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21 maja zmarł dr inż. Ryszard Radomski – 
sekretarz Zarządu Okręgu Dolnośląskiego 
Polskiego Klubu Ekologicznego. Poprzed-
niego dnia brał czynny udział w zorga-
nizowanym przez Klub seminarium i nic 
nie wskazywało na to, że widzimy się po 
raz ostatni. Żal i ogromne zaskoczenie!

Ryszard urodził się 4 kwietnia 1941 r. 

w Samborze, wychował się w Opolu, studia 

chemiczne ukończył na Politechnice Wrocław-

skiej w roku 1965, a doktorat – w roku 1973. 

Później pracował jako adiunkt w Instytucie 

Chemii Organicznej i Fizycznej, a następnie, 

przez prawie 30 lat, w Instytucie Chemii Fi-

zycznej i Teoretycznej. Dał się poznać jako 

znakomity konstruktor aparatury fizykoche-

micznej. Opracował m.in. elektrochemiczny 

miernik uniwersalny, znany w Polsce jako 

EMU – uniwersalne narzędzie pomiarowe, 

licząca się konkurencja dla trudno dostępnych 

wtedy przyrządów zagranicznych. Za działal-

ność naukową otrzymał Nagrodę Ministra, był 

nagradzany wielokrotnie nagrodami Rektora, 

został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 

i Złotą Odznaką Politechniki.

Na szczególną uwagę zasługuje jego dzia-

łalność społeczna w Polskim Klubie Ekolo-

gicznym. W latach osiemdziesiątych, po sta-

nie wojennym, był członkiem-założycielem 

Koła PKE przy Politechnice Wrocławskiej, 

które od razu rozwinęło intensywną, nieza-

leżną od władz politycznych, działalność, co 

wtedy niechętnie było widziane. Koło wzięło 

się za Siechnice – dla władz temat tabu, dla 

społeczeństwa walka z realnym zagrożeniem 

ze strony huty chromu „Siechnice”, pracującej 

bez żadnych zabezpieczeń („dorobek PRL-u”) 

i zatruwającej tereny ujęć wodociągowych 

Wrocławia. Udało się nam wtedy połączyć 

działalność podziemną i oficjalną. WIP (or-

ganizacja Wolność i Pokój) organizowała co 

miesiąc tzw. czarne marsze przeciwko hucie, 

a Polski Klub Ekologiczny dostarczał materiału 

merytorycznego do ulotek o wpływie huty na 

środowisko i zagrożeniach dla ludzi, w czym 

duży wkład miał kol. Rysio Radomski.

Kol. Radomski brał czynny udział w or-

ganizacji przełomowego seminarium, poświę-

cone wpływowi huty „Siechnice” na zdrowie 

mieszkańców. Był też jednym z prowadzących 

obrady tego seminarium. Nabita sala Senatu 

Politechniki, od rana do późnego wieczora 

referaty i dyskusja, wypowiedzi nareszcie bez 

cenzury. Ryszard był jednym z tych, którzy 

obalali argumenty dyrekcji huty o jej rzeko-

mej nieszkodliwości. A później, gdy w Polsce 

nastąpiły przemiany polityczne był tym, któ-

ry w różnych komisjach urzędów wojewódz-

kiego i miejskiego z udziałem zwolenników 

(jeszcze!) huty, najczęściej przejmował cały 

ciężar dyskusji merytorycznej na temat za-

grożeń. Argumentował spokojnie, logicznie 

wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie. 

Takim go wtedy zapamiętałem. 

Był również aktywny w wielu innych dzia-

łaniach Klubu, jak np. udział w spotkaniach na 

temat zagrożeń środowiska ze strony zakładów 

przemysłowych we Wrocławiu. Czasy były wte-

dy ponure, SB często śledziła takie spotkania 

i odwaga była w cenie. Później, w wolnej już 

Polsce, gdy działalność Klubu także się zmie-

niła z kontestującej poczynania władz, na reali-

zację proekologicznych projektów, na Ryszar-

da zawsze można było liczyć, na jego wiedzę, 

opinię i mądre rady. W latach 2003–2005 zo-

stał wybrany do Zarządu OD PKE, w którym 

pełnił funkcję sekretarza.

Ryszard brał czynny udział działalności 

Klubu na różnych polach. M in. był przed-

stawicielem Polskiego Klubu Ekologicznego 

w Koalicji „Rowerowy Wrocław”, która stała 

się w ciągu 4 lat partnerem dla władz i urzę-

dów miejskich w rozwiązywaniu problemów 

rozwoju tras rowerowych we Wrocławiu.

Był dobrym człowiekiem. Zawsze szcze-

ry, uprzejmy i koleżeński. Punktualny, solid-

ny, chętnie dzielił się swoją wiedzą z innymi. 

W naszej pamięci, w naszych sercach pozo-

staniesz, Rysiu, na zawsze!

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

WSPOMNIENIA...

RYSZARD RADOMSKI
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P oczątkowo „Majówki w Głuszycy” mia-

ły na celu promocję gminy oraz zwróce-

nie uwagi mieszkańców regionu na proble-

matykę ochrony środowiska, zwłaszcza na 

propagowanie zasad zrównoważonego roz-

woju. Ma to szczególne znaczenie dla gminy 

o dużych walorach turystycznych, jaką jest 

Głuszyca. To samo dotyczy również gmin 

przyległych. 

Nie całkiem sensowne jest jednak prze-

konywanie dawno przekonanych. Trudno jest 

też przekonywać nieprzekonanych, jeśli nie 

ujawniają swych poglądów, a w ogóle naj-

częściej są nieobecni. Z tego powodu zrezy-

gnowaliśmy z sobotniej przedpołudniowej 

części seminaryjnej, co potencjalni refe-

renci przyjęli ze zrozumieniem. Omawia-

nie spraw klubowych i wymianę doświad-

czeń ze współpracującym z nami Komitetem 

Obrony Praw Mieszkańców Wałbrzycha prze-

nieśliśmy zatem w plener i to... za granicę, 

nie tylko gminy, ale i państwa. Podejrzliwi 

twierdzili, że to ze względów na bezpieczeń-

stwo i dla ochrony poufności poruszanych 

tematów. Może coś w tym było, zwłaszcza 

jeśli chodzi o ujawnioną w gospodzie przy 

knedlikach informację, że obecnie Miłości-

wie Nam Panujący Prezes Wojtyszyn nie bę-

dzie w następnej kadencji pełnił swojej misji, 

ponieważ nie będzie kandydował. Protestom 

i powszechnemu oburzeniu nie było końca, aż 

do postawienia wszystkim majówkowiczom 

przez sprawcę zamieszania kolejki zimnego 

czeskiego piwa. Czy byliśmy świadkami na-

rodzenia się nowej, świeckiej tradycji majów-

kowej? Tę kwestię rozstrzygnie w przyszło-

ści Prezes Mikłaszewski, miejmy nadzieję, 

że twierdząco.

W  sobotni ranek (czyli tuż przed godziną 

1100) wsiedliśmy do zamówionego auto-

busu, kierując się w stronę przejścia granicz-

nego w Golińsku. Celem było Skalne Miasto 

(Skały Adrszpaskie). Ten obszar północnych 

Czech to jedna z większych atrakcji przyrod-

niczo-krajobrazowych w Europie znajdująca 

się zaledwie kilka kilometrów od granicy. bar-

dzo daleko. Mamy tutaj jakby dwa w jednym: 

nasze Błędne Skały i Skalne Grzyby, tyle że 

kilkanaście razy większe. Analogia jest pełna, 

bo jest to ta sama formacja geologiczna, wspa-

niałe formy skalne wyerodowane w miękkim 

piaskowcu, usytuowane pomiędzy Górami Sto-

łowymi a Zaworami po polskiej stronie.

Po jeziorku Adrszpaskim można popły-

wać tratwą, czyli tzw. „promem” – do wybo-

ru – Titanic i Estonia. Z czeskim kapitanem 

i załogą oczywiście. Nie wszyscy majówko-

wicze zainteresowali się tą czeską ofertą ma-

rynistyczną, wyglądającą na klasę maturalną 

w Szkole Przetrwania. Wzorową odwagą i wy-

trwałością wykazał się tylko Prezes Wojty-

szyn. Reszta po prostu przestraszyła się – nie 

ustalono czy bardziej choroby morskiej, czy 

długiej na 100 m kolejki do kasy.

Zaskakujący, ale tylko pozornie, jest fakt, 

że walorom krajobrazowym Skalnego Mesta 

nie odpowiada jakieś nadzwyczajne bogac-

two flory, a tym bardziej fauny. Sprawia to 

specyficz ny chłodny mikroklimat oraz kon-

figuracja terenu – wąskie, głębokie wąwozy, 

szczeliny, brak otwartych przestrzeni. Brak 

ptaków (zapewne za wyjątkiem kilku noc-

nych drapieżników) i ich śpiewu robił nieco 

przygnębiające wrażenie.

Oprócz walorów estetycznych przyglą-

daliśmy się również organizacji ochrony 

przyrody i ochrony krajobrazu po stronie 

Po raz piąty odbyła się coroczna impreza plenerowa pod nazwą „Majówka w Głuszycy”, tym razem z kilkutygodnio-

wym opóźnieniem (18–19 czerwca 2005 r.). Jednak ze względu na piękną pogodę, naprawdę warto było poczekać!

WŁODZIMIERZ BRZĄKAŁA

Czerwcowa majówka w GłuszycyCzerwcowa majówka w Głuszycy
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Skalne Miasto, CzechySkalne Miasto, Czechy
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czeskiej. Praktycznie cały obszar na pół-

nocny wschód od linii Kudowa – Lubawka, 

w okolicy miast Broumov, Teplice i Police, 

został objęty ochroną w postaci jednego du-

żego obszaru chronionego krajobrazu (około 

15 na 20 km), z wydzielonymi kilkudziesię-

cioma rezerwatami przyrody i pomnikami 

przyrody. Skalne Miasto jest właśnie takim 

dużym (około 4 x 7 km) rezerwatem przyro-

dy (Národní Přírodní Rezervace), a nie np. 

parkiem narodowym, jak można byłoby ocze-

kiwać przez analogię z pobliskim Parkiem 

Narodowym Gór Stołowych. Łącznie z Par-

kiem Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich 

i nieodległym Parkiem Krajobrazowym Gór 

Sowich powstał system obszarów chronionych 

o znaczeniu ponadregionalnym.

Organizacja obsługi turystów dorównuje 

poziomowi atrakcji przyrodniczo-krajobrazo-

wych, a liczne muzea, dobrze utrzymane zam-

ki i malownicze rynki miejskie w promieniu 

kilku czy kilkunastu kilometrów są cennym 

uzupełnieniem, którego niestety trochę brakuje 

po stronie polskiej. Gospody i kuchnia czeska 

– to już rzecz gustu, ale majówkowicze nie na-

rzekali, wręcz odwrotnie. W drodze powrotnej 

odwiedziliśmy Sokołowsko, małą miejscowość 

niedaleko Mieroszowa, usiłującą zachować swój 

uzdrowiskowy charakter pod naporem zbliża-

jącego się kamieniołomu. Kiedyś nazywane 

„polskim Davos”, ponieważ w niepowtarzal-

nym mikroklimacie górskim leczono z dużym 

powodzeniem choroby płuc – i to już od połowy 

XIX w. Na początku XX w., z myślą o licznych 

kuracjuszach zza wschodniej granicy, wybu-

dowano w Parku Zdrojowym małą cerkiew, 

która pełni swoją funkcję do dziś (akurat tra-

filiśmy na nabożeństwo). Ten zabyt-

kowy obiekt wyszedł z wielu opresji, 

jak podłożenie ognia i – chyba jesz-

cze groźniejszej – sprzedaży z prze-

znaczeniem na... prominencki domek 

letniskowy. Czasu nie da się cofnąć, 

ale niektóre decyzje na szczęście tak. 

