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P R O T E S T
w sprawie wdrażania NATURA 2000 na terenie województwa dolnośląskiego

Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego wyraża głębokie zaniepokojenie ewidentnym naruszeniem prawa Wspól-

noty Europejskiej w zakresie wyznaczania sieci obszarów, o znaczeniu wspólnotowym, w oparciu o Dyrektywy 92/43/EEC oraz 

79/407/EEC.

Mimo udzielonej, przez członków Klubu, znaczącej pomocy eksperckiej, połączonej wręcz z wyznaczaniem i uzasadnianiem 

powołania poszczególnych ostoi, na ich ostatecznej liście z kwietnia 2004 znalazło się zaledwie 18 obszarów, wybranych przez 

Ministerstwo Środowiska bez należytego uzasadnienia, spośród wcześniej zatwierdzonych 37.

Musimy zaznaczyć, że pominięcie wśród ostoi OSO obszarów, takich jak: „Łęgi Odrzańskie” (PLB020005), „Karkonosze” 

(PLB020004), „Zbiornik Mietkowski” (PLB020006) oraz „Puszcza Zgorzelecko-Osiecznicka” (PLB020001), jest poważnym 

naruszeniem prawa wspólnotowego w zakresie Dyrektywy 79/407/EEC. Skutkiem takiego postępowania Ministerstwa Środowi-

ska będzie zaskarżenie listy ostoi „ptasich” do Komisji Europejskiej. Istnieje już przykład postępowania w podobnej sprawie, 

prowadzonej przeciwko rządowi Holandii w roku 1996. Zgodnie z orzeczeniem w tej sprawie, obszary znane jako Important Bird 

Areas są obiektami o znaczeniu wspólnotowym, niezależnie od partykularnych interesów grup nacisku związanych z żeglugą 

rzeczną, hydroenergetyką, wielkoskalowym przemysłem turystycznym czy leśnictwem. Nieznajomość tego faktu grozi konse-

kwencjami finansowymi dla naszego rządu i Ministerstwa Środowiska, odpowiedzialnego za ostateczny kształt sieci ostoi OSO.

Równie niekorzystnie, i wręcz groźnie, dla interesu narodowego Polski, przedstawia się kwestia implementacji Dyrektywy 

92/43/EEC na Dolnym Śląsku.

Z planowanych 30 ostoi, o łącznej powierzchni obejmującej prawie 15% regionu, pozostawiono w ostatecznej wersji 15 ostoi, 

których łączna powierzchnia jest prawie 10-krotnie mniejsza od wstępnie zatwierdzonej! Łączny udział ostoi siedliskowych 

w całym regionie wynosi obecnie zaledwie 1,87%. Na tak okrojonej liście nie znalazło się w ogóle:

– 10 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy, spośród 53 występujących w regionie, w tym kilka prioryte-

towych lub ograniczonych w swoim występowaniu do Polski południowo-zachodniej. Pominięto także, w praktyce, dalszych 

5 typów siedlisk przyrodniczych, których poziom ochrony znajduje się poniżej 5% całkowitej powierzchni w regionie, w tym 

2 priorytetowe dla UE;

– 3 gatunki roślin z Załącznika II Dyrektywy na 8 występujących w regionie. Tylko populacje 3 gatunków (wszystkich wy-

stępujących w Karkonoszach) zostały objęte dostateczną forma ochrony, natomiast z dwóch pozostałych wybrano tylko mniej 

istotne dla ich zachowania stanowiska.

– nie ujęto stanowisk: bolenia, różanki, kozy złotawej, minoga rzecznego, przeplatki maturna, jelonka rogacza, poczwarów-

ki zwężonej, natomiast dla pozostałych gatunków zwierząt realny poziom ochrony nie przekracza 10% populacji.

 

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego we Wrocławiu zwraca się z pilną prośbą do Ministra Śro-

dowiska o jak najszybsze naprawienie skutków zaistniałej sytuacji, gdyż grozi to poważnym konsekwencjami prawnymi oraz 

karami finansowymi, jakie może ponieść Rzeczpospolita Polska w przypadku dalszego, konsekwentnego ignorowania prawa 

Wspólnoty Europejskiej w zakresie ochrony przyrody.

Prezes Zarządu

Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego

dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
OKRĘG DOLNOŚLĄSKI

50-020 Wrocław, ul .  P i łsudskiego 74

Treść protestu opracował: Krzysztof Świerkosz
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C
zęść referatowa warsztatów rozpoczęła 

się od prezentacji osiągnięć Wrocławia 

w zakresie tras rowerowych, przedstawionej 

przez pana Krzysztofa Majchrzaka (ZDiK). 

Wrocław posiada już 114 km tras rowerowych, 

natomiast na koniec 2004 roku będzie ich 135,4 

km, co daje mu pierwsze miejsce w kraju pod 

względem ilości metrów ścieżek rowerowych 

na jednego mieszkańca. Jednak ilość nie zawsze 

idzie w parze z jakością, co starali się wykazać 

przedstawiciele Koalicji „Rowerowy Wrocław” 

– Cezary Grochowski i Radek Lesisz – pre-

zentując niedomogi systemu tras rowerowych 

(odcinki tras nie tworzą systemu) oraz niską 

jakość ścieżek. Za praprzyczynę tych niedo-

mogów uznano brak jasnej koncepcji docelo-

wego systemu tras rowerowych oraz standardów 

tras rowerowych obowiązujących we Wrocła-

wiu. Oprócz nadrobienia powyższych braków 

postulowano także udoskonalenie partycypa-

cji społecznej w procesie powstawania ścieżek 

rowerowych oraz stworzenie strategii rozwoju 

ruchu rowerowego we Wrocławiu.

Brak wizji systemu tras rowerowych oraz 

planu działań zmierzających do jego reali-

zacji dostrzegł w swoim wystąpieniu „Jak 

poprawić funkcjonowanie systemu tras ro-

werowych dla Wrocławia” także kolejny 

referent – Maciej Kruszyna (Politechnika 

Wrocławska). Ponieważ Polityka Transpor-

towa jest dokumentem zbyt ogólnym, a Wie-

loletni Plan Inwestycyjny dotyczy tylko naj-

droższych inwestycji drogowych (czyli dla 

transportu zmotoryzowanego, ewentualnie 

komunikacji zbiorowej), konieczne jest opra-

cowanie założeń dla systemu tras rowerowych 

jako uszczegółowienie i rozwinięcie Polityki 

Transportowej. Dalsze działania zmierzające 

do realizacji tych założeń powinny obejmo-

wać wszystkie wymienione wyżej kompo-

nenty tego systemu (a więc nie tylko budowę 

ścieżek rowerowych) oraz sporządzenie har-

monogramu realizacji (wdrożenia) poszcze-

gólnych rozwiązań, uszeregowane według 

ich znaczenia oraz korzyści dla systemu. 

Dalsze rozwijanie ruchu rowerowego powin-

no uwzględnić również: 

– wprowadzenie rozwiązania bike and 

ride w powiązaniu z „rowerami miejskimi” 

(ewentualnie organizację miejskich punktów 

przechowywania rowerów – zadaszonych 

i nadzorowanych); 

– wspieranie szkół i uczelni w promowa-

niu ruchu rowerowego, pomoc w organizacji 

miejsc, doprowadzenie infrastruktury rowe-

rowej, akcje informacyjne;

– współpracę z PKP i ewentualnie z PKS 

w sprawie utworzenia miejsc parkowania, 

(wypożyczania, przechowywania) rowerów 

w ramach głównych dworców, zapewnienie 

dojazdów do tych miejsc.

Kolejny referent, Kuba Damurski, zapre-

zentował zagrożenia jakie niesie ciągłe roz-

budowywanie dróg samochodowych i my-

ślenie jedynie pod kątem ułatwienia dojazdu 

samochodem. Za przykład posłużyły Stany 

Zjednoczone, gdzie w ostatnich latach, przy 

wzroście przepustowości tras samochodowych 

o 10%, natężenie ruchu samochodowego 

wzrosło o około 20%! W dyskusji padło jednak 

stwierdzenie, że nie ma kraju rozwiniętego 

gospodarczo bez gęstej sieci dróg. Nikomu 

nie udało się uniknąć błędów motoryzacji.

D
uży blok referatowo-dyskusyjny prowa-

dził Marcin Hyła (PKE z Krakowa), 

który przedstawił cały „pakiet rowerowy dla 

gminy” składający się z komponentów: plani-

stycznego, udziału społecznego, zarządzania 

jakością, w tym standardy i audyt rowerowy. 

Wśród dokumentów planistycznych, 

oprócz studium tras rowerowych i studium 

ich wykonalności, ważnym dokumentem 

jest studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania gminy, w którym:

– powinna być uwzględniona dostępność 

rowerem 100% celów podróży (co wcale nie 

znaczy, że do każdego celu musi prowadzić 

ścieżka rowerowa), 

– zdefiniowane zostaną przeszkody dla 

rowerów,

– określona zostanie hierarchia tras ro-

werowych (główne, zbiorcze, lokalne/do ja-

zdo we).

Partycypacja społeczna w procesie reali-

zacji tras rowerowych może mieć różne 

formy. W Krakowie jest to „zespół zadanio-

wy przy Prezydencie”, składający się z użyt-

kowników tras i ekspertów, w przypadku 

Wrocławia funkcjonuje Okrągły Stół Rowe-

rowy przy Prezydencie. Ciała te mogą jedy-

nie wyrażać swoje opinie, decyzje podejmu-

ją władze miasta. 

Ponieważ przepisy odnoszące się do ście-

żek rowerowych są mało precyzyjne, w do-

KRYSTYNA HALADYN

wewer
Koalicja ROWEROWY WROCŁAW, korzystając z gościnności Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 

we Wrocławiu przy ul. Michalczyka 23, zorganizowała w dniu 2 kwietnia 2004 r. warsztaty na temat „Budowa 

koncepcji ruchu rowerowego”. Wzięły w nich udział 62 osoby – głównie przedstawiciele samorządów lokalnych, 

w tym także wiceprezydent Wrocławia Sławomir Najnigier, biur projektowych, Zarządu Dróg i Komunikacji we 

Wrocławiu, Biura Rozwoju Wrocławia, organizacji pozarządowych i uczelni. Warsztaty prowadził w imieniu Koalicji 

i Polskiego Klubu Ekologicznego Aureliusz Mikłaszewski.
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datku porozrzucane po różnych aktach praw-

nych, bardzo przydatne są, wypracowane 

przez daną gminę, standardy tras rowerowych, 

zbudowane w zgodzie z przepisami oraz 

oparte na dobrych praktykach. Standardy 

mają już Gdańsk i Kraków. Przy projekto-

waniu i realizacji ścieżek rowerowych należy 

pamiętać o kryteriach dobrej trasy rowerowej: 

spójność, bezpośredniość, bezpieczeństwo, 

wygoda i atrakcyjność. Projektanci rzadko 

są rowerzystami i czasami tych problemów 

po prostu „nie czują”, dlatego też przyjęte 

standardy ułatwiają projektowanie tras speł-

niających kryteria: spójności, bezpośredności, 

bezpieczeństwa, wygody i atrakcyjności.

Ciekawym rozwiązaniem jest „audyt 

rowerowy”. Polega on na ocenie wszystkich 

inwestycji komunikacyjnych, realizowanych 

w gminie, pod kątem wygody dla rowerzy-

stów, nawet jeśli w projekcie nie ma trasy 

rowerowej. Dzięki uwagom rowerzystów 

zgłaszanym do projektów komunikacyjnych 

miasto staje się przyjazne dla rowerów, 

sprzyja rozwojowi ruchu rowerowego i staje 

się proekologiczne. Bardzo ważne jest ana-

lizowanie wspólnie z policją przyczyn wy-

padków z udziałem rowerzystów. Pozwala 

to na znajdowanie miejsc w mieście, które 

wymagają najszybszej przebudowy.

W trakcie dyskusji poruszano m.in. sprawy 

udogodnień dla rowerów w obrębie starych, 

wąskich ulic, gdzie najlepszym sposobem jest 

uspokojenie ruchu do 30 km/h oraz wprowa-

dzenie kontrapasów dla rowerów (pasy na 

jezdni dla rowerów jadących „pod prąd”). 

Dobrym przykładem jest Berlin, gdzie na 72% 

ulic wprowadzono uspokojenie ruchu. Nie ma 

natomiast dobrych przykładów pasów na 

jezdniach z normalną prędkością, gdyż pas 

taki stwarza złudne wrażenie bezpieczeństwa, 

natomiast lewoskręt z takiego pasa jest zawsze 

konfliktowy i niebezpieczny. Dobrym rozwią-

zaniem natomiast są śluzy dla rowerów przed 

światłami na skrzyżowaniach, które pozwa-

lają rowerzystom na bezpieczne skręcanie 

i przejechanie skrzyżowania. Innym tematem 

było łączenie pasów dla rowerów z tramwaja-

mi, co zazwyczaj sprzyja dużej liczbie wy-

padków. Wątpliwości budziło także klasyfi-

kowanie i różne pojęcia w odniesieniu do tras 

rowerowych. Standardy rozróżniają na terenach 

miast „trasy rowerowe”: główne, zbiorcze 

i pomocnicze, poza miastem, dla dróg o funk-

cjach głównie rekreacyjnych – używa się za-

zwyczaj nazwy „szlak rowerowy” (np. bardzo 

trudny, średnio trudny, łatwy). Pojęcie „drogi 

rowerowej” odnosi się do fizycznie wydzielo-

nej drogi przeznaczonej tylko dla rowerów, 

ścieżka rowerowa to wydzielony ciąg rowero-

wy w ramach linii rozgraniczających ulicy, 

natomiast pas dla rowerów wyznaczony jest 

w ramach jezdni. Pytania dotyczyły także 

znakowania szlaków rowerowych, przy czym 

dyskutanci doszli do wniosku, że najlepsze są 

propozycje Czechów, natomiast propozycje 

opracowane przez PTTK są słabo widoczne. 

W dyskusji nad nawierzchnią trasy rowerowej 

przeważał pogląd, że najlepsze są nawierzch-

nie bitumiczne, jednak w przypadku tras przez 

parki i tereny rekreacyjne, jeśli nie ma skarg 

użytkowników, równie dobrze mogą być na-

wierzchnie gruntowe.

W odpowiedzi na pytanie o koncepcję 

tras rowerowych dla Krakowa dowiedzieli-

śmy się, że Kraków ma zatwierdzony system 

12 głównych tras rowerowych, który wykre-

owany został w celu udrożnienia zabloko-

wanych relacji. W celu wyboru tych tras 

zaproponowano wielokryterialną analizę 

(z uwzględnieniem m.in. liczby mieszkańców 

w osiedlach, odległości od centrum). Ponad-

to Kraków ma politykę transportową, która 

ogranicza dostęp samochodów do centrum 

i sprzyja rowerom. 

Po krótkiej przerwie, uczestnicy warsz-

tatów przystąpili do części praktycznej. Po-

dzieleni na zespoły robocze, pochylili się nad 

podkładami (ul. Hubska-Sucha, ul. Wyszyń-

skiego), szukając wspólnie najkorzystniej-

szych rozwiązań dla przeprowadzenia tras 

rowerowych. Dyskusje nad projektami były 

zażarte, ale w podsumowaniach zaczęły ry-

sować się propozycje, na które większość 

była skłonna się zgodzić. Teraz członkowie 

Koalicji „Rowerowy Wrocław” muszą zebrać 

wszystkie propozycje i przygotować wnioski 

dla ZDiK-u do oferty przetargowej na opra-

cowania projektów tras rowerowych.

C
zas na warsztatach szybko upłynął, 

sądząc jednak z opinii wyrażanych przez 

uczestników, nie był to czas stracony. Wycho-

dząc już, pytali o termin następnych, podsu-

wając nam tematy kolejnych spotkań. Mam 

nadzieję, że warsztaty rowerowe zaowocują 

także lepszą współpracą i wzajemnym zrozu-

mieniem się między rowerzystami a urzędni-

kami i projektantami, co wyjdzie na zdrowie 

mieszkańcom i przysłuży się środowisku.

mgr Krystyna Haladyn
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P
an B. Łukaszewicz przedstawił główne 

założenia polityki ekologicznej i stopień 

ich realizacji w okresie minionych 5 lat, 

które – mimo, że nie są starym dokumentem 

– zastąpione zostaną w tym roku nowym 

„Programem ochrony środowiska”. Obowią-

zek sporządzenia takiego programu przez 

województwo, powiat i gminę wynika z no-

wej ustawy – Prawo ochrony środowiska 

(z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz. U. 2001 r. 

nr 62 poz. 627 z późn. zm.). Ponieważ wo-

jewództwo dolnośląskie ma już przyjęty 

program ochrony środowiska, przystąpiono 

do opracowywania programu dla obszaru 

powiatu Wrocław. Poprzednia polityka eko-

logiczna Wrocławia zawiera wiele zapisów, 

których realizacja nie leży w zakresie kom-

petencji gminy. Obecnie gmina Wrocław ma 

kompetencje nieco większe, natomiast obszar 

gminy pokrywa się z powiatem. 

