Artur Tabor (1968–2010)
via. fotopolis.pl

Jeden z najwybitniejszych polskich fotografów
przyrody. Urodził się w Radomiu w 1968 r. Ukończył
Akademię Podlaską w Siedlcach. Od młodości był
zafascynowany twórczością Włodzimierza Puchalskiego, który był dla niego niedościgłym wzorem.
Fotografia przyrodnicza była wielką pasja jego życia. Przez wiele lat współpracował z czasopismami
o tematyce przyrodniczej w Polsce, takimi jak m.in. Zwierzaki, Echa Leśne, Głos Lasu, Brać Łowiecka,
Łowiec Polski, National Geographic, oraz agencjami zachodnimi m.in. z BBC (Nature Picture Library).
Specjalizował się w fotografowaniu i filmowaniu zwierząt w ich naturalnym środowisku, szczególnie
ptaków. Na podglądaniu przyrody spędzał kilka miesięcy w roku budując specjalne ukrycia w koronach drzew, wśród wodnych szuwarów lub wkopując się w ziemię - jak sam mówił, bawił się w Indian
będąc dorosłym.
Od 1998 roku zajmował się realizacją filmów o tematyce przyrodniczej. W 2001 roku zrealizował film
„Podlaski Przełom Bugu”, który w 2002 roku zdobył I nagrodę na ogólnopolskim przeglądzie filmów
o tematyce ekologicznej w Przysieku koło Torunia. W kolejnych latach powstały filmy przyrodnicze:
„Nadbużański Park Krajobrazowy”, „Góry Stołowe”, „Dolina Krasnej”, „W obronie rzeki”. W 2005 ukończył
dwa kolejne filmy „W krainie Jodły, Buka i Tarpana” oraz „Małopolski Przełom Wisły”. Był członkiem
Związku Polskich Fotografów Przyrody, laureatem wielu nagród, m.in. Ludomira Benedyktowicza
w dziedzinie artystycznej, Grand Prix w konkursie fotograficznym „Łowca Polskiego” im. Włodzimierza
Puchalskiego oraz nagrody w Konkursie Polskiej Fotografii Prasowej.
Jego prace można było podziwiać na wielu zbiorowych i indywidualnych wystaw fotograficznych.
W roku 2002 wystawa indywidualna Artura pt. „Te co skaczą i latają” zdobyła I nagrodę przyznaną
przez jury fotografików na Międzynarodowym Festiwalu Mikrosfera w Białowieży.
Był autorem wspaniałych albumów fotograficznych „Bug. Nadbużańskie Podlasie”, „Z Bliska i Z Daleka.
Piła i Okolice”, „Kathmandu-Szkice” oraz „Królestwo Dzikich Gęsi” (wspólny projekt z Przemysławem
Szymońskim), „Bug - pejzaż nostalgiczny”, „Wisła - królowa rzek”.
Jego najwybitniejszym dziełem był album „Sowy Polski”, do którego zbierał materiał ponad 8 lat. O skali fotograficznej trudności tego projektu świadczy fakt, że większość sów to ptaki prowadzące nocny
tryb życia i dlatego ich fotografowanie wymaga oprócz wielkich umiejętności również wyjątkowego
zaangażowania i pracowitości. Książka nawiązuje do słynnych albumów Włodzimierza Puchalskiego
i oprócz zdjęć zawiera dużo informacji poświęconych każdemu gatunkowi oraz opisy przygód jakie
spotkały Artura podczas pracy nad albumem. Książka stała się bestsellerem na naszym rynku i cały jej
nakład rozszedł sie błyskawicznie.
Wszyscy, którzy mieli okazję poznać go osobiście podkreślają jego pogodę ducha i entuzjazm. Ze
swadą opowiadał o swojej pasji, o przygodach, o ukochanym Bugu. Wraz z Tomaszem Kłosowskim
popularyzował polska przyrodę w dokumentalnym cyklu TVP „Dzika Polska”.
Artur Tabor zginął tragicznie 2 lipca 2010 roku podczas wyprawy do Mongolii.
W uznaniu zasług Senat Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył pośmiertnie Artura Tabora medalem
„Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem”. Medal przekazał rodzinie senator Stanisław Gorczyca