Sobotni wieczór, podobnie jak przed 

rokiem, był poświęcony prezentacji 

przezroczy, ukazujących piękno Ziemi 

Wałbrzyskiej i jej walory przyrodni-

cze. W roli autora zdjęć i niezrówna-

nego prelegenta wystąpił nasz Gość 

– Krzysztof Żarkowski.

N a niedzielne przedpołudnie za-

planowaliśmy 14-kilometrową 

wycieczkę pieszą do pobliskiej Je-

dlinki, jednak dla niektórych dzień 

zaczął się znacznie wcześniej. Spo-

rą sensację wśród tubylców idących 

do kościoła wzbudził kolega Aure-

liusz Mikłaszewski, którego widzia-

no wcześnie rano klęczącego na łące, z głową 

tuż nad ziemią. Po bliższym zbadaniu spra-

wy okazało się, że miał w rękach aparat fo-

tograficzny, z którym „polował” na góskie 

kwiaty. Niektórzy, nie widząc jego sprzętu, 

być może pomyśleli: „Czy on nie za wcze-

śnie się modli?..”

W Jedlince zwiedziliśmy zniszczony pałac 

poddawany obecnie pracom zabezpieczają-

cym. To trudne zadanie wziął na siebie jego 

nowy właściciel. Oby ten remont zakończył się 

sukcesem! Przybędzie nam wtedy w okolicy 

atrakcja na miarę Kraskowa czy może nawet 

Krzyżowej. Majówkę tradycyjnie zakończyli-

śmy na łowisku Złota Woda, znacząco zmniej-

szając liczebność populacji pstrąga.

Włodzimierz Brząkała

Sekretarz Koła PKE w Głuszycy

PS. Szczególne podziękowania należą się 

Prezesowi Koła w Głuszycy – pani Magda-
lenie Styś-Kruszelnickiej za sprawne zor-

ganizowanie imprezy, gościnność i wspa-

niałości kulinarne oraz panu Krzysztofowi 
Żarkowskiemu za piękną prezentację prze-

zroczy i fachowy komentarz przyrodniczy 

w Skalnym Mieście.
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Na łowisku Złota Woda
zmniejszamy populację pstrąga...

Na łowisku Złota Woda
zmniejszamy populację pstrąga...

Chwila odpoczynku
w Skalnym Mieście (Czechy)

Chwila odpoczynku
w Skalnym Mieście (Czechy)
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w Sokołowsku

Cerkiew w Parku Zdrojowym
w Sokołowsku
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T emat seminarium brzmiał może zbyt 

szumnie, natomiast jego cel był bardzo 

prosty. Organizatorzy i uczestnicy semina-

rium pragnęli swoimi argumentami przeko-

nać władze miasta Wrocławia oraz przed-

stawicieli SANEPID-u i Inspekcji 

Handlowej, do sensowności orga-

nizacji Zielonego Targu w centrum 

Wrocławia.

Pomysł ten jest częścią projektu 

„Wspieranie lokalnej Agendy 21”, 

realizowanego wspólnie przez Okręg 

Dolnośląski Polskiego Klubu Eko-

logicznego i Niemiecką Fundację 

Europejskiego Dziedzictwa Przyrody 

EURONATUR, przy finansowym 

wsparciu Niemieckiej Federalnej 

Fundacji Środowiska (DBU). Jed-

nym z istotnych celów tego projektu 

jest wspieranie drobnych rolników 

z regionu w sprzedaży ich produk-

tów w dużej aglomeracji miejskiej, 

gdzie siła nabywcza jest znacznie 

większa niż w małych miastecz-

kach, gdzie większość mieszkań-

ców posiada przydomowe ogródki. 

Jest to wyjście naprzeciw wyzwa-

niom gospodarki rynkowej, z któ-

rą najtrudniej radzą sobie właśnie 

drobne gospodarstwa rolne, pro-

dukujące niewiele ponad własne potrzeby. 

Czyli, z jednej strony ukłon w kierunku 

„naszych” rolników, a z drugiej – w stronę 

mieszkańców Wrocławia, którzy mają pra-

wo wybierać, czy chcą żywić się tanimi, ale 

za to jałowymi owocami i warzywami z po-

tężnych supermarketów, czy kupować nieco 

droższe, ale za to świeże i dorodne produkty 

na zielonym targu od „swoich”. Cykliczne, 

odbywające się tylko w jeden dzień w tygo-

dniu, targi rolne są wielką atrakcją 

u naszych zachodnich sąsiadów. Za-

równo w małych miasteczkach jak 

i większych miastach, w centralnie 

położone i ogólnie dostępne miej-

sce (zawsze to samo) zjeżdżają się 

raz w tygodniu rolnicy producenci 

z całego regionu. W ofercie mają 

wszystkie możliwe, przeważnie se-

zonowe owoce i warzywa, własne 

wyroby wędliniarskie oraz mleczar-

skie, pieczywo, wypieki, a nawet 

ryby i przetwory rybne.

P olski Klub Ekologiczny od pra-

wie 3 lat próbuje przekonać 

władze miasta do wydania zgody 

na podobny, jak na Zachodzie, jed-

nodniowy zielony targ, np. na pla-

cu Solnym czy na Nowym Targu. 

Bez skutku. Ileż to razy słyszeli-

śmy argumenty, że nie można, że 

nie ma odpowiedniej lokalizacji, 

że wykluczone, że w mieście jest 

„wielkie sprzątanie”, tzn. elimino-

MARTA KAMIŃSKA

Wspieranie rolnictwaWspieranie rolnictwa
prośrodowiskowegoprośrodowiskowego
czyli jak Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego walczył 

o możliwość sprzedaży bezpośredniej lokalnych artykułów spożywczych

20 maja 2005 r. na zaproszenie Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego do Wrocławia zjechali przedstawi-

ciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, kółek rolniczych oraz rolnicy, głównie ekologiczni, aby wziąć 

udział w jednodniowym seminarium na temat „Możliwości sprzedaży bezpośredniej lokalnych produktów spożywczych”.

W czasie przerwy w obradach można było 
skosztować przysmaków z gospodarstwa 

ekologicznego państwa Wagnerów

W czasie przerwy w obradach można było 
skosztować przysmaków z gospodarstwa 

ekologicznego państwa Wagnerów
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wanie handlu z historycznego centrum, że 

nikt nie będzie chciał kupować, że rolnicy 

nie będą chcieli sprzedawać, że brudno, że 

bez sensu...itp. 

W naszej ofercie chodzi o coś więcej, niż 

tylko o sprzedaż. Chodzi o wspieranie drob-

nych producentów rolnych, o zapewnienie 

im dodatkowych dochodów, o wyelimino-

wanie pośredników, chodzi o towar świeży, 

„czysty ekologicznie” oraz o ochronę śro-

dowiska przyrodniczego, bo przecież nasi 

rolnicy, szczególnie ci drobni, nie stosują 

nawozów sztucznych, chodzi o budowanie 

i zacieśnianie więzi międzyludzkich i wspie-

ranie więzi lokalnych wśród społeczności 

wiejskiej i na linii sprzedający – kupujący. 

Coraz ważniejszą role odgrywa przecież wie-

dza na temat pochodzenia produktu i prze-

konanie o jego dobrej jakości. A poza tym, 

czyż nie jest sympatycznie przyjść na za-

kupy i po prostu pogadać ze sprzedającym, 

jak ze starym znajomym?

C elem seminarium, zorganizowanego przez 

OD PKE, było przekonanie urzędników, 

że zorganizowanie takiego targu jest możli-

we. Punkt widzenia miasta zaprezentowa-

ny został przez panią Mirosławę Wisłowską 

z Wydziału Rozwoju Regionalnego Depar-

tamentu Infrastruktury i Gospodarki UM. 

Przyznała ona w swojej prezentacji, że handel 

targowiskowy jest nieodłącznym elementem 

życia gospodarczego oraz formą handlu za-

spokajająca potrzeby wielu grup konsumen-

tów, a także elementem dodającym kolorytu 

miastu. Jednakże, jako przykład wzorowego 

targowiska miejskiego, gdzie sprzedają rolni-

cy-producenci, podane zostało centrum hurtu 

rolno-spożywczego, położonego na ul. Kar-

melkowej (rejon węzła bielańskiego) oraz tar-

gowisko na ul. Obornickiej, przy trasie wy-

lotowej z Wrocławia w kierunku Wołowa. 

Przyznam szczerze, że nawet mając samo-

chód do dyspozycji po prostu nie chce mi się 

tam jechać o 5 rano, gdyż targowiska hurtowe 

funkcjonują jedynie do godzin rannych. Jest 

to za wcześnie i za daleko, a co dopiero mają 

powiedzieć osoby łase na świeży i soczysty 

produkt, a niezmotoryzowane. Czeka je go-

dzinna przeprawa przez miasto autobusem. 

Komu by się chciało? Targ przy Obornickiej 

i giełda rolna przy ul. Karmelkowej są do-

brymi punktami dla sklepikarzy i właścicie-

li warzywniaków, którzy mogą tam hurtowo 

kupić towar. Innym, wymienionym targowi-

skiem, typowo rolno-spożywczym jest plac 

Grunwaldzki. Zgadzam się. Mieszkam nie-

daleko, zawsze tam jeździłam chociażby po 

jabłka czy ziemniaki i stale do tych samych 

rolników, gdyż znałam ich „od zawsze”. Tyl-

ko, że zapomniano tu wspomnieć o kwestii 

dość istotnej, a mianowicie, że lada dzień 

plac przestanie istnieć. Teren, na którym od 

lat handlują drobni kupcy, rolnicy, czy zwykli 

działkowcy, jest rezerwą inwestycyjną miasta 

i właśnie poszedł pod młotek. Na tym terenie 

powstanie nowoczesne centrum handlowo – 

usługowo – gastronomiczne. Stragany znikną, 

wreszcie będzie ładnie. Studenci będą cho-

dzić od teraz do restauracji i kin, ale świeżych 

ziemniaków już nie dostaną. Chwilami wy-

daje mi się, że chcąc dogonić Europę lecimy 

przed siebie w owczym pędzie i to z zamknię-

tymi oczami. Na Zachodzie – w Niemczech, 

Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii czy 

Wielkiej Brytanii – zielone targi w centrum 

są na porządku dziennym. Ciągle powsta-

ją nowe. Wszyscy są zadowoleni, również 

turyści, którzy mogą spróbować lokalnych 

smakołyków. A u nas wszystko się likwiduje, 

zamyka, tłumacząc to spełnianiem europej-

skich standardów, podczas gdy cała „stara” 

Europa do tego właśnie powraca. 

Powiało chłodem, gdy referat wygłaszała 

przedstawicielka SANEPID-u. Ogólnie rzecz 

biorąc, nic nie wolno sprzedawać „bezpośred-

nio”. Rolnik musiałby być milionerem, by speł-

nić wszystkie wymogi sanitarno-higieniczne 

i móc sprzedawać swój towar na targowisku 

z nowocześnie wyposażonych oraz spełnia-

jących wszystkie normy i standardy samo-

chodów. Głosy rolników były jednomyślne: 

 „jesteśmy przestępcami i pójdziemy siedzieć, 

bo wszystko co robimy jest niedozwolone”. 

Nie wolno im sprzedawać z własnego samo-

chodu, bo kabina kierowcy nie jest oddzielona 

od bagażnika, a bagażnik jest za mały. Nie 

wolno sprzedawać produktów przetworzo-

nych, jeśli przetwórnia nie spełnia określo-

nych warunków (wielkość, „linia” brudna nie 

może krzyżować się z czystą, stal nierdzewna, 

wszystko łatwo zmywalne itp.). A nasi rolni-

cy nie mają przetwórni, bo gdyby mieli, to 

by byli przedsiębiorcami i zielone targi by 

ich nie interesowały, a produkty przetwarza-

ją w domowych warunkach. W końcu sami 

też z tego korzystają. Oczywiście, nie nale-

ży popadać w skrajności. Rolnik powinien 

być zdrowy, a jego produkt musi być zbada-

ny, czy nie zawiera jakiś groźnych dla życia 

i zdrowia człowieka bakterii. 