Dokument „Założenia do polityki eko-

logicznej Wrocławia” zawiera 8 rozdziałów 

tematycznych, w których wypunktowano 

priorytety krótko-, średnio- i długookresowe. 

Na spotkaniu zostały one pokrótce omówio-

ne pod kątem, co zostało zrealizowane, 

a czego nie udało się osiągnąć. Następnie 

gość odpowiadał na pytania, dzięki czemu 

zebrani uzyskali informacje na temat pro-

blemów środowiskowych miasta.

Rozdział I – Racjonalna gospodarka 
energetyczna:

– wykonano inwentaryzację niskich źró-

deł emisji (bez źródeł komunikacyjnych) 

oraz uzupełniono Bank Emisji Zanieczysz-

czeń Powietrza. Bank Emisji (założony 

w 1996 r.) nie jest jednak aktualizowany na 

bieżąco i nie jest narzędziem pracy dla urba-

nistów, gdyż nadal nie ma mapy cyfrowej 

dla całego miasta;

– program oszczędzania energii realizo-

wany jest przez MPEC, przy udziale środków 

zagranicznych, polegający na likwidacji 

lokalnych starych kotłowni (ponad 100 w ob-

szarze śródmiejskim Wrocławia) i podłącza-

niu odbiorców ciepła do miejskiej sieci 

ciepłowniczej lub zamianie nośnika energii 

na gaz. Innym sposobem realizacji jest zapis 

w ustaleniach miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego, wymagający 

stosowania nieuciążliwych nośników energii, 

w tym także podłączenia do miejskiej sieci 

ciepłowniczej, i wykorzystywanie odnawial-

nych źródeł energii (OZE);

– gmina wspiera wszelkie działania in-

westycyjne firm (dotacje i pożyczki z gmin-

nego funduszu ochrony środowiska), w tym 

również szpitali, szkół, w zakresie wymiany 

starych systemów grzewczych na nowe i za-

kładania podzielników ciepła;

– niemal wszystkie spółdzielnie miesz-

kaniowe skorzystały z krajowego programu 

termomodernizacyjnego (ustawa z 18 grud-

nia 1998 w sprawie wspierania przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych) i ociepliły budyn-

ki oraz zainstalowały liczniki i podzielniki 

ciepła;

– monitoring jakości powietrza należy 

do kompetencji wojewody, gmina natomiast 

wspiera działania w tym zakresie. Powstaną 

nowe stacje automatyczne pomiaru stężeń 

Koło PKE przy Politechnice Wrocławskiej 8 marca 2004 r. zorganizowało spotkanie dyskusyjne z panem Bogdanem 

Łukaszewiczem, wicedyrektorem Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia. Tematem była 

realizacja „Założeń polityki ekologicznej Wrocławia”, uchwalonych przez Radę Miejską w 5 czerwca 1998 r.

KRYSTYNA HALADYN
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zanieczyszczeń powietrza przy ulicach Bart-

niczej, Wiśniowej i Kleczkowskiej. Stara 

stacja automatyczna nie działa już od dwóch 

lat ze względu na jej wyeksploatowanie.

Nie zdołano wprowadzić wdrożenia 

„niekonwencjonalnych źródeł energii”, czy-

li według nowego nazewnictwa: odnawial-

nych źródeł energii. Kolektory słoneczne czy 

pompy cieplne instalowane są jedynie przez 

prywatnych inwestorów (np. przy parafii na 

Swojcu). Z gminnego funduszu ochrony 

środowiska parafie, domy pomocy społecz-

nej i szkoły otrzymują dotacje w wysokości 

do 50% kosztów inwestycji związanej z wy-

korzystaniem OZE. Urząd Miejski planuje 

rozpoczęcie wspierania także inwestycji 

z zakresu OZE oraz przyłączenia do miejskiej 

sieci ciepłowniczej w prywatnych domkach 

czy mieszkaniach, co powinno zdecydowa-

nie wpłynąć na ograniczenie emisji niskiej. 

Obecnie mieszkańcy palą w piecach wszyst-

kim, czym się da, głównie ze względu na 

wysokie koszty węgla i gazu. Miasto jest 

bezsilne, jeśli chodzi o spalanie odpadów 

roślinnych z ogrodów i terenów zieleni, gdyż 

od dwóch lat nie ma jednoznacznego zakazu. 

W okresie jesienno-wiosennym spalanie 

odpadów w ogrodach jest poważnym źródłem 

zanieczyszczenia powietrza.

Na realizację rozdziału II – Polityka 
przemysłowa miasta – miasto nie ma więk-

szego wpływu. Od 1999 roku Wrocław jest 

powiatem i jedynie niektórym zakładom wy-

daje pozwolenia na emisje zanieczyszczeń 

(zakładom uciążliwym dla środowiska decy-

zje wydaje wojewoda). Obecnie prowadzony 

jest przegląd pozwoleń na emisję wydanych 

w roku 2000 (przegląd roku 1999 już zakoń-

czono) pod kątem ich aktualności i popraw-

ności. Duży problem stwarzają stare stacje 

benzynowe, które zagrażają jakości wód grun-

towych i podziemnych. Prowadzona jest suk-

cesywnie wymiana zbiorników na paliwo, 

rekultywacja terenu oraz zakładany jest mo-

nitoring (piezometry) jakości wód gruntowych. 

W latach 80. XX w. została stworzona lista 

80 uciążliwych zakładów przemysłowych dla 

otoczenia. Obecnie lista nie jest aktualna, 

gdyż zakłady przemysłowe albo ogłosiły upa-

dłość, albo zmodernizowały się na tyle, że nie 

są już obecnie zaliczane do uciążliwych. 

W zakresie lokalizacji nowych funkcji 

przemysłowych i restrukturyzacji terenów 

przemysłowych politykę ekologiczną reali-

zuje Biuro Rozwoju Wrocławia. W „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Wrocław” okre-

ślone zostały obszary o funkcjach przemy-

słowych oraz nowe funkcje dla terenów 

przemysłowych usytuowanych w obszarze 

śródmiejskim. W miejscowych planach za-

gospodarowania przestrzennego zapisy usta-

leń planu szczegółowo określają ograniczenia 

uciążliwości istniejących i potencjalnych 

obiektów przemysłowych, obowiązek i kie-

runek rehabilitacji terenów poprzemysłowych, 

ewentualną zmianę profilu produkcyjnego 

oraz sposób zagospodarowania terenu prze-

mysłowego a także terenów przyległych. 

Rozdział III – Zrównoważony rozwój 
systemu transportowego – jest ciągle w cen-

trum zainteresowania miasta. Miasto buduje 

obwodnice, modernizuje i rozbudowuje sys-

tem dróg, poprawia funkcjonowanie komu-

nikacji zbiorowej, budując wydzielone pasy 

i wspólne przystanki, utrzymuje niskie ceny 

za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, 

obecnie trwają przygotowania do wprowa-

dzenia wspólnego biletu na miejskie tram-

waje, autobusy oraz kolej. Przy nowych trasach 

budowane są przejścia dla zwierząt. Realizo-

wane jest strefowanie systemu transportowe-

go oraz ograniczanie uciążliwości hałasowej 

tras komunikacyjnych (budowa ekranów 

akustycznych przy ul. Wiśniowej, Kochanow-

skiego, Klecińskiej, planowane są przy Ślęż-

nej i Karkonoskiej, natomiast przy Hallera 

postawienie 8-metrowego ekranu ogranicza 

istniejąca infrastruktura). Stara zabudowa 

przy ul. Pułaskiego została wyburzona, nowa 

lokalizowana jest w pewnym oddaleniu od 

projektowanych jezdni. Opóźnia się opraco-

wanie mapy cyfrowej dla miasta, co pociąga 

za sobą także przesunięcie w czasie opraco-

wanie mapy akustycznej miasta.

 

Z rozdziału IV – Tworzenie komplek-
sowych systemów gospodarki odpadami 
– w pełni realizowany jest monitoring wokół 

składowisk odpadów, który prowadzony jest 

wokół wszystkich składowisk czynnych w la-

tach 80. i 90. XX w. Od 1997 roku wszystkie 

składowiska na terenie miasta są zamknięte 

i poddane procesowi rekultywacji. Wybudo-

wana została stacja przeładunkowa odpadów 

(przy ul. Szczecińskiej) i wszystkie odpady 

z terenu miasta są wywożone na składowiska 

poza Wrocławiem, najwięcej do Polkowic. 

Zgodnie z nową ustawą o odpadach, miasto 

nie „produkuje” i nie jest właścicielem od-

padów. Mieszkańcy (w ich imieniu spółdziel-

nie mieszkaniowe lub zarządcy) mają obo-

wiązek zawarcia umowy z firmami zajmu-

jącymi się wywozem odpadów i w ten sposób 

firmy te stają się właścicielami odpadów. 

W ramach programu ISPA opracowany został 

II etap gospodarki odpadami komunalnymi 

na Janówku, dla którego istnieje już zatwier-

Kolejny, drugi etap rozbudowy
Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków
jest już zrealizowany

Kolejny, drugi etap rozbudowy
Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków
jest już zrealizowany
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dzony plan miejscowy, i tam można realizo-

wać zakład utylizacji odpadów. Miasto 

ogłosiło przetarg na opracowanie powiato-

wego programu gospodarki odpadami, któ-

ry w najbliższym czasie zostanie rozstrzy-

gnięty. Aby miasto mogło realizować program 

gospodarki odpadami, musi odzyskać odpa-

dy komunalne i w tej sprawie planowane jest 

przeprowadzenie referendum, w którym 

mieszkańcy muszą wyrazić zgodę na prze-

kazanie miastu odpadów. 

Selektywną zbiórkę odpadów w oparciu 

o ustawę o opakowaniach realizuje Zarząd 

Gospodarki Odpadami (który ustawił białe 

pojemniki na szkło, plastik i metale) oraz 

firmy WPO, Sita, Trans-Formers. Jednak 

w tym systemie selektywną zbiórką objęte 

jest zaledwie kilka procent odpadów. Plano-

wana jest rozbudowa stacji przeładunkowej 

z częściową segregacją odpadów. 

Dyrektywa unijna zmusza do drastycz-

nego ograniczenia ilości bioodpadów skła-

dowanych na wysypiskach, ale dla krajów 

wstępujących do UE ustalono okresy przej-

ściowe na wdrożenie tej dyrektywy.

Odpady niebezpieczne podlegają kom-

petencji wojewody, natomiast sprawa hałdy 

przy ul. Strzegomskiej (stłuczka z neonówek) 

trafiła do prokuratora. Przez gminę hałda ta 

parę lat temu została tymczasowo zabezpie-

czona, tj. przykryta folią i ogrodzona.

Rozdział V – Zasady ochrony wód oraz 
racjonalizacja gospodarki wodno-ścieko-
wej miasta. Wielka Powódź Lipcowa w 1997 

roku wyczyściła stare namuły z dna rzek, 

głównie Odry, co przyczyniło się do popra-

wy jakość wód powierzchniowych. Na po-

prawę jakości wód złożyło się kilka czynni-

ków: upadło wiele zakładów przemysłowych, 

które nie były w stanie zmodernizować się, 

w innych zakładach wprowadzono zamknię-

te obiegi wód, oszczędne korzystanie z wody, 

wybudowano lub zmodernizowano kanali-

zację i oczyszczanie ścieków. Obecnie naj-

większy problem to ścieki komunalne od-

prowadzane nielegalnie do rowów meliora-

cyjnych i cieków. Urząd prowadzi systema-

tyczne kontrole umów i rachunków na wywóz 

szamb. Miasto prowadzi ciągłą rozbudowę 

systemu kanalizacji (kolektory i sieci), głów-

nie w oparciu o zagraniczne środki. 

Dzięki wymianie rur wodociągowych 

następuje sukcesywna poprawa jakości do-

starczanej wody. Do najdalszego mieszkania 

w dociera ona dopiero po trzech dniach, 

wobec czego zbiera wszystkie zanieczysz-

czenia, które nagromadziły się w rurach. 

Ograniczona zostanie uciążliwość pól 

irygowanych, gdyż przewiduje się likwidację 

3/4 ich powierzchni (pozostanie około 250 

ha). Pola nie mogą zostać całkowicie zlikwi-

dowane, by przy całkowitym odcięciu do-

pływu ścieków nie uruchamiać „złóż zanie-

czyszczeń” zdeponowanych w gruncie przez 

ponad 100 lat eksploatacji pól oraz by za-

chować ostoje i żerowiska dla ptaków.

Temat ochrony przeciwpowodziowej to 

rozległe zagadnienie nadające do omówienia 

na oddzielnym spotkaniu.

Rozdział VI – Ochrona przyrody 
i kształtowanie systemów ekologicznych 
miasta – odsyła najczęściej do planowania 

przestrzennego, zakładając, że w kształto-

waniu przestrzeni największą rolę odgrywa-

ją plany zagospodarowania przestrzennego. 

W sporządzanych i zatwierdzanych planach 

miejscowych uwzględniane są systemy po-

wiązań przyrodniczych (podstawowy i lo-

kalne), których teren wyłączony jest z zabu-

dowy. Podstawą do kreowania takich syste-

mów jest „Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wrocław”, a także naturalne uwarun-

kowania poszczególnych terenów. 

Z planowanych do objęcia ochroną przy-

rody obszarów zrealizowano dwa: Park 

Krajobrazowy Doliny Bystrzycy i Szczyt-

nicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy. 

Pozostałe w dalszym ciągu czekają na przy-

chylność władz i inicjatywę społeczną.

Rozdział VII – Zasady polityki ekolo-
gicznej dotyczące wyróżnionych obszarów 
– zawiera wcześniejsze zapisy, odpowiednio 

pogrupowane, zaś rozdział VIII – Kształto-
wanie ekologicznie świadomego społeczeń-
stwa Wrocławia jako główny kierunek 
działania – zapis odnoszący się do powołania 

przy UM zespołu specjalistów przy ds. edu-

kacji ekologicznej. Powołany został Ośrodek 

Edukacji Ekologicznej (przy ul. Michalczy-

ka 23), w którym pracują trzy osoby. Jednak 

urzędnicy nie będą realizować programów 

edukacyjnych, a jedynie inspirować innych, 

np. organizacje pozarządowe. 

T
yle zapisałam podczas ponad dwugo-

dzinnego spotkania. Ponieważ ochrona 

środowiska leży na sercu wielu mieszkańcom 

Wrocławia, prosimy o listy pod adresem 

Klubu z uwagami, w jaki sposób odbieracie 

Państwo ochronę środowiska w naszym mie-

ście, co uważacie za najważniejsze do zro-

bienia w tym zakresie w najbliższych latach, 

a co może poczekać. Ciekawsze wypowiedzi 

zamieścimy na łamach „Zielonej Planety”.

Zanotowała: mgr Krystyna Haladyn
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Wprowadzenie

Proste rozumowanie wskazuje, że skoń-

czona ilość zasobów przy założonej wielkości 

ich eksploatacji wystarczy na skończoną licz-

bę lat. I tak, według Federalnego Ministerstwa 

Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeń-

stwa Reaktorowego Niemiec [1]:

– uranu wystarczy na około 52 lata,

– węgla brunatnego na około 62 lata,

– węgla kamiennego na około 150 lat,

– ropy naftowej zużywanej konwencjo-

nalnie na około 46 lat,

– ropy naftowej zużywanej niekonwen-

cjonalnie na około 75 lat.

Łączne zasoby szacuje się na 32 400 EJ 

(eksadżuli), co odpowiada nieco ponad 1000 

miliardom ton węgla kamiennego, który w tych 

zasobach stanowi prawie połowę (44%).

W Polsce energię elektryczną i cieplną 

uzyskujemy z węgla kamiennego i brunat-

nego (76%), z ropy naftowej (13%) i gazu 

ziemnego (9%) [2]. Każdy z tych nośników 

energii jest obciążony kosztami jego pozy-

skania – dodatkową energią potrzebną na 

poszukiwanie złóż, udostępnienie, eksplo-

atację, przeróbkę, magazynowanie i przesy-

łanie. Węgla kamiennego i brunatnego mamy 

pod dostatkiem, nawet go eksportujemy (wę-

giel kamienny), ale niewielkie wydobycie 

ropy musimy uzupełniać importem, a nieco 

większe wydobycie gazu ziemnego również 

uzupełniamy importem.