Żródło: www.arturtabor.pl
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Przyrody Lwowskiego
Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki.
Została podzielona na
7 rozdziałów. Pierwszy
z nich dotyczy zagadnień metodycznych
i wyjściowych do dalszych analiz. Kolejne
zawierają opisy: potencjału ludzkiego jako dominującego systemu
kształtującego socjoekosystem miasta, roli śro-

dowiska przyrodniczego w kształtowaniu tegoż
systemu, analiza wpływu uprzemysłowienia,
transportu i rozwoju zabudowy mieszkaniowej
na jego funkcjonowanie. Rozdział ostatni zawiera opis sposobu zarządzania miastem w przeszłości i jego współczesne tendencje. Końcową
częścią pracy są wnioski i proponowane kierunki
działań konieczne do podjęcia dla zrównoważonego rozwoju Lwowa. Uzupełnieniem książki
są mapy i dokumentacja fotograficzna.
Książka warta jest przeczytania nie tylko
z uwagi na to, iż jest to bodaj pierwsza tego

typu publikacja po wojnie, ale również z powodu jej licznych „praktycznych zalet”. A są
nimi dla przyrodnika np. zestawienia obszarów
chronionych istniejących we Lwowie i ich opis
czy charakterystyka wpływu na poszczególne
komponenty środowiska różnorakiej działalności człowieka.
Pewną przeszkodą może być język publikacji – ukraiński, który choć bardzo podobny
do polskiego, tutaj występuje w swej naukowej
„formie”. A ta już nie jest tak podobna.  n
Krzysztof Wojciechowski

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa
dla Natury i Człowieka w roku 2009
PRZYRODA I EKOROZWÓJ NA WSI

XX Wizyta studyjna na Łotwie –
bałtyckie doświadczenia w ochronie
przyrody na terenach rolniczych

NATURA POPŁACA:

spośród pracujących w województwie) podzielonych na cztery grupy odbyło trzydniowy cykl
zajęć teoretycznych i terenowych.

XX Edukacja i promocja
w obszarach Natura 2000

XX Serwis internetowy
natura2000.lubelskie.pl

W 2009 roku działania programu koncentrowały się na rejonach ostoi: Lasy Sobiborskie,
Ostoja Nieliska, Zachodniowołyńska Dolina Bugu,
Puszcza Solska, Lasy Janowskie, Dolina Łabuńki.
W wiejskich szkołach sąsiadujących z tymi obszarami zrealizowano 30 warsztatów z młodzieżą.
W głównych miejscowościach położonych
w pobliżu wspomnianych ostoi stanęło łącznie
14 tablic wielkoformatowych – każda z mapą,
fotografiami i informacjami o danej ostoi.

Zbudowany został bogaty w informacje serwis internetowy poświęcony w całości Europejskiej Sieci Ekologicznej na terenie Lubelszczyzny. Znaleźć tam można m.in. mapy, informacje
o ostojach, chronionych gatunkach.

W tym czterodniowym wyjeździe (we wrześniu) uczestniczyło 12 osób – pracowników instytucji ochrony przyrody i organizacji przyrodniczych. Poświęcony był głównie doświadczeniom
we współpracy przyrodników z rolnikami, właścicielami lasów, wspieraniu rozwoju turystyki
edukacyjnej w gospodarstwach zaangażowanych
w ochronę przyrody.

XX Wystawa NATURA2000/LUBELSKIE/PL

KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE

XX Wydawnictwa
Dla każdego obszaru wydany został pakiet
materiałów informacyjnych: postery (6x400
szt.), foldery (6x1000 egz.), pocztówki (6x1000
egz.). Wykonano także 5 rodzajów posterów
dotyczących wybranych gatunków i siedlisk
(murawy, lasy łęgowe, ptaki i motyle łąkowe,
obuwik, 5x1500 egz.). Ponadto wydano także 2 kalendarze w nakładzie 1000 egz. każdy.
Wykonanych zostało ponadto 3600 szt. odblaskowych plakietek promocyjnych z nadrukiem
natura2000.lubelskie.pl

XX Ochrona przyrody w rolnictwie
Odbyło się 20 spotkań informacyjnych dla
rolników na temat programów rolnośrodowiskowych z udziałem 262 osób.
W czerwcu odbyła się seria szkoleń przyrodniczych dla doradców rolnośrodowiskowych.
Łącznie 90 doradców (stanowiących większość
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Dzięki współpracy wielu znakomitych fotografów (przede wszystkim członków Okręgu
Podkarpacko-Roztoczańskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody) mogliśmy wykonać
piękną wizytówkę przyrodniczą Lubelszczyzny.
Na 20 wielkoformatowych planszach (200x140
cm) oprócz ponad setki fotografii znalazły się
informacje o obszarach Natura 2000, najrzadszych gatunkach, czynnej ochronie przyrody.
W ostatnich tygodniach 2009 roku odbyły się
dwie pierwsze prezentacje wystawy (Chełm,
Zamość).

