringu flagowych gatunków ptaków. Ich
podstawową zaletą jest to, iż stosunkowo małym
nakładem prac (jednakże przy udziale ogromnej
rzeszy wolontariuszy) pozyskuje się dość dokładne dane o kondycji gatunków, które żyją
wokół nas. Jednym z miażdżących wyników tych
badań jest fakt, iż niektóre ptaki – do niedawna
pospolite – stają się coraz rzadsze. Tu dla przykładu można podać wróbla, szczygła, gawrona,
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czajkę czy dzierlatkę. Te m.in. gatunki w szybkim
tempie zanikają.

– A jaki projekt ochrony czynnej, w którym
wziąłeś udział, uznałbyś za najciekawszy?

– Myślę, że wspomniany już wyżej program
aktywnej ochrony żołny. Zakres wykonywanych
prac był dość wąski. Polegał na odsłanianiu krótkich odcinków skarp z roślinności zielnej czy
zakrzewień. Chodziło o stworzenie dogodnych
miejsc do kopania nor. Innym elementem ochrony
była edukacja. Polegała ona głównie na prelekcjach w szkołach oraz na indywidualnych spotkaniach z miejscową ludnością. Praktyczny aspekt
polega na tym, że wcześniej wykonywane przez
nas czynności przejęli miejscowi i robią to do dziś.
Osiągnęliśmy niewątpliwy sukces przez pokazanie, że takie proste działania przynoszą konkretne
efekty w postaci nowych gniazd żołny.
– A co Ci daje największą satysfakcje ze
swojej pracy?

– Największą satysfakcję daje mi zdobycie
sprzymierzeńców wśród lokalnych społeczności
w dziele ochrony przyrody. Zmiana mentalności
mieszkańców jest jedną z kluczowych kwestii. Jeśli
ludzie w obrębie własnego podwórka i najbliższej
okolicy będą dbać o przyrodę i jej pilnować, to
będzie to nieocenioną pomocą dla służb ochrony
przyrody, które, mówiąc wprost, nie za bardzo
sobie radzą w wykonywaniem misji, do jakiej są
powołane. Dla nas, przyrodników, jest to bardzo
ważne, że znajdujemy zrozumienie u ludzi. Zwykle jesteśmy postrzegani jako oszołomy, którzy
są wyrwani z rzeczywistości i nie wiedzą, „jak
się świat kręci”, albo jako ludzie, którzy mają
w ochronie przyrody jakieś własne interesy – materialne bądź ideowe, które nie mają nic wspólnego z realną rzeczywistością. To oczywiście nie
jest prawdą. Większość przyrodników patrzy na
potrzebę ochrony przyrody w sposób racjonalny,
nie zapominając o człowieku. Więc zdobycie
aprobaty wśród zwykłych ludzi jest ogromnym
sukcesem. Docieranie do społeczności, uczenie
jej ochrony przyrody i uczulenie na jej potrzeby,
jest najskuteczniejszym sposobem zachowania
wartości przyrodniczych.
Dużą satysfakcję daje mi dzielenie się swoją
wiedzą przez publikowanie artykułów z efektami
badań lub prac. Człowiek obcując z przyrodą
poznaje ją, sposób jej funkcjonowania. Odkrywa
w jak niesamowicie mądry sposób ona funkcjonuje. Ucząc się mądrości od przyrody człowiek powinien się nią dzielić i uczulać innych na potrzebę
takiej nauki. Harmonię, w jakiej funkcjonuje
przyroda, można przełożyć na życie codzienne. Mówiąc wprost – poznanie mechanizmów
jej funkcjonowania ułatwia człowiekowi życie.
Dzielenie się spostrzeżeniami z ludźmi przynosi
wymierne efekty, bo ludzie to czytają, i w jakimś
stopniu przekładają na swoje życie.

Dr Przemysław
Stachyra
Przemysław Stachyra – ornitolog, herpetolog
(z zamiłowania). Urodzony w roku 1975 na
Roztoczu. Odkąd sięga pamięcią, zawsze interesował się przyrodą. Odbył standardowy tok nauczania początkowego, by trafić do Technikum
Elektrycznego, a następnie do Akademii Rolniczej w Zamościu. Wszędzie jednak nawiązywał
do swej pasji. Edukację zakończył w wieku 30
lat obroną doktoratu z ornitologii.
Zapoczątkował i pilotował prace nad zidentyfikowaniem ostoi ptaków na Zamojszczyźnie, gdzie w konsekwencji powstało 11 takich,
ważnych dla Europy obszarów, zajmujących
około 1/3 powierzchni byłego województwa
zamojskiego. Czynnie bierze udział w kształtowaniu europejskiej sieci ekologicznej Natura
2000, desygnując doń wszystkie ptasie ostoje
(usankcjonowane w polskim prawie) oraz 10
obszarów cennych dla ochrony zagrożonych
siedlisk (ostoi habitatowych sieci Natura 2000).
Kieruje (z ramienia OTOP) pracami związanymi z monitoringiem ostoi ptaków o znaczeniu
europejskim na Zamojszczyźnie i północnym
Podkarpaciu. Jest autorem i współautorem
około 80 publikacji naukowych (monografii,
prac, artykułów popularnonaukowych) oraz
niepublikowanych opracowań nt. przyrody
Zamojszczyzny, głównie jednak dotyczących
ptaków. Biorąc udział w inwentaryzacjach przyrodniczych, szkoleniach i konferencjach, próbuje
również kształtować platformę porozumienia
pomiędzy przyrodnikami a społeczeństwem
oraz różnymi grupami interesów (m.in. leśnikami), w kontekście potrzeb ochrony przyrody
i zmiany spojrzenia na tę kwestię.
Przynależy do Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków, będąc liderem Zamojskiej Grupy OTOP oraz członkiem Zarządu OTOP na lata
2008-2011. Jest również współzałożycielem
Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego.
Od 2004 roku pracuje w Roztoczańskim Parku
Narodowym, kierując aktualnie zespołem monitoringu przyrodniczego. W ramach prac zespołu
zajmuje się monitoringiem fauny w RPN.
Wraz z małżonką Moniką posiada przeuroczą córkę Olę, która na każdym spacerze
prowadzi monitoring przelatującej awifauny
(głównie gawronów i gołębi) oraz uśmiecha
się do Księżyca.
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– Dość często dojeżdżasz rowerem do pracy.
Jakie są dla Ciebie główne zalety takiego sposobu podróżowania?

– Po pierwsze ruch to zdrowie – o tym
każdy wie. Jazda na rowerze półtorej godziny
dziennie nie jest wielkim wysiłkiem. Jest to
oszczędność finansowa, bo podróż na rowerze w zasadzie nie kosztuje nic. Może jedynie
trochę czasu, bo dojeżdżając rowerem „tracę” 15-20 minut dziennie względem dojazdu
busem. Ale to, co można zobaczyć podczas
śmigania „dwukółkiem”, jest wartością nieocenioną. Podróżując do pracy, obserwuję trasę
dwa razy dziennie, ale za każdym razem coś
nowego „odkrywam”, zarówno w kontekście
przyrodniczo-krajobrazowym, jak i społecznokulturowym. Z siodełka widzi się bardzo dużo,
bo ma się oczy, uszy i inne zmysły otwarte
na otoczenie. Zdobywam „wór” spostrzeżeń,
które potem mogę wykorzystać w codziennej
pracy w Roztoczańskim PN i działalności społecznej. Trasa Zamość – Zwierzyniec jest trasą
w miarę bezpieczną, bo można wybrać taką
drogę, po której samochody jeżdżą rzadko.
Zwykle jadę przez Żdanów, Żdanówek, Wólkę
Wieprzecką, Kosobudy, Obrocz. To bardzo
ładna „nitka” pod względem krajobrazowym
i przyrodniczym. Podsumowując, rower to
mnóstwo korzyści, bez negatywnych aspektów.

Gorąco zachęcam do korzystania z tej formy
transportu.
– Zanim podziękuję za rozmowę masz możliwość przekazania „kilku słów" czytelnikom
OIKOS-a.

– Chciałbym, aby przekaz naszej rozmowy
był taki, żeby ludzie widzieli w nas – przyrodnikach obrońców środowiska życia człowieka.
My w Polsce jeszcze pewnych rzeczy możemy
nie odczuwać (myślę tu o daleko posuniętej
degradacji środowiska przyrodniczego, jak to
jest na zachodzie), ale zauważam jednocześnie,
że coraz więcej osób zaczyna uciekać do dzikiej
przyrody. Przy okazji ludzie ci zauważają, że
jest jej coraz mniej. A ona niesie ukojenie, jest
miejscem najlepszego wypoczynku. Nierzadko,
poszukując miejsca do odpoczynku, po prostu
nie można go znaleźć. Dlatego ochrona miejsc
cennych przyrodniczo, doskonałych do wypoczynku, jest kluczowa. W tym dziele zasadnicza
rola należy do przyrodników, którzy powinni
takie miejsca zidentyfikować, oznakować, pokazać słowem, tekstem czy zdjęciem ich wartość
i uargumentować, dlaczego należy je chronić.
Taka powinna być misja każdego przyrodnika.
A jeśli przy tym ktoś nas posłucha i nie powie
nam, że jesteśmy głupi czy postępujemy źle, bo
w naszych działaniach nie widać wymiernych
efektów dla nas samych, to jest sukces.

Jeśli chodzi o OIKOS-a to życzyłbym sobie,
aby na jego łamach było jak najwięcej pozytywnych doniesień o wspólnie wypracowywanych rozwiązaniach kompromisowych na
niwie ochrony przyrody. Bezkompromisowość
dobrze brzmi jedynie nad grobami poległych.
Trzeba umieć współpracować. Szukać nici porozumienia między przyrodnikami i osobami
spoza tej „branży” i dążyć do takich kompromisów, aby można je było określić jako sukcesy.
Tylko dzięki takiemu działaniu może powstać
np. rezerwat, który od lat był w planach. Zawsze jako porażkę traktuję, gdy nie uda mi się
nawiązać płaszczyzny porozumienia z kimś,
kto chce coś zniszczyć. Dla mnie przykładem
braku porozumienia są prace hydrotechniczne
w dolinie Huczwy, co jest jaskrawym przykładem braku skuteczności działania przyrodników
i służb ochrony przyrody (o sprawie pisaliśmy
w OIKOS-ie, nr 1/2007 – przyp. red.). Życzyłbym sobie, aby doszło do trwałej współpracy
ze służbami odpowiedzialnymi za gospodarkę
wodną i melioracje – najlepiej w kierunku renaturalizacji dolin rzecznych.
Poza tym chciałbym widzieć w OIKOS-ie jak
najwięcej doniesień o przyrodzie Lubelszczyzny,
bo ona jest dla mnie najważniejsza.
– Dziękuję za rozmowę.

Z KRAJU:

Tatry – spór o kolejkę
Od lat toczy się konflikt pomiędzy władzami
Zakopanego i Polskich Kolei Linowych (właściciel kolejki) a przyrodnikami. Dotyczy on zwiększenia mocy przewozowych kolejki na Kasprowy
Wierzch. W styczniu br. została ona oficjalnie
otworzona po remoncie. To jednak nie kończy
całej sprawy, która najprawdopodobniej znajdzie
swój finał w unijnym Trybunale Sprawiedliwości
w Luksemburgu.

Bezcenna tatrzańska przyroda
Tatry stanowią niecałe 0,07 promila powierzchni Polski, co odpowiada obszarowi Krakowa. To jedyne góry o charakterze alpejskim
w Europie Środkowo-Wschodniej, między Kaukazem a Alpami. Są 1000 razy mniejsze od Alp.
Odznaczają się przy tym niespotykaną bioróżnorodnością – w ich niewielkim masywie występuje
ponad 10 tys. gatunków roślin i zwierząt. Dla ok.
1000 gatunków jest to jedyne miejsce występowania w Polsce (np. sosna limba), wiele z nich to endemity i relikty (np. kozica i świstak). W Tatrach


żyją również duże drapieżniki: niedźwiedź, wilk
i ryś, wytępione w Alpach już przed stu laty. Tatry,
na równi z Puszczą Białowieską, należą do najcenniejszych dóbr polskiego i europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Nadano im najwyższy
status ochronny: parku narodowego, Rezerwatu
Biosfery UNESCO i obiektu europejskiej sieci
obszarów chronionych NATURA 2000. Sercem
Tatrzańskiego Parku Narodowego jest rejon Kasprowego Wierchu (1987 m).

Historia konfliktu
Dążenie do „ucywilizowania” Tatr na dobre
rozpoczęło się w okresie międzywojennym, czego
najbardziej wymownym efektem jest kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Pierwsze zamierzenia,
związane z modernizacją, skutkującą powiększeniem jej zdolności przewozowych, pojawiły się na
początku XXI wieku. Niejako przygotowaniem
gruntu do inwestycji było odwołanie w 2001 r.
ze stanowiska dyrektora Tatrzańskiego Parku
Narodowego osoby-symbolu obrońcy polskich

Tatr – Wojciecha Gąsienicy-Byrcyna, dyrektora
Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jego miejsce
zajął bardziej spolegliwy dr Paweł Skawiński, powiązany z Polskimi Kolejami Linowymi (zasiadał
w Radzie Nadzorczej spółki). Rok później władze
parku narodowego oraz Ministerstwo Środowiska
wyraziły zgodę tylko na modernizację kolejki, bez
możliwości zwiększenia zdolności przewozowych.
To nie odpowiadało zarządcy kolejki i remont nie
ruszył. Ten fakt nie przeszkadzał później władzom
spółki podnosić jako argumentu za modernizacją
kolejki, która z racji wieku negatywnie wpływała
na środowisko, ochrony zdrowia ludzi korzystających z kolejki i tatrzańskiej przyrody. Kolejnym
aktem sprawy było ustalenie w 2003 r. warunków
zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
przez burmistrza Zakopanego, w którym zezwala
on na zwiększenie przewozowości kolejki do 360
osób na godzinę przez cały rok. Postanowienie to
zostało zaskarżone przez organizacje przyrodnicze
do nowosądeckiego Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, które utrzymuje je w mocy i...
uniemożliwia prawie dwa lata rozpatrzenie sprawy
przez sąd administracyjny, ze względu na przetrzymywanie dokumentów. Doszło do bezprecedensowej sytuacji, w której karą grzywny został ukarany
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organ o charakterze sądowniczym. PKL i władze
samorządowe Zakopanego dopięły swego pod rządami ministra środowiska Jana Szyszki. To dzięki
niemu mamy dwukrotnie większą przewozowość
kolei linowej. Szyszko zgodził się na zwiększenie
zdolności przewozowej kolei bez przeprowadzenia
określanego prawem raportu oceny oddziaływania
inwestycji na środowisko. Istotny jest jednak także
fakt, jak do tego doszło i dlaczego prof. Szyszko
tak szybko zmieniał zdanie. W decyzji z 8 maja
2006 r. zgodził się na modernizację kolei, ale bez
zwiększania jej parametrów, gdyż – jak zaznaczył
w swoim uzasadnieniu – „nie można zupełnie
wykluczyć ewentualnego niekorzystnego wpływu tej inwestycji na środowisko”. Ale już w dniu
24 czerwca 2006 r. zgodził się na przewozowość
o wielkości 360 osób na godzinę w zimie. Jako
zadośćuczynienie przyrodzie Tatr nakazał on
wykonanie kompensacji przyrodniczych, które
sprowadzały się do tego, by PKL posprzątał po
sobie śmieci, zostawiane przez 70 lat funkcjonowania kolei oraz naprawił inne zniszczenia, które
za pośrednictwem kolei zostały zadane przyrodzie
Tatr. I ta decyzja została wydana z naruszeniem
prawa, ponieważ uniemożliwiono stronie społecznej (organizacjom pozarządowym) uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym,
co zostało potwierdzone przez wyrok sądu administracyjnego. O wadliwości decyzji ministra
Szyszki świadczy również inne orzeczenie sądu.
27 września 2007 r. PKL wyrokiem sądu zostały
zwolnione z nałożonych prac kompensacyjnych.
Nic dziwnego, minister poszedł „drogą na skróty”,
nie zaś w zgodnie z cywilizowanymi standardami
– nie nakazał bowiem wykonania raportu oddziaływania tej inwestycji na chroniony obszar. Wydał
decyzję zupełnie uznaniowo, bez żadnej podstawy
merytorycznej i prawnej. Decyzję, która pozwoliła
na rozpoczęcie prac bez wymaganego prawem
unijnym wykonania raportu oceny oddziaływania
na środowisko.
Wyrażenie zgody przez ministra pozwoliło
inwestorowi uzyskać prawomocne pozwolenie na
budowę i rozpocząć modernizację kolejki, która
zakończyła się w grudniu 2007 r.

Co dalej?
Pomimo wykonania inwestycji nie można
stwierdzić, że sprawa jest zakończona. Ze względu na łamanie prawa unijnego przez odstąpienie – postanowieniem burmistrza Zakopanego
– od obowiązku sporządzenia raportu oceny
oddziaływania na środowisko, aż 11 organizacji pozarządowych wystosowało do Komisji
Europejskiej skargę, która zostanie skierowana
do rozpoznania. Skarga do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego została przyjęta i uznana
za zasadną. Komisja ta zwróciła szczególnie
uwagę na istniejące zagrożenia dla gatunków
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Akcja protestacyjna w dniu 15 grudnia 2007 r.

priorytetowych i nakazała Komisji Europejskiej
wszczęcie śledztwa w sprawie łamania prawa
Unii Europejskiej przez Polskę przy rozbudowie
kolei linowej na Kasprowy Wierch. Tym samym
Parlament Europejski uznał zasadność skargi
organizacji ekologicznych. Skargę organizacji
ekologicznych poparł Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, wysyłając list do
Komisji Europejskiej.
Poskutkowało także zwrócenie się do
Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO wystąpił
14.12.2007 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu o stwierdzenie
nieważności postanowienia burmistrza Zakopanego, który uznał, że przebudowa kolejki linowej
na Kasprowy Wierch nie wymaga raportu o
oddziaływaniu na środowisko. Opinia RPO potwierdza stanowisko organizacji pozarządowych,
naukowców i przyrodników, w tym Państwowej
Rady Ochrony Przyrody, Komitetu Ochrony
Przyrody PAN, że rozbudowa kolei powinna
się odbyć z poszanowaniem prawa obywateli
i przyrody – powinny zostać zbadane skutki
zwiększenia przewozowości kolei linowej na
przyrodę parku narodowego, poprzez wykonanie prawem nakazanej oceny oddziaływania tej
inwestycji na środowisko. Rzecznik przypomina,
że inwestycja znajduje się na obszarze ochrony
Europejskiej Sieci Natura 2000 – Tatry. Przed-

sięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać
na te obszary, wymagają oceny oddziaływania
na środowisko.
Trudno dziś mówić, jakie będą efekty licznych postępowań na szczeblu krajowym i unijnym. Argumentacja zwolenników ochrony Tatr
póki co znajdują poparcie w rozstrzygnięciach
sądowych, czy poprzez zatwierdzenie skargi
przez organy unijne. Jakie będą tego praktyczne
efekty dla przyrody – trudno w tym momencie
stwierdzić.

Podsumowując
Warto się zastanowić, jak doszło do tego, że
w najcenniejszych przyrodniczo górach Polski,
w rezerwacie ścisłym i parku narodowym udało
się komercyjnej firmie zrealizować największą
w skali kraju inwestycję na terenie chronionym.
Ktoś z ulicy mógłby zapytać: gdzie były służby
ochrony przyrody, dyrekcja parku, ministerstwo
środowiska, gdzie wreszcie podziało się prawo...?
Trudno dzisiaj, w gąszczu wydarzeń, szeregu
postępowań administracyjno-sądowych, wielu
dokumentów, decyzji i opinii, odnaleźć jednego
winnego zaistniałej sytuacji. Zdecydowanie łatwiej
znaleźć tych, którzy otwarcie i wprost mówili, że
w Tatrach nigdy nie powinno być miejsca dla kolei
linowej o zwiększonej przewozowości.
Radosław Ślusarczyk, Grzegorz Bożek
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Raport o regulacjach
Staraniem Towarzystwa na rzecz Ziemi oraz Polskiej Zielonej Sieci został opracowany,
pod redakcją Roberta Wawrętego i Janusza Żelazińskiego (w pracach brała
udział także stała współpracowniczka OIKOS-a, Katarzyna Niedźwiecka), raport
Środowiskowe skutki przedsięwzięć hydrotechnicznych współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej. Licząca ponad 100 stron publikacja została poświęcona głównie
wpływowi inwestycji „na rzekach” na środowisko. W przygotowanym materiale nie
zabrakło opisu działań regulacyjnych na Lubelszczyźnie. Analizie poddano działania
w dolinie rzeki Biała (powiat janowski).
Cele raportu
Głównym celem opracowania było przedstawienie efektów inwestycji hydrotechnicznych, współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej. Spośród kilkuset realizowanych
przedsięwzięć na rzekach, dotowanych przez
budżet europejski, wybrano i oceniono dwanaście inwestycji. Badanie przypadków polegało
na przeanalizowaniu pod kątem zasadności
rozwiązań technicznych, proponowanych przez
zarządców cieków do osiągnięcia założonych
celów, tj. ochrony przeciwpowodziowej. W publikacji znalazły się informacje o wywołanych
(lub potencjalnych, które zapewne zaistnieją
w przyszłości) skutkach środowiskowych oraz
społecznych wykonanych prac. Bardzo ważna
jest próba odpowiedzi na pytanie, czy planowane lub wykonane prace przybliżają Polskę
do osiągnięcia celów zakładanych w Ramowej
Dyrektywie Wodnej. Nakłada ona obowiązek na
kraje członkowskie Unii Europejskiej osiągnięcia
do 2015 roku dobrego stanu ekologicznego wód
i ekosystemów od nich zależnych. Nie wywiązanie się z tego obowiązku we wskazanym czasie
narazi Polskę na poważne kary finansowe. Dzięki
opracowaniu można się dowiedzieć o pewnym
paradoksie – z jednej strony Unia Europejska
nakłada obowiązek poprawy stanu wód, z drugiej
dofinansowuje inwestycje, które oddalają nasz
kraj od tego celu. Autorzy opracowania liczą na
zmianę tego stanu rzeczy i mają nadzieję, że dojdzie do zmian w gospodarce wodnej tak, aby na
rzekach były wykonywane prace ważne ze względów społecznych, a ich wykonywanie w sposób
minimalny oddziaływywało na przyrodę.
Budowa raportu
Publikacja składa się dwóch części. Pierwsza
ma charakter ogólny. Zostały w niej omówione
rodzaje i cele inwestycji hydrotechnicznych na
rzekach oraz sposoby ich wykonania. Nie zapomniano o podaniu skutków środowiskowych
takich inwestycji. W tym kontekście bardzo


ciekawa wydaje się prezentacja przyjaznych środowisku metod ochrony przeciwpowodziowej.
Zaprezentowano je na podstawie konkretnych
inwestycji, wykonanych w kraju i zagranicą.
Opisano także fundusze pomocowe Unii Europejskiej, z których jest możliwe dofinansowanie
inwestycji hydrotechnicznych, oraz kierunki
wykorzystywania dotacji z europejskiego budżetu.
W drugiej części znajduje się analiza dwunastu przedsięwzięć hydrotechnicznych. Poprzedza
je wyjaśnienie, jakimi kryteriami kierowali się
autorzy dokumentu przy ocenie poszczególnych
inwestycji.