Energetyka oparta na spalaniu węgla 

obciąża środowisko produktami spalania, 

wśród nich szczególnie emisją CO2, CO, SO2, 

NOx, WWA, metalami ciężkimi, pyłami 

i radionuklidami. Emisja dwutlenku węgla 

przyczynia się również do powstania efektu 

cieplarnianego. Szacuje się, że dwutlenek 

węgla jest odpowiedzialny aż w 50% za po-

wstanie tego efektu. Dla jego zmniejszenia 

konieczne jest ograniczenie emisji CO2.

Polska była sygnatariuszem, a później 

(w roku 2002) ratyfikowała protokół końco-

wy z konferencji Klimatycznej w Kioto 

(Japonia), który nakłada obowiązek zmniej-

szenia o 6% emisji gazów cieplarnianych 

w latach 2008–2012 w stosunku do roku 

bazowego 1988 (wtedy emitowaliśmy 448 

mln ton CO2) [3]. Polska skorzystała z moż-

liwości (stworzonej dla krajów przechodzą-

cych transformację systemową) wyboru roku 

1988 jako roku bazowego, zamiast roku 1990, 

przyjętego w konwencji.

W wyniku przejściowego zahamowania 

gospodarki i po zmianach strukturalnych 

w przemyśle, emisja CO2 w naszym kraju, 

w roku 1990 była o około 20% (tj. o 100 mln 

ton CO2) niższa niż w roku 1988. Ułatwiło 

to znacznie wywiązanie się z podjętych zo-

bowiązań i stworzyło nowe możliwości 

handlu emisjami CO2. Obecnie emisja ta 

wynosi około 340 mln ton CO2 i lokuje nasz 

kraj w czołówce państw europejskich [4].

Ratyfikacja Protokołu z Kioto łączy się 

nierozerwalnie z przyjęciem zobowiązań 

i realizacji zaleceń [3]:

– podnoszeniem efektywności energe-

tycznej w gospodarce,

– promowaniem i wdrażanie techno logii 

wykorzystujących odnawialne źródła energii,

– ograniczaniem barier rynkowych utrud-

niających redukcję emisji CO2,

– wdrażaniem reform sprzyjających re-

dukcji i pochłanianiu gazów cieplarnianych,

– ograniczaniem emisji gazów cieplar-

nianych w transporcie,

– ograniczaniem emisji metanu z wysy-

pisk odpadów,

– promowaniem zrównoważonej gospo-

darki leśnej i rolnej,

– edukacją ekologiczną wszystkich grup 

społecznych.

Największe jednak perspektywy otwie-

rają się przed pozyskaniem energii ze źródeł 

odnawialnych. Zwiększenie ich udziału w ogól-

nym bilansie energii przyczynia się do oszczę-

dzania nieodnawialnych zasobów energe-

tycznych, wydłużenia czasu ich użytkowania, 

ale przede wszystkim powoduje radykalne 

zmniejszenie obciążenia środowiska produk-

tami spalania (odpady stałe, pyły i zanie-

czyszczenia gazowe), w tym znaczne zmniej-

szenie emisji CO2 do atmosfery.

W dokumentach państwowych – takich 

jak II Polityka Ekologiczna Państwa i Stra-

tegia Rozwoju Energetyki Odnawialnej – 

przyjęto, że udział energii ze źródeł odna-

wialnych ma w ogólnym bilansie energe-

tycznym kraju wynosić 7,5% do roku 2010 

i 14% do roku 2020. Obecnie wynosi on 

około 2,5%. Unia Europejska planuje, według 

przyjętej przez Komisję Europejską w roku 

1997 Białej Księgi, zwiększenie pozyskania 

Rozwój cywilizacji bezwzględnie wymaga energii. Zużywamy ją przeważnie w postaci cieplnej, elektrycznej i me-

chanicznej, a jej źródłami są zasoby nieodnawialne surowców kopalnych.

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Rozwój zrównoważonyRozwój zrównoważony
w gospodarowaniu energiąw gospodarowaniu energią
Wspieran ie  loka lne j  Agendy  21 w Pol sk im K lub ie  Ekolog icznym
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energii ze źródeł odnawialnych do 12% 

w roku 2010 i do 21,3% (według scenariusza 

pesymistycznego), do 29,6% według scena-

riusza optymistycznego, do roku 2020. Tak 

więc, uprzemysłowiona Europa planuje znacz-

ne zwiększenie udziału energii uzyskiwanej 

ze źródeł odnawialnych, który obecnie wy-

nosi około 6%.

Należy zaznaczyć, że obecnie udział ener-

gii ze źródeł odnawialnych w bilansie pali-

wowo-energetycznym świata wynosi około 

18%. Składa się na to głównie energia ciepl-

na z biomasy i prąd z elektrowni wodnych. 

W Polsce możliwe jest pozyskiwanie energii 

z następujących źródeł odnawialnych: bioma-

sa, wiatr, promieniowanie słoneczne, ciepło 

wnętrza ziemi – geotermia płytka i głęboka, 

energia wody. Możliwe jest też pozyskiwanie 

ciepła z powietrza, ścieków komunalnych, 

gazu z wysypisk (przez pewien czas).

Uwagi dotyczące „ekologiczności” 

odnawialnych źródeł energii

Biomasa
Spalanie biomasy nie pogarsza bilansu 

CO2, gdyż taką samą ilość, jaką wyemito-

wano ze spalania, pochłania proces tworze-

nia się biomasy. W naszej strefie klimatycz-

nej biomasę (źródło energii) może stanowić 

słoma zbożowa, rzepakowa, odpady drzew-

ne, biogaz, olej roślinny, alkohol, wierzba 

energetyczna, malwa, trawa chińska, trzcina 

indyjska i inne rośliny o dużym przyroście 

rocznym. Szacuje się, że obecnie z 1 hekta-

ra uzyskuje się około 3 ton słomy, a przy 

uprawie trawy chińskiej można uzyskać 

20–25 ton suchej masy [5].

W Polsce możliwe jest wykorzystanie 

w energetyce około 10 milionów ton słomy 

rocznie, co może zastąpić około 7 mln ton 

węgla. Potencjał energetyczny całej możliwej 

do uzyskania biomasy przy pełnym jej wy-

korzystaniu może stanowić około 22% cał-

kowitego zużycia energii pierwotnej (w tym 

potencjał energetyczny słomy szacuje się na 

około 12%) [6]. W Polsce pola uprawne 

występują prawie na obszarze całego kraju 

i biomasa w postaci słomy może być wszędzie 

dostępna bez konieczności transportowania 

jej na duże odległości. Szacuje się też (według 

Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej 

opracowanej w Ministerstwie Środowiska), 

że najefektywniejsze będą działania mające 

na celu pozyskanie energii z biomasy, gdyż 

energetyka oparta na innych źródłach odna-

wialnych jak słońce, wiatr czy geotermia 

wymaga dużych nakładów inwestycyjnych, 

których przy obecnym stanie gospodarki nie 

można ponosić. Tak więc dziś w Polsce 

podstawowym źródłem energii odnawialnej 

jest biomasa i jej udział wynosi około 35,6% 

wśród wszystkich źródeł [8].

Energia wiatru
Ten rodzaj energii może być przetwarza-

na na energię elektryczną w siłowniach sie-

ciowych (przekazujących prąd do sieci) lub 

używana bezpośrednio przez użytkownika. 

Według ekspertyzy Europejskiego Centrum 

Energii Odnawialnej z roku 2000 możliwy 

do wykorzystania w Polsce potencjał tech-

niczny energii wiatru wynosi około 36 PJ, 

a jej udział wynosi około 1,4% wśród wszyst-

kich źródeł [8]. Najlepsze warunki wiatrowe 

występują na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie 

oraz w rejonach górskich (średnia roczna 

prędkość wiatru na wysokości 30 m wynosi 

powyżej 5 m/s). Prędkość wiatru w tych 

rejonach waha się w granicach 4–16 m/s. 

Przy małych prędkościach wiatru można 

instalować siłownie, które pracują już przy 

prędkości wiatru 2 m/s. Mogą być one sto-

sowane np. do wytwarzania energii służącej 

do nawadniania pól. Przy większych pręd-

kościach wiatru stosuje się już siłownie od-

dające prąd do sieci.

Siłownie wiatrowe mają też wpływ na 

środowisko. Farmy wiatrowe i pojedyncze 

maszty, stanowiąc akcenty krajobrazowe, 

emitują hałas i drgania oraz stanowią zagro-

żenia dla ptaków, szczególnie podczas wio-

sennych i jesiennych przelotów. W nocy 

pulsujące światła ostrzegawcze dezorientują 

ptaki, co zwiększa liczbę zderzeń ptaków 

z łopatami śmigieł siłowni.

Energia słoneczna
Jest to najbardziej czysta energia ze źró-

deł energii odnawialnych. Promieniowanie 

słoneczne dostarcza Ziemi w ciągu roku 

ogromne ilości energii, szacowane na około 

175 ⋅ 1015 W, to jest około 10 000 razy więcej 

niż wynosi łącznie roczne zużycie wszystkich 

rodzajów energii. W ciągu 20 minut promie-

niuje na Ziemię tyle energii, ile zużywa się 

w ciągu roku. Przy obecnym stanie techniki 

udaje się uzyskać znikome jej ilości. Obecnie 

przetwarza się ją: 

1) w kolektorach powietrznych i wodnych 

– na ciepło:

– do ogrzewania mieszkań, szkół i innych 

budynków użyteczności publicznej, jako 

źródło wspomagające,

– do podgrzewania wody w gospodar-

stwach domowych, rolnych, zakładach prze-

mysłowych i basenach,

– do suszenia zbóż, ziół, nasion, owoców, 

grzybów, w kolektorach powietrznych;

2) w ogniwach fotowoltaicznych – na 

prąd elektryczny, przez generowanie napię-

cia w napromieniowanym półprzewodniku 

(najczęściej stosowanym do tego celu mate-

riałem jest krzem, a sprawność energetycz-

na wytwarzania energii w takich ogniwach 

wynosi około 10%).

Dla Polski przyjmuje się, że wielkość 

promieniowania słonecznego wynosi około 

1000 W/m2. Najwyższa jest na Kasprowym 

Wierchu około 1200 W/m2, a nad morzem 

– 1050 W/m2. W znacznej części kraju war-

tości te wynoszą 600–800 W/m2 [9]. Jest to 

mniej niż stała słoneczna (1367 W/m2 ) ilość 

energii docierającej w ciągu 1 sekundy na 

powierzchnię 1 m2, leżącą poza atmosferą. 

Atmosfera pochłania bowiem znaczną część 

promieniowania. Z 51%, jakie dociera na 

powierzchnię Ziemi, 44% odbija się i wraca 

w kosmos, a 0,5% energii promieniowania 

słonecznego zamienia się w energię wiatru 

i obieg wody (parowanie). Z reszty korzy-

stają rośliny i pobierają energię na potrzeby 

fotosyntezy, tworząc surowce z energią zwią-

zaną chemicznie. Tak tworzyły się złoża 

węgla, a obecnie biomasa.

Potencjał energii słonecznej możliwy do 

pozyskania szacuje się na około 1340 PJ, tj. 

około 53,3% energii ze wszystkich źródeł 

odnawialnych. Stopień uzyskania jej jest 

bardzo mały i planuje się (według „strategii 

rozwoju energetyki odnawialnej”) około 0,01% 

dla systemów fotowoltaicznych i 4,3% dla 

kolektorów słonecznych w stosunku do innych 

źródeł energii odnawialnej do roku 2010.

Największe jednak nadzieje wiąże się 

z zastosowaniem energii słonecznej w ogni-
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wach paliwowych. W takich ogniwach wodór 

i tlen, w procesie kontrolowanej reakcji, two-

rzą wodę, a powstający w ogniwie prąd elek-

tryczny jest przekształcany na prąd zmienny. 

Wodór i tlen można otrzymywać z elektroli-

zy wody z wykorzystaniem prądu elektrycz-

nego uzyskanego z energii słonecznej. Ogni-

wa te pracują cicho, a jedynym produktem 

ich działania jest woda.

Ciepło wnętrza Ziemi
Szacuje się, że istnieje możliwość wyko-

rzystania energii geotermalnej na ponad 60% 

powierzchni Polski. Krajowe wody geoter-

malne mają temperaturę od 30–120°C i nada-

ją się do pozyskiwania energii cieplnej. Łącz-

ny ich potencjał szacuje się na około 200 PJ, 

co stanowi około 7,9% potencjału wszystkich 

źródeł energii odnawialnej [8]. W Polsce dzia-

łają obecnie trzy instalacje geotermalne: 

w Bańskiej na Podhalu o mocy 4,5 MW (do-

celowo 70 MW), w Pyrzycach koło Szczecina 

o mocy 15 MW (docelowo 50 MW) i w Mszczo-

nowie koło Warszawy o mocy 7,3 MW i rocz-

nej produkcji około 70 GWh.

Energetyka wodna
Zasoby energetyczne wody w Polsce ze 

względu na małe spadki terenów i małe ilo-

ści wypływających z nich wód są niewielkie. 

Łączna moc zainstalowanych dużych elek-

trowni wodnych (bez elektrowni szczytowo 

pompowych) wynosi około 630 MW, a małych 

– około 160 MW (do małych zalicza się elek-

trownie o mocy zainstalowanej poniżej 

500 kW). Wśród nich znaczna część ma moc 

poniżej 100 kW. Wielkość potencjału tech-

nicznego energii wodnej w Polsce szacuje się 

na 43 PJ, co stanowi około 1,7% potencjału 

wszystkich źródeł energii odnawialnej.

Ze względu na skutki dla środowiska 

zapory wodne na rzekach nie są dobrym 

rozwiązaniem. Przeważnie dzielą rzeki na 

oddzielne akweny, uniemożliwiając wędrów-

ki ryb, a w zbiornikach przed zaporami 

gromadzą się osady, co powoduje, że zbiornik 

wymaga ciągłego pogłębiania. Stosowane 

obecnie, obok zapór, nowoczesne przepław-

ki dla ryb lub upusty wodne są rozwiązaniem 

jedynie częściowym, które nadal nie przy-

wraca rzece jej pierwotnej funkcji.

Inne sposoby pozyskiwania energii

Możliwe jest odzyskiwanie energii ciepl-

nej z gazów odlotowych, ścieków komunal-

nych, hałd, wód kopalnianych oraz pozyski-

wanie energii cieplnej z powietrza, rzek 

i odzyskiwanie energii w procesie hamowa-

nia pojazdów szynowych. Procesy te obar-

czone są dużymi stratami, ale mimo tego 

stosowane w masowej skali mogą przyczyniać 

się do oszczędzania energii.

Opóźnienie gospodarcze 

źródłem... sukcesu

Brzmi to paradoksalnie, ale duże możli-

wości poprawy bilansu energetycznego 

można osiągnąć poprzez zmniejszenie zu-

życia energii. Duże możliwości rozwoju 

stwarza bowiem, nadal jeszcze, bardzo duża 

energochłonność gospodarki. Do wytworze-

nia 1000 euro PKB (produktu krajowego 

brutto) gospodarka polska potrzebuje 717,6 kg 

ekwiwalentu ropy naftowej, gospodarka UE 

– 194 kg, a japońska – tylko 120 kg [7]. 

Oznacza to, że mamy 3,7 razy większą ener-

gochłonność niż Unia Europejska, a 6 razy 

większą niż Japonia. To porównanie ukazu-

je ogromne możliwości rozwoju gospodarki, 

mieszczące się w rezerwie, jaką kryje nad-

mierna energochłonność, bez konieczności 

uruchomiania dodatkowych źródeł energii. 

Jeżeli te oszczędności będą dotyczyły ener-

gii uzyskiwanej z węgla, to uzyskamy też 

i stały efekt ekologiczny, jakim będzie 

zmniejszenie obciążenia środowiska pro-

duktami spalania węgla. Takie zmniejszenie 

emisji CO2 byłoby więc konkretnym wkładem 

Polski do zobowiązań wynikających z raty-

fikowania w sierpniu 2002 protokołu z Kio-

to. Mniejsze wydobycie wydłuży też możli-

wość eksploatacji węgla i przeznaczenie go 

do innych celów niż spalanie.

Gospodarka energetyczna 

a lokalna Agenda 21

Żeby wywiązać się z postanowień pro-

tokołu z Kioto, konieczny jest udział zarów-

no przemysłu paliwowo-energetycznego, jak 

i miast oraz poszczególnych obywateli. Przy-

jęte dokumenty państwowe nakładają na 

przemysł konkretne zobowiązania, które 

w ramach modernizacji udaje się realizować. 

Wiele zależy natomiast od polityki ekolo-

gicznej poszczególnych miast i postawy 

mieszkańców kraju.

Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu 

Ekologicznego realizuje, we współpracy 

fo
t.
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z Fundacją Euronatur z Bonn, projekt pt. 