XX Wizyta studyjna w Dolinie Baryczy
– dobre praktyki w ekorozwoju
obszarów Natura 2000
W maju 13 reprezentantów organizacji pozarządowych, Lokalnych Grup Działania i urzędów
gmin wzięło udział w czterodniowym wyjeździe
studyjnym do województwa dolnośląskiego, poświęconym poznaniu tamtejszych doświadczeń
w zakresie kreowania i promocji produktów i usług
lokalnych, turystyki przyrodniczej, wiosek tematycznych.

XX Światowy Dzień Sprawiedliwego
Handlu (maj)
Na Rynku Starego Miasta w Lublinie odbyła
się akcja promocyjna, zachęcająca do wybierania
produktów z certyfikatem Fair Trade, połączona
z degustacją i mini kiermaszem. W kawiarni
„Akwarela” wprowadzono czasowo do oferty
herbatę pochodzącą ze Sprawiedliwego Handlu.
Do głównych miejskich i wojewódzkich urzędów
skierowano apel o wprowadzenie produktów
Sprawiedliwego Handlu do urzędowych zamówień. Bez odpowiedzi... Akcja zorganizowana
wspólnie ze Stowarzyszeniem Homo Faber.

XX Akademia 3R
We wrześniu odbyło się jednodniowe szkolenie dla 18 nauczycieli z województwa lubelskiego.
W okresie październik-grudzień miało miejsce
40 zajęć dla 18 klas szkół podstawowych i gimnazjalnych uczestniczących w projekcie. Nauczyciele
samodzielnie przeprowadzili kilkadziesiąt godzin
ćwiczeń aktywujących z podobnej tematyki ze
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swoimi klasami. Wzięło w nich udział w sumie
441 uczniów.
Działania w ramach projektu „Akademia
3R” koordynowanego przez Polską Zieloną Sieć,
którego celem jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych.

XX NIE SMUĆ MISIE
Pod takim hasłem w grudniu odbył się warsztat dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Przestrzeni Działań Twórczych Tektura.
Działanie w ramach projektu Polskiej Zielonej
Sieci „Kupuj odpowiedzialnie zabawki” na
rzecz poprawy warunków pracy w przemyśle
zabawkarskim.

XX Dla klimatu
W ramach działania „Szkoły dla Klimatu”
w okresie wrzesień-listopad zrealizowano 30 dwugodzinnych warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej w 12 szkołach Lublina i regionu.
Udział wzięło w nich w sumie 717 uczniów.
W lipcu ekipa Polskiej Zielonej Sieci odbyła
promocyjny rejs po Wiśle pod hasłem „Ostatni
dzwonek dla klimatu”. Jednym z przystanków był
Kazimierz Dolny, gdzie Towarzystwo współorganizowało całodzienne wydarzenie edukacyjne
na wiślanym nabrzeżu. Miała miejsce również
konferencja prasowa, konkursy z nagrodami,
pokaz wystawy „Polacy dla Klimatu” i filmów,
prezentacje technologii. Tego dnia ok. 30 rowerzystów skupionych wokół klubu Welocyped, Radia Lublin i inicjatywy „Wyszos” odbyło
„proklimatyczny” rajd rowerowy z Lublina do
Kazimierza.
9 grudnia odbyło się spotkanie informacyjne dla dziennikarzy z lokalnych mediów,
podczas którego zaprezentowano efekty działań edukacyjnych w regionie oraz omówiono
prezentację poświęconą naszemu wpływowi na
zmiany klimatu.

LUBLIN ROWEREM - Wsparcie
działań Porozumienia Rowerowego
Porozumienie Rowerowe to nieformalne ciało
skupiające grupę rowerzystów działających na
rzecz poprawy warunków transportu rowerowego
w Lublinie. TdNiCz współtworzy Porozumienie, a w 2009 roku było realizatorem projektu,
w ramach którego prowadzone były działania
Porozumienia.