Prace na rzece Białej
Jednym z opisanych w raporcie przedsięwzięć była regulacja dwóch odcinków rzeki
Białej (formalnie były to dwie inwestycje, które
autorzy raportu ujęli w jednym rozdziale). Celami inwestycji była ochrona dróg, mostów i użytków rolniczych przed podtopieniami i skutkami
erozji. Kosztem ponad 1,6 mln złotych w 2007
r. wykonano prace na długości ok. 7,5 km. Inwestycja polegała m.in. na nadaniu kształtu
trapezowego korytu rzeki lub jego pogłębieniu,
masowej wycince drzew z koryta oraz brzegów
rzeki, umocnieniu skarp.
Z opublikowanego dokumentu wynika, że
inwestycja tylko w części była potrzebna. Trudno odmówić zasadności potrzebie (chociażby)
zachowania infrastruktury drogowej, jednak
nieporozumieniem była „ochrona” lasu łęgowego
przed okresowym zalewaniem, dzięki któremu
może on istnieć. Z analizy raportu jasno wynika,
że zakładane cele można było osiągnąć dzięki
rozwiązaniom bardziej ekonomicznym i mniej
ingerującym w środowisko. Skutki przyjętych
rozwiązań, zdaniem twórców dokumentu, będą
poważne dla licznych gatunków zwierząt i roślin,
w tym chronionych w ramach prawa krajowego
i europejskiego. Negatywne skutki inwestycji
mogą być także odczuwalne dla obszaru Natura

2000 „Lasy Janowskie” (PLB060005) oraz mogą
powodować wzrost zagrożenia powodziowego
na dolnym odcinku Białej, poniżej wykonanej
regulacji (szybszy spływ wód z obszaru objętego
pracami). Warto nadmienić, że prace zostały
przeprowadzone, pomimo że jeden z raportów
oceny na środowisko wykazał, iż w wyniku wykonania robót wystąpią zmiany o charakterze
trwałym, powodujące pogorszenie ekologicznego stanu wód. W związku z powyższym należy
stwierdzić, że inwestycja nie będzie przyczyniała
się korzystnie do osiągnięcia celów Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Autorzy dużo miejsca poświęcili zgodności
inwestycji z obowiązującym prawem europejskim. W dokumencie wykazano, że raporty
oddziaływania na środowisko były niskiej jakości i nie zawierały wymaganych przez prawo
elementów, jak np. analiza wariantowa dla inwestycji, brak było również wykazania skutków
inwestycji na przedmiot ochrony, znajdujący się
w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura
2000. Innym zarzutem jest brak przeanalizowania skumulowanych skutków dla środowiska
dla prac wykonanych na dwóch odcinkach rzeki.
Jeszcze jedną naganną praktyką było najpierw
wydanie decyzji wykonawczej (pozwolenie
wodnoprawne), a dopiero potem wydanie decyzji środowiskowej – tym samym nie można
było uwzględnić wyników postępowania oceny
oddziaływania na środowisko w pozwoleniu
wodnoprawnym.
Podsumowując, publikacja Środowiskowe
skutki przedsięwzięć hydrotechnicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jest
bardzo ciekawą pozycją dla wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony rzek. Szczególnie polecana jest osobom odpowiedzialnym za
przyznawanie środków finansowych na inwestycje hydrotechniczne, aby nie przyznawali
dotacji na inwestycje szkodliwe dla środowiska
i wątpliwe pod względem ochrony przeciwpowo-
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dziowej. Raport niesie duży walor edukacyjny,
np. odnośnie środków prawnych, wynikających
z prawa europejskiego i krajowego, które mogą
służyć do działań na rzecz zachowania naturalnego charakteru rzek. Godne polecenia są
także przykłady przyjaznych środowisku metod
ochrony przeciwpowodziowej. Pozostaje mieć
nadzieję, że opisanie i publikacja złych praktyk
i marnotrawstwa środków publicznych przyczyni się do zminimalizowania takich działań
w przyszłości.

Opracował: Rafał Jasiński
Raport w formie pliku pdf jest ogólnie dostępny i można go pobrać ze strony Towarzystwa
na rzecz Ziemi – adres:
http://www.tnz.most.org.pl/dokumenty/projekty/SKUTKI_2007_16sth.pdf
Pełny tekst artykułu zamieszczonego
w „Dzienniku Wschodnim” można przeczytać
na stronie:
http://www.ekolublin.pl/modules.php?nam
e=News&file=article&sid=1786

Nasz komentarz:
Sprawą regulacji rzeki Białej zajął się również Dziennik Wschodni. W końcu uregulowano rzekę Białą
w Godziszowie – czytamy w pierwszym zdaniu doniesienia „Dziennika", co oznacza, że autor artykułu już
w pierwszym zdaniu jasno określił swój stosunek do przedmiotu sporu. W tekście nie pada natomiast ani
jedno słowo na temat przyczyn i uzasadnienia podjętych prac regulacyjnych. A właściwie pada:
– Ten odcinek rzeki wyglądał tragicznie, dlatego chcieliśmy poprawić wizerunek wsi – stwierdza wójt
Godziszowa. Ani słowa o tym, że rzeka wylewała powodowała straty, ofiary. Rozumiem, że zbliżony do naturalnego stan rzeki raził estetyczne uczucia wójta i w związku z tym wydajemy grube publiczne pieniądze
na wątpliwe, kosztowne i dewastujące rzekę regulacje. Ile kosztowała ta operacja? Jakie przyniosła korzyści
oprócz zaspokojenia estetycznych oczekiwań wójta? O gustach się nie dyskutuje, ale ja mam inny...
W artykule można także przeczytać:
– Niewykluczone, że niedługo ekolodzy znowu dadzą o sobie znać. Niebawem zostaną uruchomione środki
na inwestycje w ramach unijnych programów na lata 2007-2013 i znowu się zacznie – mówi dyrektor (Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie – przypis redakcji) Leszek Boguta ".
Oczywiście, że się zacznie. W przepastnych szafach WZMiUW leżą dziesiątki projektów inwestycyjnych
pamiętających czasy Gierka. Aby wykorzystać dostępne unijne środki będzie się teraz po nie sięgać, aby
regulować rzeki (metodami również z tamtej epoki) przeważnie nie zastanawiając się, co mamy przez to
chronić. Nierzadko przewiduje się prace kosztujące kilka-, kilkadziesiąt milionów złotych, aby np. wybudować
wały przeciwpowodziowe chroniące ... łąki, gdzie roczne (i ile w ogóle wystąpią) straty sięgają ledwie kilku
tysięcy złotych. W wyniku inwestycji woda zamiast zatrzymać się na miejscu i chronić tereny rolnicze przed
letnią suszą, spłynie tak szybko, że zaleje obszary gdzieś w dole rzeki. Ale to już nie będzie „na podwórku”
ani wójta Godziszowa, ani dyrektora WZMiUW... 
Krzysztof Gorczyca
Pełny tekst artykułu zamieszczonego w „Dzienniku Wschodnim” można przeczytać na stronie:
http://www.ekolublin.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1786

Nie tylko asfalt i melioracje

W

najbliższych miesiącach, wedle informacji z Urzędu Marszałkowskiego,
możemy spodziewać się uruchomienia pierwszych naborów wniosków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-13. Program umożliwia sfinansowanie wielu działań,
które nie mogły być realizowane dotychczas ze
środków unijnych, np. w ramach ZPORR na
lata 2004-2006. Stwarza to wiele możliwości
inwestycji i działań „miękkich”, związanych
bezpośrednio z ochroną przyrody, ale także
tworzących warunki do rozwoju zrównoważonej
turystyki, bazującej na walorach przyrodniczych, zabytkach i szerzej dziedzictwie kulturowym. Spore środki zarezerwowane zostały
na odnawialne źródła energii, zaś w ramach
projektów transportowych istnieją możliwości tworzenia w miastach komunikacyjnych
dróg rowerowych i innej infrastruktury a także
inwestowania w nowoczesną, atrakcyjną dla
pasażerów komunikację publiczną.
Samo wnioskowanie ma być, jak zapewniają
urzędnicy, znacznie uproszczone i „przyjazne”.
Wkład własny ustalono na poziomie 15%.
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Dostępne środki są bardzo duże – znacznie
wyższe niż to było w ZPORR.W kolejnych okresach
programowania będą one już znacznie niższe.
Poniżej przedstawiamy skrótowe omówienie
możliwości finansowania ekorozwojowych pomysłów w poszczególnych działaniach RPO.

Czynna ochrona przyrody
i renaturyzacja
Po raz pierwszy, we względnie łatwo dostępnych środkach unijnych, zaistniała możliwość
finansowania całkiem sporych projektów dotyczących aktywnej ochrony przyrody. Warto
zaznaczyć, że środki takie nie były w ramach
RPO zarezerwowane od początku. Dopiero proces
konsultacji, w który aktywnie włączyły się m.in.
regionalne organizacje ekologiczne, umożliwił
finansowanie takich działań.
W działaniu 6.1. Ochrona i kształtowanie
środowiska wydzielono specjalną kategorię IV.
Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Pozwala ona na dotowanie projektów o
wartości całkowitej do 400 tys. zł, zawierających
w sobie następujące działania:

• zachowanie różnorodności gatunkowej,
ochrona i renaturalizacja ekosystemów (np.
ochrona i reintrodukcja gatunków zagrożonych
i chronionych, roboty budowlane dotyczące
ośrodków rehabilitacji zwierząt i przetrzymywania gatunków);
• ochrona siedlisk (np. programy czynnej
ochrony i renaturalizacji siedlisk przyrodniczych,
monitoring przyrodniczy, badania i bazy danych
z zakresu ochrony przyrody).
Do 10% wartości projektu z zakresu czynnej ochrony przyrody mogą stanowić działania
edukacyjne i promocyjne, dotyczące obszarów
NATURA 2000.
Dużo wyższe kwoty maksymalne dopuszczalne są w przypadku projektów dotyczących
rzek. Otóż w kategorii III. Bezpieczeństwo
ekologiczne działania 6.1, przeznaczonej
głównie na projekty związane z melioracjami i regulacją cieków wodnych oraz ochroną
przeciwpowodziową, dopuszczalne są również
projekty dotyczące:
− zwiększania naturalnej retencji dolin rzecznych;
− renaturyzacji cieków wodnych w ramach
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systemów małej retencji i określenia terenów
rekompensacyjnych.
W tym przypadku maksymalny koszt projektu może wynosić nawet 40 mln zł.

Ścieki, odpady
Oczywiście możliwy do sfinansowania jest
cały wachlarz inwestycji związanych z budową
lub unowocześnieniem sieci zaopatrzenia w wodę,
kanalizacji, oczyszczalni ścieków, selektywnej
zbiórki odpadów, składowisk itp. Wymienione
jest także tworzenie kompleksowych systemów
przydomowych oczyszczalni ścieków jako alternatywy dla zbiorczej kanalizacji ściekowej oraz
rekultywacja obszarów zdegradowanych na cele
środowiskowe.
Preferencyjnie traktowane będą projekty zlokalizowane na obszarach wiejskich, atrakcyjnych
turystycznie oraz na obszarach sieci NATURA
2000.
Odnawialne źródła energii
Działanie 6.2. Energia przyjazna środowisku na realizację projektów zakładających wykorzystanie biomasy, energii słonecznej i geotermalnej oraz elektrowni wiatrowych i wodnych,
z zastrzeżeniem, że muszą one uwzględniać ekologiczne aspekty funkcjonowania rzeki. Placówki
publiczne (ochrona zdrowia, oświata, kultura)
mogą liczyć na modernizację kotłowni węglowych
na opalane biomasą. W tym działaniu z grona
wnioskodawców wykluczone zostały organizacje
pozarządowe.
Miejski transport publiczny, rowery
Działanie 5.3. Miejski transport publiczny
skierowane jest na rozwój funkcji transportu zbiorowego. Środki te stanowią szansę na rozbudowę
systemów komunikacji miejskiej w głównych

miastach regionu, tak aby stały się one faktycznym
narzędziem przyjaznej środowisku i mieszkańcom polityki transportowej i ograniczania ruchu
samochodowego w miastach.
Warto w szczególności zwrócić uwagę na
możliwość sfinansowania takich inwestycji jak:
• zakup środków transportu zbiorowego o
napędzie przyjaznym dla środowiska (prąd, gaz,
biopaliwa, itd.);
• budowa i modernizacja przystanków, stacji i węzłów przesiadkowych – zintegrowanych
z różnymi rodzajami systemów transportu, w tym
systemy parkingów dla samochodów Parkuj
i Jedź (Park & Ride) oraz dla rowerów (Bike
& Park)
Możliwe jest także wdrożenie szeregu rozwiązań i urządzeń, unowocześniających systemy
komunikacji publicznej, zwiększających ich systematyczność, wygodę, dostosowanie do potrzeb
pasażerów, a więc zachęcających do korzystania
z transportu zbiorowego zamiast samochodu
(sterowanie sygnalizacją, w tym tworzenie preferencji dla autobusów, sygnalizacja akustyczna,
informacja dla pasażerów, nowoczesne systemy
biletowe, bezpieczeństwo podróżnych itp.)
Działanie 5.2. Lokalny układ transportowy
umożliwia tworzenie ścieżek rowerowych zarówno
przy drogach gminnych, jak i powiatowych.

Turystyka i dziedzictwo kulurowe
W ramach Działania 7.1. Infrastruktura
kultury i turystyki powstawać będą mogły m.in
szlaki i ścieżki przyrodnicze. Szczególnie wyróżniona została infrastruktura służąca promocji obszarów Natura 2000. Dopuszczalne jest zarówno
tworzenie ścieżek przyrodniczych, jak i budowa
ośrodków edukacji ekologicznej.
Oddzielną kategorią tego działania jest Ochrona dziedzictwa kulturowego. Projekty w ramach tej

Fundacja dla susła

J

ednym z efektów ubiegłorocznego „przełomu” w sprawie lokalizacji lotniska w Świdniku (odejście od forsowanej wcześniej koncepcji budowy pasa startowego w obszarze
Natura 2000) była deklaracja władz samorządowych województwa oraz pozostałych udziałowców Portu Lotniczego o zaangażowaniu się
w ochronę susła perełkowanego. Narzędziem
do tego miała być fundacja, powołana wspólnie
przez władze województwa, samorządy Lublina
i Świdnika, uczelnie wyższe oraz zaangażowane
w sprawę organizacje pozarządowe. Politycy
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z różnych powodów, póki co, zadowolili się
podpisaniem w świetle kamer listu intencyjnego,
tymczasem dzieło powołania organizacji wzięły
na siebie spółka Port Lotniczy Lublin, udzielająca fundacji zaplecza logistyczno- administracyjnego, oraz trzy organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Lotnisko w Świdniku”, Lubelskie
Towarzystwo Ornitologiczne oraz Towarzystwo
dla Natury i Człowieka. Fundacja Ochrony Susła Perełkowanego, bo tak brzmi pełna nazwa,
powołana została notarialnie 18 stycznia 2008
r. Obecnie trwa procedura rejestracyjna oraz

kategorii będą mogły obejmować prace konserwatorskie i roboty budowlane dotyczące zabytków,
w szczególności związane z przystosowaniem ich
na cele kulturalne lub turystyczne. Dopuszczalny
będzie także zakup zabytków w celu wykonania
prac konserwatorskich czy remontowych i przystosowanie ich do działalności kulturalnej i/lub
turystycznej. Potencjalnie jest to szansa na ratunek
dla licznych niszczejących dworków i pałaców, ale
także setek wiejskich chałup, wiatraków, młynów,
zabytkowych obiektów kolejowych itp.
Uzupełnieniem może być Działanie 7.2.
Promocja kultury i turystyki. Pozwala ono na
planowanie imprez i wydarzeń kulturalnych lub
turystycznych, programów rozwoju i promocji
produktów kulturowych i/lub turystycznych
o szczególnym znaczeniu dla regionu a także
działań dotyczących kultywowania i promocji
tradycji regionalnych oraz tradycyjnych rzemiosł
i zawodów. W ramach tych projektów można
część środków przeznaczyć na materiały promocyjne, filmy, multimedia itp., a także modernizację, prace konserwatorskie w zabytkach
i ich otoczeniu oraz koszty robót budowlanych
w innych obiektach (do 35%), z wyłączeniem
budowy bazy noclegowo-gastronomicznej.
Szczegółowe informacje, w tym na temat
ogłaszanych naborów wniosków, znaleźć można na stronie:

www.rpo.lubelskie.pl
Udziela ich także Departament Strategii
i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,
ul. Czechowska 19, Lublin, tel. (081) 44 16 750,
e-mail: rpo@lubelskie.pl.
Krzysztof Gorczyca

przygotowywanie pierwszych działań praktycznych. Już wiosną rozpoczną się pierwsze
działania z zakresu czynnej ochrony przyrody
na terenie ostoi świdnickiej: wykaszanie trawy,
polepszanie warunków siedliskowych poprzez
wzbogacanie bazy pokarmowej (dosiewanie
odpowiednich gatunków roślin i nawożenie).
Będzie to możliwe dzięki pierwszemu dofinansowaniu, otrzymanemu z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie,
na projekt złożony jeszcze pod szyldem LTO.
W najbliższych miesiącach przygotowywane
będą kolejne projekty o szerszym zakresie, docelowo obejmujące także ochronę naturalnych
kolonii na Zamojszczyźnie.
Krzysztof Gorczyca
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Edukacja w chełmskich parkach

Zajęcia z uczniami
Praca z młodzieżą w wieku szkolnym przybiera różne formy. Część zajęć jest prowadzona w Ośrodku Edukacji Ekologicznej ZPKP
w Brzeźnie, inne w terenie (m.in. na ścieżkach
przyrodniczych „Bachus”, „Bagno Serebryskie”
i „Stańków”), a pozostałe w szkołach w formie
prelekcji.
– Zajęcia są interdyscyplinarne i prowadzone metodami aktywizującymi – mówi Małgorzata Deneka – Angel, kierownik OEE ZPKP.
– W szkoleniach uczestnicy odbierają przyrodę
wszystkimi zmysłami, nabywają umiejętności
plastyczne i pracy w grupie. Poszerzają swoją
wiedzę nie tylko z zakresu przyrody i sozologii ale
także historii i kultury naszego regionu. Najważniejsze jest jednak uwrażliwienie dzieci na otaczający świat, dostrzeganie przez nich problemów
środowiskowych i roli, jaką w ich powstawaniu
pełni człowiek. Uczestnicy zajęć edukacyjnych
zaopatrzeni po warsztatach w takie umiejętności
rozumieją potrzebę rozsądnego postępowania
„proekologicznego” i podejmowania aktywnych
działań na rzecz środowiska. Pragnę podkreślić, iż
takie szerokie spektrum działań edukacyjnych realizuje bardzo niewielka grupa osób. Oprócz mnie
zajęcia prowadzi Dorota Bochen oraz częściowo
Beata Zienkiewicz. Bardzo dziękuję za wszelką
pomoc, zaangażowanie i rozumienie konieczności aktywnej edukacji środowiskowej wszystkim
pracownikom Zespołu Parków Krajobrazowych
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Fot. Archiwum Zespołu Parków Krajobrazowych Polesia z siedzibą w Chełmie

D

la pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Polesia z siedzibą w Chełmie,
zajmujących się edukacją, 2007 rok był
wyjątkowo pracowity. W ramach kilkudziesięciu
projektów przeprowadzili 168 zajęć edukacyjnych,
w których brało udział ok. 3700 dzieci i 420 nauczycieli. Organizowali także liczne konkursy,
sesje oraz wystawy. Tak szeroki zakres działań
był możliwy tylko dzięki wsparciu finansowemu
różnych instytucji, m.in. (alfabetycznie) Cemex
Polska – Cementownia Chełm, Fundacji Ekofundusz, Gminnym Funduszom Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej miast Chełm i Krasnystaw,
Nadleśnictwu Chełm, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie oraz samorządów lokalnych. Przy
realizacji zadań współpracowano z wieloma
instytucjami: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Chełmie, Stowarzyszeniem Lokalna Akcja na Rzecz Środowiska Ziemi
Chełmskiej i Lubelskim Samorządowym Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie.