Uczestnicy seminarium
wykazali duże zainteresowanie tematem

Uczestnicy seminarium
wykazali duże zainteresowanie tematem
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Dr Grzegorz Russak w sugestywny 
sposób przedstawia wizję ulżenia 
rolnikom i ułatwienia 
konsumentom dostępu
do rodzimych 
produktów rolnych

Dr Grzegorz Russak w sugestywny 
sposób przedstawia wizję ulżenia 
rolnikom i ułatwienia 
konsumentom dostępu
do rodzimych 
produktów rolnych
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Bardzo ciekawy referat przedstawił pan 

Robert Wagner, rolnik ekologiczny z Kotliny 

Kłodzkiej, którego produkty są znane połowie 

Wrocławia. Pan Robert serwuje mianowi-

cie prześwietny chleb żytni, domowe ciasta, 

własny smalec, ogórki kiszone, przetwory 

z warzyw i owoców (na occie jabłkowym) 

na słodko i słono oraz jedyną w swoim ro-

dzaju nalewkę z aronii (część z jego rewe-

lacyjnych wyrobów uczestnicy mieli szansę 

spróbować podczas poczęstunku w przerwie 

między referatami). Z punktu widzenia pra-

wa zarówno przetwórstwo, jak i sprzedaż 

odbywa się nielegalnie. Ale gdyby nie wro-

dzony urok i gadulstwo, ale też fachowość 

i przedsiębiorczość, pan Robert nie miałby 

ani grosza. Jednym z najlepszych źródeł 

dochodów dla rolnika jest właśnie sprze-

daż bezpośrednia. Ważne znaczenie ma też 

bezpośredni kontakt z klientem, który po-

przez spotkania i rozmowy z producentem 

nabiera zaufania do produktu. Dlatego też 

pan Robert bierze udział w każdej możli-

wej imprezie, m.in. w comiesięcznych eko-

jarmarkach, organizowanych przez Dolno-

śląską Fundację Ekorozwoju. Ale Fundacja 

za kilkudniowe udostępnienie specjalnych 

domków życzy sobie 600 zł (za pół domku 

odpowiednio 300 zł). Mało którego rolnika 

na to stać. Dlatego też Fundacja organizuje 

dodatkowo, w ramach ekojarmarku, sprzedaż 

wyrobów rzemieślniczych. Ale z jarmarku 

na jarmark wystawców jest coraz mniej, bo 

okazało się, że plac Nowy Targ, ze wzglę-

du na swoje położenie, wcale się na taki 

jarmark nie nadaje, gdyż kupujących jest 

jak na lekarstwo. Polski Klub Ekologiczny 

pragnie stworzyć zielony targ, raz w tygo-

dniu w centrum miasta, w miejscu licznie 

uczęszczanym przez turystów, ale też przez 

wrocławian, bez żadnych dodatkowych opłat. 

Rolnicy natomiast zobowiązują się do po-

sprzątania terenu po dniu targowym.

Ciekawym referentem, zaproszonym na 

seminarium, był dr Grzegorz Russak, prezes 

Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lo-

kalnego. Pan Russak w szeregu wypowiedzi 

i komentarzy a ostatecznie też w swoim wy-

stąpieniu przekonywał, iż Polska pragnąc za-

chować charakter swojej tradycyjnej i smacz-

nej żywności, musi tworzyć proste miejsca 

sprzedaży produktów rolno-spożywczych. 

Możemy w tym względzie podążać drogą 

francuską czy włoską, udostępniając ekspo-

nowane miejsca w samych centrach miast, 

jak również w najbogatszych dzielnicach na 

targi, które działają w określone dni, w ciągu 

kilku godzin, a następnie znikają tak szybko 

jak się pojawiły. Takie bazary, np. w Pary-

żu, funkcjonują pod napowietrznymi liniami 

metra w godzinach 800–1400, dwie godziny 

przed otwarciem rozkładane są stragany, a zni-

kają godzinę po zamknięciu. We Włoszech 

wszyscy wiedzą, że na centralnych placach 

i niektórych ulicach producenci żywności 

będą ją sprzedawać zawsze w tych samych 

godzinach i dniach. W wielu niemieckich mia-

stach samochody-sklepy wjeżdżają na stary 

rynek miasta i swego rodzaju bazar również 

funkcjonuje regularnie tylko w określonym 

czasie. Polska dziś jest w sytuacji uprzywi-

lejowanej, gdyż możemy wybrać dowolne 

rozwiązanie. W przeciwieństwie do innych 

jesteśmy na początku drogi, po której kraje 

unijne kroczą już dziesiątki lat.

L iczba miejsc sprzedaży, szczególnie 

sprzedaży bezpośredniej, w krajach 

starej Unii zwiększa się, a nie zmniejsza, 

proporcjonalnie do zwiększającego się po-

pytu na taką żywność. Tak więc, lansowany 

przez wielu pogląd, iż likwidacja bazarów 

to dostosowywanie się do norm europej-

skich jest, niezależnie od motywacji takie-

go postępowania, nieprawdziwy i sprzecz-

ny z oczekiwaniami społeczeństwa. Bazary 

jako miejsca sprzedaży naturalnej żywności 

o charakterze produktu lokalnego czy trady-

cyjnego (najlepiej, jeśli są w formie sprze-

daży bezpośredniej) muszą się dostosować 

do europejskich standardów sanitarno hi-

gienicznych, ale jednocześnie powinny być 

rozwijane, a nie likwidowane. 

Liczne głosy za utrzymaniem oraz za 

tworzeniem nowych targowisk i cyklicz-

nych zielonych targów we Wrocławiu, oraz 

zaprezentowane przeze mnie, na koniec se-

minarium, modele funkcjonujących targowisk 

w Niemczech, wydały się przekonać do na-

szych racji urzędników miejskich i pracow-

ników służb sanitarnych. Taki też był cel na-

szego seminarium. Rezultatem seminarium 

było wystosowanie pisma w imieniu wszyst-

kich uczestników do Prezydenta Wrocławia 

oraz Marszałka Województwa Dolnośląskie-

go w celu ponownego rozpatrzenia pomysłu 

regularnych zielonych targów w mieście oraz 

w regionie. Polski Klub Ekologiczny i Wy-

dział Rozwoju Regionalnego UM wyraziły 

chęć szukania kompromisu. Natomiast za-

pomniane tradycje targowiskowe w mieście 

i regionie Wrocławianom i turystom przypo-

mnieć ma wystawa plenerowa, którą OD PKE 

przygotowuje wspólnie z Muzeum Miejskim, 

a którą oglądać będzie można na wrocław-

skim Rynku między 11 a 28 października 

2005 r. Zapraszamy!

Marta Kamińska 

Koordynator projektu OD PKE
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Pan Robert Wagner prezentuje 
certyfikat gospodarstwa ekologicznego, 

pozostali – doskonałą nalewkę 
z aronii, produkcji pana Wagnera

Pan Robert Wagner prezentuje 
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z aronii, produkcji pana Wagnera
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Energia w zrównoważonym rozwoju

Pierwsza zasada ekorozwoju zakłada, że 

przestrzeń ekologiczna Ziemi jest ograniczona. 

Przestrzeń ekologiczna to „całkowita ilość wód, 

drewna i innych zasobów, które można wyko-

rzystać w skali globalnej lub regionalnej:

– nie powodując strat ekologicznych,

– nie naruszając praw przyszłych po-

koleń,

– w sposób zapewniający równe prawa 

do korzystania z zasobów i jakości zuży-

cia wszystkim narodom świata” (Carley M., 

Spapens P., Dzielenie się światem, Białystok –

Warszawa 2000).

Przestrzeń ekologiczną dla energii, w skali 

naszego globu, określa się z wielkości emisji 

gazów cieplarnianych, która powstaje w cza-

sie wykorzystania energii z surowców ko-

palnianych.

Istnieją dwa źródła energii:

– nieodnawialne źródła energii, bazują-

ce na surowcach kopalnych, o ograniczonych 

rezerwach,

– odnawialne źródła energii, które same 

nie powodują emisji gazów cieplarnianych, 

ale oddziaływanie na środowisko związane 

jest np. z użyciem materiałów do ich budowy 

i zajęciem terenu.

Większość naukowców jest przekonana, 

że przekroczyliśmy lub przekraczamy progi 

wykorzystania środowiska, co w przypadku 

braku przeciwdziałania, wywołuje nieodwra-

calne skutki dla naszego globu. Do progów 

tych, w zakresie energii, należą:

– zdolność pochłaniania przez przyrodę 

dwutlenku węgla (CO2), głównego składnika 

gazów cieplarnianych i winowajcę globalne-

go ocieplenia klimatu,

– zubożenie warstwy ozonowej i powsta-

wanie tzw. „dziur ozonowych”,

– zanieczyszczenie powietrza przy grun-

cie (dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pyły 

i inne zanieczyszczenia powietrza).

Jeżeli przekraczanie pierwszego progu 

dotknie przede wszystkim przyszłe poko-

lenia, to drugi i trzeci przekraczany próg, 

wywołując zanieczyszczenia ozonem przy 

gruncie i inne zanieczyszczenia powietrza, 

dotyka nas już teraz.

Czy przestrzeń ekologiczna dotycząca ener-

gii ma swój wymiar? Według zaleceń IPCC 

(Międzynarodowy Komitet Ochrony Klima-

tu Ziemi) sprawiedliwy podział przestrzeni 

ekologicznej dla energii wśród całej ludno-

ści świata daje liczbę 1,7 tony równoważni-

ka emisji CO2 na mieszkańca w ciągu roku. 

Obecną sytuację naszego globu charaktery-

zuje średnia światowa równoważnika emisji 

CO2 w wysokości 2,4 t na mieszkańca, przy 

zaborczym zużyciu energii rocznie w krajach 

Artykuł został wygłoszony na seminarium na temat „Miejsce programu energetycznego w lokalnej Agendzie 21”, 

zorganizowanym przez Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego we Wrocław, w dniu 29 czerwca 2004 r.

Założenia do planu zaopatrzenia gminy w energię 
jako narzędzie kształtowania rozwoju gminy

SŁAWOMIR PASIERB

Ryc. 1.  Miejsce gospodarki energetycznej w zrównoważonym rozwoju
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rozwiniętych takich jak: Ameryka Północna 

(7,3 t), Europa (4,8 t) oraz znacznie mniejszym 

w krajach rozwijających się, takich jak: Chiny 

(1,0 t), Afryka (0,5 t), Indie (0,3). Aby ustabi-

lizować klimat Ziemi na poziomie koncentra-

cji dwutlenku węgla 450 ppm w atmosferze, 

kraje uprzemysłowione muszą do 2050 roku 

kilkukrotnie obniżyć emisję gazów cieplar-

nianych, spełnieniając w ten sposób zalecenia 

Protokołu z Kyoto Konwencji Klimatycznej.

Gospodarka energetyczna jest częścią 

systemu społeczno-gospodarczego, warun-

kującego jej zrównoważony rozwój. Zapro-

ponować można hierarchiczną klasyfikację 

głównych elementów zrównoważonego roz-

woju, co przedstawia ryc. 1.

Powyższa hierarchizacja jest umowna, wy-

nika przede wszystkim z bariery mentalności 

społeczeństw i najbardziej prawdopodobnej 

skuteczności działań. Można piramidę odwró-

cić, stawiając priorytet na kształtowanie spo-

łeczeństw w określonym modelu życia, czego 

żadnej epoce i generacji pokoleniowej w skali 

całego świata się jeszcze nie udało.