XX MONITORING I KONSULTACJE
INWESTYCJI DROGOWYCH
Przeprowadzono konsultacje i opracowano
opinie dotyczące trzech projektów inwestycyjnych
w zakresie infrastruktury rowerowej:
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• „autostrady rowerowej" przebiegającej przez
województwo lubelskie (Urząd Marszałkowski);
• rozbudowy ul Poniatowskiego.
Wnioski dotyczyły rozwiązań technicznych,
w tym rodzajów nawierzchni.
Ponadto Porozumienie wystąpiło do Urzędu Miasta z inicjatywą instalacji bezpiecznych,
u-kształtnych stojaków rowerowych w centrum
Lublina. Po serii spotkań, wizji lokalnych udało
się doprowadzić do zainstalowania (przy asyście
przedstawicieli Porozumienia) 36 bezpiecznych
stojaków w wytypowanych miejscach.
Porozumienie zainicjowało i brało aktywny
udział w pracach nad przyjęciem przez Urząd
Miasta standardów rowerowych dla inwestycji
drogowych. Uwagi rowerzystów zostały naniesione na dokument, a następnie przekonsultowane
przez pozostałe wydziały Urzędu Miasta.
Porozumienie Rowerowe włączyło się w prace
Lokalnej Grupy Wsparcia – działającej w ramach
programu zrównoważonego rozwoju dla miejskich obszarów historycznych – w tym przypadku
dla lubelskiego Starego Miasta.

XX SPOTKANIA
Zorganizowano 5 spotkań, zarówno dla środowiska rowerowego, jak i dla urzędników oraz
dla dziennikarzy:
1) Spotkanie środowiska rowerowego w studio Radia Lublin (maj) – wzięło w nim udział
ok. 20 osób z 5 inicjatyw i organizacji rowerowych. Przedstawiono dotychczasowe działania na
rzecz poprawy infrastruktury rowerowej Lublina
i współpracy z Ratuszem, stworzono plan współpracy. Owocem tego spotkania były m.in. wspólne
wydarzenia podczas Nocy Kultury.
2) Spotkanie środowiska rowerowego z Marcinem Hyłą z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oraz Sieci „Miasta dla rowerów” – 2-godzinna prezentacja dobrej praktyki rowerowej
w Krakowie i Gdańsku, jak walczyć o większą
przyjazność miasta dla rowerzystów. Nastąpiła
integracja środowiska rowerzystów i wymiana
kontaktów. Uczestniczyło w nim ok. 30 osób.
3) Analogiczne spotkanie przedstawicieli
Porozumienia Rowerowego oraz Marcina Hyły,
w ramach działalności Lubelskiej Grupy Wsparcia, zorganizowano dla urzędników z „rowerowych” wydziałów w Urzędzie Miasta. Generalnie
zostało ono zignorowane przez urzędników.
4) Spotkanie rowerzystów z Porozumienia,
Marcina Hyły z sieci „Miasta dla rowerów” z Prezydentem Miasta Lublin Adamem Wasilewskim,
w Ratuszu (czerwiec). Podczas tego spotkania
Prezydent oficjalnie deklaruje wolę przyjęcia standardów rowerowych (Standardów Projektowych)

według wzoru miasta Słupsk po dostosowaniu
ich do realiów lubelskich oraz na przeprowadzenie Audytu rowerowego, a także zgodę na
stałe konsultacje inwestycji w infrastrukturę ze
środowiskiem rowerzystów (zalążek przyszłego
Zespołu Zadaniowego ds. rowerów, do którego
zostaną zaproszeni przedstawiciele inicjatyw rowerowych Lublina). Po spotkaniu na schodach
ratusza odbyła się konferencja prasowa.
5) Konferencja prasowa/promocja rowerowego wydania kwartalnika „OIKOS” W spotkaniu,
które odbyło się w Ratuszu, wzięli udział przedstawiciele Porozumienia, Wydziału Inwestycji oraz
Dróg i Mostów oraz przedstawiciele lokalnych
mediów.

XX WYDAWNICTWA:
• rowerowy numer kwartalnika „OIKOS”
• folder promocyjny „Rowery dla Miasta –
Miasto dla Rowerów”: propozycje, oczekiwania
i szanse, jakie daje inwestycja w rower jako środek
transportu (2000 egzemplarzy)
• naklejki promujące portal LublinRowerem.
pl (500szt., 2 wzory) oraz kampanię „Pokój na
drodze” (151 szt.)
• koszulki „Pokój na drodze” (40 sztuk)
• plakat „LublinRowerem.pl”(1000 egz.)