Małgorzata Deneka-Angel w trakcie „zielonej szkoły”

Polesia z/s w Chełmie – dodaje Małgorzata Deneka – Angel.
Niektóre zajęcia stanowiły element większych
projektów ochronnych, np. dotyczących budowy
akceptacji dla nowo utworzonych obszarów Natura 2000, czy też ochrony żółwia błotnego. Uczniowie mogli dowiedzieć się o rzadkich i ginących
w skali świata gatunkach, występujących na Ziemi
Chełmskiej, m.in. języczce syberyjskiej, wodniczce czy wspomnianym żółwiu błotnym.
W ramach projektu Pomagamy naszej planecie
zorganizowano 10 dwudniowych zielonych szkół.
Ich celem było umożliwienie młodzieży kontaktu
z przyrodą i wytworzenie pozytywnych postaw
wobec środowiska. Zaprezentowano także walory
historyczne, kulturowe i krajobrazowe regionu
chełmskiego. Odbyło się także zwiedzanie Cementowni Chełm. Z projektu Bliskie spotkania
z Naturą dzieci z Gimnazjum w Sielcu odbyły
warsztaty terenowe w lesie, na łące i w rezerwacie
roślinności kserotermicznej. Miały one na celu
m.in. wytłumaczenie znaczenia różnorodności
biologicznej oraz pokazaniu, jak organizmy przystosowują się do biotopu.
Nie zapomniano o przedszkolakach – w ramach warsztatów Zaczarowana kropelka około
350 najmłodszych dowiedziało się o znaczeniu
wody w przyrodzie.

Szkolenia nauczycieli
Bardzo ważnym osiągnięciem było przeszkolenie rzeszy nauczycieli. ZPKP realizowało

ogólnopolski program edukacji środowiskowej
w kształceniu zintegrowanym dla klas I-III pt.
Czym skorupka za młodu nasiąknie – czyli jak
pokochać przyrodę, aby ona pokochała nas. Aż
230 nauczycieli klas 1-3 z okolicznych powiatów
przeszło przeszkolenie w ramach tego zadania.
Warsztaty były wizytowane przez autorów programu i zostały ocenione jako jedne z najlepszych
w Polsce. Będą one kontynuowane w br. Równie
wysoko ocenione zostały warsztaty w ramach
zadania Przyroda i sztuka, które obejmowały część
przyrodniczą i plastyczną. Każdy warsztat trwał
dziesięć godzin i pozwalał na zdobycie nowych
umiejętności z zakresu rozpoznawania gatunków roślin, doświadczania przyrody wszystkimi
zmysłami oraz znajomości nowych technik plastycznych. Zajęcia odbywały się w dolinie Bugu
i w OEE w Brzeźnie. Efektem warsztatu były
prace, eksponowane na wystawie w OEE. Prace
plastyczne powstały także podczas pleneru malarskiego w Świerżach.
I w tym przypadku nauczyciele przed wykonaniem obrazów poznali nową formę ochrony
przyrody, jak obszary Natura 2000. Projekt zakończył się prezentacją prac, wręczeniem nagród
rzeczowych oraz dyplomów potwierdzających
uczestnictwo. Obszarów Natura 2000 dotyczyły
także szkolenia w ramach innego projektu – Walory i ochrona obszaru Natura 2000 Chełmskie
Torfowiska Węglanowe, dzięki którym nauczyciele i młodzież poznali ideę tworzenia i korzyści
z istnienia tej formy ochrony. Uzyskali też praktyczne umiejętności takie jak rozpoznawanie
chronionych gatunków ptaków czy interpretacja
map Europejska Sieć Natura 2000. Zajęcia odbywały się w OEE i na terenie rezerwatu Bagno
Serebryskie.
Jako swoiste połączenie szkolenia i konkursu
dla nauczycieli był realizowany program Jak nauczać w środowisku o środowisku. Miał on na
celu zapoznanie nauczycieli z metodami pracy
z dziećmi i młodzieżą w terenie. Po zajęciach
odbył się konkurs na scenariusze zajęć dydaktycznych.
ZPKP był także organizatorem szkoleń wykonanych przez trenerów zewnętrznych: Straż
rzeczna oraz Motylowe łąki.

Konkursy, sesje, wystawy
W 2007 r. za sprawą ZPKP odbyły się liczne konkursy. Największym wyróżnieniem była
koordynacja regionalnej edycji ogólnopolskiego
konkursu Poznajemy parki krajobrazowe Polski.
W konkursie z wiedzy wzięły udział reprezenta11
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cje szkół gimnazjalnych z gmin, które na swoim
terenie mają park krajobrazowy lub jego otulinę. Wiedzą nt. środowiska musieli się również
wykazać uczestnicy lokalnego Ekologicznego
Turnieju Szkół. W zorganizowanym dla szkół
podstawowych konkursie każda z nich musiała wystawić aż trzy drużyny: do konkursu
z wiedzy, do rywalizacji ruchowej i kibicującą.
Laureatem została ta szkoła, która najlepiej zaprezentowała się we wszystkich konkurencjach.
Dla uwrażliwienia dzieci i młodzieży na piękno
wsi polskiej odbyły się IV Lokalne Spotkania
z Kulturą i Przyrodą. W ramach spotkań odbył
się konkurs, w którym uczestnicy recytowali
wiersze twórców pochodzących z najbliższych
okolic. Wzięli w nim udział uczniowie szkół
północnowschodniej części powiatu chełmskiego. Pomóż mi tato..– budujemy budki lęgowe

dla ptaków to kolejny konkurs zorganizowany
przez ZPKP. Był przeznaczony dla uczniów
szkół gminy Kamień. Miał on na celu budowę
i instalację budek lęgowych dla ptaków gniazdujących w dziuplach. W rezultacie konkursu
powstało 56 budek, z których najlepsze zostały
nagrodzone. Pracownicy ZPKP zorganizowali uroczyste obchody Dnia Ziemi, proponując
różnorodne konkursy dla uczniów w różnym
wieku oraz przedszkoli.
Miniony rok również w dziedzinie publikacji i wydawnictw ZPKP może uznać za udany.
Dla pięciu instytucji oświatowych wykonano
wystawy fotograficzne prezentujące walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe terenów pod
dozorem ZPKP. Wydano cztery gazetki ścienne,
w tym prezentujące rysunki ptaków wykonanych
przez dzieci, oraz pierwszy kalendarz z serii pt.

Chronimy zagrożone gatunki Polesia. Wznowiono
wcześniej opracowany i wydany folder dotyczący
czynnej ochrony żółwia błotnego na terenie Ziemi
Chełmskiej.
Różnorodność proponowanych działań
z zakresu edukacji środowiskowej oraz prężna
działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej przyczyniła się do tego, iż zapotrzebowanie na zajęcia
jest olbrzymie. Z warsztatów korzystają nie tylko
lokalni nauczyciele i uczniowie ale także szkoły
lubelskie, warszawskie, studenci, a czasem grupy
zagraniczne. Na zajęcia grupy zapisują się już
rok wcześniej.
ZPKP zaprasza do Ośrodka i na ścieżki przyrodnicze. Chęć uczestnictwa w zajęciach należy
zgłosić wcześniej, pod numerem telefonu (082)
563-25-20.

Rafał Jasiński

Jesień i zima na cmentarzu
Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi to jedno z głównych pól działalności Towarzystwa dla Natury i Człowieka. Mimo że późna
jesień, a tym bardziej zima nie sprzyjają trosce o materialne zabytki kultury, to dzięki łagodnej – w tym sezonie jesienno-zimowym
– pogodzie stowarzyszeniu udało się podjąć serię działań.
Drewniane krzyże i pomiary
Tuż przed świętami, w dniach 13-16 grudnia
TdNiCz zorganizowało ostatni w 2007 roku
i pierwszy – w historii działalności Towarzystwa – „zimowy” obóz wolontariacki Cmentarze
Pogranicza. Grupa 8 osób pracowała na cmentarzu prawosławnym w Sobiborze. Ponieważ
prowadzenie prac remontowych w tym okresie
było niemożliwe, skupiono się na dokumentacji
opisowej i fotograficznej – pomiarach cmentarza, zlokalizowaniu i naniesieniu na mapkę
wszystkich nagrobków, sczytaniu inskrypcji,
zdjęciach dokumentujących stan zachowania
oraz – w miarę możliwości wolontariuszy –
określeniu potrzeb konserwatorskich. Równie
ważnym działaniem było wykonanie wzmocnień
dla 10 monumentalnych krzyży drewnianych,
zachowanych jeszcze na cmentarzu i wypionowanie kolejnych 10. Krzyże te, w Sobiborze
wysokie na ok. 4 m, malowane na niebiesko,
ze snycerskimi zdobieniami, są – na tle innych
cmentarzy – prawdziwa perłą i ewenementem.
W związku z naturalnymi procesami niszczenia
drewnianej substancji zabytkowej chylą się,
upadają i z biegiem czasu ulegają całkowitemu
zniszczeniu. Jeszcze w latach międzywojennych i wczesnych powojennych, cmentarze
prawosławne na terenie Lasów Sobiborskich
i północnego Polesia – wedle słów mieszkańców
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tych ziem i zachowanej dokumentacji zdjęciowej
– pokrywał „las krzyży”. Obecnie na tym terenie
występuje jeszcze sporo zachowanych zabytków
tego rodzaju – po kilka czy kilkanaście na cmentarzu, ale każdy rok przynosi dalsze zniszczenia
w tej materii. Dlatego tak istotne są wręcz natychmiastowe działania ratownicze, zarówno
w formie wzmocnień jeszcze stojących krzyży,
jak i – jeśli to możliwe – postawienia krzyży
już leżących oraz – w przypadku znacznego
zniszczenia substancji zabytkowej – wykonania rekonstrukcji, na podstawie sporządzonej
dokumentacji. Towarzystwo podjęło, jak dotąd, takie działania na cmentarzach w Kosyniu
i Sobiborze. Tegorocznymi planami, związanymi
ze wzmocnieniami monumentalnych krzyży
drewnianych, chce objąć także cmentarze na
Polesiu północnym.

Tablice
Wykonano i postawiono w terenie cztery
kolejne tablice turystyczne z mapą w centrach turystycznych regionu Lasów Sobiborskich i 8 tablic informacyjno-turystycznych przy obiektach
dziedzictwa: cmentarzach i cerkwiach (obecnie
użytkowanych przez Kościół katolicki). Stanowi to kontynuację wcześniej podjętych działań
przez Towarzystwo. Obecnie już przy większości
historycznych, wyznaniowych cmentarzy tego

regionu stanęły tablice, mówiące o ich historii
i zabytkach.

Wystawy, współpraca
Równolegle z opisanymi działaniami, przez
ostatni kwartał 2007 roku, odbywały się pokazy wystawy Cmentarze Pogranicza w: Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego
Parku Narodowego w Zwierzyńcu, w Hańsku,
w Wyrykach i – w wersji ukraińskojęzycznej – we
Włodawie. Przy okazji otwarć odbyły się spotkania: z młodzieżą gimnazjalną gminy Hańsk
i społecznością prawosławną we Włodawie. Ponadto Towarzystwo zaangażowało się w projekt
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Hańskiej,
świadcząc pomoc merytoryczną i praktyczną przy
pracach społecznie użytecznych i warsztatach dla
młodzieży, prowadzonych na cmentarzu prawosławnym w Hańsku w październiku 2007 r.
W bieżącym roku Towarzystwo ma zamiar
kontynuować prowadzone dotąd działania na
polu ochrony historycznych cmentarzy wyznaniowych, rozszerzając zasięg swoich działań na nowe
tereny, przede wszystkim na okolice Poleskiego
Parku Narodowego. Agnieszka Szokaluk
Projekt realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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RUCH EKOLOGICZNY NA LUBELSZCZYŹNIE

Z trolejbusem w herbie
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Fot. archiwum ltek
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ubelskie Towarzystwo Ekologicznej Komunikacji powstało w grudniu 1998 roku,
założone przez grupę lokalnych miłośników komunikacji miejskiej. Kilka miesięcy
wcześniej – 16 czerwca, w lubelskim dodatku
Gazety Wyborczejukazał się artykuł o planach
zorganizowania w Lublinie muzeum trolejbusów. Pomysłodawcami byli: Jerzy Podobiński,
ówczesny prezes Jeleniogórskiego Towarzystwa
Tramwajowo-Trolejbusowego, oraz Bohdan Turżański. Inicjatywa spotkała się z przychylnością
władz miasta, a nagłośnienie jej przez prasę spowodowało konsolidację lubelskiego środowiska
miłośników komunikacji miejskiej w ramach Towarzystwa, zarejestrowanego przez Sąd Okręgowy
w Lublinie 17 kwietnia 1999 roku. Niemal dziesięć
lat po swoim powołaniu Lubelskie Towarzystwo
Ekologicznej Komunikacji jest prężnie działającym stowarzyszeniem, mogącym pochwalić się
już pewnymi osiągnięciami i mającym ambitne
plany dalszej działalności.
Już na etapie konstytuowania się Towarzystwa
stało się jasne, że LTEK będzie działał symultanicznie na dwóch uzupełniających się wzajemnie
polach. Pierwszym z nich jest kompleksowe badanie i dokumentowanie historii komunikacji miejskiej w Lublinie i regionie lubelskim, jak również
komunikacji trolejbusowej w skali całego kraju.
Drugą – niemniej ważną – dziedzinę działalności LTEK stanowi popularyzacja i promowanie
ekologicznego transportu publicznego, zwłaszcza
opartego na trakcji elektrycznej, wobec generującej kolosalne szkody dla środowiska naturalnego
masowej motoryzacji.
Trolejbusy są dzisiaj postrzegane jako jeden
z symboli – i chciałoby się dodać – wyznaczników
tożsamości Lublina. Ten rodzaj trakcji potrafi
zaskakiwać osoby przyjezdne: turystów oraz studentów. Niektórzy z nich są skłonni przypuszczać,
że trolejbusy kursują tylko w Lublinie i nigdzie
indziej na świecie... Tymczasem sieci trolejbusowe
funkcjonują na wszystkich (poza Afryką i Antarktydą) kontynentach. Bastionem trolejbusów
pozostaje Wspólnota Niepodległych Państw, ale
są też popularne w Europie Środkowej, między
innymi w Republice Czeskiej. W zachodniej części kontynentu ilością czynnych sieci wyróżnia
się Szwajcaria oraz Włochy. Warto wspomnieć,
że trzy lata temu trolejbusy triumfalnie powróciły
do Wiecznego Miasta, po trzydziestu trzech latach
nieobecności. Jedyną rzymską linię obsługują
Solarisy Trollino. Pojazdy tej marki zakupiono
również dla zbudowanej od podstaw sieci tro-

lejbusowej w szwedzkiej Landskronie, zasilanej
wyłącznie energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych (turbina wiatrowa). Trolejbusy z podpoznańskiego Bolechowa kursują w wielu innych
ośrodkach miejskich, między innymi w Tallinnie,
Rydze, Wilnie, Ostrawie, Opawie, Neapolu...
Mało kto wie, że epizod trolejbusowy miało
w swojej historii kilka miast na obecnych ziemiach polskich: Warszawa (dwa razy), Słupsk,
Dębica, Olsztyn, Gorzów Wielkopolski, Legnica,
Poznań, Wałbrzych, Wrocław... Kilka dalszych
było o krok od uruchomienia trolejbusów, szczególnie popularnych na przełomie lat 30. i 40.
ubiegłego wieku. Obecnie w Polsce istnieją tylko
trzy sieci: w Lublinie, Gdyni (z międzymiastową
trasą do Sopotu) i Tychach. Wyjątkowość tego
środka komunikacji miejskiej jest dla stowarzyszenia dodatkową zachętą do zainteresowania się
przeszłością trajtków. Pojawiły się one na ulicach
Lublina 21 lipca 1953 roku, wożąc pasażerów na
linii 15, z dworca kolejowego do nieistniejącej
pętli w miejscu obecnego hotelu Mercure Unia.
Niemal pięćdziesiąt pięć lat historii lubelskich trolejbusów wyznaczają rozbudowy sieci trakcyjnej,
zmiany tras linii czy nowe pojazdy wprowadzane
w miejsce starych egzemplarzy: od JaTB-2, poprzez Vetry, Škody, ZiU, Jelcze, FIATy, Ikarusy aż
po Solarisy Trollino.
Lubelskie Towarzystwo Ekologicznej Komunikacji, działając na polu ochrony dziedzictwa
techniki, może już pochwalić się zbiorem histo-

rycznych pojazdów. Jednym z nich jest Škoda 9Tr.
Trolejbusy tego typu służyły w lubelskim MPK do
1980 roku. Ponieważ w Polsce nie zachował się żaden egzemplarz Škody, stowarzyszenie podjęło zakończony sukcesem wysiłek sprowadzenia takiego
pojazdu z zagranicy. Aktualnie dobiega końca
remont tego pojazdu zakupionego w Opawie na
czeskim Śląsku. O ile Škoda 9Tr była swego czasu
bardzo popularnym typem trolejbusu, do dziś dnia
eksploatowanym jeszcze w niektórych miastach,
między innymi na Ukrainie, o tyle kolejny pojazd
jest unikatem. Mowa o trolejbusie FIAT 418AC,
jednym z czterech egzemplarzy zbudowanych
przez MPK Lublin w oparciu o autobusy otrzymane z włoskiej Vicenzy. Najstarszymi wiekiem
pojazdami w kolekcji są natomiast dwa szwajcarskie trolejbusy Saurer 4T wraz z przyczepami.
Zostały wyprodukowane w 1957 roku, jednak do
dziś zachwycają nowoczesnością aluminiowej
konstrukcji i śmiałością niektórych rozwiązań
technicznych. Kursowały w St. Gallen, a następnie
w Warszawie, na linii 51 do Piaseczna aż do jej
likwidacji w 1995 roku. Niedawno pozyskanym
eksponatem jest trolejbus Ikarus 280.26E – ostatni
w Polsce trolejbus przegubowy, zbudowany na
bazie popularnego autobusu. Ten egzemplarz
pochodzi z Gdyni, jakkolwiek w Lublinie również
kursowały trzy takie pojazdy, wycofane ostatecznie w 1998 roku. Na zakończenie nie sposób
nie wspomnieć o jedynym autobusie w kolekcji:
Jelczu 272 MEX, zwanym ogórkiem. ten, mający
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numer taborowy 11199 kursował na liniach lubelskiego MPK w latach 1971-1983. Następnie
został sprzedany prywatnym użytkownikom,
a przez ostatnie dziesięć lat pełnił funkcję domku
na podlubelskiej działce. Obecnie LTEK prowadzi
przygotowania do remontu tego – nieco sfatygowanego – pojazdu, do którego udało się pozyskać
wiele oryginalnych części.
Wszystkie autobusy i trolejbusy znajdą
w przyszłości swoje miejsce w muzeum komunikacji. Obecnie garażują one na placu postojowym zajezdni Helenów. Planowane jest stopniowe
wyremontowanie i uruchomienie pojazdów, aby
mogły obsługiwać, wzorem wielu miast europejskich, linie specjalne.
Jak już wspomniano, Lubelskie Towarzystwo
Ekologicznej Komunikacji nie jest nastawione
jedynie na przeszłość, ale też na teraźniejszość
i przyszłość lubelskiej komunikacji miejskiej. Do
celów stowarzyszenia należy stworzenie silnego
lobby na rzecz transportu publicznego, będącego
rozsądną alternatywą dla motoryzacji indywidualnej. Komunikacja masowa z założenia nastawiona jest na racjonalizowanie zużycia energii
wykorzystanej do przemieszczenia jednej osoby
i redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
szczególnie w konfrontacji ze statystycznie najczęstszym przemieszczaniem się jednej osoby
w kilkumiejscowym aucie. Dodatkowe profity

przyniesie rozbudowa sieci trolejbusowej, w tym
proponowane przywrócenie jej tam, gdzie jej funkcjonowanie jest szczególnie potrzebne – w centrum miasta. Nieodzowna jest także modernizacja
taboru autobusowego, w tym wprowadzanie paliw
ekologicznych na większą niż obecnie skalę.
Naszym marzeniem jest zmiana nastawienia
władz do komunikacji miejskiej, w tym wprowadzenie w ruchu drogowym priorytetu dla pojazdów komunikacji miejskiej, między innymi
poprzez tworzenie parkingów wokół centrum
miasta (system Park & Ride) oraz urządzanie wydzielonych pasów ruchu i sygnalizacji świetlnej,
preferujących komunikację zbiorową. Kolejnym
z wyzwań, przed którym stoi Lublin, jest scalenie
i uporządkowanie systemu komunikacji miejskiej,
w tym wprowadzenie nowoczesnego, jednolitego
systemu taryfowego, na wzór funkcjonujących
od dawna w wielu miastach europejskich, również polskich. Do równie istotnych zadań należy
stworzenie wydolnego systemu finansowania
komunikacji publicznej. Stowarzyszenie proponuje też zwiększenie udział kolei w transporcie
lokalnym a także popiera istniejące od wielu lat
plany budowy sieci tramwajowej w aglomeracji
lubelskiej.
W ostatnim czasie członkowie LTEK aktywnie włączyli się w opracowanie funkcjonalnego
i konsekwentnego systemu nazewnictwa zespo-

łów przystankowych na terenie Lublina. Brali też
udział w badaniach ruchu kołowego i zapełnienia
pojazdów komunikacji miejskiej. W ramach obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu we
wrześniu ubiegłego roku stowarzyszenie zorganizowało wraz z MPK Lublin wystawę poświęconą
historii i przyszłości komunikacji trolejbusowej,
pokazywaną w historycznym trolejbusie ZiU,
ustawionym na pl. Litewskim. Podobnego rodzaju
wystawy były aranżowane już wcześniej, przy
wykorzystaniu klubowej Škody. Odbyło się również kilka imprez umożliwiających miłośnikom
komunikacji miejskiej zapoznanie się z trasami,
zwłaszcza podmiejskimi, w innych ośrodkach:
Kraśniku, Puławach a ostatnio – Chełmie.
Lubelskie Towarzystwo Ekologicznej Komunikacji jest organizacją, która chroniąc zabytki
techniki, jednocześnie promuje idee ekologicznego transportu miejskiego i z optymizmem
spogląda w jego przyszłość.
Tomasz Pieńkowski

LTEK w internecie:
• http://www.ltek.comernet.pl aktualności
o Stowarzyszeniu, aktualności komunikacyjne
z Lublina i regionu, galerie zdjęć, forum dyskusyjne...
• http://www.zabytkowyogorek.ovh.org – odbudowa ogórka.