Gdzie jest miejsce Polski? Polska z 

zużyciem energii i emisją gazów cieplar-

nianych w ilości 8,3 t CO2 na mieszkańca 

jest przeszło trzykrotnie wyżej od średniej 

światowej i na poziomie porównywalnym 

do wielu rozwiniętych krajów Unii Euro-

pejskiej. Niestety, przy znacznie niższym 

produkcie krajowym brutto PKB w Polsce, 

produktywność energii jest, w stosunku do 

krajów Unii Europejskiej, około 2–4-krot-

nie niższa, a emisyjność polskiej gospodar-

ki 2–4-krotnie wyższa. Mamy więc jeszcze 

dużo do zrobienia.

Prawne miejsce zrównoważonego 
rozwoju lokalnej gospodarki 
energetycznej w założeniach do planu 
zaopatrzenia gminy w energię

Ustawa Prawo energetyczne, delegując na 

gminy obowiązek organizacji i planowania 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe, ustala pewien standardo-

wy zakres opracowania projektu założeń 

do planu zaopatrzenia gminy w energię. 

Ten zakres, uwzględniając ostatnią noweli-

zację wymienionej ustawy, przedstawia się 

następująco:

– ocena stanu aktualnego i przewidywa-

nych zmian zapotrzebowania na ciepło, ener-

gię elektryczną i paliwa gazowe,

– przedsięwzięcia racjonalizujące użyt-

kowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych,

– możliwości wykorzystania istniejących 

nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i ener-

gii z uwzględnieniem energii elektrycznej 

i ciepła wytwarzanych z odnawialnych źró-

dłach energii, energii elektrycznej wytwa-

rzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła 

oraz zagospodarowania ciepła odpadowego 

z instalacji przemysłowych,

– zakres prowadzonej współpracy z in-

nymi gmi nami.

Mamy więc elementy zrównoważonego 

rozwoju gospodarki energetycznej, jak na przy-

kład racjonalizację zużycia energii, w tym 

efektywne wykorzystanie energii oraz wyko-

rzystanie odnawialnych źródeł energii. 

W latach 90. ubiegłego stulecia Fundacja 

na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Ener-

gii prowadziła szeroką edukację i promocję 

„Zintegrowanego panowania zasobów energii”, 

które jest adekwatnym mechanizmem reali-

zacji zrównoważonego rozwoju gospodarki 

energetycznej, również na poziomie gminy. 

Zintegrowane planowanie gospodarki ener-

getycznej dąży do równowagi ekonomicznej 

miedzy stroną wytwarzania energii, a stroną 

użytkowania energii w kryteriach rynkowych 

(ekonomiczne planowanie po możliwie naj-

niższych kosztach) i w kryteriach społecz-

nych (środowiskowe planowanie po możli-

wie najniższych kosztach).

Uwarunkowania realizacji 
zrównoważonego rozwoju gospodarki 
energetycznej gminy

Polityka Unii Europejskiej i Polski oraz 

ich działania prawne zmierzają do liberalizacji 

rynku energii. Stwarza to nowe wyzwania dla 

gmin w zakresie realizacji własnej polityki spo-

łeczno-gospodarczej i energetycznej. W świetle 

aktualnych założeń do polityki energetycznej 

kraju (2000 i 2002 roku) i doświadczeń ostat-

nich lat można wywnioskować, że:

– istnieje współodpowiedzialność za za-

opatrzenie w ciepło, energię elektryczną i gaz: 

samorządy gmin – przez organizację i pla-

nowanie, przedsiębiorstwa energetyczne – za 

swoją kondycję techniczną i ekonomiczną oraz 

zaspokojenie zapotrzebowania, 

– zmniejszenie niepewności i ryzyka 

jaki wprowadza lokalny rynek upatruje się 

we wspólnym planowaniu strategicznym: 

gminy, przedsiębiorstw i w skoordynowa-

nych działaniach,

– w przypadku załamania się dostaw 

będzie problem do rozwiązania przez sa-

morząd.

Można postawić więc pytanie: czy w ist-

niejących i nowych warunkach gminy będą 

miały szansę na realizacje zrównoważone-

go rozwoju gospodarki energetycznej? Roz-

winięciem jest następne pytanie: czy gmina 

fo
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Tradycyjna elektrociepłownia na węgiel
jest odpowiedzialna za emisję dwutlenku węgla
i innych zanieczyszczeń powietrza
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jest odpowiedzialna za emisję dwutlenku węgla
i innych zanieczyszczeń powietrza
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będzie miała dostatecznie dużo silnych me-

chanizmów oddziaływania na lokalny rynek 

energii, by rozwijał się on w sposób zrów-

noważony? W końcu pytanie w nawiązaniu 

do tytułu referatu: czy takim mechanizmem 

mogą być założenia do planu zaopatrzenia 

w energię?

Pytania te budzą liczne dyskusje, pozo-

stają otwarte bez pewnej i jednoznacznej od-

powiedzi. Z punktu widzenia autora referatu 

i doświadczeń jego instytucji, w opracowa-

niu i realizacji założeń do planu zaopatrze-

nia gmin w energię, można zarekomendować 

szereg sposobów dla realizacji zrównowa-

żonego rozwoju lokalnej gospodarki ener-

getycznej. Są to:

1. Koordynowanie merytorycznie i cza-

sowo czterech podstawowych obszarów pla-

nowania w gminie: planu rozwoju społecz-

no-gospodarczego, studium uwarunkowań, 

planu zagospodarowania przestrzennego, za-

łożeń i planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe oraz programu 

ochrony środowiska.

2. Potraktowanie planowania w gminie, 

nie jako spełnienia uciążliwego obowiązku 

prawnego, ale jako szansę dla rozwoju lo-

kalnej gospodarki i społeczności. Samorzą-

dy z opracowywania i uchwalania planów 

i programów powinny dostrzegać korzyści 

dla siebie i innych podmiotów lokalnej go-

spodarki, ponieważ:

– samorządy terytorialne mają możliwość 

zrealizowania własnej polityki energetycznej, 

ekologicznej i gospodarczej oraz realizacji 

celów gminy (bezpieczeństwo zaopatrzenia, 

koszty usług energetycznych, poprawa stanu 

środowiska, akceptacja społeczna),

– przedsiębiorstwa energetyczne mogą ocze-

kiwać lepszego zdefiniowania przyszłego lo-

kalnego i regionalnego rynku energii, uwiary-

godnienia popytu na energię oraz uniknięcia 

nietrafnych inwestycji po stronie wytwarza-

nia, przesyłu i dystrybucji energii,

– odbiorcy energii mogą spodziewać się, 

że przez integrację strony podażowej i popy-

towej dostępności do usług energetycznych 

po możliwie najniższych kosztach,

– następuje inicjowanie i realizacja inwe-

stycji, tworzących nowe nisze rynkowe, roz-

wój lokalnych firm i powstawanie nowych 

miejsc pracy.

3. Potraktowanie lokalnej gospodarki 

energetycznej jako całościowego systemu 

energetycznego, tj.: od pozyskania i prze-

twarzania paliw i energii i dystrybucji ener-

gii, do użytkowania energii i w końcu do za-

spokojenia usług energetycznych (ogrzewanie 

pomieszczeń, ciepła woda użytkowa, ciepło 

technologiczne, oświetlenie itp.). Wprowa-

dzanie do organizacji i planowania kryterium 

możliwie najniższych kosztów zaspokojenia 

usług energetycznych i metody zintegrowa-

nego planowania.

4. W ocenie możliwych wariantów rozwoju 

lokalnych systemów zaopatrzenia w energię, 

wprowadzanie, oprócz tradycyjnych, uniwersal-

nych kryteriów (bezpieczeństwo energetyczne, 

koszty paliw i energii, poprawa środowiska) 

także nowych kryteriów (inwestycje i zaanga-

żowanie lokalnych firm, nowe miejsca pracy, 

podatki od nowych, lokalnych firm, wzrost 

budżetu gminy, wzrost świadomości, lepsza 

edukacja, podniesienie kultury technicznej 

i lokalnej przedsiębiorczości itp.).

5. Należy szukać kompromisu między 

kryteriami obecnymi i przyszłymi w ocenie 

proponowanych systemów energetycznych, 

w związku z wahaniami cen kapitału oraz 

paliw i energii, projektować systemy trwa-

łe w przyszłości, w tym również energii ze 

źródeł odnawialnych oraz dotować istnieją-

ce systemy odnawialnych źródeł energii tak, 

by redukcja kosztów kapitałowych dała im 

możliwość konkurowania na rynku energii 

bez subwencjonowania kosztów eksploata-

cyjnych, racjonalizować dotacje i wybrać 

takie systemy, które dają największy efekt 

społeczny (w tym efekt ekologiczny) i go-

spodarczy.

6. Budowanie oraz wdrażanie planów i pro-

gramów obejmujących działanie nie tylko we 

własnym gospodarstwie gminy, jak: gmin-

ne przedsiębiorstwa energetyczne, budynki 

użyteczności publicznej, budynki komunalne 

itp., ale również w innych podmiotach gospo-

darczych i społecznych, znajdujących się na 

terytorium gminy. Może to otworzyć innym 

możliwość dofinansowania proefektywnych 

i proekologicznych przedsięwzięć z progra-

mów pomocowych: krajowych i Unii Euro-

pejskiej oraz realizacji całościowej polityki 

zrównoważonego rozwoju lokalnej gospo-

darki energetycznej.

7. Pilne obserwowanie rozwoju mecha-

nizmów prawnych Unii Europejskiej i ich 

krajowego dostosowania jako interwencji 

na lokalnym rynku energii, jak na przy-

kład: promocja kogeneracji, efektywność 

energetyczna budynków, obligatoryjny ser-

wis przedsiębiorstw energetycznych na rzecz 

klientów, handel uprawnieniami na emisję 

gazów cieplarnianych itp. oraz towarzyszą-

cym im programom pomocowym. Założenia 

do planów zaopatrzenia w energię w formie 

lokalnej polityki energetycznej, umożliwią 

gminie wnioskować o dofinansowanie tych 

przedsięwzięć zrównoważonego rozwoju, 

których aktualny rynek energii nie zauwa-

ża lub nie inicjuje.
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Przesyłanie energii elektrycznej 
liniami wysokiego napięcia 
to zaburzenie pola 
elektromagnetycznego 
i krajobrazu

Przesyłanie energii elektrycznej 
liniami wysokiego napięcia 
to zaburzenie pola 
elektromagnetycznego 
i krajobrazu
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Przykłady przedsięwzięć 
zrównoważonego rozwoju lokalnej 
gospodarki energetycznej

Poniżej przedstawiono wybrane przykła-

dy przedsięwzięć zrównoważonego rozwoju 

lokalnej gospodarki energetycznej, których 

większość została wykonana w realizacji 

założeń do planów zaopatrzenia w energię 

danych gmin.

Zastosowanie biomasy 
w lokalnych ciepłowniach

Warunkami trwałego wzrostu wykorzysta-

nia biomasy na rynku paliw i energii będzie 

powstanie zróżnicowanych rodzajowo lokalnych 

rynków biomasy (w tym również rozwijania 

szybkorosnących upraw energetycznych) oraz 

rozwój krajowych technologii i urządzeń ener-

getycznego wykorzystania biomasy, wspiera-

nych przez długofalowe programy operacyjne. 

Ekonomiczne warunki sukcesu – np. wykorzy-

stania zrębków drzewnych z szybkorosnących 

upraw energetycznych (wierzba salix vimina-

lis) – można prześledzić na ryc. 2. 