XX WYDARZENIA:

• Przeprowadzono zbiórkę podpisów pod
petycją na rzecz zmian w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym. Podczas obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu oraz rowerowej Masy
Krytycznej zebrano ok. 100 podpisów (akcja ogólnopolska w ramach sieci „Miasta dla rowerów”).
• Rowerowa Noc Kultury, organizowana
przez Porozumienie wspólnie z nową inicjatywą
– Stowarzyszeniem „Rowerowy Lublin”. Porozumienie Rowerowe przeprowadziło przejazd
rowerowy – „Rowerzyści łaskoczą człowieka”,
w ramach obchodów Nocy Kultury (plakat),
udział wzięło ok. 90 osób. Przejazd stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń
mających miejsce w ramach Nocy Kultury.
• Obchody Europejskiego Dnia Bez Samochodu – przejazd rowerzystów „Tour de Lublin”,
promujący bezpieczną miejską komunikację rowerową, ok. 100 uczestników.
TdNiCz i Porozumienie wzięły udział w festynie w ramach obchodów Europejskiego Dnia
bez Samochodu (przy ul. Filaretów, „Globus”),
organizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin. Przeprowadzono konkurs
z nagrodami.
• Przeprowadzenie kampanii „Pokój na
drodze” – na rzecz uspokojenia i większego zaufania wszystkich użytkowników ruchu W ramach
kampanii powstały koszulki oraz naklejki na
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VARIA
samochód ze znakiem „Pokój na drodze” (autorstwa Jarosława Koziary).

XX PORTAL LUBLINROWEREM.PL:
Zbudowany został portal społecznościowy
lubelskich rowerzystów dostępny pod adresem
www.LublinRowerem.pl, administrowany przez
Porozumienie Rowerowe. Na portalu stworzono
rowerową wikipedię – bazę informacji do wykorzystania dla środowiska rowerowego. Portal jest
wykorzystywany jako źródło wiedzy i informacji
przez urzędników oraz środowisko rowerowe,
w tym serwisy internetowe. Zarejestrowało się
na nim 112 użytkowników.

INFORMACJA EKOLOGICZNA
XX Ośrodek Informacji Ekologicznej
Czynny był 30 godzin tygodniowo. Udzielił
306 konsultacji osobistych, telefonicznych, emailowych dla dziennikarzy, organizacji, instytucji, urzędów, studentów, szkół itp. Dotyczyły one
spraw interwencyjnych, poszukiwania informacji,
wydawnictw, wsparcia technicznego, poszukiwania partnerów, i wielu innych tematów.

XX Lubelski Serwis Ekologiczny
www.ekolublin.pl
Odnotował ok. 1,9 mln odsłon (155 tys. unikalnych wizyt). Umieszczono w nim ponad 2
tys. informacji.

XX Lubelska Nagroda Ekologiczna „Suseł”
W lutym i marcu zorganizowana została V
edycja nagrody (Suseł 2008). Wpłynęło 9 nominacji. Kapituła złożona z przedstawicieli działających w regionie organizacji ekologicznych
przyznała statuetkę dla Biura Zieleni Miejskiej
w Puławach.

XX Kwartalnik „OIKOS.
Ekologia i Współdziałanie”
Wydano 3 numery w nakładzie 1000 egzemplarzy. Nowe i archiwalne numery dostępne są
w internecie pod adresem www.ekolublin.pl/
oikos.

DZIEDZICTWO KULTUROWE WSI

Program
„Cmentarze Pogranicza”:
XX Obóz wolontariacki „Laboratorium
pamięci” w Kryłowie nad
Bugiem (sierpień)

14-dniowy workcamp z udziałem uczestników z Polski, Niemiec i Ukrainy, którzy uporządkowali skrajnie zaniedbany cmentarz prawosław-
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warsztatów w szkołach (170h) – dla 2300 uczniów
wizyty studyjne – 27 uczestników

miejskie przejazdy rowerowe – ok. 200 uczestników
dni warsztatów/szkoleń z udziałem 118 osób
nabożeństwo
spotkania edukacyjne, projekcje, prezentacje; koncerty z udziałem ok. 740 osób
tablic informacyjnych w terenie
rodzaje wydawnictw papierowych w nakładzie łącznym ok. 33 tys. egz.
wyremontowanych zabytkowych nagrobków
konsultacji Ośrodka Informacji Ekologicznej
budowanych i aktualizowanych serwisów internetowych
prezentacji wystaw
film dokumentalny