„Wspieranie Lokalnej Agendy 21”. Część 

tego projektu dotyczy racjonalnej gospo darki 

energią, odpowiadającej założeniom zrów-

noważonego rozwoju.

W ramach projektu podjęto następujące 

tematy:

– edukację w zakresie możliwości oszczę-

dzania energii,

– praktyczny przykład termomoderni-

zacji,

– opracowanie założeń do planu zaopa-

trzenia Wrocławia w energię.

Działania edukacyjne poległy na reali-

zacji wystawy planszowej (23 plansze) pt. 

„Klimat, energia, oszczędność”. Wystawa 

prezentowana była w centrum handlowym 

na Bielanach, gmachu NOT i szkołach. Po-

kazuje ona jak każdy obywatel może, poprzez 

oszczędzanie w różny sposób energii ciepl-

nej i elektrycznej, przyczynić się do zmniej-

szenia efektu cieplarnianego i wywiązania 

się przez Polskę z postanowień Protokołu 

z Kioto, dotyczącego zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych. Oprócz tego, Klub 

organizuje spotkania i prelekcje na temat 

oszczędzania energii. Jesienią 2003 r. OD 

PKE zorganizował Dni Energii, na których 

firmy prezentowały swoje osiągnięcia i ofer-

ty. Można było obejrzeć wystawę „Klimat, 

energia, oszczędność” oraz wziąć udział 

w seminarium na temat sposobów rozwiązań 

technicznych instalacji umożliwiających 

ograniczanie strat i oszczędzanie energii. 

Ważnym elementem w działalności edu-

kacyjnej jest wymiana doświadczeń w dzie-

dzinie propagowania sprawdzonych, w prak-

tycznym działaniu, instalacji wykorzystania 

i oszczędzania energii. Temu celowi poświę-

cona była konferencja regionalna, która od-

była się jesienią 2002 we Wrocławiu. Tytuł 

konferencji i wydawnictwo pt. „Wykorzysta-

nie odnawialnych źródeł energii na przykła-

dzie Dolnego Śląska” stanowiły podsumo-

wanie dotychczasowych dokonań i prezen-

tację możliwości w dziedzinie pozyskiwania 

energii ze źródeł odnawialnych. Oprócz wy-

dawnictwa konferencyjnego, w „Zielonej 

Planecie” ukazały się artykuły dotyczące 

części projektu oraz broszura „Oszczędzamy 

energię”, ukazująca możliwości oszczędnej 

gospodarki energią w gospodarstwie domo-

wym. Wydawnictwa takie mają bardzo waż-

ną rolę do spełnienia – adre sowane są do 

młodzieży, gospodyń domowych oraz innych 

użytkowników sprzętu domowego i mają na 

celu wyrobienie nawyków świadomego go-

spodarowania energią. Takie małe domowe 

oszczędności, pomnożone przez setki tysię-

cy gospodarstw, dają w rezultacie duże 

oszczędności i stanowią istotny wkład Polski 

do realizacji zobowiązań podjętych na kon-

ferencji w Kioto.  

Praktyczny przykład termomoderniza-
cji będzie realizowany poprzez tzw. kontrak-

ting. Polega on na znalezieniu inwestora, 

który zainwestuje w termomodernizację 

danego obiektu, a z obniżki kosztów zużycia 

energii po modernizacji pokryje koszty in-

westycji i osiągnie zysk.

Termomodernizacja polega na równo-

czesnym uszczelnieniu budynku, wymianie 

okien, ociepleniu ścian, wyeliminowaniu 

miejsc ucieczki ciepła oraz instalacji syste-

mu grzewczego, odpowiadającego nowemu, 

zmniejszonemu zapotrzebowaniu na energię 

cieplną. Może to być połączone ze zmianą 

nośnika energii, np. z węgla na gaz ziemny, 

i z automatyzacją zasilania w energię ciepl-

ną i elektryczną, która też przyczyni się do 

obniżenia zużycia energii. W rezultacie ob-

niża się emisja CO2, a gospodarz obiektu 

ponosi niższe koszty jego utrzymania. Obec-

nie, po żmudnym badaniu różnych budynków 

i zebraniu niezbędnych informacji, będzie 

dokonany wybór obiektu do kontraktingu, 

a władzom miasta przedstawione zostaną 

propozycje możliwych rozwiązań.

Opiniowanie, opracowywanego przez 

firmę zewnętrzną „Projektu założeń do pla-

nu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla obszaru gminy Wrocław”, 

jest modelowym rozwiązaniem w skali kraju. 

Do tego celu powołano w Okręgu Dolnoślą-

skim PKE Radę Energetyczną, składającą się 

z pracowników naukowych wyższych uczelni, 

elektrowni, fundacji, Izby Gospodarczej Cie-

płownictwo Polskie i Klubu Ekologicznego. 

Rada zapoznała się z pierwszą wersją projek-

tu, zaprezentowaną przez autorów, i sporzą-

dziła opinię dla prezydenta Wrocławia.

W opinii przygotowanej przez Radę wy-

kazano, że projekt ma charakter zachowaw-

czy i jest powieleniem obecnego stanu. Nie 

bierze pod uwagę dokumentów państwowych 

obligujących do zwiększenia udziału odna-

wialnych źródeł energii w ogólnym bilansie 

energetycznym. Pomija tak ważną edukację 

ekologiczną i nie proponuje żadnych form 

zaangażowania społeczeństwa w oszczędza-

nie energii z ukazaniem skutków zarówno 

dla zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, 

jak i wymiernych korzyści dla obywateli. 

W „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazo-

we dla obszaru gminy Wrocław” brakuje też 

propozycji rozwiązań modelowych instalacji 

pilotażowych we Wrocławiu i wizji zaopa-

trzenia w energię w przyszłości. Uwzględ-

nienie tych uwag pozwoli na wykonanie 

znacznie lepszego projektu, odpowiadające-

go warunkom zrównoważonego rozwoju 

i udziałowi Wrocławia w obniżeniu emisji 

CO2, poprawie stanu środowiska w mieście 

oraz pokazującego wymierne korzyści z ty-

tułu oszczędzania energii dla obywateli.

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

Politechnika Wrocławska

Polski Klub Ekologiczny
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Kryteria oceny hałasu

Budowa obwodnicy śródmiejskiej, która 

jest jednym z priorytetowych zadań w poli-

tyce ekologicznej miasta, budzi zwykle pro-

testy mieszkańców osiedli, w pobliżu których 

wytyczony został jej przebieg. Podobnie było 

w przypadku realizacji fragmentu południo-

wo-zachodniego odcinka obwodnicy, prze-

biegającego w pobliżu osiedla Muchobór 

Mały. Planowana lokalizacja spotkała się 

z zdecydowanym protestem mieszkańców 

i Rady Osiedla, którzy obawiali się istotnego 

wzrostu poziomu hałasu po wybudowaniu 

obwodnicy w wyniku zwiększenia natężenia 

ruchu drogowego, a zwłaszcza wzrostu ruchu 

pojazdów ciężkich. Po licznych konsultacjach 

i dyskusjach zostało przyjęte rozwiązanie, 

uwzględniające wymagania w zakresie ochro-

ny środowiska przed hałasem, które zyskało 

także akceptację mieszkańców osiedla.

Obecnie, po zrealizowaniu inwestycji, 

można dokonać oceny przyjętych rozwiązań 

w zakresie ochrony środowiska przed hała-

sem oraz zmian klimatu akustycznego na 

terenie osiedla Muchobór Mały.

Tereny zabudowy mieszkaniowej, zgod-

nie z obowiązującymi regulacjami prawny-

mi w zakresie ochrony środowiska, są tere-

nami podlegającymi ochronie przed hała-

sem1. Standardy jakości środowiska aku-

stycznego określają dopuszczalne poziomy 

hałasu, które powinny występować na danym 

terenie w porze dziennej oraz w porze noc-

nej. W ocenie oddziaływania na środowisko 

rozważanego odcinka obwodnicy śródmiej-

skiej dla terenu osiedla Muchobór Mały za 

dopuszczalne poziomy hałasu drogowego 

zostały przyjęte następujące wartości2:

– pora dzienna – LAdop = 60 dB,

– pora nocna – LAdop = 50 dB.

Podane wartości odnoszą się do średnich 

długoterminowych wartości równoważnego 

poziomu dźwięku A, określonych dla prze-

działów czasu odniesienia:

– pora dzienna: za okres T = 16 h, od 

godz. 600 do godz. 2200, 

– pora nocna: za okres T = 8 h, od godz. 

2200 do godz. 600,

które zwane są wskaźnikami oceny ha-

łasu lub wskaźnikami hałasu.

Z definicji wskaźników hałasu wynika, że 

przy ich wyznaczaniu należy uwzględnić za-

równo zmienność poziomu hałasu drogowego 

w ciągu dnia, związaną z występowaniem 

godzin szczytu komunikacyjnego i godzin 

zmniejszonego natężenia ruchu, a także zmien-

ność poziomu hałasu drogowego występującą 

w ciągu roku, np. spadek natężenia ruchu w dni 

wolne od pracy czy w okresie wakacyjnym. 

Jakie są konsekwencje takiego sposobu zde-

finiowania wskaźników oceny hałasu? Spró-

bujmy wyjaśnić to na przykładzie.

Załóżmy, że dla badanego odcinka ulicy 

natężenie ruchu oraz ekwiwalentny poziom 

hałasu (LAeqT), zmierzone w dzień roboczy 

w kolejnych godzinach dziennych i nocnych 

przedstawia się tak, jak podano w tabeli 1. 

Dla uproszczenia przyjmijmy podział pory 

dziennej na dwugodzinne odcinki czasu. 

W porze dziennej występują wyraźne go-

dziny szczytu porannego i popołudniowego 

szczytu komunikacyjnego. W porze nocnej 

największy ruch i hałas występują w godzi-

nach wieczornych – między godz. 2200 a 2300 

– oraz w we wczesnych godzinach porannych, 

między godz. 500 a 600. W godzinach nocnych 

między 2400 i 400 ruch jest minimalny.

Wyznaczone na podstawie wyników 

z tabeli 1 średniogodzinne natężenia ruchu 

i wskaźniki oceny hałasu dla dnia robocze-

go wynoszą:

W 2003 r. oddano do użytku kolejny fragment południowo-zachodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia 

– estakadę Gądowską – oraz nową jezdnię obwodnicy na odcinku od ul. Francuskiej do ul. Strzegomskiej. Jest to 

pierwszy odcinek, który został oddany do eksploatacji wraz z wybudowanymi ekranami akustycznymi, ograniczający-

mi uciążliwe oddziaływanie hałasu ruchu drogowego na terenie zlokalizowanego w pobliżu osiedla mieszkaniowego.

Ochrona osiedla Muchobór MałyOchrona osiedla Muchobór Mały
p r z e d  h a ł a s e m  r u c h u  d r o g o w e g o  n a  o b w o d n i c y  ś r ó m i e j s k i e j

BARBARA RUDNO-RUDZIŃSKA

Pora dzienna

Godzina 600–800 800–1000 1000–1200 1200–1400 1400–1600 1600–1800 1800–2000 2000–2200

Q [poj./h] 1800 1400 1100 1350 1950 1600 1300 900

LAeqT [dB] 70,5 69 68 68,5 71 70,5 69 67

Pora nocna

Godzina 2200–2300 2300–2400 000–100 100–200 200–300 300–400 400–500 500–600

Q [poj./h] 800 300 160 60 20 80 180 750

LAeqT [dB] 67 63,5 61 56 51 57 60 67

Tabela 1. Przykładowy rozkład natężenia ruchu i poziomu hałasu w porze dziennej i nocnej.
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 – pora dzienna:  QśrD = 1425 poj./h, 

LAeqD = 69,4 dB

 – pora nocna:  QśrN = 294 poj./h, 

LAeqN = 62,9 dB.

W celu oszacowania średniej długoter-

minowej (za okres jednego roku) załóżmy, 

że w dni wolne od pracy natężenie ruchu 

zmniejsza się do 50% natężenia ruchu w dni 

robocze. Przyjmując, że w ciągu roku wy-

stępuje 266 dni roboczych i 100 dni wolnych 

od pracy, otrzymujemy:

 – pora dzienna:  QśrD = 1230 poj./h, 

LAeqD = 68,8 dB, 

 – pora nocna:  QśrN = 253 poj./h,

LAeqN = 62,3 dB.

Ostateczna ocena hałasu dla rozpatry-

wanego punktu brzmi: poziom hałasu dro-

gowego w porze dziennej wynosi  LAeqD = 

69 dB, a w porze nocnej – LAeqN = 62 dB.

Ocena stanu wyjściowego

Jako sytuację wyjściową do oceny zmia-

ny klimatu akustycznego na osiedlu Mucho-

bór Mały, w wyniku realizacji rozważanego 

fragmentu południowo-zachodniego odcinka 

obwodnicy śródmiejskiej, należy przyjąć 

sytuację istniejącą po realizacji południowe-

go odcinka obwodnicy od ul. Krakowskiej 

do ul. Grabiszyńskiej. Na odcinku od ul. Gra-

biszyńskiej do ul. Strzegomskiej ruch prze-

biegał po istniejącej jednojezdniowej ul. Kle-

cińskiej (por. ryc. 1). W rejonie osiedla 

Muchobór Mały odległość między jezdnią 

ul. Klecińskiej a zabudową mieszkaniową 

wynosi od 10 m (w pobliżu skrzyżowania 

z ul. Strzegomską) do 15–20 m (na odcinku 

od ul. Francuskiej do ul. Szkockiej). Zła ja-

kość nawierzchni jezdni oraz tworzące się 

korki dodatkowo podnosiły uciążliwość od-

działywania hałasu. Poziom hałasu drogo-

wego, występującego na elewacjach budyn-

ków pierwszej linii zabudowy na wysokości 

terenu i niższej kondygnacji, kształtował się 

na poziomie LAeqD = 67–69 dB w porze 

dziennej i LAeqN = 65–67 dB w porze nocnej. 

Dla wyższych kondygnacji, na wysokości 

5–6 m nad terenem, poziom hałasu był więk-

szy o 2–3 dB. Z danych tych wynika, że dla 

sytuacji istniejącej, przed wybudowaniem 

nowej jezdni obwodnicy, poziom hałasu dro-

gowego przekraczał znacznie dopuszczalne 

wartości, zarówno w porze dziennej jak i po-

rze nocnej. Hałas występujący na terenie 

osiedla Muchobór Mały, oceniany w subiek-

tywnej skali uciążliwości hałasu, zaliczał się 

do kategorii hałasów o dużej uciążliwości. 

Rozwiązania ochrony przed hałasem

W ostatecznej wersji przebiegu południo-

wo-zachodniego odcinka obwodnicy śród-

miejskiej w rejonie osiedla Muchobór Mały 

przyjęto następujące rozwiązania mające na 

celu ograniczenia uciążliwego oddziaływa-

nia hałasu obwodnicy:

• Nowa jezdnia obwodnicy została od-

sunięta od osiedla i poprowadzona obok 

istniejącej ul. Klecińskiej, która pełni obec-

nie rolę drogi lokalnej oraz ciągu pieszo-

rowerowego, bez bezpośredniego połączenia 

z obwodnicą. Połączenie komunikacyjne 

osiedla z obwodnicą zostało zapewnione 

poprzez ul. Francuską i Szkocką, zamknię-

te zostały natomiast ul. Estońska i al. Stanów 

Zjednoczonych (ryc. 1).

• Skrzyżowanie z ul. Strzegomską jest 

dwupoziomowe – jezdnia obwodnicy prze-

biega na estakadzie o długości około 800 m, 

nazwanej estakadą Gądowską.

• Wzdłuż obwodnicy na odcinku od 

ul. Francuskiej do ul Strzegomskiej oraz na 

estakadzie Gądowskiej wykonane zostały 

ekrany akustyczne, które mają chronić osie-

dle Muchobór Mały przed hałasem ruchu 

drogowego na obwodnicy. 

Za podstawę oceny zagrożenia hałasem 

i wymagań w zakresie ochrony przed hała-

sem przyjęte zostały warunki ruchu na roz-

patrywanym odcinku obwodnicy prognozo-

wane na rok 2010: dobowe natężenie ruchu 

Qd = 30  000 poj./h, procentowy udział po-

jazdów klasy ciężkiej w porze dziennej 

pc = 10% i w porze nocnej pc = 15%.

Zgodnie z obowiązującym prawem za-

bezpieczenia ograniczające uciążliwe od-

działywania hałasu drogowego są elementem 

projektu budowlanego drogi. Dlatego też 

Ryc. 1.  Układ komunkacyjny w rejonie osiedla Mu-
chobór Mały po wybudowaniu obwodnicy 
śródmiejskiej i estakady Gądów.