Sezon polowań
Nowy rok wita nas nie tylko huczną zabawą, fajerwerkami i wieloma tzw. noworocznymi postanowieniami, ale także licznymi
promocjami i wielkimi wyprzedażami. Tuż obok świątecznych ozdób i lampek znajdują się wielkie bilbordy i świecące neony,
informujące nas o życiowej szansie zakupu wyjątkowo taniego szamponu i szynki pieczonej. Hipermarkety hipnotyzują
magicznym słowem „Promocja” i „Noworoczna wyprzedaż”, a tłumy oczarowanych klientów ciągną do nich całymi (wręcz
zorganizowanymi) grupami. Potoki ludzi, tłumy klientów, niczym morze mrówek rozlewają się po ogromnych przestrzeniach
wielkich hal, błądząc między półkami w poszukiwaniu szczęścia.

W

alejach promocyjnych wielkich sklepów znaleźć możemy 101 gadżetów
dla zakochanych, bo przecież Walentynki tuż, tuż. Obok lekko już „przeterminowanej” czapki Mikołaja odnajdziemy, tak niezbędny
w każdym domu, zestaw majsterkowicza, dwupak
płynu do prania czy choćby najnowszy krem
przeciwzmarszczkowy w super zestawie z kosmetyczką. W sklepach czuć zapach promocyjnych
pomarańczy, a zakupowym szaleństwom towarzyszy dźwięk aktualnych jeszcze kolęd, raz po
raz przerywanych głosem hostessy, zachęcającej
do odwiedzenia alei promocyjnej, na której czeka
na nas kiełbasa i banany za jedyne 2,99.
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Wchodzimy do sklepu z mocnym postanowieniem „nie kupię niczego spoza listy zakupów”
– tak na marginesie pół biedy, jeśli taką listę
w ogóle mamy. A tu proszę, niespodzianka. Już
na wejściu nasz ulubiony market wita nas alejami promocyjnymi i weekendem szalonych
cen – i jak tu się oprzeć pokusie kupowania.
Ale nie martwmy się, nie jesteśmy jedynymi
osobami, które ulegają zakupowemu szaleństwu
i pozwalają sobie na dodatkowe fanty w koszyku
– aż 67% produktów, jakie trafiają do naszych
koszyków, to nieplanowane zakupy.
No dobrze, trudno, kupiliśmy kolejny zestaw miseczek, ręczników i wkrętaków, a czepek

w kwiatki i termofor w kształcie misia na pewno
nam się przydadzą. Teraz tylko szybciutko chleb,
masło, pomidory, jakaś wędlina i do kasy. Zaraz,
zaraz, ale gdzie się podział dział z nabiałem? No
właśnie – i oto kolejny raz regały w naszym markecie zostały poprzestawiane i zmuszeni jesteśmy
zabawić się w detektywa. Szukając regałów z ryżem, musimy przejść teraz przez dziesięć innych,
a w każdym czeka na nas masa promocji. Gdy
w końcu odnaleźliśmy wszystko, co chcieliśmy,
musimy jeszcze udać się na sam koniec sklepu,
bo tam przecież zawsze jest pieczywo.
Tak, tak, drogi konsumencie, i w ten oto
sposób ulegasz magii promocji, dajesz się na-
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brać na proste chwyty marketingowe, wpadasz
w pułapki merchandisingu.
Niczym formuła szczęścia czy magiczne
zaklęcie działają na nas słowa „promocja”, „nowość”, „oferta specjalna”, „cenowy szok”, czy
„wyprzedaż”, „... za jedyne 4.99”. Choć doskonale
zdajemy sobie sprawę, że 4.99 to tak naprawdę
5.00 zł, to i tak często dajemy się nabrać na tę
sztuczkę. Jest to cenowa manipulacja, zwykły
trik, zabawa liczbami, która jak się okazuje, jest
bardzo skuteczną metodą, przekonującą nas do
zakupu danego towaru.
Wśród licznych kruczków i pułapek, jakie
zastawiają na nas producenci, jest także downsizing. Technika ta polega między innymi na
zmianie wielkości opakowania, jego pojemności
i zawartości. Zmiany te dokonywane są w taki
sposób, że wizualnie dane opakowanie odpowiada opakowaniu poprzedniej wielkości, podczas
gdy jego pojemność została zmniejszona z 0,5
do 0,4 litra lub ze 100 gram na 90. Zmiany te,
są na tyle niewielkie, że nasze zmysły ich nie
rejestrują, jednak odbijają się one widocznie
na minus – na naszych portfelach i na plus – na
kontach producentów. Do podobnych praktyk
zaliczyć możemy gofrowanie powierzchni papieru toaletowego czy ręcznika kuchennego, co
sprawia że wizualnie jest go więcej. Duży otwór
tubki pasty do zębów powoduje, że jednorazowo
wyciskamy jej więcej, a tym samym szybciej
będziemy zmuszeni kupić nową.
Formą downsizingu jest również rozcieńczanie produktów. Jak się okazuje, rozcieńczyć
można wiele rzeczy i to na wiele sposobów:
pastę do zębów, kosmetyki i wędliny. Dobitnym
dowodem na „pompowanie” wody do mięs jest
puszczanie przez nie bardzo dużych ilości płynu
podczas smażenia. Standardowo z 1 kilograma
mięsa produkowane jest 1,15 do 1,35 kilograma
wędliny. Jednak „eksperci”, omijający obowiązujące w tej kwestii akty prawne, są w stanie
stworzyć aż 2 kilogramy.
Musimy sobie zdawać sprawę że budowa,
funkcjonowanie, rozkład regałów w hipermarketach nie są sprawą przypadkową. Każde posunięcie ma swój określony cel. Przy wejściu do
marketu najczęściej znajdują się kwiaciarnie,
perfumerie lub piekarnie, co ma w delikatny
sposób pobudzić nasze zmysły i wprawić nas
w dobry nastrój. Stosunkowo powolna i łagodna
muzyka sprawia, że poruszając się w jej rytm,
chodzimy wolniej, a tym samym więcej czasu
spędzamy w sklepie, co najczęściej skutkuje
większą ilością zakupionych przez nas rzeczy. Zmiany ułożenia regałów i rozlokowania
poszczególnych produktów mają zatrzymać
nas dłużej w sklepie i zmusić do przemierzania licznych alei w poszukiwaniu np. masła.
Na wysokości naszych oczu umieszczane są
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Niektóre hipermarkety otwarte są całą dobę, siedem dni w tygodniu

produkty „mniej chodliwe” – towary gorszej
jakości, końcówki serii i produkty o kończącym
się terminie ważności.
Nagleni czasem i kuszeni promocją nawet
nie zastanawiamy się nad tym co kupujemy.
Rzadko kiedy sprawdzamy pochodzenie danego produktu i jego producenta. Większość
dostępnych w marketach towarów pokonało
co najmniej 1500 kilometrów, zanim trafiło na
półkę. Można by przecież wybrać lokalnego producenta – nie tylko wsparlibyśmy w ten sposób
„rodzimy” biznes, ale i zaoszczędzilibyśmy na
transporcie, a tym samym ograniczylibyśmy
ilość zanieczyszczeń z nim związanych. „Dobre, bo polskie” – korzystajmy z tej maksymy
i pamiętajmy, że lokalne produkty nie ustępują
jakością towarom oferowanym przez wielkie
korporacje.
Kupując kosmetyki, sprawdzamy datę ważności i czy nie powodują one alergii, ale pomijamy już informacje o sposobie ich testowania
i wpływie na warstwę ozonową. Dziś badania
biochemiczne znajdują się na tak zaawansowanym poziomie, że działanie części substancji,
stosowanych w kosmetykach, można sprawdzać
w testach in vitro. Są to testy prowadzone na
wyselekcjonowanych liniach komórkowych,
specjalnie do tego celu wyhodowanych. W przypadku zaś substancji testowanych na zwierzętach
powinna być zawsze przestrzegana zasada 3R.
Jest ona dyktowana względami natury etycznej
i ma na celu ograniczenie liczby i cierpienia
zwierząt doświadczalnych. Jej nazwa jest skrótem
od pierwszych liter trzech wyrazów: reduction
– odnoszący się do ograniczenia liczby zwierząt;
refinement – zminimalizowanie cierpienia zwierząt oraz replacement – zastępowanie badań na
zwierzętach testami in vitro.

Czy tak naprawdę będzie sprawiało nam
przyjemność używanie kremu lub perfum,
nad którymi unosi się zapach śmierci? Moim
zdaniem produkcja kosmetyków nie powinna
pociągać za sobą bólu, cierpienia, strachu czy
śmierci zwierząt – nie warto poświęcać zdrowia
i życia tak dużej masy istot w imię przyjemności
dla człowieka. Nie oszukujmy się, moglibyśmy
obejść się bez większości z dostępnych w tej
chwili kosmetyków. Prawda jest taka, że co 6
sekund w jakimś laboratorium na świecie ginie
kolejne zwierzę.
Jako świadomi konsumenci powinniśmy
dążyć do uzyskania informacji na temat tego,
w jaki sposób i w jakich warunkach testowane są
kosmetyki. Jeśli jakiś producent w rażący sposób
łamie prawa zwierząt, wówczas możemy zbojkotować jego produkty. Zmusimy go tym samym
do zmiany metod badawczych i zmniejszenia
cierpienia zwierząt.
Podobnie jest w przypadku środków czystości. Płyn do mycia naczyń musi świetnie radzić
sobie z tłuszczem, a proszek bardzo dobrze usuwać brud i zmiękczać wodę, byłoby doskonale
gdyby do tego wszystkiego miał ładny zapach
i niewiele kosztował. To, czy płyn jest biodegradowalny, czy proszek zawiera fosforany a płyn
do toalet chlor, to już nas raczej nie interesuje.
A powinno! Fosforany są głównym winowajcą, odpowiedzialnym za eutrofizację i zakwity
zbiorników wodnych, środki powierzchniowo
czynne są zabójcze dla owadów, zarówno tych
poruszających się po wodzie, np. nartnika, jak
i żyjących w wodzie, np. pająka topika. Substancje te zmniejszają napięcie powierzchniowe
wody i sprawiają tym samym, że owady topią się.
Środki zawierające chlor są nie tylko szkodliwe
dla naszego zdrowia, ale również dla warstwy
15
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ozonowej i organizmów
wodnych. Chlor i freon
to główni winowajcy,
przyczyniający się do
powiększania dziury ozonowej. Dlatego też warto
zwrócić uwagę na kupowane przez nas dezodoranty. Z ekologicznego punktu
widzenia najbezpieczniej jest
wybrać antyperspirant w kulce,
żelu lub sztyfcie. Jeśli jednak
wolimy tradycyjne „psikacze”, to
zwracajmy uwagę na zawartość
w nich freonów.
No i w końcu do kasy. Stojąc
w długiej kolejce mamy jeszcze ostatnią szansę, aby dorzucić co nieco do
swojego koszyka – może jakiś magazyn, gumy do żucia, baterie, a może ba- tonik
albo maszynkę do golenia? Coś na pewno się
przyda.
Urocza kasjerka, z nieco wymuszonym
uśmiechem na twarzy, chętnie zapakuje nasze
zakupy, obdarowując nas tym samym 10 nowymi
foliowymi reklamówkami. Możemy te reklamówki wykorzystać później na przykład jako
worki na śmieci lub jak większość osób szybko
się ich pozbyć, wyrzucając do kosza.
Wychodzimy z marketu – jak dobrze pójdzie
– po dwóch godzinach, zmęczeni zakupami
i staniem w kolejce – zmęczeni, ale szczęśliwi,
bo przecież zrobiliśmy dziś interes życia – grzechem byłoby nie skorzystać z tych wszystkich
promocji.
Nareszcie w domu. Teraz można zabrać się
za rozpakowywanie zakupów. Tu spotyka nas
kolejna niespodzianka. Już po niespełna 5 minutach nasz kosz jest pełny folii, reklamówek
i opakowań – a za wywóz odpadów przecież
musimy zapłacić. W dodatku okazało się, że
przez dodatkowe opakowania pudełko ciastek,
które kupiliśmy, nie jest już takie duże, jak nam
się wydawało – połowę jego zawartości stanowiły
bowiem dodatkowe folie. Można było jednak
zapobiec tej sytuacji, wybierając mniej opakowane produkty. Kupując pastę do zębów, kupmy
taką, która nie posiada dodatkowego pudełka.
Podobnie możemy zrobić w przypadku kremów,
wszelkiego rodzaju serków, artykułów papierniczych czy napojów.
Możemy także a nawet powinniśmy zabierać na zakupy własną torbę, siatkę, koszyk czy
plecak. Płócienna czy papierowa torba jest bardziej przyjazna środowisku niż sztuczny, foliowy
worek, jest wytrzymalsza i co najważniejsze,
wielorazowego użytku.
Jakby nie było, produkt musi być w jakiś
sposób opakowany i tego nie zmienimy. Może16

my jednak
wybierać bardziej
prośrodowiskowe opakowania,
np. papier i szkło zamiast folii czy plastiku.
Kupując mleko, wybierzmy to w szklanej butelce,
a nie w kartonie, lub w takiej plastikowej butelce,
która nadaje się do recyklingu.
Pamiętajmy, że w sklepowych bojach i potyczkach nie jesteśmy osamotnieni. Radą służą
nam bowiem ekoznaki i certyfikaty umieszczane
na produktach. Pomogą nam one nie tylko odnaleźć zdrową żywność czy polskie produkty
(rolnictwo ekologiczne, ekoland, eko-znak), ale
także ułatwią zakup kosmetyków (nie testowany
na zwierzętach, bezpieczny dla ozonu), sprzętu
RTV i AGD (skala energooszczędności, Energy
Star, TCO Development, znak „Umweltbaum”).
Dzięki tym znakom dowiemy się także, które
opakowania podlegają recyklingowi, a które
produkty będą, po skończonym ich użytkowaniu,
odpadem niebezpiecznym.
Podczas zakupowej gorączki trudno jest
czytać etykiety na każdym produkcie, jednak
taka praktyka, jakkolwiek czasami uciążliwa,
jest jednak bardzo przydatna. Zielone znaki są
niczym drogowskazy – pomagają odnaleźć się
na rozdrożach czy bezdrożach konsumenckich
dylematów.
Na odsiecz idą nam również liczne organizacje i stowarzyszenia, które stają w obronie
praw konsumenta. Wśród tego typu instytucji
wymienić można: Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Powiatowych i Miejskich Rzeczników Konsumentów, inspektoraty inspekcji
handlowej Federację Konsumentów czy Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Konsumentów.
Organizują one liczne akcje i kampanie informacyjno-propagandowe, mające na celu uświadomienie i przekonanie do bycia odpowiedzialnym konsumentem. Wśród tego typu akcji jest
trwająca aktualnie kampania Polskiej Zielonej
Sieci „Kupuj odpowiedzialnie – Twoje pieniądze
kształtują świat”. W ramach tej kampanii, lubelskie Towarzystwo dla Natury i Człowieka, które

nota bene jest członkiem PZS,
zorganizowało warsztaty dla
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem „Kupuj odpowiedzialnie”.
Warsztaty te odbyły się
m.in. w Lublinie, Krasieninie, Niemcach,
Lubartowie, Poniatowej, Bełżycach
i Jastkowie. Towarzystwo może także
poszczycić się imprezą na rzecz
sprawiedliwego handlu „FairTrade Fest”, jaka
odbyła się w pierwszych dniach grudnia.
Kupujemy za często i za dużo. Otaczamy
się masą rzeczy, które tak naprawdę nie są nam
potrzebne a często są wręcz zbędne. Kupujemy,
bo lubimy mieć i to dużo mieć. Właściciele hipermarketów doskonale zdają sobie z tego sprawę
i świetnie wykorzystują tak powszechny dziś
nadkonsumpcjonizm. Patrząc na dokonywane
przez nas zakupy oraz na dostępne na sklepowych
półkach towary, dochodzę do wniosku, że bardzo
słusznym jest funkcjonujące od jakiegoś czasu
określenie, jako byśmy byli „cywilizacją jednorazowego użytku” (Einwegwerfzivilisation).
Supermarkety są miejscem nieustannej walki: my walczymy z cenami, polując na promocje
i super okazje, właściciele sklepu i producenci
polują na naszą naiwność, chcąc zdobyć nas,
a przy okazji i nasze portfele. Ten niekończący
się pojedynek wcale nie musi być kończyć się
przegraną – każda ze stron może wyjść z niego
obronną ręką. Potrzeba jednak naszej świadomości, odpowiedzialności i chęci zmian.
Jak kupować, by nie dać się upolować? To
pytanie, będące jednocześnie tytułem jednego
z poradników Polskiej Zielonej Sieci, powinien
zadać sobie każdy konsument. Bądźmy świadomymi konsumentami – wybierajmy rozsądnie
i pamiętajmy, że to nasze pieniądze kształtują
świat, a los wielkich potentatów zależy właśnie
od nas samych. Wydawać by się mogło, że to co
wkładamy do koszyka jest tylko i wyłącznie naszą sprawą. Otóż nic bardziej mylnego – paragon
otrzymywany przy kasie jest niczym los, karta
do głosowania na wyborach i może wpływać na
losy małych i wielkich firm. Pamiętajmy o tym
szczególnie w takich okresach jak noworoczne
wyprzedaże czy wielkie zimowe przeceny. Takie
okazje ściągają do sklepów mnóstwo ludzi, którzy robiąc zakupy w pośpiechu, wielkim tłumie
i nierzadko też w zdenerwowaniu stają się łatwymi ofiarami producentów i własnej nieuwagi.
Dlatego strzeżmy się... Sezon polowań i wielkie
wietrzenie magazynów trwa...

Joanna Godzień
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a wstępie zadajmy sobie pytanie: czy
dobrym sposobem na pozbywanie się
odpadów jest ich palenie? Z pozoru tak,
bo w wyniku spalania masa śmieci ulega poważnemu zmniejszeniu. Jednak po zgłębieniu tematu
sprawa nie wygląda tak optymistycznie. Okazuje
się, że spalone odpady są bardziej szkodliwe dla
człowieka i środowiska. Pozostawione w spokoju
śmieci są mniej szkodliwe, aniżeli powstały po
ich spaleniu popiół. W zależności od rodzaju
odpadów często jest on toksyczny. Statystyczny
skład śmieci zazwyczaj jest następujący:
• makulatura (papier, gazety, opakowania
papierowe, stare dokumenty)
• tworzywa sztuczne (butelki i opakowania
poliestrowe)
• tworzywa gumowe (opony, buty)
• tworzywa garbarskie (wełna, skóra zwierzęca)
• tworzywa bawełniane (ubrania, odzież)
• tworzywa jedwabne (ubrania, odzież)
• szkło (butelki, szyby)
• aluminium (puszki, inne elementy)
• tworzywa drewniane (meble, sztućce kuchenne, wytwory plastyczne)
• odpadki roślinne (pokarm)

Zagrożenia
Wyrzucane odpadki są względnie nieszkodliwe. Ich rozkład – biodegradacja do związków
prostych – jest uzależniony od tego, z jakiego zostały wykonane materiału. Jeśli dany produkt jest
pochodzenia roślinnego, to jego rozkład jest szybki. Natomiast większość przedmiotów, wytworzonych sztucznie przez cywilizację, praktycznie nie
rozkłada się. Są także produkty wytworzone przez
człowieka, których skład nie odbiega od naturalnego surowca, tylko w wyniku różnych procesów
została mu nadana forma, np. szkło, którego skład
chemiczny jest podobny do zwykłego piasku.
Szkło jest przyjazne dla środowiska, mimo że
się nie rozkłada. Oczywiście pod warunkiem,
że nie zawiera w swoim składzie szkodliwych
domieszek, takich jak ciężkie metale.
Inaczej sprawa wygląda, gdy masę śmieciową
potraktujemy ogniem. Co się dzieje z ubytkiem
masy, która uległa zmniejszeniu? Niewidoczna
część to gazy i opary, zwykle toksyczne i niebezpieczne dla otoczenia. Powstające uboczne produkty spalania są uzależnione od poszczególnych
składników śmieci. Ich szkodliwość najczęściej
wynika z procesu niepełnego spalania, niekontrolowanego procesu syntezy, jak też techniki
spalania. Spalanie śmieci domowymi sposobami
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stwarza doskonałe warunki do tworzenia różnych
nieprzewidzianych toksycznych związków – to
wynik badań naukowców. Jednak instytucjom,
zajmującym się analizą składu powstających niebezpiecznych związków w procesie spalania,
udało się dokonać analizy jedynie na niewielkiej części tych substancji. W dalszym ciągu nie
wiadomo o wszystkich negatywnych skutkach
palenia śmieci. W efekcie badań stwierdzono,
że paleniu śmieci towarzyszy emisja (najczęściej do atmosfery) następujących szkodliwych
substancji:
• pyły (węgiel organiczny, lotne chlorki, ciężkie metale) – opadają na glebę, powodują szkodliwe działania dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.
Szczególnie groźne są drobne pyły, powodujące
alergie, choroby oczu, skóry.
• tlenek węgla (czad) – cichy zabójca ludzi
i zwierząt, szczególnie niebezpieczny w zamkniętych pomieszczeniach. Utrudnia transportowanie
tlenu w organizmie, oddziałuje na centralny układ
nerwowy.
• związki chloru i fluoru (dioksyny, furany,
chlorowodór) – mają negatywny wpływ na cały
organizm.
• wielopierścieniowe związki organiczne – powodują ostre i przewlekłe zatrucia organizmu ludzi i zwierząt. Szczególnie groźny jest benzopiren,
mający właściwości rakotwórcze.
• tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca, niszczą oczy, powodują alergie, m.in. astmę.
Szczególnie narażone na ich działanie są dzieci.