ny w Małkowie-Kolonii koło Hrubieszowa oraz
wyremontowali ok. 70 zdewastowanych zabytkowych nagrobków w Małkowie i Prehoryłem
W trakcie obozu odbyło się otwarte spotkanie
historyczne nt. akcji burzenia cerkwi w 1938
roku oraz wielokulturowej społeczności okolic
Kryłowa przed II wojną światową. Z inicjatywy
organizatorów w miejscu po zburzonej kryłowskiej cerkwi odbyło się pierwsze od 60 lat nabożeństwo. Wzięli w nim udział liczni mieszkańcy
Kryłowa. Uczestnicy obozu odwiedzając miejsca
po nieistniejących cerkwiach, nagrywając wywiady ze świadkami tamtych wydarzeń, zgromadzili
materiał do filmu dokumentalnego, wyprodukowanego w następnych miesiącach dzięki pomocy
Kinoteatru Projekt Film „Kopuły niepamięci.
Śladami nieistniejących cerkwi” miał przedpremierowy pokaz 11 grudnia podczas festiwalu
„Mikołajki Folkowe”. W pokazie i spotkaniu
wzięło udział ok. 60 osób.
W październiku i listopadzie prace remontowe
w Małkowie i Prehoryłem były kontynuowane
z udziałem grupy wolontariuszy z Lublina.
Dla 7 cmentarzy prawosławnych w okolicach
Hrubieszowa (w Małkowie, Kosmowie, Szychowicach, Prehoryłem, Gołębiu, Czumowie i Gródku)
opracowano i wykonano tablice informacyjne
opisujące historię i walory zabytkowe tych miejsc.

XX Konferencje, wystawy
Wystawa „Cmentarze Pogranicza” prezentowana była m.in. w Szczebrzeszynie, Dołhobyczowie,
a także podczas konferencji naukowej w Białej
Podlaskiej, na której przedstawiciele Towarzystwa
zaprezentowali efekty, wnioski i postulaty programu „Cmentarze Pogranicza”.

XX Rozbudowywany był serwis
cmentarzepogranicza.pl.

MUZYKA:
XX Program SCENA/STUDIO IN CRUDO
W listopadzie w Teatrze Andersena w Lublinie
odbyła się piąta edycja koncertu „Pieśni Bagien”
– imprezy poświęconej muzyce tradycyjnej polskiego, ukraińskiego oraz białoruskiego Polesia.
Wystąpił zespół Zespół Śpiewaczy „Zawica” (Rozdziałowicze – Białoruś) oraz kapela ze wsi Boguszawa (Białoruś) Po koncercie odbyło się taneczne
after party z udziałem muzykantów z Boguszawy
oraz Kapeli Braci Dziobaków. W sumie w imprezie
wzięło udział ok. 200 osób.
Ponadto ściśle współpracowaliśmy przy organizacji imprez „Po-grajka Po-Wiśle” z udziałem
Kapeli Powiślackiej pod wodzą skrzypka Stefana Nowaczka (czerwiec – „Pieprz i wanilia”)
oraz „Moment Obrotowy/ Moment Oberkowy”,
z udziałem skrzypka Bronisława Bidy z Roztocza
oraz zespołu Janusz Prusinowski Trio (3 lipca –
Przestrzeń Działań Twórczych „Tektura”).

INNE:
W drugiej połowie marca na lubelskim dworcu PKP prezentowana była wystawa „Najlepsze
projekty” prezentująca finansowane ze środków
unijnych przedsięwzięcia wyłonione w ramach
ogólnopolskiego konkursu.
4 czerwca odbyło się w Lublinie seminarium
„Nowe Szanse – fundusze unijne na ochronę przyrody i zrównoważony rozwój lokalny”, z udziałem
ok. 40 osób z samorządów, instytucji ochrony
przyrody i organizacji społecznych. Przedstawiono
przykłady projektów z tych dziedzin zrealizowanych w ostatnich latach w regionie oraz nowe
możliwości pozyskiwania funduszy unijnych. 
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SŁAWATYCZE

Aktualne numery kwartalnika można otrzymać w:
BIAŁA PODLASKA

Bialskie Centrum Informacji przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 11
pok. 4, 21-500 Biała Podlaska, tel./fax: (83) 342 62 97,
email: bci@bialapodlaska.pl, otwarte poniedziałek-piątek
8.00–18.00, Sobota 9.00-17.00,