Przedstawia on spoziomowany koszt wy-

tworzenia (w rachunku z dyskontem) zrębków 

z plantacji wierzby szybkorosnącej w całym 

cyklu żywotności plantacji, tj. w ciągu 20 lat, 

zależny od wydajności rocznej masy wilgot-

nej (50–55% zasobu wilgoci) zrębków z ha 

i początkowego kosztu założenia plantacji. 

Wieloletnich doświadczeń uprawy wierzby 

szybkorosnącej w większej skali jest w Pol-

sce niewiele, wyniki poletek doświadczal-

nych w Polsce oraz przenoszenie rezultatów 

innych krajów (Szwecja) wskazuje, że przy 

dobrze uprawianej plantacji można spodziewać 

się wydajności plonu masy wilgotnej z 1 ha 

w wymiarze jednego roku rzędu 35–40 t/ha 

na rok (odpowiednio 17–19 t masy suchej na 

ha w ciągu roku). Dla tych wydajności koszt 

wytworzenia zrębków z uprawy wierzby szyb-

korosnącej kapitał własny można szacować na 

43–60 zł/t (mw55), co przy naturalnym pod-

suszeniu zrębków do wilgotności 35% daje 

koszt pozyskania energii chemicznej takie-

go paliwa (wartość opałowa 12,0 GJ/t mw35) 

5,17–7,22 zł/GJ. Jeżeli nawet zwiększymy te 

koszty o koszty transportu zrębków do od-

biorcy o około 12 zł/t (transport na odległość 

do 20 km), to cena zrębków „loko odbior-

ca” wraz z np. 15% zyskiem brutto wyniesie 

63–83 zł/t wilgotnych zrębków.

Czy ten poziom cen zapewnia konku-

rencyjność zrębków jako paliwa na rynku 

ciepła? W kotłowniach lokalnych, opala-

nych zrębkami, zasilających małe systemy 

ciepłownicze (1,5–5 MW), możemy wy-

tworzyć ciepło po koszcie 17–20 zł/GJ dla 

kotłów i kotłowni z urządzeń produkowa-

nych w Polsce lub 34–35 zł/GJ dla w pełni 

zautomatyzowanych i zmechanizowanych 

kotłów i kotłowni z urządzeń dostaw za-

granicznych, np. z Danii (ryc. 3). Przy tym 

poziomie cen kotłownia na zrębki może już 

konkurować z kotłownią opalaną miałem wę-

glowym w przypadku urządzeń krajowych, 

a z kotłownią gazową i olejową w przypad-

ku urządzeń z importu.

Graniczną ceną wilgotnych zrębków, gwa-

rantującą trwałość ekonomiczną inwestycji 

i konkurencji ciepła wytwarzanego z bio-

masy, wydaje się być cena do 150 zł za tonę. 

Pojawiające się na rynku oferty sprzedaży 

wilgotnych zrębków za cenę 200 zł i wyżej 

za tonę, nie daje gwarancji konkurowania 

na istniejącym rynku ciepła, nawet w ko-

tłowniach, których nakłady inwestycyjne 

dofinansowane były z krajowych funduszy 

ekologicznych.

Programy likwidacji „niskiej emisji”

Ocena pierwszego roku realizacji „Kom-

pleksowego programu ograniczenia niskiej 

emisji w dzielnicach obrzeżnych miasta Ty-

chy”. Program trwał trzy lata (2002, 2003, 

2004) i obejmował:

– wymianę istniejących starych niskowy-

dajnych i nieekologicznych kotłów węglowych 

na ekologiczne źródła ciepła (właściciel bu-

dynku będzie mógł wybrać kocioł gazowy, 

olejowy, elektryczny, kocioł węglowy nowej 

generacji z paleniskiem retortowym i bez-

dymnym spalaniem, pompę ciepła),

– korzystny system finansowania wy-

miany kotłów: 70% – gmina, 30% – wkład 

właściciela,

– dostawę urządzeń do domu właści-

ciela,

– roboty demontażowe i montażowe ko-

tłów, ewentualną modernizację wewnętrznych 

instalacji technologicznych koniecznych przy 

wymianie kotła,

– w przypadku wyboru kotła węglowe-

go retortowego możliwość dostawy zaleca-

nego paliwa,

– serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

– wykonanie wybranego rodzaju prac 

termomodernizacyjnych w budynku (np. 

ocieplenie ścian, stropu i dachu, remont lub 

Ryc. 2.  Spoziomowane roczne koszty jednostkowe produkcji zrębków drzewnych z wierzby szybkorosnącej 
(Salix viminalis 082, zbiór co 2 lata, stopa dyskonta 6%, żywotność plantacji 20 lat)
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wymianę okien, montaż kolektorów słonecz-

nych, itp.) jako opcja dodatkowa.

Gmina wzięła na siebie zobowiązania fi-

nansowe w imieniu zainteresowanych wła-

ścicieli domów jednorodzinnych, uzyskując 

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach i wybrała operatora na reali-

zację programu. Tylko w ciągu trzech miesię-

cy wymieniono 307 kotłów za 3.326.660 zł. 

W 2003 roku wymieniono około 500 kotłów 

za 5.222.915 zł, w 2004 roku zamierza się 

wymienić 693 kotły. Wpływ tego programu 

na zrównoważony rozwój społeczno-go-

spodarczy miasta można ocenić na podsta-

wie wielorakich efektów osiągniętych tylko 

w 2002 roku:

a) efekt społeczny:

– mieszkańcy prawidłowo identyfikują cel 

programu jakim jest „ekologia”, czyli poprawa 

stanu środowiska naturalnego w ich otoczeniu 

poprzez ograniczenie niskiej emisji,

– ochrona środowiska jest głównym mo-

tywem, dla którego mieszkańcy zdecydowali 

się wziąć udział w programie,

– zauważone zostały już pierwsze oznaki 

poprawy jakości życia mieszkańców, przejawia-

jące się w podniesieniu wygody i bezpieczeń-

stwa użytkowania kotłów, większej czystości 

w domu i czystości powietrza w okolicy;

b) efekt ekonomiczny:

– w programie uczestniczyło 15 tyskich 

firm instalacyjnych oraz 17 producentów 

kotłów,

– głównym powodem przystąpienia firm 

do programu były korzyści finansowe, jakie 

mogą osiągnąć dzięki uczestnictwu w pro-

gramie,

– program przyczynił się również do po-

wstania nowych miejsc pracy na lokalnym 

rynku. W firmach instalacyjnych utworzo-

no nowe miejsca pracy zatrudniając 37 osób. 

Osobami, które znalazły pracę są mężczyź-

ni w wieku 25–49 lat, z wykształceniem za-

wodowym i odpowiednimi kwalifikacjami, 

mieszkańcy Tychów;

c) efekt ekologiczny:

– obliczone zapotrzebowanie na paliwo 

w spełnieniu warunku pełnego komfortu 

cieplnego oraz statystycznego klimatycz-

nie sezonu grzewczego wynosiło: dla wę-

gla przed przeprowadzeniem modernizacji 

kotłowni – 4.079,3 Mg, a po modernizacji 

kotłowni – tylko 2.109,7 Mg;

– zestawienie łącznej emisji pyłowo-ga-

zowej przy warunkach statystycznego sezonu 

grzewczego oraz pełnego komfortu cieplne-

go wynosiło: przed modernizacją kotłowni 

– 477,9 Mg, a po przeprowadzeniu moder-

nizacji kotłowni – 48,8 Mg.

Efektywne wykorzystanie energii 
w budynkach użyteczności publicznej

W latach 2003–2004 Fundacja na Rzecz 

Efektywnego Wykorzystania Energii wraz 

z partnerami z Niemiec i Kanady realizuje 

projekt pt. „Zarządzanie energią i środowi-

skiem w budynkach użyteczności publicznej 

samorządów terytorialnych”. Jego celem jest 

stworzenie i pilotowe wdrożenie systemu za-

rządzania energią oraz programu zmniejszenia 

zużycia energii w budynkach użyteczności 

publicznej. Ma on być osiągnięty przez:

a) organizację współpracy z samorząda-

mi, w tym:

– wspomagający serwis internetowy 

(www.eis.slask.pl),

– seminaria szkoleniowe,

– konsultacje;

b) inwentaryzację energetyczno-budow-

laną i monitoring energetyczny obiektów 

i budynków:

– narzędzia (arkusze i programy kompu-

terowe) inwentaryzacyjne,

– narzędzia monitoringu,

– wykonanie inwentaryzacji w miastach 

i gminach,

– pilotowe wprowadzenie monitoringu,

– standardowe analizy i raporty dla ad-

ministratorów i decydentów;

c) budowę programów zmniejszenia zu-

życia energii:

– metodyka budowy programów,

– uwarunkowania realizacji,

– modele finansowania realizacji,

– pilotowe wdrażanie programów;

d) organizacja systemu zarządzania:

– modele organizacyjne w strukturach 

zarządzania samorządu,

– rekomendacje dla samorządów,

– „szkoła potrafi” – system motywacyjny 

dla administratorów budynków,

– pilotowe wdrażanie;

e) rozpowszechnienie:

– opracowanie i wydanie poradnika,

– seminaria i konferencje.

W programie aktywnie uczestniczy 19 sa-

morządów terytorialnych województwa ślą-

skiego (województwo – Urząd Marszałkowski, 

2 powiaty, 16 miast i gmin) o łącznej liczbie 

mieszkańców blisko 2 mln i liczbie obiektów 

użyteczności publicznej około 900. Po roku 

Ryc. 3.  Konkurencyjność kosztu wytworzonego ciepła ze zrębków drzewnych (kotłownia o mocy 2 MW, 
wilgotność zrębków 45%, sprawność kotła: polski 65%, duński 90%), ceny wytworzonego ciepła 
w ciepłowniach w 2001 r. według „Biuletynu URE” nr 5/2002.
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Ryc. 4.  Przykładowy wynik inwentaryzacji szkoły bez basenu w jednym mieście
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Ryc. 5.  Obiekty w grupach priorytetów (G1 – najwyższy priorytet, G4 – najniższy priorytet)
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realizacji istnieją znaczące doświadczenia i pro-

dukty programu, którymi podzielono się na 

5. Regionalnej Konferencji w Tychach.

Obrazowo przedstawiając, stan istnieją-

cy, potencjał racjonalizacji kosztów i ener-

gii oraz programowe działania, można ująć 

w następujących lekcjach:

Lekcja 1: „Inwentaryzacja – czy wiem 

czym zarządzam?”

Wbrew pozorom, jest to najbardziej 

uciążliwa lekcja, bowiem zarządzanie bu-

dynkami przypisano samorządom parę lat 

temu. Ciągle istnieją znaczne braki doku-

mentacyjne w cechach budowlanych i wiel-

kościach energetycznych, a także brak jest 

systematycznego uaktualniania tych cech 

i wielkości (ryc. 4).

Lekcja 2: „Wybrać obiekty i zacząć tam, 

gdzie są największe potencjalne efekty”

Zawsze należy zacząć od wprowadzenia 

bieżącego zarządzania energią i środowi-

skiem w poszczególnych obiektach i reali-

zować przedsięwzięcia bez- i niskonakładowe. 

W wyniku inwestycji termomomodernizacyj-

nych możemy spodziewać się zmniejszenia 

kosztów i zużycia paliw, energii i wody śred-

nio o 5–10%, czasami o 25–40%, a w poje-

dynczych obiektach – nawet o 40–60%. Jeżeli 

wytypowanych jest dużo obiektów, to winno 

się rozpocząć rozpoznanie: przeglądy wstęp-

ne, audyty, projekty techniczne, a następnie 

realizować inwestycje tam, gdzie spodziewać 

się można największych efektów.

Aby właściwie wydawać pieniądze i omi-

jać mniej efektywne i ryzykowne inwestycje, 

należy zacząć od tych obiektów, które mają 

najwyższe roczne rachunki i najwyższe jed-

nostkowe koszty zużycia paliw i energii („ob-

szar priorytetowy G1”, por. ryc. 5).