Ryc. 2.  Ekrany akustyczne w ciągu obwodnicy śrómiejskiej (luty 2004 r.): a) na odcinku od ulicy Francuskiej do ulicy Szkockiej, b) na odcinku od ulicy Szkockiej do 
ulicy Estońskiej, c) na odcinku od ulicy Estońskiej do ulicy Strzegomskiej.

fo
t. B

a
rb

a
ra

 R
u
d
n
o
-R

u
d
ziń

sk
a

a) b) c)



FORUM EKOLOGICZNE

2 (53) / 2004 15

ekrany akustyczne chroniące osiedle Mu-

chobór Mały zostały zaprojektowane i wy-

konane dla kolejnych odcinków obwodnicy 

realizowanych jako niezależne zadania in-

westycyjne: estakada Gądowska oraz jezdnia 

obwodnicy od ul. Francuskiej do ul. Strze-

gomskiej. Dalszy odcinek obwodnicy od 

ul. Francuskiej do ul. Grabiszyńskiej jest 

ciągle w fazie przygotowania inwestycji. 

Na estakadzie Gądowskiej, na całej jej 

długości, po stronie południowej wykonano 

ekrany przeźroczyste o wysokości około 2 m. 

Na odcinku obwodnicy od ul. Strzegomskiej 

do ul Francuskiej został zaprojektowany 

i wykonany układ ekranów akustycznych typu 

„zielona ściana” i przeźroczystych o średniej 

wysokości he = 4 m i łącznej długości oko-

ło 900 m (por. fotografie). Zgodnie z wytycz-

nymi zawartymi w ocenie oddziaływania na 

środowisko został wykonany układ ekranów, 

którego zadaniem jest zapewnienie standardów 

jakości środowiska na terenie osiedla oraz na 

elewacjach budynków na poziomie pierwszej 

kondygnacji. Dla wyższych kondygnacji bu-

dynków zaproponowano rozwiązania budow-

lane, a w budynkach dokonano wymiany 

okien na dźwiękoizolacyjne. Rozwiązanie 

takie zostało przyjęte na podstawie analizy 

wskazującej, że w istniejącej sytuacji urbani-

stycznej nawet ekrany o wysokości 6 m nie 

gwarantowały wystarczającej skuteczności 

redukcji hałasu na poziomie II i wyższych 

kondygnacjach budynków.

Wysokość i długość poszczególnych 

segmentów ekranów oraz długości tzw. „za-

kładek” ustalona została na podstawie obli-

czeń akustycznych, tak aby uzyskać maksy-

malną efektywność projektowanego układu 

ekranów przy założonej średniej wysokości 

ekranów he = 4 m, z uwzględnieniem istnie-

jących ograniczeń technicznych wynikają-

cych z konieczności zachowania przerw 

w ekranie w rejonie skrzyżowań obwodnicy 

z ul. Szkocką i ul. Francuską, a także kolizji 

z przejściami dla pieszych, ścieżkami rowe-

rowymi i uzbrojeniem technicznym3. Z punk-

tu widzenia skuteczności ograniczenia ha-

łasu tereny w pobliżu przerwy i końców 

ekranu są obszarami newralgicznymi, gdyż 

wszelkie przerwy w ekranie w zasadniczy 

sposób wpływają na redukcję skuteczności 

działania ekranu. Z tego też względu w re-

jonie skrzyżowań wykonane zostały dodat-

kowe ekrany „narożnikowe” poprawiające 

wypadkową efektywność ekranów.

Na odcinku od ul. Strzegomskiej do 

ul. Estońskiej, gdzie jezdnia obwodnicy śród-

miejskiej wchodzi na estakadę, wykonany 

został ekran zielony o zmiennej wysokości 

od he = 2,5 m do he = 5,5 m. Segment ekra-

nu zlokalizowany wzdłuż łącznicy ul. Strze-

gomskiej z obwodnicą stanowi „zakładkę” 

dla ekranów głównych, zlokalizowanych 

wzdłuż obwodnicy: ekranu przeźroczystego 

na estakadzie i segmentu ekranu na odcinku 

od ul. Estońskiej do ul. Szkockiej. Zakładka 

niweluje negatywny wpływ przerwy w ekra-

nach głównych na włączenie łącznicy, a tak-

że zapewnia ciągłość ścieżki rowerowej 

i przejście dla pieszych. W miejscu przerwy 

w ekranach głównych wysokość ekranu-za-

kładki wynosi he = 4,5–5,5 m, co przy znacz-

nym odsunięcie ekranu od jezdni obwodni-

cy pozwala na uzyskanie zakładanej sku-

teczności ekranowania, porównywalnej ze 

skuteczności niższych ekranów zlokalizo-

wanych tuż przy jezdni obwodnicy czy na 

estakadzie (ryc. 3). Na odcinku od ul. Es-

tońskiej do ul. Szkockiej wykonany został 

ekran o zmiennej wysokości od he = 4,5 m do 

he = 4 m, zlokalizowany wzdłuż obwodnicy. 

Ekran wykonany został jako mieszany – „zie-

lona ściana” i ekran przeźroczysty w rejonie 

skrzyżowania z ul. Szkocką (ryc. 2c).

Na odcinku od ul. Francuskiej do ul. Es-

tońskiej, gdzie obwodnica przebiega w po-

ziomie terenu, został wykonany układ trzech 

ekranów o zmiennej wysokości od 3,5 m do 

4,5 m: ekran główny zlokalizowany wzdłuż 

jezdni obwodnicy oraz ekrany narożniko- 

we zlokalizowane w rejonie skrzyżowania 

z ul. Szkocką i ul. Francuską. 

Ekrany narożnikowe w rejonie skrzyżo-

wań obwodnicy z ul. Szkocką i ul. Francuską 

wykonane zostały jako ekrany przeźroczyste 

o wysokości he = 4 m (ryc. 4).

Zmiany wysokości ekranu głównego 

dobrano w zależności od sposobu zagospo-

darowania terenu za ekranem, rodzaju za-

budowy i geometrii jezdni, wzięto także pod 

uwagę względy estetyczne. Dodatkowo, 

w celu złamania górnej linii ekranu, zapro-

jektowane zostały wieńczące elementy me-

talowe4. Także w celu podniesienia walorów 

estetycznych zasadniczy ekran typu „zielo-

Ryc. 3.  Rozwiązanie ekranów akustycznych w rejonie estakady Gądów i łącznicy z ulicą Strzegomską: a) widok od strony osiedla, b) widok od strony jezdni.
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na ściana” został uzupełniony segmentami 

przeźroczystymi i drewnianymi (ryc. 2–4).

Ekrany typu „zielona ściana” wykonane 

zostały z wykorzystaniem rozwiązania sys-

temowego typu RockDelta, które składa się 

z metalowej konstrukcji nośnej oraz paneli 

dźwiękochłonno-izolacyjnych wykonanych 

ze specjalnie spreparowanej wełny kamien-

nej zabezpieczonej siatką, o wskaźniku izo-

lacyjności akustycznej Rw = 25 dB. Ekrany 

obsadzone zostały różnymi gatunkami ro-

ślinności pnącej zgodnie z projektem zieleni 

dla ekranu. Z czasem zieleń pnąca pokryje 

panele ekranu na całej wysokości, tworząc 

efekt „zielonej ściany”. Segmenty przeźro-

czyste ekranu wykonane będą z płyt typu 

PARAGLAS o grubości 15 mm i wskaźniku 

izolacyjności akustycznej Rw = 29 dB.

Ocena skuteczności 
ochrony przed hałasem

Wyniki oceny klimatu akustycznego na 

osiedlu Muchobór Mały po zrealizowaniu 

obwodnicy śródmiejskiej oraz skuteczności 

zrealizowanych ekranów akustycznych za-

mieszczone są w tabelach 2, 3 i 45. Ocena 

została dokonana na podstawie pomiarów 

hałasu za ekranem akustycznym (tab. 2 i 3), 

a także na podstawie pomiarów po obu stro-

nach obwodnicy, w równoważnych punktach 

dla sytuacji „z” oraz „bez” ekranu (tab. 4). 

Pomiary wykonane zostały we wrześniu 

2003 r., w porze dziennej w godz. 1300–1700 

(kiedy występuje zwiększony ruch komuni-

kacyjny) oraz w porze nocnej między godzi-

nami 2200 i 2400. Wysokość punktów obser-

wacji wynosiła 2,5 m od poziomu terenu.

Na podstawie wyników pomiarów wy-

znaczono (tab. 2 i 3):

– równoważne poziomy hałasu dla śred-

nich warunków ruchu występujących w okre-

sie pomiarowym odpowiednio w porze dzien-

nej (LAeqTd) i porze nocnej (LAeqTn), 
– wskaźniki oceny hałasu dla stanu obec-

nego dla pory dziennej i nocnej: LAeqD1 

i LAeqN1, 

– wskaźniki oceny hałasu dla warunków 

prognozowanych na 2010 r., dla pory dzien-

nej i nocnej: LAeqD2 i LAeqN2. 

Wskaźniki oceny hałasu dla stanu obec-

nego wyznaczono na podstawie typowych 

dla tego typu ulic relacji między wartością 

LAeqD i LAeqN, a zmierzonymi wartościami 

LAeqT. Dla pory dziennej różnice między 

poziomem hałasu występującym w godzinach 

szczytu komunikacyjnego LAeqTd  a wskaźni-

kiem oceny hałasu LAeqD wynoszą w grani-

cach 1–1,5 dB. Do oceny przyjęto gorszy 

wariant – 1 dB. Różnica między wskaźnikiem 

LAeqN a średnim poziomem hałasu LAeqT 

występującym w godzinach 2200–2400 wy-

nosi 3–4 dB. Do oceny przyjęto – 3 dB.

Wskaźniki oceny hałasu LAeqD2 i LAeqN2 

dla warunków ruchu prognozowanych na 

Ryc. 4.  Rozwiązanie ekranów akustycznych w rejonie skrzyżowania obwodnicy z ulicą Francuską: a) widok od strony osiedla, b) widok od strony jezdni.
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Warunki ruchu LAeqTd [dB] LAeqD1 [dB] LAeqD2 [dB]

Qśr [poj./h]
pc [%]

1650
6,2%

–
1635
10%

Punkt Miejsce pomiaru – LAdopD = 60 dB

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ul. Klecińska 2101

ul. Klecińska 204
ul. Estońska 2

ul. Estońska / ul. Szkocka2

ul. Belgijska 89/91
ul. Belgijska 65

ul. Klecińska 47/49
ul. Klecińska 142
ul. Klecińska 130

59,5 / 55,0
54,5
53,1
49,8
56,6
54,2
54,8
53,6
54,8

58,5 / 54
53,5
52,1
48,8
55,6
53,2
53,8
52,6
53,8

60,2 / 55,7
55,2
53,8
50,5
57,3
54,9
55,5
54,3
55,5

1 Wpływ hałasu ruchu drogowego na ul. Strzegomskiej, łącznicy i starej ul. Klecińskiej.
2 Teren niezagospodarowany.

Legenda: LAeqTd – poziom hałasu dla średnich warunków ruchu w godz. 1300–1700,
 LAeqD1 – wskaźnik oceny hałasu dla stanu obecnego,
 LAeqD2 – wskaźnik oceny hałasu dla warunków ruchu prognozowanych na rok 2010,
 LAdopD – dopuszczalny poziom hałasu drogowego.

Tabela 2.  Ocena hałasu występującego w porze dziennej w rejonie zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Mu-
chobór Mały po wybudowaniu obwodnicy i ekranów akustycznych.

a) b)
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2010 r. oszacowano na podstawie średnich 

warunków ruchu dla stanu istniejącego i pro-

gnozowanego. Uwzględnione zostały popraw-

ki na zmianę natężenia ruchu (Q) i procento-

wego udziału pojazdów klasy ciężkiej (pc). 

Wyniki pomiarów, przedstawione w ta-

belach 2, 3 i 4, pokazują, że zrealizowane 

ekrany akustyczne spełniają skutecznie za-

danie ochrony terenu osiedla Muchobór Mały 

przed hałasem ruchu drogowego na obwod-

nicy śródmiejskiej. Poziom hałasu występu-

jącego na pierwszej linii zabudowy mieści 

się w granicach dopuszczalnych. Skuteczność 

ekranów wynosi w granicach 9–12 dB. Po 

zrealizowaniu odcinka obwodnicy śródmiej-

skiej od ul. Francuskiej do ul. Strzegomskiej 

oraz estakady Gądów klimat akustyczny 

występujący na terenie osiedla Muchobór 

Mały uległ zdecydowanej poprawie. Dla 

większości budynków pierwszej linii zabu-

dowy wartości wskaźników oceny hałasu, 

dla warunków ruchu przewidywanych na 

2010 r., mieszczą się w granicach 51–55 dB 

w porze dziennej i 47–50 w porze nocnej, 

podczas gdy przed wybudowaniem obwod-

nicy śródmiejskiej wskaźniki te wynosiły 

odpowiednio 67–69 dB w porze dziennej 

i 65–67 dB w porze nocnej.

Obszarami newralgicznymi ze względu 

na hałas są rejony skrzyżowań obwodnicy 

z ul. Francuską i ul. Szkocką (przerwy w ekra-

nie oraz wpływ hałasu ruchu ulicznego). 

W pobliżu skrzyżowania z ul. Strzegomską, 

w rejonie budynków przy ul. Klecińskiej 

204–214, istotny wpływ na wypadkowy po-

ziom hałasu ma hałas ruchu drogowego na 

ul. Strzegomskiej i hałas kolejowy, który 

przed wybudowaniem obwodnicy i ekranów 

akustycznych był maskowany przez hałas 

ruchu drogowego na ul. Klecińskiej. W rejo-

nie tych budynków wskaźniki oceny hałasu 

drogowego na obwodnicy wynoszą 60 dB 

w porze dziennej i 50 w porze nocnej. 

Należy zdawać sobie sprawę, że spełnie-

nie wymagań w zakresie ochrony przed 

hałasem, wynikających z obowiązujących 

rozporządzeń, nie gwarantuje stworzenia 

mieszkańcom warunków, w których nie 

występuje uciążliwe oddziaływanie hałasu. 

Odnosząc się do tzw. skali subiektywnej 

uciążliwości hałasu komunikacyjnego, moż-

na stwierdzić, że hałas komunikacyjny do-

puszczalny w porze dziennej LAdop = 60 dB 

należy do kategorii hałasu o średniej uciąż-

liwości, a hałas dopuszczalny w śródmiejskiej 

strefie miasta LAdop = 65 dB do kategorii 

hałasu o dużej uciążliwości, gdyż przy usta-

laniu standardów jakości środowiska aku-

stycznego uwzględniane są także możliwo-

ści przeciwdziałania i ograniczania hałasu 

ulicznego w aglomeracjach miejskich. 

dr inż. Barbara Rudno-Rudzińska

Przypisy:
1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z dnia 20 czerwca 2001 r.) i Rozporządzenie 

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natu-

ralnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w spra-

wie dopuszczalnych poziomów hałasu w środo-

wisku (Dz. U. z 1998 r., nr 66, poz. 436).
2 Ocena oddziaływania na środowisko na 

etapie uzgodnień projektu budowlanego dla pro-

jektowanej obwodnicy śródmiejskiej zachodniej, 

od ul. Grabiszyńskiej do Legnickiej na odcinku 

od Grabiszyńskiej do Bystrzyckiej z wyłączeniem 

estakady Gądów. Opr. Ars Vitae, nr AV-201/257/5, 

Wrocław, listopad 1999 r.
3 Rudno-Rudzińska B., Ekran akustyczny 

w ciągu obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od 

ul. Strzegomskiej do ul. Estońskiej i od ul. Es-

tońskiej do ul. Szwajcarskiej, projekt akustyczny, 

grudzień 2002 r.
4 Projekt ekranu akustycznego w ciągu obwod-

nicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Strzegomskiej 

do ul. Estońskiej i od ul. Estońskiej do ul. Szwaj-

carskiej. Architektura: M. Kołodziej, konstrukcja: 

G. Wach, ROTOMAT, grudzień 2002 r.
5 Pomiary powykonawcze skuteczności ekra-

nów akustycznych w ciągu obwodnicy śródmiej-

skiej na odcinku od ul. Strzegomskiej do ul. Es-

tońskiej i od ul. Estońskiej do ul. Francuskiej. 

ROTOMAT, wrzesień 2003 r.

Warunki ruchu
LAeqTn [dB]
2200–2400

LAeqN1 [dB]
2003 r.

LAeqN2 [dB]
2010 r.