CHEŁM

Biblioteka Pedagogiczna
22-100 Chełm, ul. Wieniawskiego 15,
czynna: poniedziałek-piątek 9.00-18.00 sobota 9.00-15.00
tel.: (82) 565-96-55, e-mail: biblioteka@bp.chelm.pl
Chicago Cafe,
ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm
otwarte w godzinach: poniedziałek-piątek: 10:00-20:00,
sobota-niedziela: 12:00-20:00
Ksiegarnia TAWA, Tauroginski Waldemar
ul. Krzywa 41/3, 22-100 Chełm,
tel./fax (82) 564 30 52, email:tawa@interia.pl,
www.tawa.chelm.prv.pl,
otwarte: poniedziałek-piątek 10:00-18:00

Akademia Obywatelska,
Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN,
ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin
Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej,
ul. Jezuicka 1/3, 20-113 Lublin
od 1 maja do 30 września
czynny poniedziałek-piątek 9.00–18.00,
sobota 10.00 – 16.00, niedziela 10.00 – 15.00, a od 1
października do 30 kwietnia czynny poniedziałek - piątek
9.00 – 17.00, sobota 10.00 - 15.00

ZAMOŚĆ

Magiczny Ogród,
Centrum Handlowe E. Leclerc,
ul. Tomasza Zana 19,
czynne od poniedziałku do soboty
w godz. 9:00-22:00, w niedzielę 9:00-21:00,
email: magiczny_ogrod@tlen.pl

ZWIERZYNIEC

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie,
Wydział Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym,
ul. Lubelska 4a, 24-120 Kazimierz Dolny,
tel./fax: (81) 881 08 07,
otwarty w godzinach 7:30-15:30

Wegetarianin,
ul. Narutowicza 13, 20-004 Lublin,
tel: (81) 534 50 42, otwarte: poniedziałek-piątek
10:30-18:30, sobota 10:30-16:00

KRASNYSTAW

Miejska Biblioteka Publiczna,
Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych, Oddział dla
Dzieci,
ul. Ks. Kard. Wyszynskiego 24, 21-400 Łuków,
tel. (25) 798 23 15,
otwarte: wtorek-piątek 11.00-18.00, sobota 10.00-16.00,

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne FREEDOM,
ul. Plac 3 Maja 21, (piwnice Ratusza Miejskiego),
22-300 Krasnystaw,
Otwarte w każdą środę i czwartek od godz. 17:00 do 20:00

KRAŚNIK

Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku
Aleja Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik,
tel. (81) 82 51 584, 82 56 336

WŁODAWA

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie,
ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa,
tel. (82) 5721103, e-mail: mbpwlodawa@wp.pl,
czynne od poniedziałku do piątku
od 10.00 do 18.00, w soboty od 10.00 do 14.00

LUBLIN

Ośrodek Informacji Ekologicznej
ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin,
tel./fax: (81) 743 71 04, email: oikos@eko.lublin.pl,
otwarte poniedziałek-piątek 10:00-16:00

KAZIMIERZ DOLNY

Gminne Centrum Informacji, Urząd Gminy Sławatycze,
Rynek 14, 21-515 Sławatycze

ŁUKÓW

PUŁAWY

Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”,
ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy,

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu,
Centrum Informacji Ekologicznej,
ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość,
tel. (84) 62 711 54, tel./fax: (84) 638 58 72,
otwarte: poniedziałek-piątek 8:30-18:30,
sobota 8:30-15:00
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny
Roztoczańskiego Parku Narodowego,
ul. Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec,
tel./fax: (84) 68 72 286 i 68 72 066,
email: oemrpn@roztoczanskipn.pl
Czynny codziennie z wyjątkiem poniedziałków.
Od 1 maja do 31 paźdz. w godzinach 9:00-17:00,
poza sezonem w godzinach 9:00-16:00.
Aby otrzymać kwartalnik, należy zwrócić się do
pracownika Parku.
Na bieżąco kwartalnik jest dostarczany do czytelni Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej, do czytelni Powiatowych Bibliotek
Publicznych w Chełmie, Lublinie, Łęcznej, Puławach i Zamościu,
czytelni wszystkich filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie,
biblioteki miejskiej w Kazimierzu Dolnym, bibliotek gminnych
w powiecie lubelskim, bibliotek głównych następujących
lubelskich uczelni:
– Uniwersytetu Przyrodniczego,
– Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
– Politechniki Lubelskiej
– Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
– Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej
oraz wybranych bibliotek wydziałowych.
W miarę możliwości finansowych czasopismo jest dostarczane
do innych powiatowych i gminnych bibliotek publicznych, szkół
i innych zainteresowanych. 
Redakcja