Odkładane w glebie, powodują zawyżoną zawartość azotanów, szkodząc roślinom i odkładając
się w nich. Ich spożycie przez ludzi i zwierzęta
powoduje zatrucie azotanami.
• dwutlenki siarki – powodują trudności w oddychaniu, niszczą uprawy roślinne,
w związku z powstawaniem kwaśnych deszczy.
Ich działanie u ludzi i zwierząt objawia się uszkadzeniem zewnętrznej struktury organizmu (skóra,
włosy). Ich duże stężenia w powietrzu powodują
choroby oczu.
• metale ciężkie (kadm, rtęć, tytan, ołów,
chrom, nikiel, arsen, selen) – już ich sama nazwa
daje dużo do myślenia. Gromadzą się w glebie
i roślinach, których spożycie przez ludzi i zwierzęta powoduje ciężkie schorzenia, w postaci
uszkodzeń układu nerwowego, szpiku kostnego,
wątroby, nerek. Mogą wywołać, długotrwałym
kumulowaniem w organizmie, nowotwory, miażdżycę, bezpłodność, agresywność i bezsenność.
• związki organiczne – ich szkodliwość jest
uzależniona od rodzaju związku, najczęściej
powodują ogólne osłabienie całego organizmu,
a niekiedy dezorganizują gospodarkę hormonalną, zakłócając cały proces życiowy organizmu.
Czasem powodują nawet choroby psychiczne
(depresja, nieustające zmęczenie, znużenie).
• związki metaloorganiczne – kilkakrotnie
bardziej szkodliwe od związków nieorganicznych samego metalu ciężkiego, np. metylortęć,
która jest trzydziestokrotnie bardziej toksyczna
od samej rtęci, ze względu na łatwość wchłaniania
17
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przez organizmy. Takie związki mogą powodować
skutki mutagenne, teratogenne.
• cyjanowodór – jest niebezpieczną substancją, powoduje zanik krwinek czerwonych,
a niekiedy zanik szpiku kostnego, w większych
ilościach powoduje zapaść organizmu.
• nieznane substancje – mogą tworzyć się
inne toksyczne niebezpieczne związki, lecz ich
do tej pory nie zbadano i nie wykryto z braku
odpowiedniego sprzętu. Zagrożenie nimi jest
nieznane, co tym bardziej napawa strachem, bo
nie wiadomo, jaki mogą mieć wpływ na człowieka
i środowisko.
Najgroźniejsze związki chemiczne należą do
grupy rakotwórczych (kancerogennych) i mutagennych, które tworzą się w procesie spalania. Są
między innymi dioksyny i furany. Ich toksyczność
jest kilka tysięcy razy większa od cyjanku, lecz
efekt jest rozłożony w czasie. W pewnym momencie powodują fałszywą „epidemię”, ponieważ ludzie zaczynają nagle chorować. W rzeczywistości
to skumulowane toksyny w organizmie dały o sobie znać. Pierwsze symptomy są zwykle lekceważone bądź uznane za efekt zmęczenia. Dioksyny
i furany poważnie uszkadzają wewnętrzne organy,
mogą także dawać objawy jako dermatologiczny
zespół chorobowy zwany trądem chlorowym,
który niszczy skórę powodując poważne, nienaturalne blizny, szczególnie na twarzy.
Poszczególne składniki śmieci w procesie spalania wydzielają określone związki chemiczne:
• makulatura – zawiera celulozę, składnik
drewna. Przy spalajniu zazwyczaj powstaje dwutlenek węgla i popiół. Celuloza jest jedynym
składnikiem, który można spalać bez większych
szkód dla środowiska. Jedynie uwalniany w tym
procesie dwutlenek węgla zwiększa efekt cieplarniany. Poza tym, pozbywanie się makulatury
w taki sposób, przyczynia się do utraty dobrego,
łatwego do przetwarzania surowca wtórnego.
• papier – zawiera poza celulozą też elementy
farb i lakierów oraz chlor, czyli szkodliwe substancje. W wyniku jego spalania ulegają one niekorzystnym przemianom chemicznym w lotne
toksyczne związki. Jeśli zawierają składniki metali
ciężkich, mogą tworzyć szkodliwe związki metaloorganiczne. Wyjątek stanowi papier ekologiczny,
który nie zawiera szkodliwych dodatków.
• tworzywa sztuczne – są najbardziej zdradliwe, gdyż taki rodzaj produktu natura nie wytwarza. Ich rozkład przez spalanie wywołuje
skutki podobne do wdychania gazu bojowego!!
Jedyna różnica polega na tym, że palenie tworzyw
sztucznych nie zabija od razu, lecz ich działanie
jest rozłożone w czasie. Powoduje także poważne
konsekwencje dla środowiska, ponieważ najczęściej wydzielają się dioksyny i inne toksyczne
związki, powodujące nowotwory. Wystarczy zdać
sobie sprawę, że są tysiąckroć szkodliwszymi
18

substancjami dla zdrowia niż wydzielające sie
przy paleniu papierosów! Szczególnie groźne jest
palenie tworzyw z PCV, gdyż z nich uwalnia się
najwięcej dioksyn i furanów.
• tworzywa gumowe – spalają się dosyć
opornie. Już sam czarny dym, który uwalnia się
podczas spalania, powinien odstraszać. Traktowanie ogniem gumy skutkuje uwalnianiem
się składników pochodnych ropy naftowej (podobne do smoły) oraz dwutlenku siarki, który
w połączeniu z wodą tworzy kwas siarkawy.
Zazwyczaj w skład takich materiałów wchodzą
metale ciężkie, i w wyniku palenia tworzą lotne
szkodliwe pyły. Konsekwencjami ich wdychania
może być nabawienie się chorób genetycznych,
uszkodzeń organów wewnętrznych, uszkodzeń
struktury kości.
• produkty zwierzęce – nie powinny być
w ogóle spalane, gdyż nie dość, że dochodzi do
uwolnienia dwutlenku siarki i tlenku azotu, to
jeszcze powstają produkty niepełnego spalania,
w postaci pochodnych związków organicznych,
które mogą mieć skutki mutagenne.
• materiały bawełniane – strukturą chemiczną
są zbliżone do celulozy. Palą się podobnie do makulatury, pod warunkiem jednak, że nie zawierają
innych składników. Pozbywanie się w ten sposób
tego surowca wtórnego jest naganne, gdyż łatwo
podlega on recyklingowi.
• materiały jedwabne – palenie ich nie jest
raczej zalecane, gdyż w wyniku spalania uwalnia
się dwutlenek siarki i tlenki azotu. Poza tym są
one surowcem, który można wykorzystać, np.
w biobudownictwie.
• materiały szklane – są całkowicie niepalne.
Zazwyczaj szkło pod wpływem temperatury pęka,
lecz materiał pozostaje niezmieniony.
• materiały metalowe – ulegają jedynie nagrzaniu, natomiast jeśli mają małe wielkości, np.
w postaci folii aluminiowych, ulegają sproszkowaniu i utlenieniu, nierzadko ulatniają się w postaci
pyłów o nieprzyjemnym zapachu.
• materiały drewniane – należy je podzielić na
dwa rodzaje. Produkty naturalne bez chemicznych
dodatków można palić. Są one dobrą alternatywą
dla węgla kopalnianego. Jedynymi produktami
ubocznymi są dwutlenek węgla i popiół, lecz nie
stanowią zagrożenia dla środowiska. Drugim rodzajem tego tworzywa jest drewno spreparowane
chemikaliami, np. meble. One nie nadają się do
niszczenia spalaniem, gdyż zazwyczaj zawierają
szkodliwe komponenty, takie jak np. formalina,
fenole i inne nawet ogniotrwałe środki. Ich spalenie skutkuje wydzieleniem się tych szkodliwych
substancji do otoczenia.
• artykuły spożywcze – produkty stałe, jak
pieczywa, nie powinny być spalane, gdyż to marnotrawienie pokarmu, który można przeznaczyć
np. do karmienia ptaków. Generalnie produkty

spożywcze nie nadają się do spalania, choć artykuły wytworzone z mąki zachowują się podobnie
jak materiały drewniane „surowe”.
W piecach gospodarstw domowych można
spalać tylko i wyłącznie materiały naturalnego
pochodzenia:
• papier ekologiczny, tekturę i drewno;
• opakowania z papieru, tektury i drewna;
• naturalne odpady z gospodarki leśnej;
• odpady kory i korka;
• trociny, wióry i ścinki;
• szarą makulaturę.
Mając powyższe na względzie, można postawić wniosek, że palenie śmieci nie jest rozwiązaniem problemu. Zważywszy, że wszelkie
procesy spalania śmieci, czy to w ognisku, czy
w piecu domowym, przebiegają w stosunkowo
niskiej temperaturze, rzędu około 300–500 stopni
Celsjusza. Tak tratowane materiały nie ulegną całkowitemu spaleniu, a spowoduje to wydzielenie
szkodliwych produktów gazowych i popiołu.
Natomiast w piecach wysokotemperaturowych zwykle występują temperatury rzędu
2500–3000 stopni Celsjusza. Do tego dochodzi
optymalny dostęp powietrza. Dlatego wszelkie
produkty dozwolone do spalania ulegają zniszczeniu, bez wytworzenia szkodliwych odpadów.
Jednak z różnych względów nie wszystko może
być w nich palone.

Przemysł
Specjalistyczne przedsiębiorstwa wykorzystują śmieci do konkretnych celów:
• makulatura – z makulatury można wytwarzać papier i pochodne. Dobrym rozwiązaniem
jest uzyskanie z niej glukozy, jako półproduktu
do wytworzenia technicznego etanolu – źródła
biopaliwa. Dość łatwo wybudować prostą instalację techniczną, w której wyprodukowany będzie
wyżej wspomniany produkt.
• tworzywa sztuczne – najczęściej są to tworzywa PET, stosowane do produkcji opakowań
spożywczych, takich jak butelki. W specjalistycznych instalacjach można je przetopić na masę
plastyczną i formować z niej nowe produkty.
• tworzywa gumowe – jeśli nie zawierają
domieszek, to podlegają ponownemu wykorzystaniu. Zwykle jednak nie ma takiej możliwości
– wtedy są utylizowane, m.in. w spalarniach.
• tworzywa garbarskie – „trudny orzech do
zgryzienia”, zważywszy, że najczęściej jest to sierść,
wełna, jak też skóra. Te materiały mają zastosowanie jako izolatory w budownictwie, jedynie
odpady ze skóry muszą być zutylizowane.
• tworzywa bawełnianie – zbliżone strukturą
chemiczną do makulatury, jednak mają zupełnie
inne właściwości fizyczne. Można zastosować je
jako surowiec wtórny do odzyskiwania celulozy, bądź wytwarzać z nich glukozę i techniczny
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etanol. Bardziej sensowny może być recykling,
stosowany do produkcji elementów ocieplania,
bądź do wytwarzania nowych produktów bawełnianych.
• tworzywa jedwabne – mogą być stosowane
jako materiał izolacyjny, w innych przypadkach
podlegają utylizacji.
• szkło – jedyny materiał, który nie ulega
degradacji i niszczeniu. Można je wykorzystywać
w sposób nieograniczony, poprzez przetapianie
w hutach w nowe szklane produkty.
• aluminium – podobnie jak ze szkłem,
jako surowiec wtórny służy do produkcji aluminium.
• tworzywa drewniane – najczęściej jako
paliwo do pieca, pod warunkiem, że drewniane
odpady nie były wcześniej preparowane, lecz są
wyłącznie naturalnego pochodzenia. W innym
razie powinny być spalane w spalarniach, ewentualnie wykorzystywane jako surowiec do produkcji
etanolu – źródła biopaliwa.
• roślinne – zważywszy że ulegają szybkiemu
rozkładowi, najlepiej przeznaczać je na kompost,
ewentualnie do produkcji metanu. W efekcie tych
procesów pozostałość po roślinach przypomina
torf. Jeśli zostanie wysuszony, może stanowić paliwo do spalania w odpowiednich instalacjach.

Zastosowanie w domu
Warto zastanowić się, jakie praktyczne zastosowanie mogą mieć śmieci dla przeciętnego
obywatela w warunkach domowych. Problem
pojawia się już na wstępie, bo mieszkaniec miasta
raczej nie będzie się męczył i po prostu wyrzuci
śmieci do śmietnika. W efekcie ze śmieciami będą
musiały uporać się przedsiębiorstwa gospodarki
odpadami. One powinny w sposób profesjonalny
zająć się odzyskiwaniem i obróbką surowców
wtórnych, uzyskanych ze śmieci. Największym
problemem nie są śmieci w miastach, lecz na
wsiach, gdyż rzadko kiedy (czasem wcale) ma
tam miejsce zorganizowana odgórnie gospodarka
odpadami. Dlatego głównie z myślą o mieszkańcach małych miejscowości poniżej zamieszczamy
praktyczne wskazówki, jak metodami domowymi uporać się z problemem utylizacji śmieci.
Omówione zostaną tylko te metody, które są
bezpieczne dla ludzi i środowiska.
Śmieci najlepiej segregować i dostarczać do
punktów skupu. Niektóre surowce wtórne mogą
zostać wykorzystane do wytwarzania pożądanych
produktów we własnym zakresie. Ze względu
na charakter publikacji, przedstawione zostaną jedynie ogólne informacje na temat tego, co
można uzyskać w wyniku rozsądnego gospodarowania wyselekcjonowanymi już surowcami
wtórnymi.
• makulatura – można wykorzystać ją do
produkcji technicznej glukozy, a potem etanolu

OIKOS 1(45)2008

technicznego jako biopaliwo, ewentualnie brykietu sprasowanej na mokro i wysuszonej makulatury, stosowanej jako zastępczy opał.
• tworzywa sztuczne, szkło, aluminium
– najlepiej oddać do punktu skupu, ich obróbka
jest raczej trudna w warunkach gospodarstwa
domowego.
• tworzywa gumowe – ponieważ są różnorodne, nastręczają problemy z wykorzystaniem
w gospodarstwie, lepiej takowe materiały oddawać do punktu skupu materiałów gumowych.
• tworzywa garbarskie, tworzywa bawełniane, tworzywa jedwabne – można we własnym
zakresie stosować je jako materiały izolacyjne,
szczególnie wełnę, bądź można wykorzystywać
tworzywa bawełniane, podobnie jak makulaturę,
do produkcji biopaliwa.
• tworzywa drewniane „surowe” – można
przeznaczyć je na opał w piecu, a także wykorzystać do produkcji etanolu technicznego jako
paliwo, lecz ich obróbka mechaniczna zajmuje
więcej czasu niż w przypadku makulatury.
• odpady roślinne – doskonale nadają się
na nawóz (kompost), ewentualnie do produkcji
metanu. Istnieje pewne ryzyko, że przy wytwarzaniu tego gazu może dojść do wybuchu instalacji,
a zatem, gdy chcemy uzyskać paliwo, lepszym
rozwiązaniem jest produkcja kompostu.

Podsumowując, pozbywanie się śmieci poprzez spalanie, mówiąc bardzo delikatnie, nie
jest najlepszym rozwiązaniem. Lepszą możliwością zagospodarowania jest segregacja odpadów
i wykorzystanie ich jako surowców wtórnych.
W ten sposób zachowuje się dla przyszłych pokoleń surowce naturalne, które przecież powoli
ulegają wyczerpywaniu oraz oszczędza sporo
czasu i energii, niezbędnych do pierwotnego przetwarzania „świeżych” surowców naturalnych.
Aby podnieść efektywność zbiórki odpadów, powinno zwiększyć się sieć kontenerów na
poszczególne surowce wtórne, by ludzie mogli
segregować śmieci. W ten sposób ograniczy się
palenie – często cennych – odpadów. Śmiecie,
które zostały posegregowane przez mieszkańców,
powinny być wywożone bezpłatnie przez firmy
komunalne, bo to i tak jest dla nich czysty zysk.
Kornel Ujj
Źródła:

www.nowytarg.pl/wazne.php?w_id=87
www.fundacjaarka.pl/program/nie_trujcie/spalanie_w_domu
www.fundacjaarka.pl/program/nie_trujcie/co_wrzucic_do_kotla
www.kominiarz.org.pl/3-2004/05.htm
www.fundacjaarka.pl/program/nie_trujcie/dioksyny
www.fundacjaarka.pl/program/nie_trujcie/nie_pal_smieci
www.fundacjaarka.pl/program/nie_trujcie/placisz_zdrowiem
www.trujacecieplo.chojnice.pl/?a=3&id=3

Lubelska Nagroda
Ekologiczna „Suseł"
W kwietniu 2008 roku działające na Lubelszczyźnie organizacje ekologiczne po raz
czwarty wyłonią laureatów
Nagroda wyróżniać ma konkretne
inicjatywy, działania i postawy służące
ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi, które miały miejsce na Lubelszczyźnie w 2007 roku.
Nagrodę mogą otrzymać zarówno
osoby, jak i instytucje, występujące
indywidualnie bądź grupowo.
Tytuł(y) nadaje corocznie Kapituła, składająca się z reprezentantów działających w regionie
lubelskim organizacji ekologicznych. Dokona ona wyboru
spośród nadesłanych wcześniej
nominacji. Nominacje mogą
zgłaszać zarówno instytucje (organizacje, samorządy, uczelnie,
szkoły), jak i osoby prywatne.
Nie można zgłaszać samego siebie.
Nagroda wzięła swoja nazwę od susła
perełkowanego – jednego z najbardziej charakterystycznych dla Lubelszczyzny gatunków
zwierząt, perły lubelskiej przyrody, nie występującego w żadnym innym miejscu Polski.
Apelujemy o nadsyłanie zgłoszeń
i nominacji osób i instytucji zasłużonych
i skutecznych, których działania i decyzje
chroniły przyrodę regionu, przyczyniały się
do zrównoważonego rozwoju, podnosiły ekologiczną świadomość. Mogą to być zarówno
działania na szczeblu województwa jak i na
bardzo lokalną skalę. Wyróżnienie ma także
za zadanie promocję działań mało spektakularnych, ale odważnych, nowatorskich, mogących
być inspiracją dla innych.

Termin nadsyłania nominacji:
31 marzec 2008 r.
Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem
(nie więcej niż 2 strony formatu A4) i ewentualną dokumentacją prosimy przysyłać na
adres: Towarzystwo dla Natury i Człowieka,
ul. Głęboka 8a, 20-612 Lublin lub e-mail:
oikos@eko.lublin.pl

Pod tym adresem, a także pod
numerem telefonu
(081) 743-71-04 można uzyskać dodatkowe informacje. Regulamin nagrody
dostępny jest na stronach Lubelskiego
Serwisu Ekologicznego
www.ekolublin.pl
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Racjonalnie z odpadami

Nowoczesna, kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi w Europie stworzona została na zasadzie segregacji odpadów
i objęła zasięgiem swojego oddziaływania wszystkie strumienie odpadów, tzn. odpady z gospodarstw domowych, drobnego
przemysłu, usług i handlu. Wiąże się to z ograniczeniem ilości odpadów, unieszkodliwianych poprzez składowanie, na korzyść
wykorzystania selektywnie zebranych odpadów jako surowce wtórne.