Qśr [poj./h]
pc [%]

510
9,1%

–
490
15

Punkt Miejsce pomiaru – LAdopN = 50 dB

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ul. Klecińska 2101

ul. Klecińska 204
ul. Estońska 2

ul. Estońska / ul. Szkocka2

ul. Belgijska 89/913

ul. Belgijska 65
ul. Klecińska 47/49
ul. Klecińska 142
ul. Klecińska 130

49,6
48,6
49,5
48,7
52,4
48,3
47,3
46,8
45,8

46,6
45,6
46,5
45,7
49,4
45,3
44,3
43,8
42,8

50,5
49,4
50,3
49,6
51,4
49,2
48,1
47,7
46,7

1 Wpływ hałasu ruchu drogowego na ul. Strzegomskiej.
2 Teren niezagospodarowany.
3 Wpływ hałasu ruchu drogowego na ul. Szkockiej.

Legenda: LAeqTn – poziom hałasu dla średnich warunków ruchu w godz. 1300–1700,
 LAeqN1 – wskaźnik oceny hałasu dla stanu obecnego,
 LAeqN2 – wskaźnik oceny hałasu dla warunków ruchu prognozowanych na rok 2010,
 LAdopN – dopuszczalny poziom hałasu drogowego.

Tabela 3.  Ocena hałasu występującego w porze nocnej w rejonie zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Mucho-
bór Mały po wybudowaniu obwodnicy i ekranów akustycznych.

Lp. Miejsce pomiaru

Zabudowa 
mieszkaniowa 
„za ekranem”
LAeqTe [dB]

Po drugiej 
stronie obwodnicy 

„bez ekranu”
LAeqTo [dB]

Skuteczność 
ekranu

∆LAe [dB]

1
2
3

ul. Belgijska 89/91
ul. Belgijska 63/65
ul. Klecińska 142

56,6
54,2
53,6

66,5
66,5
63,9

9,9
12,3
10,3

Tabela 4.  Wyniki oszacowania skuteczności ekranu na podstawie porównania zmierzonych poziomów hała-
su: a) na elewacji budynków za ekranem (LAeqTe), b) w równoważnym punkcie po drugiej stronie 
obwodnicy bez ekranu (LAeqTo); poziomy hałasu unormowane do średnich warunków ruchu: 
Q = 1650 poj./h, pc = 6,2%.
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Wielkomiejskie trawniki

Trawniki w mieście są niezaprzeczalnie 

jego ozdobą. Pełnia rolę estetyczną, ale tak-

że przyrodniczą. Ekologiczną. Warunkiem 

należytego spełniania tych funkcji jest wła-

ściwa pielęgnacja zielonych połaci.

Przykładem mogą być słynne angielskie 

trawniki Wielkiej Brytanii. Odchwaszczane, 

nawadniane, zasilane nawozami, regularnie 

strzyżone, także regularnie dosiewane. Dzię-

ki temu, ich ruń staje się tak gęsta i mocna, 

że jak mówią sami gospodarze, gdy przejeż-

dżają po niej pojazdy kultywacyjne, po chwi-

li już nie widać śladów kół. Trawa natychmiast 

się podnosi, a jej niższe źdźbła wspomagają 

podnoszenie się wyższych.

Opiewany londyński Hyde Park jest ulu-

bionym miejscem spotkań tysięcy ludzi. Całe 

rodziny wylegują się tam na trawnikach 

i wcale przyrodzie to nie szkodzi. U nas na-

tomiast zasieje się trawę, od czasu do czasu 

jest ona strzyżona i to koniec zabiegów pie-

lęgnacyjnych. Ale co gorsza, sama widziałam, 

jak w maju, czerwcu, czy lipcu wykonywano 

strzyżenie, gdy słońce stało w zenicie. W samo 

południe. Zgroza! Palące promienie wypa-

lają wówczas młodziutkie pędy. One już się 

nie odrodzą. Starsze trawki, które chroniły 

trawiastą „młodzież”, same też ledwo dyszą 

w słonecznym żarze. Skręcają się, rudzieją 

i po prostu schną. Jakże smutny to widok 

szarych, a niegdyś zielonych, żywych dywa-

ników miasta.

Podobną zbrodnią popełnianą na traw-

nikach w mieście jest ich strzyżenie w dniach 

suszy. Jest to pogwałcanie biologicznych 

mechanizmów współistnienia. I znowu, w tym 

przypadku wyższe trawy są osłoną dla deli-

katnych przyrostów. Jednak suche dni dla 

nich wszystkich są trudne do przetrwania. 

Zapasy wody w zielonych tkankach są na 

wyczerpaniu, w górnej warstwie gleby wil-

goci już nie ma. A tu przychodzi człowiek 

z kosiarką i po swojemu dobija roślinność. 

Potem ów człowiek bierze do ręki grabie 

i niemiłosiernie drapie trawnik, nie tylko 

wyrywając osłabione źdźbła, ale także od-

słania przy tym ziemię, pozbawiając ją resz-

tek ewentualnej wilgoci. Gdy tymczasem 

pozostawiony na trawniku pokos byłby ide-

alną osłoną. 

Na zakończenie tej części mojego lamen-

tu chcę jeszcze przypomnieć o ekologicznej 

roli trawników w mieście. Otóż w okresie 

dłuższych opadów deszczu trawniki wchła-

niają w siebie nadmiar wody i niejako maga-

zynują ją. Stwarzają pozytywny mikroklimat. 

Poza tym zatrzymują kurz wielkomiejski roz-

noszony przez wiatry. I wreszcie są siedliskiem 

drobnych organizmów, mikrofauny. To bardzo 

chwali sobie ptactwo, dla którego trawnik jest 

naturalną spiżarnią. I wreszcie, trawniki 

wielkomiejskie, obok parków miasta, są je-

dynymi, niezabetonowanymi obszarami, 

dzięki którym woda z opadów atmosferycznych 

przesiąka w głąb ziemi. Najpierw będzie wodą 

podskórną, potem po wielu, wielu latach 

połączy się z wodami głębinowymi.

* * *

Teraz pragnę poruszyć problem, który 

nazwałam (trochę dziwnie) obyczajowo-tech-

nicznym. Na przykładzie wrocławskiej dziel-

nicy Krzyki. Otóż kilkanaście lat temu zało-

żono przy nowo budowanych tam blokach 

mieszkalnych duże połacie trawników. Do-

dam, że na tym obszarze rośnie kilkanaście 

zabytkowych drzew. Są one dosłownie relik-

tami minionych stuleci, jak na przykład czte-

ry 300-letnie dęby zarejestrowane jako za-

bytki przyrody. Rosną tam też dwa okazałe, 

wieloletnie platany, dorodny klon drobnolist-

ny oraz trzy olbrzymie, rozłożyste kasztanow-

ce. W sumie drzewa plus trawniki tworzą 

śliczny, niewielki parczek. Taki przyrodniczy 

klejnocik dzielnicy Krzyki. Równocześnie, 

zgodnie ze sztuką urbanistyczno-przyrodniczą, 

w tym parczku wytyczono i utwardzono głów-

ne ścieżki dla spacerowiczów, mieszkańców 

bloków i przechodniów. Tuż obok parku są 

dwa przystanki tramwajowe i dwie wielkie 

pętle – tramwajowa i autobusowa. Ludzie 

muszą jakoś do nich dojść przez parczek. 

A więc zrobiono dwie eleganckie ścieżki i rok 

czekano, co będzie się działo. Ludzie, jak to 

ludzie, chodzą tak jak im najwygodniej. Jed-

nym dobrze idzie się ścieżką, innym lepiej na 

przełaj, na skrót. I nie ma się czemu dziwić. 

Takie nasze obyczaje brali pod uwagę opie-

kunowie parku. W rezultacie na trawnikach 

powstały nowe ścieżki. Widoczne znaki, że 

właśnie taka wolę społeczeństwa należy 

uszanować i nowe, wydeptane szlaki czym 

prędzej technicznie obudować.

Czym prędzej? Ha, ha, ha! Minęły lata. 

Z nieutwardzonych ścieżek, niezabezpieczo-

nych krawężnikami porobiły się szerokie 

i coraz szersze, o poszarpanych brzegach, 

ohydne pasma gołej ziemi. W czasie deszczu 

ludzie chodzą po trawniku obok byłej ścieżki, 

bo pasmo trawnika jest tam jeszcze twarde, 

a rozdeptany szlak mokry, błotnisty, grząski. 

Tak ubywa trawnika, a przybywa szpetoty. 

Oto rezultat opieszałości Urzędu Miasta, 

który w porę nie zajął się tym problemem. 

A przecież urbaniści, przednia linia ochrony 

środowiska, sygnalizowali o konieczności 

uporządkowania szlaków dla pieszych, wów-

czas gdy już było wiadomo, którędy ludzie 

będą chodzić. 

W okresie bezdeszczowym powstało jesz-

cze coś paskudnego. Na skrzyżowaniach 

szlaków (piszę szlaków, bo już nie można 

nazwać tego ścieżkami), utworzyły się dwa 

potężne klepiska. Widok wstrętny. Miary 

zniszczenia dokonują zbieracze śmieci, którzy 

z pobliskiego śmietnika wywożą wózkami 

swoje łupy. Oczywiście na przełaj, przez śro-

dek trawników, zostawiając po kołach głę-

bokie koleiny.

Co zrobić, jak uporać się z ta sprawą? Tu 

chodzi nie tylko o trawniki. Cała ta zielona 

enklawa jest de facto zabytkiem przyrodni-

czym. Trzeba równocześnie pamiętać, że to 

miejsce jest niefortunnie usytuowane, pomię-

dzy dużą dzielnicą willową wraz z sąsiednim 

kompleksem wielkich bloków mieszkalnych 

a dwoma węzłami komunikacyjnymi i ulicą 

dochodzącą do autostrady. Przez zabytkowy 

parczek przechodzi dziennie około – myślę 

– tysiąca osób. A może ogrodzić go, bez bram 

wejściowych, pozostawiając jedynie dość 

szerokie cztery wejścia? W ten sposób można 

by niejako wymusić na przechodniach pierw-

sze kroki, wkraczania wprost na ścieżki, 

dochodzące do wejść. Zakładam, że ścieżki 

będą już ucywilizowane.

Sądzę, że ludzie kompetentni i mądrzy 

potrafią coś wymyślić. A może Polski Klub 

Ekologiczny Okręg Dolnośląski Zarząd we 

Wrocławiu zechce być Orędownikiem Parku 

Klejnocika na Krzykach?

Alicja Wierzbicka

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP 

Dolnego Śląska – Oddział we Wrocławiu
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N adodrzańskie łęgi i grądy w okolicach 

Stobrawy, Rybnej i Wielopola są miej-

scem, gdzie można zaobserwować pierwsze 

oznaki wiosny. Już od końca lutego w war-

stwie runa można tutaj zobaczyć rozkwitają-

cy stopniowo kobierzec różnokolorowych 

kwiatów. Dzieje się tak dlatego, że z począt-

kiem wiosny do dna lasu dociera coraz więcej 

ciepła i światła słonecznego, niezatrzymywa-

nego przez wciąż jeszcze pozbawione liści 

korony drzew. Najpierw, często przed ustą-

pieniem śniegu, pojawia się chroniona śnie-
życzka przebiśnieg. Następnie dołącza do 

niej złoć żółta. W warstwie krzewów zakwi-

ta chroniony wawrzynek wilczełyko. Jego 

intensywnie różowe kwiaty rozkwitają jeszcze 

przed rozwojem liści. Wawrzynek należy do 

gatunków silnie trujących – jego kora, kwia-

ty i owoce zawierają liczne toksyny.

Z początkiem kwietnia, już po przekwit-

nięciu śnieżyczek, rozkwitają inne gatunki: 

ziarnopłon wiosenny, miodunka ćma, za-
wilec gajowy i żółty, fiołek leśny, czworolist 
pospolity, śledziennica skrętolistna, koko-
rycze i chroniona przylaszczka pospolita. 

Pod koniec kwietnia i w maju znów zmienia 

się sceneria. Pojawia się szczyr trwały, 

gwiazdnica wielkokwiatowa i gajowa, 

gajowiec żółty, jaskier różnolistny, żywiec 
cebulkowy, bluszczyk kurdybanek, koko-
ryczka wonna, konwalijka dwulistna, 

dąbrówka rozłogowa oraz chronione – ma-

rzanka wonna i czosnek niedźwiedzi. 
Warto również wspomnieć o pojawiającym 

się o tej porze łuskiewniku różowym. Ta 

rzadko spotykana roślina to gatunek paso-

żytniczy. Nie posiada chlorofilu, zatem nie 

wytwarza samodzielnie substancji pokar-

mowych. Dlatego pasożytuje na korzeniach 

drzew liściastych. Główną część rośliny 

stanowi silnie rozgałęzione podziemne kłą-

cze. W runie widoczne są jedynie pozbawio-

ne liści łodygi z intensywnie różowymi 

kwiatostanami.

O znaką nadchodzącej wiosny są nie 

tylko pojawiające się rośliny, ale także 

ożywienie panujące w świecie zwierząt, w tym 

także ptaków. Na terenie Stobrawskiego Par-

ku Krajobrazowego gnieździ się 155 gatunków 

ptaków, co stanowi aż 67% awifauny lęgowej 

Polski. Jednym z pierwszych gatunków, któ-

re przylatują do parku, są żurawie. Ich go-

dowe okrzyki można usłyszeć w okolicach 

Ładzy czy Budkowic Starych już od końca 

lutego. W tym też czasie jaja zaczynają wy-

siadywać bieliki. Toki odbywają już w zimie, 

a gniazda dobudowywują na początku lutego. 

Gdy tylko roztopi się lód na stawach rybnych, 

pojawiają się ptaki wodne: kaczki, gęsi, 
kormorany, rybołowy i błotniaki stawowe. 

W marcu w gniazdach gęgaw pojawiają się 

jaja, a z trzcinowisk dochodzi nawoływanie 

bąka. Wczesną wiosną w grądach w okolicach 

Wielopola i Stobrawy słychać chór dzięciołów, 

gdyż na terenie parku żyją ich prawie wszyst-

kie rodzime gatunki, z wyjątkiem trzech 

najrzadszych w kraju. Nocą lasy w okolicach 

Kaniowa i Grabczoka rozbrzmiewają nawo-

ływaniami włochatek – niewielkich sów, 

które prawdopodobnie stają się na terenie 

parku coraz liczniejsze.

W kwietniu przylatują pozostałe ptaki 

leśne. Prawdziwa wiosna w ptasim świecie 

zaczyna się z chwilą, gdy w nadodrzańskich 

grądach zaczynają śpiewać muchołówki 
białoszyje. Ciekawostką jest możliwość 

spotkania wczesną wiosną w wodach na 

terenie lasów szczupaka. Ryba ta odbywa 

tarło na rozlewiskach, ale często wędruje 

w górę nawet bardzo niewielkich rzeczułek 

i rowów, przez co można ją zobaczyć w naj-

mniej oczekiwanych miejscach. Tym którzy 

chcieliby sami zwiedzić park i obserwować 

budzącą się do życia przyrodę, polecamy 

nowo powstałą sieć dziesięciu ścieżek przy-

rodniczo-dydaktycznych. Zostały one wy-

znaczone w najbardziej malowniczych i cen-

nych fragmentach parku, a każda ze ścieżek, 

oprócz tego, że jest oznakowana, posiada 

tablice informacyjne z opisem najciekawszych 

miejsc.

mgr inż. Karolina Olszanowska-Kuńka

mgr Adam Kuńka

mgr Dominik Łęgowski

Stobrawski Park Krajobrazowy, leżący w północnej części 

województwa opolskiego, obejmuje swym zasięgiem 

tereny typowo nizinne. Położony jest w dorzeczu Budko-

wiczanki, Bogacicy, Brynicy, Stobrawy i Smortawy. Poza 

tymi niewielkimi rzekami przez obszar parku przepływają 

także Nysa Kłodzka oraz Odra. W dolinach rzek znajdują 

się najcenniejsze przyrodniczo tereny parku – lasy łęgowe 

i grądowe, które są charakterystyczne dla naturalnych 

dolin rzecznych. Ich prawidłowe funkcjonowanie uzależ-

nione jest od cyklicznych wylewów.

w Stobrawskim Parku Krajobrazowym
KAROLINA OLSZANOWSKA-KUŃKA, ADAM KUŃKA, DOMINIK ŁĘGOWSKI
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W szyscy znamy sens powiedzenia „Cze-

go Jaś się nie nauczy...”. Właśnie pro-

blemy ekologiczne, ochrona środowiska, se-

gregacja odpadów, to obszar oddziaływań 

wychowawczo-ekologicznych dla małego Jasia. 

To najlepszy czas, by uświadamiać dzieciom, 

że człowiek powinien być mądrym gospoda-

rzem Ziemi i umieć racjonalnie korzystać z jej 

bogactw, bez naruszenia równowagi w przy-

rodzie. Warto tutaj przytoczyć słowa Owidiu-

sza, poety rzymskiego: „Cokolwiek czynisz, 

czyń roztropnie i przewiduj skutki”.