Lekcja 3: „Zarządzać i motywować”

Efektywność działań zespołów i firm może 

być obiektywnie mierzona wynikami zwięk-

szenia efektywności wykorzystania energii, 

obniżki kosztów i zmniejszenia obciążenia 

środowiska. Konieczne jest wprowadzenie 

motywacji gospodarzy/administratorów do 

lepszego zarządzania energią i środowiskiem. 

Na wstępie rekomenduje się wprowadzenie 

dwóch sposobów:

a) pierwszy – społeczny, przez wyróż-

nienie, porównanie z innymi i nadanie cer-

tyfikatu;

b) drugi – finansowy, przez pozostawie-

nie części oszczędności kosztów w gestii go-

spodarza obiektu.

Przykładem motywacji przez wyróżnie-

nie jest nadanie obiektowi certyfikatu, czy-

li etykiety cech energetycznych i środowi-

skowych.

Lekcja 4: „Działać systematycznie i pro-

gramowo”

Głównym zadaniem projektu było prze-

konanie o potrzebie i dostarczenie samorzą-

dom terytorialnym wiedzy, narzędzi, wzorców, 

modeli do systematycznego i programowego 

zarządzania energią i środowiskiem, również 

w aspekcie racjonalizacji wydatkowania środ-

ków publicznych na ten cel.

Doświadczenia realizacji projektu wskazu-

ją, że kilka samorządów wdroży taki system, 

     Wskaźniki średnie       Wskaźniki poszczególnych obiektów            Poziom użytkownika 
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część przygotuje się do wdrożenia, a reszta 

pokona dopiero pierwszą barierę, czyli zro-

zumie potrzebę wprowadzenia systemu za-

rządzania energią. Sposobem konsolidują-

cym i wyznaczającym kierunki działań na 

przyszłość byłaby budowa programu działań 

zmniejszenia kosztów i energii w budynkach 

użyteczności publicznej w samorządach te-

rytorialnych. Założenia dla modelowych 

programów powstają w projekcie. Modelo-

wy program inwestycyjny obejmie:

– podział wszystkich obiektów na gru-

py (A, B, C, D) o różnym stanie technicz-

nym, różnym poziomie usług energetycznych 

(komfort cieplny, jakość oświetlenia, krot-

ność wentylacji itp.) i różnej efektywności 

energetycznej,

– zaproponowanie sposobu działań dla 

każdej grupy,

– przedstawienie sposobów finansowa-

nia inwestycji, stosownych dla każdej grupy 

budynków i rekomendacje wyboru inżynie-

rii finansowania.

Podsumowanie

Założenia do planu zapotrzebowania 

gminy w energię są dobrym narzędziem 

realizacji zrównoważonego rozwoju gmi-

ny. Należy tylko na początku dobrze zde-

finiować swoje potrzeby i oczekiwania dla 

wykonawców założeń.

Budowę, koordynację i realizację wielu 

planów i programów należy postrzegać nie 

tylko jako wypełnienie prawnego obowiąz-

ku, ale również jako tworzenie mechanizmów 

rozwoju lokalnej i regionalnej gospodarki oraz 

pracę na rzecz lokalnej społeczności (środo-

wisko, nowe miejsca pracy itp.). Lokalne i re-

gionalne polityki, strategie, programy, plany 

będą miały coraz większe znaczenie w pozy-

skiwaniu środków zewnętrznych (np. z Unii 

Europejskiej) i krajowych na dofinansowa-

nie inwestycji.

dr inż. Sławomir Pasierb

Fundacja na Rzecz Efektywnego 

Wykorzystania Energii

Katowice

Szczegółowy wykaz literatury dostęp-
ny u Autora i w Redakcji.

Ryc. 6.  Wzór certyfikatu – etykiety energetycznej budynku

Ryc. 7.  Przykład modelu efektywnościowego
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Wprowadzenie

Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego (mpzp) jest lokalnym prawem, co 

oznacza, że głównie w oparciu o tenże plan 

wydaje się decyzję – pozwolenie na budo-

wę, która określa dość szczegółowo warun-

ki, jakie musi spełnić inwestor. A ponieważ 

zapis planu miejscowego determinuje zago-

spodarowanie terenu na bardzo długi okres, 

ważne jest by zapisy te uszanowały środo-

wisko, a także, by stworzyły warunki do 

jego poprawy, ochrony walorów przyrodni-

czych i krajobrazowych oraz prawidłowego 

kształtowania warunków zamieszkiwania 

i wypoczynku. 

Przygotowanie dokumentów planistycz-

nych, w tym miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego, jest to tzw. zadanie, 

własne gminy, co nie oznacza, że urzędnicy 

gminy muszą taki plan przygotować osobi-

ście. Jeżeli w gminie nie ma urbanistyczne-

go zespołu projektowego, opracowanie planu 

gmina zleca specjalistom. Plan miejscowy 

zazwyczaj sporządza się dla fragmentu ob-

szaru gminy; czasem jest to powierzchnia 

o wielkości hektara, ale może być też kil-

kadziesiąt hektarów (np. dzielnica miasta, 

obręb całej wsi). 

Zagadnienia ochrony środowiska 

w planie miejscowym 

Ustawa Prawo ochrony środowiska mówi, 

że podstawę do sporządzania [...] miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, 

stanowią zasady zrównoważonego rozwoju 

i ochrony środowiska ( art. 71.), a także, że 

w [..] planach:

– określa się rozwiązania niezbędne do 

zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, 

zapewnienia ochrony przed zanieczyszcze-

niami oraz przywracania środowiska do wła-

ściwego stanu,

– ustala się warunki realizacji przedsię-

wzięć, umożliwiające uzyskanie optymalnych 

efektów w zakresie ochrony środowiska.

Ponadto przeznaczenie i sposób zagospo-

darowania terenu powinny w jak największym 

stopniu zapewniać zachowanie jego walorów 

krajobrazowych.

Wszystkie wymogi Prawa ochrony środo-

wiska w zakresie problematyki środowiskowej 

omówione wcześniej w odniesieniu do studium, 

odnoszą się także do planów zagospodarowa-

nia przestrzennego, wobec czego nie będę ich 

powtarzać. Również wymogi co do zawartości 

opracowania ekofizjograficznego na potrzeby 

mpzp są takie same, jakie do ekofizjografii 

sporządzanej na potrzeby studium, opisane 

w części pierwszej artykułu. Różni je skala 

opracowania, gdyż ekofizjografia powinna być 

opracowana w skali planu, przez co jest bardziej 

szczegółowa. Poza tym ekofizjografie mogą 

być problemowe, np. dotyczące tylko jednego 

elementu środowiska, np. klimatu akustycz-

nego, kiedy uciążliwości hałasowe stanowią 

istotny problem na danym terenie. Ekofizjo-

grafia problemowa może być uszczegółowie-

niem ekofizjografii podstawowej. 

Zakres projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego określony został 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 26 sierpnia 2003 r. oraz ustawie z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym. Art. 15 ust. 2 i 3 wy-

mienionej ustawy mówi, że w planie miejsco-

wym określa się obowiązkowo m.in.:

– przeznaczenie terenów oraz linie rozgra-

niczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania;

– zasady ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego;

– granice i sposoby zagospodarowania 

terenów lub obiektów podlegających ochro-

nie, w tym terenów górniczych, a także na-

rażonych na niebezpieczeństwo powodzi lub 

osuwania się mas ziemnych;

KRYSTYNA HALADYN

Partycypacja społeczna 
w planowaniu przestrzennym 

a ochrona środowiska (2)

W pierwszej części artykułu (ZP 1/2005) przedstawiono problematykę ochrony i kształtowania środowiska w pla-

nowaniu przestrzennym na poziomie gminy, czyli w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego gmin, oraz zakres możliwości uczestniczenia w procesie planowania przestrzennego, od czego może zależeć 

jakość środowiska, w jakim żyjemy. W drugiej części artykułu, przybliżono w kontekście ochrony i kształtowania 

środowiska miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest podstawą do lokalizacji inwestycji.
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– szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowa-

niu, w tym zakaz zabudowy;

– granice obszarów wymagających prze-

kształceń lub rekultywacji.

Rozporządzenie w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego mówi, co pro-

jekt planu powinien zawierać (m.in. ustalenia 

o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym). W paragrafie 4 Rozporządzenie ustala 

wymogi dotyczące standardów przy zapisy-

waniu ustaleń projektu planu. I tak np. usta-

lenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego powin-

ny zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia 

i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, 

wynikające z potrzeb ochrony środowiska, 

głównie:

– z art. 72 i 73 ustawy Prawo ochrony 

środowiska;

– z planów ochrony ustanowionych dla 

parków narodowych, rezerwatów przyrody 

i parków krajobrazowych, a także innych 

form ochrony przyrody, występujących na 

terenie mpzp. 

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaź-

ników kształtowania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu powinny zawierać m.in. 

określenie wielkości powierzchni zabudowy 

w stosunku do powierzchni działki lub tere-

nu, w tym udziału powierzchni biologicz-

nie czynnej. Natomiast ustalenia dotyczące 

granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie 

powinny zawierać nakazy, zakazy, dopusz-

czenia i ograniczenia w zagospodarowaniu 

terenów m.in. w odniesieniu do terenów pod-

legających ochronie, terenów górniczych, te-

renów zagrożonych powodzią lub osuwaniem 

się mas ziemnych.

Projekt planu miejscowego składa się 

z tekstu (ustalenia tekstu planu) oraz z ry-

sunku, zazwyczaj w skali 1:1000.

Co to jest prognoza 

oddziaływania na środowisko 

Zgodnie z art. 40.1. ustawy Prawo ochrony 

środowiska projekty planów zagospodarowania 

przestrzennego wymagają przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko. W przypadku planu miejsco-

wego gmina ma obowiązek sporządzić rów-

nież prognozę oddziaływania na środowisko 

dla projektu planu miejscowego. 

Dokładny zakres oraz formę opracowania 

prognozy określa Rozporządzenie Ministra Śro-

dowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie 

szczegółowych warunków, jakim powinna od-

powiadać prognoza oddziaływania na środowi-

sko dotycząca projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Prognoza 

przedstawia wyniki analiz i ocen w formie 

kartograficznej i opisowej, przy czym rysunek 

prognozy musi być w tej samej skali co projekt 

planu. Prognozę opracowuje się równolegle 

z projektem planu miejscowego, a obszar jej 

opracowania obejmuje obszar objęty projek-

tem planu wraz z obszarami pozostającymi 

w zasięgu oddziaływania planu.

Zgodnie z Rozporządzeniem prognoza 

powinna przedstawić skutki, jakie dla śro-

dowiska mogą wynikać z projektowanego 

przeznaczenia terenu, a szczególnie z wpro-

wadzania przez planowe zainwestowanie (np. 

przemysł, zabudowa mieszkaniowa czy tra-

sa komunikacyjna) różnych zanieczyszczeń 

(emisje gazów i pyłów, ścieków, hałasu, pól 

elektromagnetycznych, wytwarzaniem odpa-

dów) oraz niekorzystnym przekształceniem 

naturalnego ukształtowania terenu. Progno-

za powinna też przedstawić skutki realizacji 

ustaleń projektu planu miejscowego na po-

wietrze, powierzchnię ziemi, glebę, kopaliny, 

wody powierzchniowe i podziemne, klimat, 

zwierzęta i rośliny – we wzajemnym ich po-

wiązaniu, oraz na ekosystemy i krajobraz.