W

Polsce jesteśmy na początku tej drogi
i w znaczącej większości odpady
komunalne zagospodarowywane są przez gminy. Jednak w większości gmin gospodarka odpadami
jest ciągle nieracjonalna i nie spełnia
ona norm. Rokrocznie na wysypiska
gminne i miejskie w całym kraju trafia
650 000 ton szkła, 161 000 ton metali,
7000 ton opakowań papierowych, 320 000
ton tworzyw sztucznych, 7000 ton puszek
aluminiowych oraz wiele innych odpadów.
Szacunkowo statystyczny mieszkaniec Polski
produkuje 256 kg odpadów rocznie. Wzrost
świadomości ekologicznej a co za tym idzie
zaangażowanie w segregację odpadków pozwala odzyskać i poddać recyklingowi 5,2 kg
surowców wtórnych, co stanowi zaledwie 2%
całej masy produkowanych przez każdego z nas
śmieci. Reszta prawie w całości trafia każdego
roku na wysypiska.
Powiat bialski, jeden z trzech największych
powiatów w Polsce, położony jest w środkowo-wschodniej części kraju. W 17 gminach i 2
miastach powiatu mieszka 114,4 tys. ludności.
Analizując statystykę, możemy oszacować, iż
w skali roku mieszańcy powiatu wytwarzają ok.
30 tys. ton odpadów. Można śmiało zaryzykować
stwierdzenie, że minimum 1/3 ze strumienia tych
odpadów nadaje się do przetworzenia. Jedynym
warunkiem jest ich wysegregowanie i oddanie
specjalistycznej firmie.
Dzięki inicjatywie, jaką jest Zakład Segregacji Surowców Wtórnych z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, powstały kilka lat temu
w ramach Międzygminnego Związku Komunalnego (członkowie to gmina Trzebieszów, gmina
Drelów, gmina Międzyrzec Podlaski oraz miasto
Międzyrzec Podlaski), w minionym roku udało
się wyselekcjonować z komunalnej odpadów ok.
200 ton surowców wtórnych oraz ok. 15 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Wszystkie te surowce zostały przekazane przez
administratora zakładu – firmę Ekolider z Garwolina – do odzysku i recyklingu.
Na terenie gmin związku rozstawione są
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
Ponadto mieszkańcy miasta korzystają z worków
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do selektywnej zbiórki. W sposób ciągły prowadzone są kampanie promujące selektywną
zbiórkę. Niemniej zauważalnym problemem jest
brak motywacji do selekcjonowania odpadów
– na terenie gmin mieszkańcy nie płacili za
wywóz odpadów komunalnych.
– Zakład Segregacji jest doskonale wyposażony i wydaje mi się, że jest w stanie zaspokoić lokalne potrzeby – komentuje Jarosław Wyglądała z
firmy Ekolider, administrującej ZSSW. – W chwili
obecnej wykorzystujemy 80% możliwości ZSSW.
Niestety, ciągle duży odsetek zbieranej segregacji
stanowi balast (zanieczyszczenia). Analizując
wieloletnie doświadczenia z gmin, gdzie pracuję,
pozwolę sobie na stwierdzenie, iż przeniesienie
ciężaru finansowego za wywożone odpady na
ich wytwórców, co planują poszczególne gminy
Związku, pozwali zwiększyć przepustowość ZSSW,
jednocześnie minimalizując ilość zanieczyszczeń
w segregacji – dodaje przedsiębiorca.
Regionalnie przykładem racjonalnego podejścia do wymagań ustawowych jest
gmina Komarówka Podlaska. Przed wiele lat
wszystkie odpady z terenu gminy deponowane były na zorganizowanym składowisku,
administrowanym przez Urząd Gminy. Nie
było mowy o selekcjonowaniu, bowiem po
pierwsze – nie było stosownej instalacji, po
drugie – odbiorcy surowców wtórnych a po

trzecie i najważniejsze – motywacji dla
mieszkańców gminy. Nie ponosili oni
bowiem żadnych kosztów z tytułu
wywozu odpadów. Zmiany prawne
oraz kończąca się żywotność gminnego składowiska stały się niejako bodźcem do zmiany systemu
gospodarki odpadami. Przez kilka
miesięcy podczas spotkań wiejskich
i festynów wójt Ireneusz Demianiuk, Rada Gminy oraz pracownicy
Urzędu przygotowywali mieszkańców do zmiany systemu zagospodarowywania odpadów. Na przełomie
2007 i 2008 roku wybrana została firma,
spełniająca wymagania zawarte w regulaminie utrzymania porządku i czystości
gminy Komarówka Podlaska i przystąpiono
do zmiany systemu.
– W przeciągu minionego roku wdrożyliśmy
system indywidualny w kilku gminach – mówi
Jarosław Wyglądała. Przejście na indywidualny system zbiorki odpadów należy do bardzo
odważnych i zwykle wiąże się ze społecznym
sprzeciwem i ogólną niechęcią mieszkańców. Ale
nie tu – dodaje – należy obiektywnie przyznać,
że podejście mieszkańców gminy Komarówka
Podlaska można uznać za wzorcowe. Właściwie
nie mieliśmy zastrzeżeń do sposobu segregowania
odpadów, jak również do zaangażowania mieszańców. Jak już wspomniałem, system, w którym
wytwarzający odpady partycypuje w kosztach
ich zagospodarowania, stwarza idealne warunki do selekcjonowania odpadów – kontynuuje
Wyglądała. – Surowce wtórne odbierane są nieodpłatnie, co niewątpliwie motywuje, dlatego też
po jednorazowym objeździe zebraliśmy ok. 5 ton
czystych surowców – dodaje.
Śladami gminy Komarówka Podlaska zamierzają pójść gminy Trzebieszów, Międzyrzec
Podlaski, Drelów. Można mieć wiec nadzieję, iż
w najbliższym czasie wszystkie gminy sprostają
ustawowym wymaganiom. Zmiany sposobu
organizacji gospodarki odpadami, połączone
z edukacją społeczeństwa, pozwolą na 100%
istniejących instalacji, jak również osiągnięcie
krajowych poziomów odzysku.
Anna Cmiel
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Ochrona muraw kserotermicznych
w Kazimierskim Parku Krajobrazowym
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Fot. Krzysztof Wawer
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pośród licznych zbiorowisk roślinnych
murawy kserotermiczne zasługują na
szczególną uwagę, zwłaszcza w Polsce.
Naturalne środowiska trawiaste wykształciły się
niemal we wszystkich częściach świata. W Afryce
wytworzyły się sawanny, w Ameryce Północnej
prerie a w Południowej pampy, w Europie i Azji
stepy.
W Polsce wyjątkowość tych fitocenoz wiąże
się z ich pochodzeniem, związanym z działalnością człowieka. Dlatego też określa się je jako
seminaturalne. Naturalnie roślinność stepowa
wykształca się na żyznych glebach zasobnych
w wapń, w miejscach, gdzie latem wysokim temperaturom towarzyszy deficyt opadów (klimat
kontynentalny). Takie ekstremalne warunki
sprawiają, że krzewy i drzewa nie są w stanie
się utrzymać. W Polsce występuje klimat przejściowy, w którym właśnie na lato przypada najwyższa suma opadów. Dlatego też roślinność
stepowa wykształciła się jedynie w miejscach,
gdzie lokalnie występują warunki charakterystyczne dla kontynentalizmu. Stanowią je
zbocza o południowym lub południowo-zachodnim skłonie. Takie usytuowanie sprawia,
że promienie słoneczne padają pod większym
kątem, co zmniejsza ilość energii odbijanej od
powierzchni ziemi. Podwyższenie temperatury wzmaga parowanie wody, której i tak jest
w takim terenie mało, ze względu na nasilony
spływ powierzchniowy.
Obszar Kazimierskiego Parku Krajobrazowego stwarza idealne warunki do rozwoju takich
zbiorowisk. Ciepłych zboczy tu nie brakuje,
a gleby wykształcone na lessach i rędzinach
gwarantują odpowiedni odczyn. Pojawienie
się kseroterm w okolicach Kazimierza datuje
się na okres średniowiecza, kiedy to na tych
terenach rozpoczęto karczowanie lasów. Były
to przede wszystkim bory sosnowe lub dąbrowy z domieszką sosny. Strome zbocza nie nadawały się wprawdzie do uprawy, ale drewno
było takie samo jak na płaskim terenie, więc
chętnie je ścinano. Na terenie parku murawy
kserotermiczne występują w kilku miejscach.
Mimo stosunkowo dużej liczby stanowisk,
ich kondycja nie jest dobra. Głównym zagrożeniem dla ich funkcjonowania jest sukcesja.
W warunkach klimatu kontynentalnego stepy
stanowią stadium klimaksowe. W Polsce murawy z roślinnością kserotermiczną to jedynie

Paź królowej w rezerwacie „Skarpa Dobrska”

stadium sukcesji, w związku z czym zachowanie
ich wymaga czynnej ochrony. Na obszarze parku
najcenniejsze fitocenozy stanowią Sisymbrio-Stipetum capillatae i Koelerio-Festucetum sulcatae.
Istnienie takich zbiorowisk, pomimo niewielkiej
ich powierzchni, ma kluczowe znaczenie dla
zachowania różnorodności biologicznej danego
obszaru, bowiem zbiorowiskom kserotermicznym towarzyszy specyficzna fauna. Badania nad

fauną motyli na obszarze rezerwatu florystyczno-krajobrazowego Skarpa Dobrska wykazały,
że zamieszkiwany jest przez 1200 gatunków.
Stanowi to aż 40% krajowych gatunków tych
owadów, przy powierzchni rezerwatu jedynie 40
hektarów. Blisko 60 z nich uważa się za zagrożone wyginięciem. Dalsze 50 gatunków stanowią
południowe gatunki termofilne, których istnienie bezpośrednio jest zależne od roślin-żywicieli,
występujących w rezerwacie.

Ochrona czynna – prognozy i nadzieje
W trosce o zachowanie tych cennych środowisk w 2007 roku Zespół Parków rozpoczął
realizację programu Ochrona i zagospodarowanie
edukacyjno-turystyczne muraw kserotermicznych
w Kazimierskim Parku Krajobrazowym, finansowanego ze środków EkoFunduszu. Celem
tego przedsięwzięcia jest nie tylko zachowanie
istniejących gatunków, ale także wzbogacenie
istniejących populacji i reintrodukcja gatunków, które ostatnimi czasy wyginęły. Dodatkowo
przewidziane jest utworzenie stanowiska pokazowego, na którym będzie można oglądać gatunki roślin stepowych. Przewidziane działania
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powstawania kwaśnych deszczy, które w efekcie
przesunęły odczyn gleb w kierunku kwaśnym.
Warto przytoczyć prawdziwą historię z czasów
międzywojennych. Otóż w tamtym okresie wypas kóz na wzgórzach otaczających Kazimierz
był czymś powszednim. Aby uchronić cenne
gatunki roślin przed zniszczeniem, ksiądz Stanisław Szepietowski strzelał z dubeltówki do kóz,
płacąc właścicielowi za poniesione szkody. Nie
przypuszczał, że zaniechanie wypasu przyniesie
odmienne od spodziewanych skutki.
Pierwszy etap prac polegał na wycince krzewów i samosiewów drzew. Na każdym z czterech

Miłek wiosenny w rezerwacie „Skarpa Dobrska”

Fot. Krzysztof Wawer

zostały rozłożone na trzy lata. Pieczę naukową
nad całym programem sprawują pracownicy
Zakładu Ochrony Przyrody Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W ramach programu działaniami zostały
objęte cztery obszary: rezerwat Skarpa Dobrska, Skarpa Wiślana w Męćmierzu, Góra
Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym oraz Stok
Wzgórza Zamkowego w Janowcu (patrz mapa).
Skarpa Dobrska stanowi rezerwat florystycznokrajobrazowy. Natomiast w Męćmierzu planuje
się utworzenie rezerwatu florystycznego, a na
Górze Trzech Krzyży w Kazimierzu i na Wzgórzu
Zamkowym w Janowcu zespoły przyrodniczokrajobrazowe.
Wszystkie obszary, z wyjątkiem Góry Trzech
Krzyży, wchodzą w skład ostoi siedliskowej Natura 2000 PLH060045 „Przełom Wisły w Małopolsce”. Do objęcia programem stosunkowo dużej
ilości obszarów zachęciły korzystne wyniki prac,
prowadzonych w minionych latach w rezerwacie
w Dobrem, dzięki którym obecnie można obserwować licznie kwitnącego miłka wiosennego i zawilca wielkokwiatowego. W poprzednich
latach podejmowane były próby reintrodukcji
m. in. miłka wiosennego i wiśni karłowatej na
Górze Trzech Krzyży. Niestety, brak środków
finansowych uniemożliwił prowadzenie prac
pielęgnacyjnych, dlatego też obecnie gatunki te
w Kazimierzu nie występują.
W ostatnich latach, w związku z zaprzestaniem wypasu, zagrożenie dla muraw kserotermicznych znacznie wzrosło. Dodatkowo
zanieczyszczenie powietrza przyczyniło się do

Fot. Krzysztof Wawer

Widok z projektowanego rezerwatu „Skarpa Wiślana” w Męćmierzu

Topole białe w rezerwacie „Skarpa Dobrska” – przed pracami pielęgnacyjnymi
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Teren w rezerwacie „Skarpa Dobrska” po wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych

Fot. Krzysztof Wawer

obszarów prowadzono prace na powierzchni ok.
2 hektarów. Usunięto przede wszystkim zakrzaczenia, składające się z derenia świdwy, śliwy
tarniny oraz ligustru pospolitego. Na Skarpie
Dobrskiej dodatkowo licznie występowały samosiewy topoli białej, natomiast w Męćmierzu
dominowała sosna. Prace były wykonywane
przez tutejszych. Uzyskaną biomasę zebrano,
wywieziono i spalono. Być może w przyszłości
do utrzymania charakteru tych zbiorowisk uda się
wykorzystać kozy bądź owce. Takie rozwiązanie
byłoby zdecydowanie korzystniejsze. Wypasanie jest wybiórcze i rozciągnięte w czasie, co
ma mniejszy wpływ na faunę, zamieszkującą te
siedliska. Ponadto nie powoduje zubożenia gleby
w substancje pokarmowe. Usunięcie zakrzaczeń
dodatkowo przyczyniło się do odsłonięcia punktów widokowych na dolinę Wisły.
Kolejnym krokiem było wyznaczenie poletek
– miejsc, na których będą sadzone rośliny. Wyznaczono ich w sumie 13, każde o wielkości ok. 8
m2. Z ich powierzchni usunięto zadarnienia oraz
korzenie pozostałe po wyciętych krzewach. Stanowiło to wstępne przygotowanie do nasadzeń.
Poletka wyznaczono pod nadzorem pracowników Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie,
którzy odpowiadają za pozyskanie, namnożenie
i nasadzenie roślin kserotermicznych.
Łącznie do nasadzeń przewidziano 10 gatunków. Wszystkie reprezentują gatunki rzadkie,
z których większość jest objęta ochroną, a część
znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze. Na
wiosnę 2008 r. zostaną posadzone pierwsze rośliny. Będą to: kosaciec bezlistny, śniedek baldaszkowaty, pszonacznik wschodni oraz len
złocisty. W przyszłym roku zostaną posadzone:
ostnica Jana, len włochaty, turzyca delikatna,
kostrzewa makutrzańska, kostrzewa nibyowcza i wiśnia karłowata. Ilość sadzonek waha się
od 30 sztuk w przypadku ostnicy Jana do 450
sztuk w przypadku kostrzewy makutrzańskiej.
Po każdym etapie działań będzie prowadzony
monitoring wraz z oceną udatności.
Na osobną uwagę zasługuje wykonanie pokazowego stanowiska roślinności kserotermicznej
– na działkach, należących do Zespołu Parków
Krajobrazowych Wyżyny Lubelskiej, położonych
w Podgórzu, w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu. Ułatwi to prowadzenie zajęć edukacyjnych,
a dodatkowo przyczyni się do ochrony stanowisk cennej roślinności w rezerwacie. Być może
w przyszłości uda się odtworzyć część średniowiecznego grodziska, które znajdowało się niegdyś na tym terenie. Umożliwiłoby to powstanie
ośrodka, który prowadziłby kompleksowe zajęcia
z zakresu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.
Rozpoczęty projekt ma dużą szansę powodzenia, w związku z zabezpieczeniem funduszy

Fot. Krzysztof Wawer

DZIKA PRZYRODA

Odsłonięta panorama na Kazimierz z Góry Trzech Krzyży

na prace pielęgnacyjne w przyszłych latach. Przewiduje się, że wprowadzone rośliny stworzą rozmnażające się populacje, których liczebność będzie wzrastać. To pociągnie za sobą odbudowanie
populacji cennych bezkręgowców, a w każdym
razie stworzy warunki do ich restytucji. Projekt
ten dowodzi, że możliwe jest zmobilizowanie
różnych instytucji do działania w imię dobra

przyrody (jednostkami współrealizującymi są
właściciele działek, na których będą prowadzone
prace: Urząd Gminy Kazimierz Dolny, Muzeum
Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Wspólnota Gruntowa w Podgórzu). Miejmy nadzieję,
że odwiedzający ten przepiękny zakątek Polski
turyści uszanują ten wysiłek. 
Krzysztof Wawer
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EDUKACJA

Edukacja w Naturze

OFERTA EDUKACYJNA

Fot. Krzysztof Gorczyca

W grudniu 2007 r. w ramach projektu Budowanie poparcia i zaangażowania w ochronę przyrody i środowiska dorzecza Wieprza ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
w społeczności lokalnej odbyły się różne działania, mające na celu promocję
wiedzy na temat przyrodniczych walorów terenów nadwieprzańskich oraz
samej sieci Natura 2000. Projekt swoim zasięgiem objął obszary Natura
2000: „Dolina Tyśmienicy”, „Dolny Wieprz” i „Izbicki Przełom Wieprza”.
Wydane materiały promocyjne (kalendarze, ulotki, torby płócienne, naklejki, postery, płyta CD) o tych obszarach trafiły także do mieszkańców
całego województwa lubelskiego.
W centralnych miejscach Baranowa, Kocka, Jeziorzan, Czemiernik,
Ostrowa Lubelskiego i Siemienia ustawiono wielkowymiarowe tablice
informacyjne, dotyczące walorów turystycznych pobliskich obszarów
Natura 2000.

Zajęcia edukacyjne nad Wieprzem

Działaniem mającym przybliżyć korzyści, mogące płynąć z gospodarowania na obszarach „naturowych”, były 3 spotkania dla rolników
(w Baranowie, Białobrzegach w gminie Kock i w Jeziorzanach), prowadzone przez Bożenę Reniuszek (główny specjalista ds. programu
rolnośrodowiskowego z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Końskowoli) oraz Gerarda Potakiewicza (Zespół Parków
Krajobrazowych Wyżyny Lubelskiej w Lublinie).
W szkołach gmin nadwieprzańskich odbyło się 29 warsztatów promujących obszary Natura 2000 oraz walory ornitologiczne i botaniczne tych
regionów. Prowadzącymi byli: Paweł Szewczyk (Lubelskie Towarzystwo
Ornitologiczne), Paweł Kołodziejczyk i Justyna Choroś (oboje Towarzystwo dla Natury i Człowieka).
Dodatkowo w Szkole Podstawowej w Kocku odbyła się prezentacja
wystawy „Wieprz Żywa Rzeka”. Została ona także zaprezentowana w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zamknięcie wystawy stało się
pretekstem do zorganizowania – we współpracy z Wydziałem Środowiska
i Rolnictwa LUW – spotkania pt. Budowanie społecznego poparcia i zaangażowania w ochronę przyrody na obszarach Natura 2000 – dotychczasowe
doświadczenia i perspektywy. Wypracowane przez Towarzystwo, wraz z
partnerami projektu „dobre praktyki”, stały się kanwą do dyskusji wśród
zaproszonych NGO, przedstawicieli samorządu, naukowców i wybranych
instytucji.
Justyna Choroś
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Towarzystwa dla Natury i Człowieka
Proponujemy zainteresowanym, w szczególności szkołom, przedszkolom,
bibliotekom, domom kultury, przeprowadzenie lekcji–prezentacji
na następujące tematy:
PRZYRODA
„Problemy ekologiczne Polski i świata” • „Problemy ekologiczne Lubelszczyzny” • Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce” • „Parki narodowe i krajobrazowe na Lubelszczyźnie” • „Przyroda Lublina i okolic” • „Przyroda na poboczu”
(sezonowo) • „Interesujące rośliny dziko rosnące” (sezonowo) • „Wzdłuż
Bystrzycy” (sezonowo)
Zajęcia przyrodnicze z pokazem przezroczy:
„Drapieżniki”, „Wędrówki ptaków”, „Bagna, mokradła, błota – cenne i ginące”.
Przyrodnicze zajęcia terenowe na terenie Lublina lub wyjazdowe, np.:
„Płazy Lublina” (sezonowo);
Warsztaty ornitologiczne, m.in.
„Zimujące ptaki naszego miasta”
OCHRONA ŚRODOWISKA
„Ekorozwój”
„Kupuj odpowiedzialnie – Twoje pieniądze kształtują świat” – o ekologicznych,
społecznych i humanitarnych konsekwencjach wyborów konsumenckich
„Abecadło ekokonsumenta” – jak dbać o środowisko na zakupach • „Modyfikacje genetyczne a bioróżnorodność i rolnictwo” • „Dzieci i śmieci” – zajęcia na
temat segregacji odpadów (jednorazowe lub blok – seria spotkań tematycznych)
„Woda źródłem życia” • „Podróże kropelki Plum”
PRAWA CZŁOWIEKA, PRAWA ZWIERZĄT
„Twoje zakupy, a prawa człowieka”
„Masz prawo nie strzelać. Zastępcza służba wojskowa”. Prawo i praktyka.
„Zwierzę nie jest rzeczą”
SPOŁECZEŃSTWO
„Problemy społeczne współczesnego świata” • „Globalizacja – społeczeństwo
obywatelskie” – globalne społeczeństwo obywatelskie • „Samorządność w Polsce” – historia i współczesność. • „Po co nam samorząd?”
„Aktywność społeczna, organizacje pozarządowe jako ważny składnik społeczeństwa obywatelskiego” – praktyczne przykłady • „Bądź aktywny wokół swojego domu” – zajęcia warsztatowe inspirujące do lokalnej aktywności społecznej
„Dlaczego warto być OBYWATELEM?”
PRACA W GRUPIE
„Komunikacja w grupie” • „Praca metodą projektu i ewaluacja” • „Efektywna
praca w grupie”
BLISKO ZIEMI – KULTURA I SZTUKA
Zajęcia teatralne prowadzone przez aktorów Teatru Jasny,
np. wspólne przygotowanie przedstawienia, prezentacja spektakli w szkole;
Blok zajęć dotyczących kultury tradycyjnej, m.in. dawne gry i zabawy ludowe,
dawne obrzędy związane z różnymi porami roku, tradycje muzyczne i taneczne
Lubelszczyzny.
Powyższe zajęcia mogą być dostosowane do oczekiwań i wieku odbiorców,
ilustrowane materiałami wizualnymi. Istnieje także możliwość uzgodnienia innej
tematyki.