Dzieci mają dużą wiedzę o ochronie 

środowiska, o segregacji odpadów. Wiedzą, 

że są ogólnodostępne pojemniki na maku-

laturę, szkło, plastiki i puszki. Wiedzą rów-

nież, że wiele z tych odpadów nadaje się do 

ponownego przetworzenia. Ale na pytanie 

„co dzieje się ze zużytymi bateriami?” nie 

umiały udzielić odpowiedzi, nie widziały 

też pojemników na nie. A przecież z roku 

na rok przybywa w naszych domach coraz 

więcej urządzeń, w których wykorzystuje 

się baterie. Są to różnego rodzaju zegary, 

aparaty fotograficzne, kamery, kalkulatory, 

radyjka, walkmany, latarki, nawet dziecięce 

zabawki są wyposażone w baterie. Ich ilość 

wzrasta w zastraszającym tempie. Co robimy 

ze zużytymi bateriami? Gdzie je wyrzucamy? 

Czy wszyscy użytkownicy baterii wiedzą 

o ich szkodliwości? Te pytania skłoniły nas 

do zainteresowania uczniów tym tematem.

Edukację ekologiczną dzieci rozpoczęły 

od śledzenia wiadomości w mediach, prasie 

i internecie, oczywiście nieodzowna okaza-

ła się pomoc rodziców. Po kilku tygodniach 

podzieliły się zdobytymi wiadomościami. 

Efekt był zaskakujący, a wiedza imponują-

ca. Uczniowie dowiedzieli się, że baterie 

zawierają duże ilości niebezpiecznych dla 

środowiska substancji, które przedostając 

się do gleby i wód powierzchniowych, wcho-

dzą w łańcuchy pokarmowe i dostają się do 

organizmów roślin, zwierząt i człowieka. 

Są to ODPADY NIEBEZPIECZNE, dla-
tego należy je segregować i wyrzucać do 
specjalnych pojemników.

K olejnym etapem było nawiązanie współ-

pracy z Dolnośląską Fundacją Ekoro-

zwoju z Wrocławia, która przekazała różne 

materiały przydatne w naszej pracy na rzecz 

środowiska. Najważniejszym jednak jej ele-

mentem, było wyposażenie szkoły w spe-

cjalny pojemnik na zużyte baterie.

Teraz dzieci mogły rozpropagować za-

łożenia naszego projektu i uświadomić po-

zostałym uczniom oraz ich rodzicom, że 

wyrzucanie baterii z innymi odpadami jest 

szkodliwe, i że należy zrobić wszystko, by 

to zmienić. Rozwiesiły własnoręcznie wy-

konane plakaty o szkodliwości zużytych 

baterii oraz o rozpoczęciu zbiórki. Każda 

Dużo mówimy o ekologii, przyszłości Ziemi. Wszyscy wiemy, że środowisko przyrodnicze należy chronić. Ale czy 

to, że wiemy oznacza że chronimy? Sądzimy, że nie do końca. Jako nauczycielki kształcenia zintegrowanego mamy 

możliwość wpływania na zachowania proekologiczne naszych uczniów. Jesteśmy pewne, że to najlepszy czas, by 

uwrażliwiać na piękno natury, uczyć poszanowania przyrody i odpowiedzialności za jej stan.

MAŁGORZATA SONNEK, ANNA SKOROPADA

Czego Jaś 
się nie nauczy. . .
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klasa otrzymała pakiet informacyjny, który 

zawierał najważniejsze wiadomości zwią-

zane z tym tematem.

Aby program zakończył się powodze-

niem, musieliśmy znaleźć odbiorcę. Nie było 

to łatwe. Większość firm, do których się 

zwracaliśmy, odmawiała nam pomocy lub 

zgadzała się na odbiór za odpłatnością. Takie 

rozwiązanie nie było możliwe. Na szczęście 

problemem zbiórki i recyklingu zużytych 

baterii zajęła się firma REBA Organizacja 

Odzysku S.A. z Warszawy, która systema-

tycznie odbiera od nas zebrane baterie.

Cel, który sobie założyliśmy – by ucznio-

wie naszej szkoły mieli możliwość selek-

tywnej zbiórki baterii – został osiągnięty. 

Nurtowało nas jednak pytanie: Co robią 

z nimi mieszkańcy naszego osiedla? Aby 

odpowiedzieć na nie, dzieci przeprowadziły 

wywiady wśród mieszkańców. Okazało się, 

że wyrzucają je razem z innymi odpadami 

do kosza lub zbierają, aby przy jakiejś okazji 

się „ich pozbyć”. Na pytanie „czy wyrzuca-

liby je do specjalnych pojemników, gdyby 

takie były?” wszyscy odpowiedzieli: „tak”.

Zapytały również sprzedawców, czy 

przyjmują zużyte baterie? Jeśli tak, to ile ich 

odzyskują? I tu odpowiedzi były zaskakują-

ce. Żaden sprzedawca z osiedlowych kiosków 

i sklepików nie przyjmuje zużytych baterii. 

Jedynym miejscem, gdzie można je wyrzu-

cić jest stoisko w D.H. Astra.

Z ankiet i wywiadów wynika jasno, że 

niewiele myślimy o otaczającym nas środo-

wisku przyrodniczym, o jego ochronie. 

Niewiele wiemy o jego degradacji. Dlatego 

tak ważna jest świadoma, systematyczna, 

a nie okazjonalna edukacja ekologiczna już 

od najmłodszych lat. Dużą rolę odgrywają 

tutaj różne akcje ekologiczne, ale by przy-

nosiły zamierzone efekty, powinny być za-

stąpione długofalowymi programami. One 

to pozwoliłyby wypracować postawy pro-

ekologiczne i dawałyby szansę na wykształ-

cenie pokolenia świadomego i odpowiedzial-

nego za otaczające nas środowisko.

R ozpoczęty przez nas program trwa już 

drugi rok i będzie kontynuowany. Do 

tej pory uczniowie naszej szkoły zebrali 

82 kg zużytych baterii. Czy to dużo, czy 

mało? Nie wiemy. Ale wiemy, że gdybyśmy 

nie stworzyły możliwości ich zbiórki znala-

złyby się w glebie, wodzie, a ich zgubne 

skutki odczuwałyby następne pokolenia.

Myślimy, że to dopiero mały kroczek na 

długiej drodze edukacji ekologicznej naszych 

uczniów. Ale już teraz wiemy, że Jaś będzie 

odpowiedzialnym za otaczające nas środo-

wisko Janem.

 

mgr Małgorzata Sonnek

mgr Anna Skoropada

nauczycielki kształcenia zintegrowanego 

w Szkole Podstawowej nr 118 

we Wrocławiu 

Zatrzymane

w

obiektywie

�

fot. Aureliusz Mikłaszewski

Przyleciały już bociany, co będzie dalej?

Oj, chyba idzie już wiosna!
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PP rzyjęty projekt badawczy został zatytu-

łowany „Walory Jakubowa” i zakładał 

następujące cele:

– poznanie atrakcji historyczno-przyrod-

niczych miejscowości,

– popularyzację walorów Jakubowa wśród 

uczniów Samorządowego Centrum Edu-

kacji,

– promocję Jakubowa wśród mieszkań-

ców gminy i okolic.

Realizacja projektu przebiegała dwueta-

powo. Pierwszy etap realizowany był w ob-

rębie poszczególnych klas, drugi miał cha-

rakter współpracy międzyklasowej.

Początkowo uczniowie indywidualnie 

gromadzili informacje z dostępnych dla sie-

bie źródeł. W dniu 15 października 2003 r. 

miał miejsce wspólny wyjazd do Jakubowa, 

gdzie w ramach wizji lokalnej poszczególne 

grupy zadaniowe konfrontowały zgromadzo-

ny materiał z istniejącą rzeczywistością. 

Wymiernym efektem tego wyjazdu była 

dokumentacja zdjęciowa, a także refleksja 

historyczna związana ze zwiedzaniem ko-

ścioła pw. św. Jakuba Większego oraz po-

znaniem ruin XVII-wiecznego pałacu. Prze-

prowadzono także wywiady z mieszkańcami 

znającymi historię miejscowości. Ponadto 

bardzo ważne było spotkanie z pięknem 

i bogactwem tamtejszej przyrody w rezer-

wacie „Buczyna Jakubowska”, a także z uro-

kliwością i tajemnicami źródełka św. Jakuba. 

Miejsca te uczniowie uwiecznili w pracach 

plastycznych. Rezultatem tego etapu prac 

nad projektem stały się, przygotowane przez 

poszczególne klasy, zestawy antyram, pre-

zentujących zebraną dokumentację redak-

cyjną, zdjęciową oraz plastyczną.

Zebrany przez uczniów materiał umoż-

liwił rozpoczęcie drugiego etapu prac, któ-

ry miał charakter współpracy międzyklaso-

wej. Obejmowała ona przygotowanie scena-

riusza inscenizacji, w którym wykorzystano 

zebrane przez uczniów materiały z zakresu 

historii i przyrody Jakubowa. Przygotowany 

scenariusz, w którym wykorzystano także 

wybrane utwory literackie i muzyczne oraz 

twórczość własną uczniów, był próbą odda-

nia klimatu tej urokliwej i atrakcyjnej miej-

scowości.

II stotnym momentem dla realizatorów pro-

jektu była prezentacja wypracowanych 

materiałów wobec uczniów Samorządowego 

Centrum Edukacji, która odbyła się 29 stycz-

nia 2004 r. W prezentacji tej uczestniczyli 

także zaproszeni goście: wójt gminy Radwa-

nice – Sabina Zawis, sołtys Jakubowa – Wła-

dysław Mamzer, proboszcz parafii w Jaku-

bowie – ks. Stanisław Czerwiński, nadleśni-

czy Nadleśnictwa Głogów – Jerzy Borysie-

wicz, reprezentant Fundacji Ekologicznej 

„Zielona Akcja” – Krzysztof Szustka, repre-

zentant Związku Gmin Zagłębia Miedzio-

wego – Jan Bunkiewicz, prezes Stowarzy-

szenia „Twoja Alternatywa” – Beata Niem-

czyk, przedstawiciel Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego w Radwanicach – Paweł Żyta. 

W dniu następnym miała miejsce ponow-

nie prezentacja projektu, tym razem wobec 

rodziców uczniów Samorządowego Centrum 

Edukacji. Realizatorzy projektu planują 

także wykorzystać zebrane materiały do 

opracowania folderu „Walory Jakubowa”.

Maria Rychlik

Koordynator projektu Samorządowego 

Centrum Edukacji w Radwanicach

Uczniowie klas III Gimnazjum Samorządowego Centrum Edukacji w Radwanicach (woj. dolnośląskie) pod opieką 

swoich wychowawców podjęli w roku szkolnym 2003/2004 inicjatywę poznania prawdy o historycznie i przyrod-

niczo najciekawszym zakątku swojej małej ojczyzny, jakim jest miejscowość Jakubów. 

Walory Jakubowa
MARIA RYCHLIK
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Prezentacja liści drzew rosnących 
w rezerwacie „Buczyna Jakubowska”
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U cząc od kilkunastu lat fizyki na lekcjach 

związanych z zamianą energii, spraw-

nością urządzeń i źródeł energii jądrowej, 

poruszam problematykę odnawialnych źró-

deł energii. Jednocześnie, borykając się na 

co dzień z rosnącymi kosztami utrzymania 

domu, zaczęłam zwracać większą uwagę na 

możliwość oszczędzania energii we własnym 

zakresie.

Zachęcona przez znajomych nauczycieli 

postanowiłam w ramach projektu dydak-

tycznego skłonić swoich uczniów do zapo-

znania się z zagadnieniami energetyki. Aby 

zrealizować zamierzenie, musiałam je naj-

pierw odpowiednio zaplanować, a następ-

nie przedstawić młodzieży: 

– temat projektu i jego cele,

– formy wykonania projektu,

– terminy spotkań i konsultacji grupy 

z nauczycielem, 

– źródła, które można wykorzystać,

– termin i czas prezentacji efektów pra-

cy nad projektem,

– kryteria oceny projektu.

Zaproponowałam młodzieży dwa tema-

ty do wyboru do samodzielnej realizacji:

1. „Para w gwizdek”, czyli nasze potrzeby 

energetyczne a prawdziwe zużycie energii,

2. Odnawialne źródła energii.

Uczniowie w swych poszukiwaniach, 

opracowując wybrany temat, korzystali 

z różnych źródeł informacji:

– wypożyczali książki z biblioteki szkol-

nej, miejskiej, uniwersyteckiej;

– czerpali informacje z różnych czasopism 

naukowych, popularnonaukowych itp.; 

– przeprowadzali wywiady, m. in. z pra-

cownikami elektrociepłowni, energetykami, 

wykładowcami Uniwersytetu Wrocławskie-

go na temat zastosowania energii jądrowej 

i źródłami odnawialnymi;

– wykorzystali informacje zdobyte w In-

ternecie; 

– konsultowali zdobyte informacje oraz 

wyjaśniali problemy na spotkaniach z na-

uczycielami innych przedmiotów (np. bio-

logii, geografii, chemii).

T emat drugi, dosyć popularny w ostatnim 

czasie, zgodnie z wcześniejszymi ocze-

kiwaniami, nie wniósł raczej żadnych rewe-

lacji. Uczniowie dostrzegają zarówno zalety 

jak i wady realizacji planów związanych 

z wprowadzaniem w życie projektów doty-

czących niekonwencjonalnych źródeł energii. 

Temat pierwszy, co mnie szczególnie cieszy, 

pobudził uczniów do zastanowienia się nad 

możliwościami oszczędzania energii nie 

tylko ze względów ekonomicznych, ale 

i ekologicznych. Sukcesem była prezentacja 

AGATA ZARZYCKA

Realizacja ścieżek edukacyjnych stała się ostatnio obowiązkiem nauczyciela każdego przedmiotu, jednak tematy 

związane z ekologią, zwłaszcza na przedmiotach przyrodniczych, były i są realizowane bez specjalnych nakazów.

w  p r o g r a m i ew  p r o g r a m i e
e d u k a c y j n y me d u k a c y j n y m

Jedną z form prezentacji
omawianego tematu

była gazetka śnienna

Jedną z form prezentacji
omawianego tematu

była gazetka śnienna
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przygotowana przez 2–3-osobowe grupy 

uczniów. W ciągu 10 minut uczniowie mu-

sieli w interesujący sposób przedstawić 

opracowane w ramach projektu zagadnienie. 

Zwracano uwagę na możliwości obniżenia 

zużycia energii poprzez:

– zmniejszenie zużycia ciepłej wody 

(zakręcanie niepotrzebnie lejącej się wody 

– np. w czasie mycia zębów, stosowanie 

zmywarek, szybki prysznic zamiast pełnej 

wanny itp.),

– wyłączanie zbędnego oświetlenia,

– stosowanie termostatów do urządzeń 

grzewczych (zmiana temperatury pomiesz-

czenia w zależności od pory dnia),

– unormowanie ogrzewania środków 

transportu (np. przegrzewane przedziały 

PKP w zimie, a także ogrzewanie autobusów 

poza sezonem grzewczym),

– wprowadzenie nowych technologii 

prowadzących do efektywniejszego wyko-

rzystania energii zarówno w gospodarstwie 

domowym jak i w przedsiębiorstwach,

– stosowanie nowych technologii w sys-

temie izolacji i dociepleń budynków,

– reorganizację transportu towarowego 

i osobowego w miastach,

– większe zastosowanie w komunikacji 

transportu rowerowego (co w przypadku 

Wrocławia staje się coraz bardziej realne 

przy rosnącej liczbie ścieżek rowerowych).

Pojawiły się też głosy przeciw stosowa-

niu np. oświetlenia rowerowego na baterie 

(co prawda zastosowanie tradycyjnego dy-

nama wymaga zwiększenia wysiłku, jednak 

zwiększa siłę mięśni i pozwala także schud-

nąć). Interesująco został przedstawiony 

wpływ pozyskiwania i wykorzystywania 

energii na środowisko naturalne (efekt cie-

plarniany, degradacja środowiska przy po-

zyskiwaniu kopalin itp). Wnioski popierane 

były badaniami przeprowadzonymi we wła-

snych domach pod kątem zużycia energii 

przez domowników i sprzęt gospodarstwa 

domowego.

P raca nad projektem nie jest łatwa. Wy-

maga dużego zaangażowania nauczy-

ciela w przygotowanie założeń projektu, 

a następnie poświęcenia czasu na przedsta-

wienie go (co przy okrojonym wymiarze 

godzin jest bardzo trudne). Rezultaty jednak 

są wspaniałe.