Ponadto w opracowaniu prognozy powin-

na się znaleźć ocena:

a) stanu i funkcjonowania środowiska, 

jego zasobów, odporności na degradację 

i zdolności do regeneracji, wynikających 

z uwarunkowań określonych w opracowa-

niu ekofizjograficznym oraz tendencji do 

zmian przy braku realizacji ustaleń projek-

towanego miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego;

b) rozwiązań funkcjonalno-przestrzen-

nych i innych ustaleń zawartych w projek-

cie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego z punktu widzenia:

– zgodności projektowanego użytkowa-

nia i zagospodarowania terenów z uwarun-

kowaniami określonymi w opracowaniu eko-

fizjograficznym,

– zgodności z przepisami prawa doty-

czącymi ochrony środowiska, a w szczegól-

ności zawartymi w aktach o utworzeniu ob-

szarów i obiektów chronionych oraz w pla-

nach ochrony,

– skuteczności ochrony różnorodności 

biologicznej,

– właściwych proporcji pomiędzy tere-

nami o różnych formach użytkowania a po-

zostałymi terenami;

c) określonych w projekcie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wa-

runków zagospodarowania terenu, wynika-
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Osiedle ekologiczne z dużym udziałem zieleni i wody,
wykorzystujące regionalne materiały budowlane
i odnawialne źródła energii, nie rezygnuje
z oryginalnej architektury (Holandia)

Osiedle ekologiczne z dużym udziałem zieleni i wody,
wykorzystujące regionalne materiały budowlane
i odnawialne źródła energii, nie rezygnuje
z oryginalnej architektury (Holandia)
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jących z potrzeb ochrony środowiska, prawi-

dłowości gospodarowania zasobami przyrody 

oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

d) zagrożeń dla środowiska, z uwzględnie-

niem wpływu na zdrowie ludzi, które mogą 

powstawać na terenie objętym projektem miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego oraz na terenach pozostających w zasię-

gu oddziaływania wynikającego z realizacji 

ustaleń tego planu;

e) skutków dla istniejących form ochrony 

przyrody oraz innych obszarów chronionych;

f) zmian w krajobrazie.

Prognoza ocenia także projekt planu pod 

kątem efektywności rozwiązań eliminujących 

lub ograniczających negatywne oddziaływa-

nia na środowisko, w tym na krajobraz, które 

mogą wynikać z realizacji ustaleń projekto-

wanego miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego, a także, o ile jest taka 

potrzeba, przedstawia propozycje innych, 

niż w projekcie planu, ustaleń sprzyjających 

ochronie środowiska.

Jak widać, prognoza ma ważne zadanie 

określenia rodzaju i skali wpływu planowanego 

zainwestowania na środowisko, może wpływać 

na korektę zapisu ustaleń planów miejscowych, 

a więc może być ważnym narzędziem ochrony 

środowiska. Prognoza wykładana jest razem 

z projektem planu miejscowego do wglądu pu-

blicznego, wobec czego można ją przejrzeć, 

sprawdzić czy sugestie prognozy uwzględnione 

zostały w zapisie planu lub czy ocena projektu 

planu wypada pozytywnie.

Udział społeczny 

na rzecz środowiska 

w planowaniu przestrzennym

Po podjęciu uchwały przez radę gminy 

o przystąpieniu do sporządzenia (lub aktu-

alizacji) miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wójt, burmistrz lub prezydent 

ma obowiązek ogłoszenia, że gmina przystą-

piła do sporządzenia planu miejscowego dla 

danego obszaru wraz z podaniem terminu, do 

kiedy można składać wnioski. Czas na skła-

danie wniosków nie może być krótszy niż 21 

dni (art. 11 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym). Ogłoszenie o przy-

stąpieniu do opracowania planu miejscowego 

powinno być zamieszczone w lokalnej gazecie 

(wymaga to codziennego przeglądania gazety), 

może być wywieszone na tablicy przed siedzi-

bą gminy, może być umieszczone na stronie 

internetowej danej gminy. Pisemne zawiado-

mienie otrzymują jedynie instytucje i urzędy, 

które w późniejszym terminie uzgadniają i opi-

niują projekt planu miejscowego. Tak więc, 

chęć uczestniczenia w procesie tworzenia do-

kumentu planistycznego wymaga sporo uwa-

gi (zainteresowania), gdyż trzeba na bieżąco 

śledzić wszelkie ogłoszenia gminy. Niestety, 

ani organizacje pozarządowe, ani tym bardziej 

indywidualni mieszkańcy, nie zostali uwzględ-

nieni na liście instytucji, które uzgadniają lub 

opiniują projekt planu miejscowego. 

Projekt planu miejscowego wykładany jest 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

do publicznego wglądu na okres co najmniej 

21 dni. Informacja o wyłożeniu projektu planu 

miejscowego trafia do publicznej wiadomości 

w formie ogłoszenia w prasie, ogłoszenia na 

tablicy przed urzędem, na stronie internetowej. 

W ogłoszeniu musi być podane miejsce i godzi-

ny wyłożenia, a także termin (nie krótszy niż 14 

dni od daty zakończenia wyłożenia projektu pla-

nu) i miejsce składania uwag do projektu przez 

osoby fizyczne i prawne. W trakcie wyłożenia 

organizowana jest, przez wójta, burmistrza lub 

prezydenta, dyskusja publiczna nad przyjętymi 

w projekcie planu rozwiązaniami. 

Okres wyłożenia projektu planu i dyskusji 

nad nim dobrze jest wykorzystać na zapoznanie 

się z projektem planu, sprawdzenie czy złożone 

wnioski zostały przez projektantów uwzględ-

nione oraz czy w wystarczającym stopniu 

chronione jest środowisko. Można sprawdzić 

w prognozie jakie wpływ na otoczenie będzie 

miała planowana zabudowa, wysłuchać w cza-

sie dyskusji argumentów projektantów – dla-

czego wybrali takie a nie inne rozwiązanie, 

zapytać ich co zrobili by walory przyrodnicze 

zostały zachowane a warunki zamieszkiwania 

w obecnych i planowanych budynkach były co 

najmniej poprawne. Jeżeli projekt planu nam 

się nie podoba, a mamy uzasadnione wnioski 

dotyczącego jego korekty, powinniśmy w ter-

minie określonym w zawiadomieniu o wyłoże-

niu projektu planu, wnieść uwagi do projektu. 

Po tym terminie władze gminy mają 21 dni na 

rozpatrzenie złożonych uwag, a następnie mogą 

wprowadzić zmiany do projektu planu miejsco-

wego wynikające z uwzględnionych uwag oraz 

ponawiają wyłożenie do publicznego wglądu. Po 

zakończeniu procesu wyłożenia projekt planu 

przedkładany jest radzie gminy wraz z listą nie-

uwzględnionych uwag. Plan miejscowy uchwa-

la rada gminy po stwierdzeniu jego zgodności 

z ustaleniami studium, ona też decyduje o spo-

sobie rozpatrzenia uwag do projektu.

Ważne jest przestrzeganie terminów 

procedury, gdyż jeśli przeoczymy termin 

składania uwag lub wniosków, nasz głos nie 

zostanie uwzględniony, a co gorsze, nie bę-

dziemy mogli się odwoływać. Po uchwaleniu 

planu miejscowego zmiany w planowanym 

zagospodarowaniu mogą nastąpić tylko na 

drodze sądowej, co nie jest najlepszym spo-

sobem na „społeczne uczestnictwo” w pro-

cesie planowania.

Możliwość udziału społeczeństwa w pro-

cesie planowania przestrzennego, zarówno na 

etapie opracowywania studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania gminy jak 

i plan miejscowego stwarza warunki do szer-

szego udziału społeczeństwa w kształtowaniu 

swojego środowiska. Jednocześnie społeczna 

partycypacja rodzi współodpowiedzialność 

za podjęte rozwiązania, tak więc w pewnym 

sensie rozwiązania przyjęte w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego są 

rozwiązaniami akceptowanymi przez społecz-

ność lokalną. Część uwag zgłaszanych pod 

adresem projektu planu wywodzi się z niezro-

zumienia uwarunkowań lub wymogów formal-

noprawnych. Współpraca pozwala nawiązać 

kontakt między mieszkańcami a zespołem 

projektowym i przedstawicielami samorzą-

du, pozwala poznać argumenty projektantów 

i mieszkańców, dzięki czemu ustalenia pro-

jektu planu będą lepiej odźwierciedlały po-

trzeby mieszkańców. Poza tym współuczest-

nictwo w procesach podejmowania decyzji 

eliminuje zdecydowanie błędne rozwiązania 

i zapobiega protestom społecznym. Przynosi 

więc korzyść obu stronom. 

Mieszkańcy powinni czuć się gospoda-

rzami obszaru na jakim przyszło im żyć, co 

w pewnym stopniu umożliwia udział społe-

czeństwa m.in. w procesie planowania prze-

strzennego pod warunkiem, że interes spo-

łeczny (nie tylko własny) będzie kierował 

postępowaniem mieszkańców.

mgr Krystyna Haladyn
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O d kiedy ludzie zaczęli prowadzić osia-

dły tryb życia oraz uprawę i hodowlę, 

dążyli do wprowadzania coraz lepszych od-

mian roślin i zwierząt. Drobnymi krokami, 

poprzez krzyżowanie osobników posiadają-

cych interesujące cechy uzyskiwano nowe od-

miany o coraz większej wartości użytkowej, 

dające lepsze plony, bardziej wytrzymałe na 

zmienne warunki środowiskowe (przemarza-

nie, susze), dające się lepiej przechowywać 

czy w końcu smaczniejsze i ładniejsze. Takie 

zabiegi były bardzo czasochłonne i wymagały 

ogromnej cierpliwości. Wyhodowanie nowej 

odmiany zabierało czasem wiele dziesięcioleci 

i nie zawsze można było liczyć na sukces, jak 

to się zdarzyło współpracownikowi Miczuri-

na – Karpaczence. Chciał, poprzez krzyżo-

wanie, uzyskać roślinę o korzeniach takich 

jak rzodkiewka, a liściach sałaty. Takie „dwa 

w jednym” w jednej roślinie – wszystko było-

by jadalne i smaczne. Ogromna oszczędność 

czasu, miejsca i pracy. Jakież było jego roz-

czarowanie, kiedy wyhodowana roślina miała 

korzenie sałaty i natkę rzodkiewki! Jednak nie 

było to doświadczenie chybione. Z naukowego 

punktu widzenie ten eksperyment był udany, 

ponieważ mieszańce były płodne i wydawa-

ły nasiona. Cóż z tego skoro bezużyteczne... 

Wiele lat pracy poszło na marne!

Dzisiejsze odmiany hodowlane to efekt 

pracy wszystkich pokoleń hodowców, któ-

rzy do rozpłodu wybierali te zwierzęta, które 

miały cechy najbardziej poszukiwane przez 

ludzi. Te krowy, które dawały najwięcej mle-

ka o najwyższej jakości, te kury, które znosi-

ły dużo jajek, te świnie, które bardzo szybko 

przybierały na wadze. I tak przez wiele poko-

leń – zawsze krzyżując ze sobą te osobniki, 

które charakteryzowały się pożądaną cechą. 

W ten sposób drogą maleńkich kroczków osią-

gnięto dzisiejsze rasy i odmiany, zwiększając 

różnorodność w obrębie gatunku. Wystarczy 

przywołać wyobraźnię i porównać doga błę-

kitnego z ratlerkiem, przedstawicieli tego sa-

mego gatunku.

Dużo trudniej przenieść cechę 

z jednego gatunku na drugi. Przy-

roda broni się przed takimi zabie-

gami i kiedy już nawet urodzi się 

lub wykiełkuje mieszaniec, to jest 

bezpłodny (np. wytrzymały, cierpli-

wy i pracowity muł będący wynikiem 

krzyżówki klaczy konia i ogiera osła). Chociaż 

czasem, raz na wiele, wiele prób mieszaniec 

bywa płodny.