Szczegółowe informacje:
Ośrodek Informacji Ekologicznej, ul. Głęboka 8a
tel./fax 081 743-71-04, e-mail: oikos@eko.lublin.pl
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Wydawnictwa Kijowskiego
Ekologiczno-Kulturalnego Centrum
Kijowskie Ekologiczno-Kulturalne Centrum jest instytucją założoną w 1989 roku.
W chwili obecnej jest jedną z najprężniej
działających organizacji ekologicznych na
Ukrainie, która – poza tym – prowadzi działalność także w Rosji i Białorusi. Zajmuje się
szeroko pojętą ekologią humanistyczną
i ekologiczną etyką. Działania prowadzone
są na wielu płaszczyznach:
• Aktywna ochrona przyrody – tutaj
członkowie Centrum prowadzą kilka kampanii, m.in. kampanię antykłusowniczą, na
rzecz ochrony wilków i żubrów na Ukrainie,
ocalenia starych drzew, przeciw handlowi
rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin
kwitnących wczesną wiosną, przeciw przemytowi przez granice rzadkich gatunków
zwierząt i roślin, przeciw polowaniom dewizowym i „sportowym”. W ramach aktywnej

ochrony przyrody, dzięki staraniom działaczy
z Centrum, zostało utworzonych bez mała
200 obszarów i obiektów chronionych w 9
obwodach Ukrainy.
• Działalność legislacyjna. Parlament ukraiński przyjął dwie ustawy z zakresu ochrony
przyrody, opracowane przez Centrum. Projekty kolejnych 11 aktów prawnych złożone
są do Rady Najwyższej Ukrainy.
• Działania edukacyjne. Zorganizowanych
zostało 50 konferencji międzynarodowych
i krajowych, dotyczących ochrony przyrody, ekologii humanistycznej i dziedzin pokrewnych. Poza tym członkowie Centrum
prowadzą od kilku lat szkolenia dla młodych
ekologów z innych organizacji ekologicznych
na Ukrainie.
• Publikacje. Od początku istnienia Centrum zostało wydanych 150 książek w ra-

mach kilku serii wydawniczych: Propaganda
Ochrony Przyrody, Ochrona Dzikiej Przyrody
i inne. Poza tym od 1999 roku wydawany
jest periodyk Humanitarny ekologiczny żurnal, który można zaprenumerować w wielu
krajach świata. Autorem większości książek
oraz bardzo licznych artykułów jest Władimir
Borejko – dyrektor Centrum. W materiale
poniżej oraz – mamy nadzieję – w kolejnych
numerach OIKOS-a, zamieszczamy opisy wybranych pozycji z przebogatego dorobku
wydawniczego Centrum. Książki opisywane
w tej części dotyczą problematyki religijnofilozoficznej i duchowej, związanej z ochroną
dzikiej przyrody. Więcej o organizacji można
przeczytać w języku rosyjskim i ukraińskim na
stronie internetowej http://www.ecoethics.
ru/. Na tej stronie dostępnych jest w wersji
elektronicznej wiele wydawnictw.

Borejko W.J., 2003, Postrzeganie ekologicznej teologii, Seria: Propaganda Ochrony Przyrody nr 19, Kijowskie
Ekologiczno-Kulturalne Centrum, Kijów, s. 128.
Борейко В.Е.,2003, Постижение экологической
теологии, Серия: Природоохронная пропаганда
Вып.19, Киевский эколого-культурный сентр, Киев,
128 стр.

nauczaniu, wybiera stosowne cytaty ze świętych
pism czy wypowiedzi duchowych przywódców
poszczególnych religii.
Zaś po wspomnianej analizie autor opisuje
„religię ochrony przyrody”. Ów opis zawiera
krytyczne podejście do różnego rodzaju postaw poszczególnych osób czy też wspólnot
(nie związanych z pogaństwem) do przyrody
i traktowania jej jako świętości, świątyni czy
doszukiwania się w niej boskiego oblicza. Pracę
swą opiera na poglądach wielu autorów z różnych stron świat. Usiłuje dociec motywów, które
sprawiają, iż ludzie dochodzą do sakralizacji
przyrody nie w oparciu o tradycyjnie wyznawane
kulty, a na drodze racjonalnych badań i refleksji
filozoficznej.
Publikacja zawiera obszerny spis literatury międzynarodowej (bez mała 100 pozycji)
i słownik pojęć – prawie 90 terminów. Poza tym
uzupełnieniem pracy jest kilka ważnych dokumentów, stanowisk i opracowań, obrazujących
stosunek poszczególnych religii do tzw. ekologicznej teologii oraz ich zaangażowanie w ochronę przyrody: Lynn White Historyczne korzenie naszego kryzysu ekologicznego, Przykłady
uczestnictwa różnych organizacji ekologicznych
w ochronie przyrody, oświadczenia światowych
religii wspierających Deklarację Asyską, Jan
Paweł II Kryzys ekologiczny: powszechna odpo-

wiedzialność, Podstawy społecznego nauczania
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej (fragmenty
dotyczące problematyki ekologicznej).
Książka jest napisana w języku rosyjskim.

Publikacja jest
analizą podejścia różnych światowych religii i wyznań do dzikiej
przyrody, jej ochrony
oraz użytkowania.
Autor przeanalizował
siedemnaście najważniejszych i najliczniejszych pod względem
wyznawców religii na
Ziemi. Są wśród nich m.in. chrześcijaństwo, judaizm, islam, buddyzm, dżinizm, ale też pogaństwo, rozumiane jako zbiór różnych lokalnych
kultów na wielu kontynentach świata, w których
bardzo często przyrodzie jako całości czy też
poszczególnych jej komponentom oddawana
jest boska cześć. Autor krótko charakteryzuje
poszczególne religie (historia, ilość wyznawców
na Ziemie, rozmieszczenie) oraz opisuje ich
stosunek do przyrody, obraz przyrody w ich

OIKOS 1(45)2008

Borejko W.J. (red.), 2003, Oblicze Boga w dzikiej
przyrodzie. Wiersze i proza, Seria: Propaganda Ochrony Przyrody nr 23, Kijowskie Ekologiczno-Kulturalne
Centrum, Kijów, s. 44.
Борейко В.Е.,2003, Лицо Бога в дикой природе.
Стихи и проза, Серия: Природоохронная пропаганда
Вып.23, Киевский эколого-культурный сентр, Киев,
44 стр.
Publikacja jest
zbiorem wierszy
i esejów dwudziestu
czterech rosyjskich
poetów i pisarzy. Ich
tematyka dotyczy sakralności przyrody
jako dzieła bożego oraz
próby odnajdywania
w dzikiej przyrodzie
śladu, jaki pozostawił
Stwórca, czy wręcz Jego oblicza. Wybór dokonany
przez W. Borejko obejmuje twórców z różnych
epok literackich, żyjących w różnych czasach.
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Wśród autorów znajdzie czytelnik takie nazwiska
jak: Aleksandr Lwow – W głuchej tajdze niczym
w świątyni, Aleksandr Puszkin – Monastyr na
Kazbeku, Iwan Nikitin – Po błękitnym niebie płyną nad polami, czy „nieszczęsny noblista” Borys
Pasternak – Gdy się rozhula. Warto wspomnieć,
że wśród autorów jest również jeden święty cerkwi
prawosławnej – św. Jan Kronsztadzki, autor natchnionego wiersza Idziesz setki wiorst piechotą,
tyleż osobliwego, iż święty prawie całe życie spędził na wyspie Kronsztad w Zatoce Fińskiej jako
proboszcz tamtejszej katedry. Zbiorek stanowi
cenny materiał, zwłaszcza dla ludzi odwołujących
się w działaniach na rzecz przyrody do innych,
niż tylko naukowe i racjonalne, pobudek. Jednak
zawarte w nim wiersze i eseje mogą być inspirujące również dla racjonalistów. Niewątpliwie
praca może przydatna w edukacji ekologicznej
i katechizacji. Wszystkie zawarte w niej materiały
zostały napisane w języku rosyjskim.
Borejko W.J., 1999, Święte góry, Seria: Ochrona
Dzikiej Przyrody nr 15, Kijowskie Ekologiczno-Kulturalne
Centrum, Kijów, s. 56.
Борейко В.Е.,1999, Священные горы, Серия:
Охрана дикой природы Вып.15, Киевский экологокультурный сентр, Киев, 56 стр.
Inspiracją do napisania tej niewielkiej
książeczki była publikacja amerykańskiego
kulturologa i alpinisty
Edwina Bernbauma
Święte góry świata.
Jednak amerykański
autor nie wymienia
w niej żadnej z gór
z terenu byłego ZSRR.
W. Borejko dla uzupełnienia tych braków, poza
tym również dla podkreślenia ważnej roli gór
w ochronie przyrody (jeden z rozdziałów jest
zatytułowany Święte góry i ruch ochrony przyrody), napisał niniejszą książkę. W jednym
z pierwszych rozdziałów autor opisał na podstawie różnych relacji i pamiętników swoistą
moc duchową jaka przypisywana była przez
wieki i jest nadal wielu górom. Zasadnicza część
książki to opis poszczególnych gór, dla którego
ułatwienia autor podzieli Ziemię na piętnaście
regionów. Są nimi nie tylko kontynenty, ale również ich części czy poszczególne państwa (Centralna Azja, Zachodnia Europa, Japonia, Indie,
Chiny, Mongolia). W opisie każdej z gór zawarte
są motywy, na podstawie których uznana jest za
świętą (religijne, duchowe i inne). Uzupełnieniem publikacji jest spis wykorzystanej literatury.
Książka napisana jest w języku rosyjskim.
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Borejko W.J., 2004, Filozofowie dzikiej przyrody
i ochrony przyrody, Seria: Ochrona Dzikiej Przyrody
nr 39, Kijowskie Ekologiczno-Kulturalne Centrum,
Kijów, s. 160.
Борейко В.Е.,2004, Филоофы дикой природы
и природоохраны, Серия: Охрана дикой природы
Вып.39, Киевский эколого-культурный сентр,
Киев, 160 стр.
Książka zawiera
biogramy 50 filozofów
dzikiej przyrody z różnych krajów świata:
Rosji, Ukrainy, USA,
Kanady, Norwegii,
Polski, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Indii
i Australii. Przy czym
określenie „filozof ”
opisuje tutaj nie tylko naukowca zgłębiającego zagadnienia filozoficzne, ale i człowieka, który tworzył podbudowę ideologiczno-filozoficzną ochrony przyrody na świecie. Bowiem w gronie tych
filozofów, prócz uznanych naukowców jak prof.
Arne Naess, znajdują się również poeci i pisarze:
Ralf Waldo Emerson, Gary Snyder, Henry David
Thoreau, amerykańscy indywidualiści i obrońcy
przyrody: Edward Abbey, Dave Foremna, a nawet
twórcy wielkich religii: Mahomet czy Budda.
Celem napisania publikacji było, zdaniem autora,
przybliżenia ich postaci, zwłaszcza czytelnikom
z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Wiedza ta ma owocować zmianą podejścia do ochrony
przyrody z techniczno-ekonomicznego na duchowo-filozoficzne. Życie i działania konkretnej
osoby zostały opisane na kilku stronnicach publikacji. Poza tym, co szczególnie cenne, do każdego
biogramu załączono noty bibliograficzne kilku
czy kilkunastu najważniejszych prac opisywanego
filozofa. Warto nadmienić, iż z Polski w owym
leksykonie znalazło się dwóch profesorów: Jacek Kolbuszewski i Jan Gwalbert Pawlikowski.
W grono 50. włączono również św. Franciszka
z  Asyżu. Językiem publikacji jest rosyjski.
Sztilmark F.R., 2005, Idea ochrony absolutnej, Seria:
Ochrona Dzikiej Przyrody nr 52, Kijowskie EkologicznoKulturalne Centrum, Centrum Ochrony Dzikiej Przyrody,
Kijów-Moskwa, s. 116.
Штпльмарк Ф. Р.,2005, Идея абсолютной
заповедности, Серия: Охрана дикой природы Вып.
52, Киевский эколого-культурный сентр, Центр
Охраны Дикой Природы, Киев-Москва, 116 стр.
To zbiór esejów jednego z najbardziej zasłużonych radzieckich i rosyjskich teoretyków
i praktyków ochrony absolutnej (ros. absolutna

zapowiednost’) – Feliksa R. Sztilmarka.
Zmarły w 2005 roku
Sztilmark był doktorem biologii, autorem
10 książek i ponad 200
artykułów nt. ochrony
przyrody, jej podstaw
teoretycznych oraz
wdrażania. Uczestniczył w powstaniu ok. 20 zapowiedników (najwyższa forma ochrony przyrody w krajach poradzieckich) na terenie dawnego ZSRR. Prezentowana
książka została wydana przy współpracy z moskiewskim Centrum Ochrony Dzikiej Przyrody,
które kultywuje pamięć i propaguje idee, jakie
głosił Sztilmark, między innymi poprzez założenie
fundacji jego imienia, która przyznaje stypendia
za osiągnięcia naukowe w ochronie przyrody oraz
za publikacje. Organizowane są wykłady otwarte
im. Sztilmarka i wydawane jego prace. Dlatego
też pierwszym rozdziałem w opisywanej książce
jest przedsłowie „Oczywistość ochrony absolutnej” autorstwa Aleksieja Zimienko – dyrektora
Centrum Ochrony Dzikiej Przyrody. Tuż za nim
dwa następne rozdziały autorstwa Władimira
Borejko: O Sztilmarku w tej książce i Idea ochrony
absolutnej. Czytając G.A. Kożewnikowa i F.R.
Sztilmarka. Dalszą część książki stanowi wybór
16 esejów z przebogatej twórczości Sztilmarka.
Przeważają prace teoretyczne i związane z ideą
tego sposobu ochrony przyrody. Tytuły poszczególnych esejów mówią same za siebie: Ochrona
absolutna jako wyższa forma etyki ekologicznej,
Myśli o ochronie absolutnej, Związki aspektów
naukowych i moralno-etycznych w ochronie absolutnej itd. Jednak nie brak i czysto praktycznych
esejów, w których Sztilmark, z właściwą sobie
bezpośredniością i unikaniem politycznej poprawności, pisał o stanie ochrony przyrody w Rosji
czy niektórych krajach byłego ZSRR. Znowuż
wystarczy rzucić okiem na tytuły, aby się o tym
przekonać: Gdzie prawo tam i nieprawda, Jak
Feniks z popiołów, Nie przekraczaj granic! Książka
warta jest polecenia wszystkim, którzy interesują
się ochroną przyrody. Idea ochrony absolutnej
– praktycznie nie mająca swego odzwierciedlenia
w innych krajach niż dawne poradzieckie (czy
nawet wcześniej wchodzące w granice carskiego
imperium), jest słabo znana w świecie lub wypaczane jest jej przesłanie. Tymczasem wydaje
się ona stale aktualna i może być ważnym narzędziem, a także stanowić teoretyczną podbudowę
dla ochrony ostatnich skrawków dzikiej przyrody.
Problemem dla polskich czytelników może być
język publikacji – rosyjski. Z pewnością jednak
ciekawym uzupełnieniem lektury są reprodukcje
obrazów dzikiej przyrody Iwana Szyszkina.
Krzysztof Wojciechowski
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Sprawozdanie z działalności
Towarzystwa dla Natury i Człowieka
w 2007 roku
PRZYRODA
Niech suseł śpi spokojnie!
Pierwsze miesiące roku były kulminacją
trwającego od 1999 roku zaangażowania Towarzystwa w ochronę kolonii susła perełkowanego w Świdniku i sporu z inicjatorami budowy
w tym miejscu portu lotniczego. Przygotowane i dystrybuowane były kolejne stanowiska
i opinie, przedstawiciele stowarzyszenia brali
udział w kilkunastu spotkaniach publicznych,
panelach dyskusyjnych, audycjach, spotkaniach
z politykami. W związku z planami sfinansowania budowy lotniska ze środków unijnych
nawiązaliśmy korespondencję z Dyrekcją Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej.
Włączyliśmy się w postępowanie dotyczące
decyzji środowiskowej, opracowując z pomocą
ekspertów krytyczną, szczegółową analizę wykonanej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Wykazywaliśmy przy tym niezgodność planowanej
inwestycji z prawem krajowym i wspólnotowym.
Argumenty te trafiły w końcu na podatny grunt
i w czerwcu władze województwa ogłosiły wycofanie się z planów budowy lotniska w obszarze
Natura 2000, przesuwając lokalizację o ok. 2 km.
Nowa lokalizacja również wiąże się z kosztami
środowiskowymi, głównie z wycięciem dużej
powierzchni podmiejskiego lasu. Towarzystwo
włączyło się do grupy roboczej, która ma określić
metody rekompensaty tej straty przyrodniczej.
Pośrednim efektem rozwiązania konfliktu
jest powołanie z inicjatywy spółki Port Lotniczy
i władz województwa Fundacji Ochrony Susła
Perełkowanego. Towarzystwo, obok dwóch innych stowarzyszeń i lotniskowej spółki, znalazło
się wśród założycieli fundacji.
Kilkukrotnie włączaliśmy się w procesy
decyzyjne i legislacyjne poprzez wsparcie ok.
20 wspólnych stanowisk w kwestiach ogólnopolskich oraz formalne wystąpienia, jak np.
w sprawie prac udrożnieniowych na rzekach
(wystąpienia o dostęp do informacji, interwencje
w Nadzorze Budowlanym i prokuraturze).
W lutym i marcu włączyliśmy się aktywnie
w ogólnopolską kampanię w sprawie obrony
torfowisk nad Rospudą. Zorganizowana przy
współpracy licznej grupy wolontariuszy manifestacja zgromadziła ok. 300 osób.
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Edukacja w obszarach Natura 2000
Kontynuacją kierunku przyjętego w roku
2006 były działania edukacyjne, mające na celu
budowanie społecznego poparcia i zaangażowania
w ochronę przyrody wśród społeczności lokalnych
obszarów Natura 2000 „Dolny Wieprz”, „Dolina
Tyśmienicy” i „Izbicki Przełom Wieprza”.
W celu promocji wśród rolników Programów Rolnośrodowiskowych oraz informacji o
gospodarowaniu na obszarach chronionych zorganizowano 3 spotkania dla rolników z udziałem
specjalistów z Ośrodka Doradztwa Rolniczego
oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Wyżyny
Lubelskiej. Odbyły się one w Baranowie, Białobrzegach i w Jeziorzanach. Aby rozszerzyć
zakres dostępności tych informacji, wydana
została ulotka (nakład 5 000 egz.), dotycząca
płatności rolnośrodowiskowych.
W zajęciach edukacyjnych w szkołach udział
wzięło 861 uczniów. Dotyczyły one Natury 2000

jako formy ochrony przyrody oraz walorów ornitologicznych i botanicznych danych obszarów.
W 6 głównych miejscowościach regionów
dolnego Wieprza i doliny Tyśmienicy stanęły duże tablice informacyjne z mapą i opisem
walorów przyrodniczych.
Dla promocji obszarów Natura 2000 wykonano także trzy rodzaje posterów (łączny nakład
450 egz.), 4 rodzaje naklejek (2 000 egz.) oraz 4
rodzaje ekologicznych toreb płóciennych (1 200
szt.) Ukazał się także, w nakładzie 1000 sztuk,
kalendarz na 2008 r., promujący walory przyrodnicze doliny Wieprza oraz płyta CD Dolina Wieprza (1 000 egz.), zawierająca ok. 200 fotografii,
kilkadziesiąt artykułów i elektronicznych wersji
wydawnictw. Zostały one podzielone na działy:
Wieprz przed perły, Ekorozwój nad Wieprzem,
Kampania Wieprz – Żywa Rzeka .
Odbyły się 2 prezentacje wystawy Wieprz Żywa
Rzeka (Kock, Lubelski Urząd Wojewódzki).