Szczególnie cenne jest zainteresowanie 

uczniów oraz pobudzenie drzemiących w nich 

możliwości. Wspólna praca, poszukiwanie 

informacji, a potem ich opracowywanie 

bardzo integrują uczniów, uczą podejmowa-

nia decyzji i brania za nie odpowiedzialno-

ści. Bardzo istotne jest to, że uczniowie, do 

tej pory mało aktywni, mający problemy 

w komunikowaniu się z grupą, nabierają 

odwagi i potrafią się otworzyć. Myślę, że 

w dużej mierze sprawia to możliwość wy-

boru formy wypowiedzi oraz identyfikowa-

nie się z podjętym samodzielnie tematem. 

Sposób prezentacji czasami był bardzo od-

mienny od zwykle stosowanego w szkole. 

Najczęstszą formą były plakaty, jednak była 

też zaaranżowana dyskusja po przedstawie-

niu wyników zużycia energii, skecze oraz 

„burza mózgów” na temat realnych możli-

wości zużycia energii.

Mimo, że realizacja projektu jest proce-

sem długotrwałym, wymagającym czasu 

i zaangażowania, zachęcam nauczycieli do 

podjęcia prób stosowania go. Forma ta po-

zwala na lepsze poznanie swoich uczniów, 

umożliwia większą samodzielność w poszu-

kiwaniu wiedzy, a ponadto daje ogromną 

satysfakcję dzieciom mogącym zaprezento-

wać się na forum klasy i szkoły.

 mgr Agata Zarzycka
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Jak oszczędzać energię?
Teraz jest już wszystko jasne!
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P ogrążona w swoich myślach i pracy nie 

zauważyłam, że sąsiad jest w ogródku 

i robi coś, czego nie rozumiem. Posypuje 

bardzo różne punkty, niemające ze sobą lo-

gicznego związku, jakimś białym proszkiem. 

To tu... to tam... przy murze, na środku ścież-

ki, na grządce, koło komórki i w wielu innych 

miejscach. Może to jest jakiś super środek 

odstraszający np. koty?! Nie mogąc się po-

zbyć kocich natrętów, traktujących mój 

ogródek jak lokalny szalet, też w tym roku 

wykosztowałam się na jakiś środek „anty”. 

Kupiony przeze mnie jest jednak też „antyp-

som”, a sąsiad ma psa – dokładnie jak radził 

w telewizji pan Gucwiński: „najlepiej mieć 

swoje zwierzę, a inne nie będą przychodzić”. 

Ta rada się jednak nie sprawdza, bo czy mój 

żółw to nie zwierzę? A koty sobie z niego 

nic nie robią. Tylko on, biedaczek, musi uwa-

żać, żeby nie rozwalcować po trawniku tego, 

stawiają, bo by się nie domył. Pew-

d ma podobne problemy, bo posy-

mś teren swojego ogrodu.

podszedł bliżej, zapytałam, co robi.

Okazało się, że ma już tak dość mrówek, że

wypowiedział im wojnę na wszystkie dostęp-

ne mu sposoby. Aktualnie wypróbowuje 

wapno, którym posypuje, a następnie psika 

wodą miejsca, gdzie kręcą się te pracowite 

owady. „Może skuteczniejsze od wapna by-

łyby markowe perfumy” przemknęło mi przez 

myśl. Przypomniała mi się prelekcja zafascy-

nowanego mrówczą produkcją feromonów 

kolegi, zajmującego się chemią, „która nie 

tylko nie truje, ale dzięki której przyroda 

żyje”. Opowiadał o tym, jaką moc mają róż-

ne zapachowe substancje wytwarzane i roz-

poznawane jako swoisty język przez różne 

gatunki. Ja też mam mrówki w ogrodzie, 

a nawet od czasu do czasu w kuchni, i też 

jakoś z nimi walczę – ale nie tak brutalnie, 

żeby je wapnem gasić! Najbardziej drastycz-

ną bronią, jaką stosuję jest to, w co wyposa-

żyła mnie sama natura, a więc mój palec.

W tym roku mrówki zadziwiły mnie 

bardzo. Zastanawiałam się, skąd one wiedzą, 

że jest 21 marca i zaczyna się wiosna? Bo 

w kuchni to ja je mam tylko od wiosny do 

jesieni. Trwa to od kilku lat i chyba umiem 

już z nimi żyć. W tym roku jednak mnie 

Sadzę pelargonie na balkoniku przy wejściu do domu. Marzy mi się mocno 

ukwiecone wejście do domu, ale jest on położony tak, że posadzone tu 

rośliny źle rosną z powodu szalejących przeciągów. Pomiędzy pelargonie, 

które są podobno bardzo odporne na różne pogodowe przeciwności, wsa-

dziłam też mrozy, czyli jak je inni nazywają – starce. Są to wyjątkowo 

wytrzymałe rośliny, więc może oprą się wiatrom i będą ładnie rosły?..

MARIA KUŹNIARZ
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zaskoczyły. Dotychczas było tak, że jak się 

zrobiło ciepło, to pojawiały się w coraz licz-

niejszych grupkach, wędrując swoimi ścież-

kami albo do kubełka ze śmieciami, albo do 

cukierniczki, albo do soku, który wywęszy-

ły itp. Ja im te ścieżki plątałam, przecierając 

jakimś środkiem czystości o silnym zapachu. 

Czasem ze stoickim spokojem przyglądałam 

się, jak pierwsza z nich, która 

trafia na to miejsce, nagle staje, 

rozglada się, węszy, bo „coś tu 

nie tak”... Nadchodzi następna 

i następna. Wygląda to tak, jakby 

się naradzały, co zrobić i jakoś 

po swojemu problem rozwiązują, 

bo – albo ja nie sięgam po palec, 

albo robią sobie nową ścieżkę, 

obchodząc przeszkodę. Uważam, 

że w domu są nawet pożyteczne, 

bo mobilizują nas do tego, żeby 

na noc nie zostawiać brudnego 

blatu. Tak nas wyćwiczyły, że 

nawet zimą o tym pamiętamy. 

Tym większe było moje zdziwie-

nie, gdy rano 21 marca zastałam 

w kuchni na czyściutkim blacie 

kilkanaście rozbieganych mró-

wek, które czegoś szukały. Tro-

chę mi ich żal, bo stały się ofia-

rami myjki do naczyń, która 

wpadła mi w rękę, ale wrażenie, 

jakie na mnie wtedy wywarły, 

trwa do dziś! Nawet je lubię i je-

śli tylko zachowują umiar, to je 

akceptuję nawet w kuchni. Są 

towarzystwem, które nie prze-

szkadza i nie marudzi, a ja nie 

czuję się tak samotna, przygotowując posił-

ki. Nie mogłabym żyć tak, jak ta pszczoła, 

która osiedliła się przed laty we framudze 

okna na naszym balkonie. Często o niej 

myślę, jaka jest dzielna, że sobie tak sama 

radzi. Zastanawiam się, ileż ona może mieć 

lat? A może to już nie ta sama, tylko jej 

córka albo wnuczka?

S tanowczo za mało wiem o pszczołach, 

pomimo, że w dzieciństwie często 

uczestniczyłam w miodobraniu, dokarmia-

niu pszczół syropem z cukru czy łapaniu 

uciekającego roju. Ten ostatni element z li-

sty prac pszczelarza szczególnie mnie fa-

scynował, bo następował bez przygotowań, 

całkiem nagle. Tato w pośpiechu zgarniał 

nas, dzieci i rozdawał zadania. Jednemu 

wtykał gumowy wąż do podlewania z na-

kazem pozorowania deszczu, innemu luster-

ka z poleceniem „puszczaj zajączki w kie-

runku kłębiących się pszczół”, a jeszcze 

innemu zlecał walić młotkiem w jakiś po-

dwórkowy złom i robić dużo hałasu. No 

i kazał uważać, by nie znaleźć się zbyt blisko 

uciekających pszczół... Te wszystkie zabie-

gi nas dziwiły, ale wyjaśniono nam, że 

chodzi o to, by pszczoły zmylić, by pomy-

ślały, że idzie burza i usiadły gdzieś, osła-

niając sobą królową roju. Taką pszczelą kulę 

zgarnia się do specjalnego pojemnika i prze-

nosi do pustego ula. Cała akcja łapania 

rójki to nie byle co! Zdarza się, że rój sobie 

usiądzie w jakimś dziwnym miejscu i w ża-

den sposób nie można go stamtąd zgarnąć. 

Dobrze pamiętam, jak tato ze swoimi kole-

gami pomagał sąsiadce zebrać rójkę z siat-

ki okalającej jej ogród. Ponieważ nie mieli 

pewności, czy udało im się zgarnąć też kró-

lową, wysypali pszczoły w małej zamknię-

tej komórce na stół i przeglądali, czy jest 

wśród nich ta najważniejsza pszczoła. Potem 

tato przyniósł ją na chwilę do domu w słoiku 

i wtedy pierwszy raz w życiu widziałam tę 

niesamowitą pszczołę. Boże, jaka była pięk-

na! A w tej jej piękności najważniejsze było 

zapewnienie taty, że królowa roju 

„nie gryzie”, tylko znosi jajecz-

ka na te pszczoły, które robią 

miód. Tylko z niektórych, nieza-

płodnionych jajeczek lęgną się 

haploidalne trutnie, które ze 

względu na swój garnitur chro-

mosomowy występują nie tylko 

w ulach, ale i... w testach na me-

dycynę. Tego jednak dowiedzia-

łam się znacznie później. Z dzie-

ciństwa pamiętam, jak zaczajeni 

z tatą podglądaliśmy nasze trut-

nie, stojące na straży u wylotu 

ula i przepędzające obcych. Były 

naprawdę dzielne!

T o prawie cała moja wiedza 

o pszczołach. Moja prywat-

na pszczoła samotnica, do której 

bardzo już przywykłam (i chyba 

ona do nas też), prowadzi bardzo 

pracowity tryb życia. Jest dla 

mnie wielką zagadką, tajemnicą. 

Wciąż sobie obiecuję, że znajdę 

jakąś literaturę i zgłębię tajem-

nice jej życia. Widujemy się 

często, bo jak wylatuje po pyłek 

albo wraca do domu, to się spo-

tykamy. Gdy przypadkiem stoję na jej drodze, 

wiruje w powietrzu, tak jakby się obawiała 

czy to tu, a może w obawie przed niebezpie-

czeństwem. Jednak po chwili przelatuje tuż 

obok mnie, biorąc kurs na szparę w obudo-

wie okna, gdzie znika, a mnie zżera cieka-

wość, co ona tam w środku robi. Bywa, że 

wraca do domu bardzo ciężko objuczona 

skarbami. Jej odnóża oblepione są najczęściej 

czymś kremowym lub żółtym. Po pewnym 

czasie wylatuje i znika gdzieś w dali, by 

bezbłędnie trafić z powrotem w szparę okna

mojego i swoje

Maria Kuźniarz

fo
t. R

y
sza

rd
 K

ry
za



ADRESY KÓŁ TERENOWYCH

 1. Koło Miejskie we Wrocławiu (I) – prezes dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn

tel. (0-71) 347 14 45, ul. marsz. J. Piłsudskiego 74, p. 312 c, 50-020 Wrocław

 2. Koło „Zielony Muchobór” (IV) – prezes Marianna Gidaszewska

tel. (0-71) 357 18 75, ul. Klecińska 134/3, 54-412 Wrocław

 3. Koło Doliny Białej Lądeckiej (V) – prezes mgr Janina Olkiewicz-Kelner

tel. (0-74) 814 63 21, ul. Kolejowa 4/5, 57-540 Lądek Zdrój

 4. Koło w Nowej Rudzie (VI) – prezes mgr Julian Golak

tel. (0-74) 872 46 24, ul. Bohaterów Getta 4/6, 57-400 Nowa Ruda

 5. Koło w Opolu (VII) – prezes inż. Remigiusz Jurek

tel. (0-77) 445 92 55, ul. Piotrowska 7d/3, 45-323 Opole

 6. Koło w Oławie (VIII) – prezes mgr inż. Ewa Perska

tel. (0-71) 313 81 84, ul. 3 Maja 18E (ZSP Nr 2), 55-200 Oława

 7. Koło „Głogów” w Głogowie (IX) – prezes mgr Sławomir Bączewski

tel. (0-76) 833 38 57, ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów

 8. Koło Gminne „Żuraw” w Rudnej Wielkiej (X) – prezes inż. Zbigniew Lasak

tel. (0-65) 543 60 26, Rudna Wielka 5, 56-210 Wąsosz

 9. Koło przy Uniwersytecie Wrocławskim (XII) – prezes mgr Magdalena Michalska

ul. Kanonia 6/8 (Instytut Botaniki), 50-328 Wrocław

 10. Koło w Legnicy (XIV) – prezes mgr inż. Eugenia Rurak

tel. (0-76) 855 04 18, ul. Pomorska 19, 59-220 Legnica

 11. Koło przy PW we Wrocławiu (XV) – prezes dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

tel. sł. (0-71) 347 14 74, ul. marsz. J. Piłsudskiego 74, p. 312 c, 50-020 Wrocław

 12. Koło „Knieja” w Skokowej (XVI) – prezes Zbigniew Nawojczyk

tel. (0-71) 312 65 25, ul. Dworcowa 1, 55-310 Prusice

 13. Koło przy NOT we Wrocławiu (XVII) – prezes mgr inż. Jerzy Ustasiak

tel. (0-71) 343 32 85, ul. Rejtana 8/8, 50-015 Wrocław

 14. Koło „Fundacja” (XVIII) – prezes dr n. med. Halina Strugała-Stawik

tel. (0-76) 852 46 61, ul. Okrzei 10, 59-220 Legnica

 15. Koło w Chojnowie (XXI) – prezes mgr Włodzimierz Zatorski

tel. (0-76) 817 73 91, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

 16. Koło w Szklarskiej Porębie (XXII) – mgr inż. arch. Roland Kacperski

tel. (0-75) 717 25 16, ul. Jedności Narodowej 5, 58-580 Szklarska Poręba

 17. Koło w Chocianowie (XXIII) – prezes mgr inż. Danuta Cyrulik

tel. (0-76) 818 58 27, ul. Słoneczna 3, 59-141 Chocianów

 18. Koło w Lubinie (XXIV) – prezes mgr inż. Stanisław Glonek

tel. (0-76) 844 72 44, ul. Jana Pawła II 70, 59-300 Lubin

 19. Koło „Włodarz-Ostoja” w Głuszycy (XXV) – 

prezes mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka

tel. (0-74) 845 64 81, ul. Parkowa 9 (Zespół Szkół), 58-340 Głuszyca

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI 
POLSKIEGO KLUBU 
EKOLOGICZNEGO

ul. marsz. J. Piłsudskiego 74 p. 312 c
50-020 Wrocław

tel./fax (0-71) 347 14 45, tel. (0-71) 347 14 74
e-mail: klub@eko.wroc.pl

www.ekoklub.wroclaw.pl

ZARZĄD OKRĘGU

dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
prezes, tel. (0-71) 320 64 60

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
wiceprezes, tel. (0-71) 320 68 62

mgr Krystyna Haladyn
wiceprezes, skarbnik, tel. (0-71) 340 78 90

dr inż. Ryszard Radomski
sekretarz, tel. (0-71) 329 97 18

mgr Piotr Ropuszyński
sekretarz, tel. kom. 0-601 461 011

mgr inż. Stanisław Glonek
członek, tel. (0-76) 844 72 44

dr Krzysztof Świerkosz
członek, tel. kom. 0-601 354 328

KOMISJA REWIZYJNA

prof. dr hab. inż. arch. Miron Sikorski
przewodniczący, tel. (0-71) 372 61 45

mgr inż. Teresa Karasek
wiceprzewodnicząca, tel. (0-76) 833 38 57

mgr inż. Henryk Słotwiński
członek, tel. (0-76) 818 85 39

mgr Ewa Gojdź-Czupry
członek, tel. (0-71) 347 84 83

mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka
członek, tel. (0-74) 845 64 81

SĄD KOLEŻEŃSKI

mgr inż. Adolf Sapkowski
przewodniczący, tel. (0-71) 784 48 68

doc. dr Ludwik Wójcik
wiceprzewodniczący, tel. (0-71) 348 17 71

mgr inż. Danuta Cyrulik
sekretarz, tel. (0-76) 818 58 27

dr inż. Józef Cebula
członek, tel. (0-71) 351 06 09

dr inż. Zdzisław Matyniak
członek, tel. (0-71) 330 30 50

BIURO ZARZĄDU OD PKE

mgr inż. Bogna Kowalik

wtorki, środy 1500–1900, 
piątki 900–1400

BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA

dr Maria Przybylska-Wojtyszyn

Zapraszamy w każdy wtorek w godz. 
1600–1800 w siedzibie PKE OD!
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