Wybrane organizacje ekologiczne, działające na obszarze województwa lubelskiego:
Bialskopodlaska Fundacja Ekologiczna
21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 35A
tel. (83) 342 60 71, fax. (83) 342 29 13
e-mail: fundacja@bwikwodkan.pl
Fundacja Edukacji Ekologicznej
Łukowska 8/1, 20-723 Lublin
e-mail: lech.janczuk@poczta.fm,
a.wolanin@poczta.fm
Klub Wędkujących Internautów
ul. Garbary 1, 50-112 WROCŁAW
http://swi.fishing.pl/
Krasnostawski Ruch Ekologiczny „VIRIDIS”
ul. Tokarzewskiego 45/35,
22-300 Krasnystaw
tel.: (82) 576 56 66
e-mail: krev2000@vp.pl, http://krev.bnx.pl
Liga Ochrony Przyrody
Stowarzyszenie posiada status organizacji
pożytku publicznego
Zarząd Okręgu LOP w Białej Podlaskiej
ul. Piłsudskiego 10, 21-505 Janów Podlaski
tel. (83) 341 37 35
Zarząd Okręgu LOP w Chełmie
ul. Partyzantów 7/26, 22-100 Chełm
tel. (82) 562 01 05

Zarząd Okręgu LOP w Lublinie
ul. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-290 Lublin
tel. (81) 532 40 18
Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska
Naturalnego
20-346 Lublin, ul. Długa13a,
tel. (81) 744 48 25, fax. 744 46 57
e-mail: lfosn@lfosn.org.pl
Lubelskie Towarzystwo Ekologicznej
Komunikacji
e-mail: tarnas1@go2.pl - Rafał Tarnawski
http://www.ltek.strefa.pl/
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
ul. Plagego i Laśkiewicza 3/59, 20-317 Lublin
tel. 0663502134
e-mail: lto@op.pl
Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków
Towarzystwo posiada status organizacji pożytku
publicznego
Grupa Zamojska OTOP, ul. Makuszyńskiego 4,
22-400 Zamość 1
tel. 501 532 633,
e-mail: przemekstachyra@wp.pl

Polski Klub Ekologiczny.
Okręg Środkowo-Wschodni
ul. Królewska 17 II p, 20-109 Lublin
tel. (81) 747 32 12, 534 32 46, fax. 81 441 10 32
e-mail: pke-lublin@wp.pl

Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami
„Lubelski Animals”
ul. Raabego 7 lok. 22, 20-713 Lublin
e-mail:animals_lublin@ op.pl,
www.animals.lublin.pl

Stowarzyszenie Ekologiczne „Dla Ziemi”
Bratnik 5, 21-132 Bratnik
e-mail: dlaziemi@las.most.org.pl,
www.dlaziemi.org

Straż dla Zwierząt w Polsce
ZARZĄD GŁÓWNY
ul. Puławska 7/9, 02-515 Warszawa
Tel. (22) 353 50 60
Jednostka terenowa w Lublinie
tel. 0506 577 600

Stowarzyszenie Ekologiczno-Społeczne
„Zielona Swoboda”
ul. Szkolna II 2/4, 21-140 Michów
tel. (081) 856 62 56
e-mail: zieloda@tlen.pl
Stowarzyszenie „EkoLubelszczyzna”
ul. Bursaki 12, pok. 024
Tel.: 81 740 84 85
e-mail: biuro@ekolubelszczyzna.pl

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
ul. Władysława Jagiełły 10/308
08-110 Siedlce
Towarzystwo posiada status
organizacji pożytku publicznego
Koło Południowopodlaskie TP „Bocian”
tel. 602 28 25 49
e-mail: s-podlasie@bocian.org.pl

Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji
Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze
mieszkańców Polesia Lubelskiego
ul. Szymonowica 19/6,
21-222 Podedwórze 84,
22-400 Zamość
tel. (83) 379 50 11, 378 52 28, 379 50 29
e-mail: zamtop@wp.pl
oraz 501 417 074
e-mail: warzewo@op.pl
Katalog organizacji ekologicznych działających na Lubelszczyźnie znajdziesz
w Internecie: ekolublin.pl/ekoorganizacje

Dolina Chodelki
przy „normalnym” stanie wód

Głosy ekologów wobec powodzi – wewnątrz numeru

Powódź w dolinach:
Wisły i Chodelki
Zdjęcia – Krzysztof Wawer