Rok 2007 – wybrane liczby:
130 lekcji w szkołach
23 tablice turystyczne
760 tys. odwiedzin portalu ekolublin
22 tys. egz. druków promocyjnych
1300 szt. toreb płóciennych z nadrukami
122 godzin szkoleń i warsztatów
1100	uczestników 28 spotkań publicznych,
30
8

		

ok. 70
ok. 120

seminariów, koncertów,
prezentacji wystaw
Prace porządkowe i remontowe
na zabytkowych cmentarzach
nagrobków poddanych pracom remontowym
relacji i audycji w prasie, radio i telewizji
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KOSZTY DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA DLA NATURY I CZŁOWIEKA W ROKU 2007
LP Kategoria kosztów

Koszt

I KOSZTY ADMINISTRACYJNO – LOKALOWE:
1 Czynsz za lokal (w tym energia, ogrzewanie, woda, wywóz śmieci i nieczystości)

8 495,82 PLN

2 Telefon

3 719,83 PLN

3 Internet

863,76 PLN

4 Koszty administracyjne (opłaty sądowe, skarbowe)

140,00 PLN

5 Koszty bankowe (koszty przelewów, prowizji bankowych, koszty kredytów, odsetki)

5 692,60 PLN

6 Ubezpieczenie lokalu

298,00 PLN

7 Remonty biura

15,00 PLN

wynagrodzenia administracyjne:
5 Księgowość

6 160,00 PLN

6 Wewnętrzne - zarządzanie i administracja

11 850,00 PLN

II ZAKUP I MODERNIZACJA SPRZĘTU BIUROWEGO
1 Modernizacja zaplecza sprzętowego (sprzęt komputerowy, wyposażenie biurowe)

5 516,19 PLN

III KOSZTY OSOBOWE REALIZACJI PROJEKTÓW MERYTORYCZNYCH:
1 Koordynacja i realizacja projektów (wynagrodzenia wewnętrzne):
2

66 290,00 PLN

Opracowania wydawnictw (kwartalnik OIKOS, wkładki do kwartalnika OIKOS, tablice informacyjne, korekty językowe,
posterów, płyt CD, ulotek i folderów)

9 300,00 PLN

3 Honoraria artystów (np. wykonawców muzycznych), projekty graficzne, zdjęcia, kostiumy itp.

4 070,00 PLN

4 Tłumaczenia, opracowania obcojęzyczne

250,00 PLN

5 Prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów, zajęć edukacyjnych

8 560,00 PLN

6 Eksperci zewnętrzni (konsultacje, opracowania, wystąpienia na konferencjach)

1 420,00 PLN

7 Usługi informatyczne i opracowanie stron internetowych

2 900,00 PLN

8 Fundrising

1 200,00 PLN

9 Inne zlecenia (np prace kamieniarskie, naprawy, plakatowanie, wycinki, prace stolarskie)

6 330,00 PLN

IV KOSZTY RZECZOWE REALIZACJI PROJEKTÓW MERYTORYCZNYCH
1 Książki i prenumerata pism (biblioteka ekologiczna)

99,00 PLN

Przygotowanie do druku i druk (kwartalnika OIKOS i wkładek do kwartlnika, wystawy, plakaty, ulotki, naklejki, foldery, postery, kalen2
darze, wydawinctwa zwarte)

39 093,12 PLN

3 Torby promocyjne

11 321,60 PLN

4 Materiały multimedialne (produkcja płyt CD)
5 Tablice informacyjne/turystyczne/oznaczenia ścieżek dydaktycznych
6 Usługi kserograficzne, druki niskonakładowe riso

5 390,00 PLN
26 029,96 PLN
223,80 PLN

7 Podróże służbowe pracowników TdNiCz

4 498,68 PLN

8 Zwroty kosztów podróży

2 421,91 PLN

9 Wynajem usług transportowych (przewóz osób, transport wystaw)

4 219,58 PLN

10 Noclegi i wyżywienie, catering itp.
11 Ubezpieczenia wolontariuszy

24 605,49 PLN
641,00 PLN

12 Wynajm sal i sprzętu na spotkania, konferencje, szkolenia, imprezy, itp.

5 350,00 PLN

13 Materiały biurowe oraz koszty eksploatacji urządzeń biurowych (tusz, toner)

1 790,93 PLN

14 Koszty utrzymania domen internetowych

566,08 PLN

15 Poczta (znaczki, koperty, usługi kurierskie)

1 417,76 PLN

16 Inne zlecane usługi: plakatowanie, ochrona imprez, wycinka zakrzaczeń itp.

3 888,24 PLN

17 Narzędzia i materiały budowlane

2 546,71 PLN

18 Materiały scenograficzne
19 Inne wydatki związane z realizacją projektów
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89,99 PLN
1 976,14 PLN
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W nakładzie 1000 egz. wydany został pakiet
12 folderów tematycznych, będący w znacznej
części uaktualnioną wersją wydawnictw, opracowanych 2006 r.
Znacznie rozbudowana została także strona
www.wieprz.org.pl.

KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE
– ETYCZNA KONSUMPCJA
Edukacja w szkołach
W listopadzie i grudniu odbyło się szkolenie
dla 12 nauczycieli (20 godzin zajęć), z udziałem
przedstawicieli czołowych polskich organizacji,
działających na rzecz Trzeciego Świata. Następnie
przeszkoleni pedagodzy zrealizowali w swoich
szkołach 82 godziny zajęć, w których wzięły
udział 1544 osoby.
Ponadto odbyły się zajęcia w 10 szkołach
podstawowych, gimnazjalnych i średnich, dotyczące praw konsumenta. Dodatkowo w szkołach
tych eksponowane były wystawy. Został także
zorganizowany konkurs plastyczny Co Młody
Konsument Wiedzieć Powinien? – dla szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Wpłynęły 83 prace. Z okazji Dnia
Konsumenta odbyła się konferencja prasowa.
Udział w Festiwalu Prawa
Człowieka w Filmie (listopad)
Panel dyskusyjny Jak skutecznie pomagać
na rzecz Globalnego Południa? poświęcony polskiej pomocy rozwojowej. Paneliści: Aleksandra
Antonowicz z Polskiej Zielonej Sieci (program
Akcja dla Globalnego Południa), Magda Nagórska, prowadząca akcję Polska dla Darfuru,
Marcin Wojtalik z Polskiej Akcji Humanitarnej/Instytut Globalnej Odpowiedzialności oraz
Krzysztof Gorczyca z Towarzystwa dla Natury
i Człowieka. Zaprezentowane zostały wystawy
Ziemia w koszyku na zakupy i To jest PYCHA!
– 7 uczynków konsumenckich Polskiej Zielonej
Sieci oraz Milenijne Cele Rozwoju – Zmień świat
w ośmiu krokach Polskiej Akcji Humanitarnej.
Fairtrade Fest (grudzień)
W ramach dwudniowego festiwalu edukacji globalnej odbyło się 8 otwartych spotkań,
warsztatów i prezentacji filmowych z udziałem
liderów i ekspertów ogólnopolskich organizacji
pozarządowych. Były także stoiska kilku organizacji oraz kiermasz produktów Sprawiedliwego
Handlu. Kiermasz taki, połączony z krótkimi
prezentacjami, odbywał się także przez całą
niedzielę po mszach w kościele św. Ducha na
Krakowskim Przedmieściu w Lublinie.
Zwieńczeniem festiwalu była trzecia edycja
edukacyjno-tanecznej imprezy Fair Trade Party, w ramach której wystąpili DJ Que Sabrosso
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i Daniel Moński (instrumenty perkusyjne).
Wydano także Kalendarz Fair Trade 2008,
płócienne torby promocyjne, przypinkę Sprawiedliwy handel – gra fair oraz prowadzono
punkt informacyjny.
Część powyższych działań (konferencja prasowa, wystawy w szkołach, konkurs plastyczny,
punkt informacji konsumenckiej) prowadzona była
w ramach projektów Polskiej Zielonej Sieci.

DZIEDZICTWO KULTUROWE WSI
Cmentarze Pogranicza – Program
ochrony zabytkowych nekropolii
i rozwoju turystyki wiejskiej
Obozy wolontariackie, prace na cmentarzach
W 2007 roku odbyły się 4 obozy wolontariackie (w maju, lipcu, sierpniu i grudniu – razem
35 dni), w których wzięło udział w sumie 60
osób z Polski i Ukrainy. W ramach obozów uporządkowano (usunięcie zakrzaczeń, wydobycie
nagrobków) teren 5 cmentarzy prawosławnych
w nadbużańskich miejscowościach w okolicach
Hrubieszowa i Włodawy (Sobibór, Husynne,
Gródek, Czumów, Dobromierzyce). Wykonano
prace remontowe przy nagrobkach na cmentarzach w Kosyniu (dokończenie prac), Różance
oraz Sobiborze (I etap). Ponadto na cmentarzu
w Sobiborze wzmocnienia otrzymało 20 monumentalnych krzyży drewnianych. Poza obozami
usunięto odrastające zakrzaczenia z cmentarzy
w Kosyniu, Uhrusku i Zbereżu.
Członkowie Towarzystwa konsultacjami oraz
bezpośrednim udziałem w pracach wspierali
także kilka lokalnych inicjatyw, podejmowanych
przez miejscowe organizacje bądź samorządy.
Majowy obóz w Woli Uhruskiej miał charakter szkoleniowy. Odbyło się łącznie 56 godzin
zajęć teoretycznych i praktycznych.
Promocja turystyczna
dziedzictwa Lasów Sobiborskich
Dla 17 obiektów zabytkowych (kościoły,
cerkwie, cmentarze) w gminach Wola Uhruska,
Włodawa, Hańsk, Wyryki i Urszulin opracowane i wykonane zostały tablice informacyjne.
Wykonano ponadto 7 wielkoformatowych tablic
z mapą Lasy Sobiborskie i okolice, które stanęły
w głównych miejscowościach i węzłach turystycznych regionu.
Dla promocji turystycznej wydana została
seria pocztówek oraz poster promocyjny (razem
1800 egz.).
Edukacja: wystawy, spotkania
Odbyło się 12 prezentacji wystawy Cmentarze Pogranicza, m.in. na festiwalu Sacrofilm

w Zamościu, w Poleskim Parku Narodowym,
Roztoczańskim Parku Narodowym, na Uniwersytecie Warszawskim, Festiwalu Kina Niezależnego w Krasnymstawie, Dniach Jakuba Wędrowycza w Wojsławicach). Miało też miejsce 11
otwartych spotkań informacyjnych, połączonych
z projekcją filmu lub pokazem zdjęć. Wzięło
w nich udział łącznie ponad 300 osób.
Konferencja „Cmentarze pogranicza. Perspektywy współpracy polsko-ukraińskiej“ odbyła
się w dniach 28-29 września w Lublinie. Wzięło
w niej udział łącznie 42 osoby, z tego 7 z Ukrainy
(członkowie organizacji pozarządowych, służb
ochrony zabytków, służb konsularnych obydwu
krajów).
Jako materiał pokonferencyjny opracowana
została płyta CD Cmentarze pogranicza. Znalazło się na niej, oprócz dużej ilości fotografii, także
wiele artykułów nt. cmentarzy, inicjatyw podejmowanych na rzecz ich ochrony oraz materiały
przydatne dla animatorów takich działań.
Wydano ulotkę informacyjną (nakład 1000
egz., kolor 4 str. A5).

Muzyka
• W kwietniu w Centrum Kultury w Lublinie odbyła się trzecia edycja poświęconej muzyce tradycyjnej polskiego i ukraińskiego Polesia
imprezy pod hasłem Pieśni Bagien. W ramach
spotkania odbyły się warsztaty nauki podstaw
polskich tańców tradycyjnych, projekcja filmów
dokumentalnych, koncert zespołu rodzinnego
Czudynowiczów ze Swarycewicz (Ukraina) oraz
zabawa taneczna „w starym stylu“. W koncercie
wzięło udział ok. 300 osób, a w zabawie tanecznej
– ok. 30 osób.
• W listopadzie rozpoczęła się realizacja
muzyczno-teatralnego projektu Kolęda aż po
Ostatki, w ramach którego uczestnicy wzięli
udział w cyklu cotygodniowych warsztatów.
W dniach 27-29 grudnia ub.r. odbyła się wyprawa kolędnicza do wsi Kocudza i Dzwola
w okolicach Janowa Lubelskiego z udziałem
10 osób.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

• udział w wizycie roboczej w Brześciu (Białoruś) w ramach projektu Lubelskiego Ośrodka
Samopomocy, konsultacje dla lokalnych organizacji, prezentacja doświadczeń polskich organizacji
w promocji dziedzictwa kulturowego i edukacji
dla społeczności lokalnych (sierpień);
• udział w czterodniowej wizycie roboczej
w Obwodzie Samarskim (Rosja) w ramach projektu Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Udział w spotkaniach lokalnych okrągłych stołów, prezentacja doświadczeń polskich
organizacji ekologicznych w budowaniu sieci
i współpracy z samorządem (wrzesień);
29

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI WYDAWCY
• tygodniowy staż w siedzibie Towarzystwa
dla przedstawiciela organizacji Nerusz z Baranowicz (Białoruś). Wymiana doświadczeń nt.
ochrony dolin rzecznych oraz turystyki przyrodniczej i kulturowej w dolinach rzecznych.
Efektem wizyty jest wspólny projekt powstania
lokalnej sieci ekoturystycznej w dolinie rzeki
Szczary, przewidziany do realizacji w 2008 roku
(listopad).
Wymiar międzynarodowy miały także opisane wyżej działania w programie „Cmentarze pogranicza”, w tym m.in. konferencja nt. perspektyw
współpracy polsko-ukraińskiej. Jednym z efektów
konferencji jest koncepcja projektu, dotyczącego
wsparcia dla ukraińskich działań na rzecz ochrony
dziedzictwa. Projekt uzyskał już dofinansowanie
i będzie realizowany w 2008 roku.

INFORMACJA
EKOLOGICZNA

Ośrodek Informacji Ekologicznej czynny
był 30 godzin tygodniowo (pon.-pt. w godz.
10-16).

• udzielanie konsultacji (osobistych, telefonicznych, e-mailowych, GG) – ok. 380;
• dystrybucja wydawnictw za pośrednictwem poczty i bezpośrednio osobom odwiedzającym Ośrodek oraz uczestnikom różnych
spotkań i seminariów, a także poprzez publiczne
punkty dystrybucji, ok. 2 000 egz.;
• prowadzenie biblioteki (175 wypożyczeń);
• biuletyn Wiadomości TdNiCz i biuletyn
newsletter ekolublin (ok. 80 edycji);
• udzielono ok. 20 godzin konsultacji dla
organizacji ekologicznych.
Lubelski Serwis Ekologiczny www.ekolublin.
pl odnotował niemal 760 tys. wejść. Umieszczono w nim 394 nowe informacje.
Zorganizowana została III edycja Lubelskiej
Nagrody Ekologicznej Suseł 2006. Wpłynęło 9
nominacji. Kapituła, złożona z przedstawicieli
działających w regionie organizacji ekologicznych, przyznała statuetkę redaktorom Atlasu
Ptaków Lęgowych Lubelszczyzny. Wręczenie
nastąpiło w Trybunale Koronnym w Lublinie.

Kwartalnik OIKOS. Ekologia i Współdziałanie. Wydano 3 numery w nakładzie od 800 do
1 000 egzemplarzy.

INNE

• Dwa 7-godzinne szkolenia antydyskryminacyjne (listopad) dla grupy 40 trenerów.
Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne oraz
zaświadczenia.
• W ramach projektu koordynowanego przez
Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
przeprowadzono monitoring 15 sklepów wielkopowierzchniowych w województwie, pod kątem
prowadzenia przez sklepy selektywnej zbiórki
odpadów opakowaniowych, formy selektywnej
zbiórki i jej dostępności dla klientów. Wykonano
także monitoring 15 placówek handlowych,
prowadzących sprzedaż sprzętu elektrycznego
lub elektronicznego, pod kątem prowadzenia
odbioru zużytego sprzętu RTV i AGD.
Opr. Krzysztof Gorczyca

Źródła finansowania działalności Towarzystwa dla Natury i Człowieka w 2007 roku
LP Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony
1
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kwota finansowania
23 212,83 PLN

„Dziedzictwo Kulturowe Pogranicza – szansą na rozwój turystyki
wiejskiej”

IG-2004/PL-UB/2.06/2.2/
BUG-45/07

87 708,22 PLN

3 Miasto Chełm

Opracowanie, wydanie i dystrybucja kwartalnika „Oikos. Ekologia i
współdziałanie”

4/oś/10/2007

4 Fundacja im. Stefana Batorego

„Cmentarze Pogranicza – ochrona zabytkowych nekropolii
prawosławnych i żydowskich”

5 Fundacja Edukacja dla Demokracji
6 Fundacja Edukacja dla Demokracji
7

Stowarzyszenie Samorządów
Euroregionu Bug

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Rozwój strukturalny Towarzystwa dla Natury i Człowieka”

Numer umowy
616/2006/Wn-50/EE-BS/D

2

900,00 PLN

Wniosek nr 18722

24 728,23 PLN

„Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”

ER – 2007 – 4

10 468,26 PLN

„Fairtrade – szansa dla wszystkich”

ER – 2007 – 18

14 187,94 PLN

Wydawnictwo kwartalnika “Oikos . Ekologia i współdziałanie”

297/2007/D/EE

5 499,99 PLN

8 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

„Aktywna ochrona wielokulturowego dziedzictwa regionu
Lasów Sobiborskich ze szczególnym uwzględnieniem sakralnych
obiektów obrządków wschodnich”

555

25 468,92 PLN

9 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

„Budowanie poparcia i zaangażowania w ochronę przyrody i
środowiska dorzecza Wieprza ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w
społeczności lokalnej”

655

56 360,09 PLN

12/295/2007

9 692,70 PLN

„Budowa poparcia społecznego dla ochrony przyrody w
wybranych obszarach chronionych w dorzeczu Wieprza”

402/2007/D/EE

6 000,00 PLN

„Wsparcie instytucjonalne dla Towarzystwa dla Natury i Człowieka”

2007 – 017199

17 731,50 PLN

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
10 – Narodowa Agencja Programu
„Młodzież w działaniu”
11

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

12 Prowincja Gelderland

„Kolęda aż po Ostatki – teatralno – muzyczne studium żywej
tradycji”

13

Darowizny 1% podatku
dochodowego

1 155,21 PLN

14

Pozostałe darowizny od osób
prywatnych

1 500,00 PLN

15 Odpłatna działalność statutowa
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Nazwa projektu

7 490,53 PLN
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ogłoszenia

Wałbrzyski oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, prezentuje publikację:

Sytuacja prawna organizacji ekologicznych
Publikacja adresowana jest do członków organizacji ekologicznych, a więc tych, do których celów statutowych należy
ochrona środowiska naturalnego, a także do pracowników administracji samorządowej. Autorzy za wiodący środek tej
ochrony uznali działania z zakresu kontroli społecznej administracji publicznej, która wykonuje zadania publiczne w sferze
środowiska naturalnego. Skupiono się w niej na ukazaniu podstawowych prawnych narzędzi tej kontroli, takich jak: dostęp
do informacji publicznej, udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych, udział w gremiach opiniodawczodoradczych, a także na źródłach majątku organizacji społecznych oraz podstawowych zagadnieniach tworzenia tych
organizacji oraz prawnego nad nimi nadzoru. Autorzy – członkowie Wałbrzyskiego oddziału Pracowni na rzecz Wszystkich
Istot – analizują aktualny stan prawny, przywołując wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych. Książkę uzupełnia
indeks cytowanych w pozycji aktów prawnych oraz orzeczeń sądowych.
Publikacja ta jest darmowa. Bliższe informacje na stronie http://sudety.pracownia.org.pl/

Publikacja powstała w ramach projektu pt.: „Wzmacnianie udziału społeczeństwa w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” współfinansowanego przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach programu – Phare 2003 PL2003/004-379.01.01 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju” oraz przez fundację J & S „Pro Bono
Poloniae”.
W województwie lubelskim dystrybucję prowadzi: Towarzystwo dla Natury i Człowieka, ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin, tel.: (81) 743 71 04, oikos@eko.lublin.pl

Instytut na Rzecz Ekorozwoju
zaprasza na debatę społeczną

Jaka energetyka w zrównoważonym rozwoju?
Debata jest częścią cyklu czterech debat pod wspólnym tytułem: Innowacyjne myślenie kluczem do zrównoważonego
rozwoju w ramach realizowanego przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju programu aktywnej edukacji pt. Eko-HERKULES.
Celem programu Eko-HERKULES jest kształtowanie holistycznego myślenia o wzroście gospodarczym, jakości życia i
ochronie środowiska przyrodniczego dla potrzeb praktyki zrównoważonego rozwoju. Ma dostarczyć informacji z różnych
sfer zainteresowań. Z tego też powodu debaty dotyczą czterech wybranych problematyk: energetyki, transportu, terenów
zurbanizowanych i terenów otwartych. będą jednodniowe, po każdej zostanie wydany zeszyt edukacyjny na podstawie
zapisu dyskusji, wygłoszonych referatów i materiałów uzupełniających. Pierwsza – debata społeczna pt. Jaka energetyka
w zrównoważonym rozwoju? – ma w założeniu zgromadzić te grupy społeczne, zawodowe lub pojedynczych obywateli,
którzy są zainteresowani problematyką wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w sektorze energetycznym.
Debata odbędzie się 22 kwietnia. Naszym partnerem organizacyjnym i merytorycznym jest Politechnika Lubelska.
Więcej informacji można uzyskać od Jolanty Kamienieckiej,koordynatora tego działania z ramienia Instytutu na Rzecz
Ekorozwoju, lub Franciszka Jackla, jej asystenta. Kontakt z tymi osobami jest możliwy pod poniższymi numerami
telefonu i adresami e-mail:
Tel.: (0-22) 851-04-03, 851-04-04, 851-04-02, Fax: (0-22) 851-04-00
E-mail: j.kamieniecka@ine-isd.org.pl, f.jackl@ine-isd.org.pl
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W grudniu 2007 r. nakładem Towarzystwa dla Natury i Człowieka ukazała się płyta CD, poświęcona dolinie Wieprza.
Zawiera ona m.in.:
• około 200 fotografii nadwieprzańskich krajobrazów, przyrody i zabytków, różne mapy;
• informacje o obszarach chronionych, miejscach ciekawych pod względem
turystycznym, kulturze i historii, organizacjach
i instytucjach ekologicznych; wersje elektroniczne
ponad 20 wydawnictw, w tym: ulotki i foldery,
zeszyty Inicjatywy ekorozwojowe nad Wieprzem
i Ochrona przeciwpowodziowa a ochrona
przyrody w dolinie Wieprza;
• elektroniczną wersję wystawy
Wieprz – żywa rzeka;
• sprawozdanie i dokumentację kampanii
Wieprz – Żywa rzeka 2005-2007 wraz
z projektem teatralnym „ŻYwa RZEka”.
Wydawnictwo jest bezpłatne, można
je otrzymać w naszym biurze lub
korespondencyjnie. Dostępne
jest także w niektórych punktach
dystrybucji kwartalnika OIKOS.
Ekologia i Współdziałanie.
Towarzystwo dla Natury i Człowieka
ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin
tel./fax: (081) 743 71 04, oikos@eko.lublin.pl
Wykonano dzięki wsparciu finansowemu
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