Czy można się, więc dziwić, że kiedy po-

jawiła się możliwość ominięcia tych czaso-

chłonnych zabiegów, a w dodatku stało się 

możliwe przerzucanie genów między różnymi, 

czasem odległymi, gatunkami, ludzie szybko 

skorzystali z takiej możliwości? 

Naukowcy opracowali możliwość two-

rzenia Organizmów Genetycznie Modyfiko-

wanych, w skrócie zwanych GMO, a także or-

ganizmów transgenicznych, czyli organizmów 

wzbogaconych o gatunkowo obcy fragment 

DNA. Modyfikacje polegają na takim „prze-

robieniu” własnej informacji organizmu, że 

geny są bardziej aktywne, albo odwrotnie, są 

wyciszone. Mogą być aktywizowane w tkance, 

w której są naturalnie wyciszone, albo wyci-

szać tam, gdzie normalnie są aktywne.

Nie stało się to od razu. Najpierw groma-

dzono fragmentaryczne informacje o funk-

cjonowaniu różnych genów w różnych or-

ganizmach modelowych, o tym, jakie in-

formacje kodują, za co 

są odpowiedzialne, 

GABRIELA ORŁOWSKA-MATUSZEWSKA

Boimy się wszystkiego, co nowe, czego nie znamy i nie rozumiemy. I tak też jest z genetycznie modyfikowanymi 

organizmami (GMO). Obawy nasze bywają podsycane przez środki masowego przekazu, które informując o GMO, 

mają tendencję do popadania w skrajności. Ukazują je albo jako zbawienie dla ludzkości, albo jako jej największe 

zagrożenie. Inżynieria genetyczna jest dziedziną młodą a jednocześnie bardzo zaawansowaną. Badania prowadzone 

w laboratoriach genetyków są niezrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy. Trudno się dziwić, że reakcją na informacje 

dotyczące GMO nierzadko jest lęk i niechęć przed nieznanym i niezrozumiałym...

Czym są modyfikacje ge

netyczne?

1
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jak są zbudowane. Zbierano te informacje 

i składano je w całość jak puzzle. Zaczęto 

coraz więcej rozumieć. Możliwe stało się 

porównywanie pojedynczych genów róż-

nych gatunków i wychwytywanie różnic, 

które decydują o specyfice gatunkowej, roz-

poznawanie funkcji poszczególnych genów, 

ich mapowanie – lokalizowanie na chromo-

somach. W końcu przystąpiono do ujaw-

niania kolejności nukleotydów, elementów 

składających się na informację genetyczną, 

czyli sekwencjonowania DNA. 

Dalej wykorzystując molekularne nożycz-

ki – enzymy restrykcyjne i molekularny klej 

ligazę – nauczono się ciąć i kleić DNA, po-

tem wprowadzać je do biorcy, a także zmu-

szać organizmy gospodarza do akceptowania 

i przetwarzania tych nowych informacji. DNA 

może pochodzić z tego samego organizmu, 

a my je w laboratorium „poprawiamy”, czyli 

modyfikujemy. Może też pochodzić od zupeł-

nie innego, obcego gatunkowo dawcy.

P odejmowanych jest bardzo wiele prób mo-

dyfikowania najróżniejszych organizmów, 

a z każdym miesiącem taka lista wydłuża się. 

Czy wobec tego powinniśmy się cieszyć, że 

mamy nowe narzędzie, które pozwala dość 

swobodnie tasować genami i stwarzać nowe 

organizmy na życzenie? Czy może trzeba za-

cząć się bać i bardziej uważnie przyglądać, 

w jakim kierunku to zmierza.

Jedne działania budzą mniejsze obawy 

i opory. Kiedy osłabiamy lub wzmacniamy 

własne geny albo kiedy do rośliny wprowadza 

się gen pochodzący z innej, blisko spokrew-

nionej rośliny, można założyć, że w sprzy-

jających warunkach taka odmiana mogłaby 

powstać spontanicznie w naturze. Działania 

naukowców tylko przyspieszają ten proces albo 

delikatnie go nakierunkowują. Dużo większe 

wątpliwości budzą organizmy transgeniczne 

wyposażone w geny, które w żaden naturalny 

sposób nie mogłyby się w nich znaleźć, np. ro-

śliny z genami zwierzęcymi albo zwierzęta 

z genami mikroorganizmów. Jeszcze inne 

działania prowadzone są w celach terapeu-

tycznych i te budzą najmniejsze sprzeciwy. 

Co do potrzeby ich prowadzenia nie możemy 

mieć chyba wątpliwości, skoro przyczyniają 

się do poprawy zdrowia albo choćby kom-

fortu życia chorego człowieka.

Kiedy są już narzędzia, szuka się moż-

liwości ich wykorzystania. Różne są także 

motywy wprowadzania zmian. Początkowo, 

kiedy takie eksperymenty były bardzo drogie, 

stać na nie było tylko bardzo bogate firmy. 

Poprawiano te cechy, których wprowadzenie 

rokowało firmom sponsorującym duże zyski. 

Dodać chyba można, że pierwsze modyfika-

cje nie miały na celu poprawy walorów cen-

nych z punktu widzenia konsumenta (smak, 

dodatkowe wartości odżywcze), ale ważne 

dla producentów i pośredników handlowych. 

Tak też było z GMO. Pierwszymi komercyj-

nie uprawianymi GMO były „długowieczne” 

pomidory wprowadzone na rynek w 1994 r. 

(Tu mały eksperyment: pomidora ze sklepu 

zostawiamy na oknie i obserwujemy jak długo 

będzie jędrny, gładki, apetyczny... Te zbierane 

kiedyś w ogródku po trzech dniach nadawały 

się tylko na zupę.) Pierwsze modyfikowane 

i na dużą skalę wprowadzane do upraw rośli-

ny to soja, kukurydza, rzepak i bawełna. Są to 

gatunki, które na świecie zajmują największe 

powierzchnie uprawne. Dużym koncernom 

zależało na wprowadzaniu takich zmian, które 

zwiększałyby plony i pozwalały na łatwiejsze 

przechowywanie zbiorów. 

P odstawowym problemem każdego rolni-

ka są chwasty, których obecność obniża 

plonowanie. Stworzono rośliny uprawne od-

porne na popularny herbicyd, którego czynni-

kiem aktywnym jest glifosat. Sypiemy na pole 

herbicyd i wszystkie chwasty padają, a nasza 

soja czy kukurydza rośnie czysta. Sytuacja 

wymarzona przez każdego rolnika. Równie 

istotnym problemem są szkodniki, które po-

trafią zupełnie zniszczyć uprawę. Zmodyfi-

kowano tak rośliny uprawne, że gąsienice, 

które normalnie żerują na uprawach, po zje-

dzeniu zmodyfikowanych roślin giną. Wy-

dawałoby się – idealne rozwiązanie (np. ku-

kurydza Monsanto MON810, która zawiera 

toksynę Bt przeciw owadom).

Ogromnym problemem właścicieli dużych 

plantacji truskawek są wiosenne przymrozki, 

które potrafią bardzo znacznie zredukować 

zbiory. Ale są przecież takie organizmy, któ-

re świetnie radzą sobie z chłodem i mrozem, 

np. ryby mórz arktycznych, dla których nor-

malna temperaturą życia to 4°C. Gdyby tak 

znaleźć gen, który decyduje o tolerancji na 

niskie temperatury i przenieść go do truska-

wek! Czy takie truskawki będą odporniejsze 

na wahania temperatur? Były!

Opium otrzymuje się z soku niedojrza-

łych makówek. Składa się z około 40 różnych 

alkaloidów, w tym najsilniej działających – 

morfiny i kodeiny oraz papaweryny. W Au-

stralii grupa naukowców uzyskała genetycz-

nie modyfikowaną odmianę maku, która nie 

produkuje morfiny i kodeiny. Zamiast tego 

tworzony jest nienarkotyczny związek – re-

tykulina, który można następnie wykorzystać 

do produkcji wielu leków przeciwrakowych 

i przeciwmalarycznych. 

Wytwarzane są transgeniczne świnie 

i owce, które dzięki dodatkowym własnym 

genom wzrostu przybierają na wadze znacz-

nie szybciej.

Dotychczasowe poczynania inżynierii ge-

netycznej wzbudziły szereg zastrzeżeń, 

w tym wątpliwości natury etycznej – obawy 

przed niekorzystnymi skutkami ekologiczny-

mi oraz obawy przed negatywnymi następ-

stwami ekonomicznymi i zagrożeniami dla 

bezpośrednich konsumentów. Skoro wpro-

wadzono gen zwierzęcy do roślin, czy we-

getarianie mogą jeść takie rośliny? A jeśli 

wegetarianizm związany jest z rytuałami re-

ligijnymi, czy nie narusza się reguł czystości? 

Czy wolno nam jeść łososie, które mają ludzki 

gen, odpowiedzialny za produkcję hormonu 

wzrostu? Takie łososie bardzo szybko rosną 

i znacznie szybciej osiągają parametry użyt-

kowe, ale czy jedząc takiego łososia, nie po-

pełniamy kanibalizmu? Czy można bezkarnie 

poprawiać to, co Przyroda sama wypracowała 

i zweryfikowała przez miliony lat?

Wrócę do rzepaku odpornego na glifosat. 

Może się zdarzyć, że gen ucieknie do środo-

wiska, czyli w czasie krzyżowania się rzepaku 

z blisko spokrewnionym gatunkiem (np. rzepi-

kiem, nieużytecznym gospodarczo chwastem) 

powstanie płodny mieszaniec. Chwastom prze-

kazany zostaje gen, do tej pory eliminujący go 

z pola. Cała strategia ochrony uprawy przed 

chwastami „bierze w łeb”. Jeśli modyfikowa-

ny rzepak zmiesza się przypadkowo z ziarna-

mi zbóż i zakazi je, nie da się go wtedy łatwo 

wyeliminować z pola. 

W Internecie można śledzić informacje 

o rozprzestrzenianiu się pospolitego chwa-
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stu, przymiotna kanadyjskiego, odpornego 

na glifosat. Po raz pierwszy zauważono je 

w 2002 r. w pięciu południowo-wschodnich 

hrabstwach stanu Indiana, w Stanach Zjed-

noczonych. W dwa lata później stwierdzono 

takie rośliny w 15 innych hrabstwach. 

Mietlica rozłogowa jest wykorzystywana 

do obsiewania pól golfowych, ponieważ two-

rzy wyjątkowo gładką powierzchnię, a chwa-

sty psują ten efekt. Wybrane gatunki traw 

zostały zmienione genetycznie i uzyskały 

odporność na herbicydy, a to pozwala łatwo 

eliminować chwasty z pola. Jest tylko jeden 

problem – pyłek kwiatowy z transgenicznej 

trawy może być przenoszony przez wiatr i za-

pylać inne rośliny z tego gatunku, oddalone 

nawet o 21 kilometrów. Badania wykazały 

„wędrówkę” genów rzodkwi i słonecznika 

na odległość 1 km, dyni – na 1,3 km, a rze-

paku – na 3 km. W ten sposób przestajemy 

kontrolować uprawy modyfikowane.

Chwasty mogą też, drogą ewolucji, „na-

uczyć” się, jak radzić sobie z herbicydem, 

ale to naturalny proces, chociaż niweczący 

strategię zabezpieczania rolników.

Należy sobie też uświadomić, że na polach 

z niemodyfikowaną uprawą stosuje się mniej-

sze ilości herbicydów. Wykorzystywanie kseno-

biotyków na ogół nie pozostaje obojętne dla 

środowiska. (Używany w latach 60 pestycyd 

DTT, który rozsypywano na polach, jeszcze 

dziś, w trzydzieści lat po zakazie używania, 

jest wykrywalny w wątrobach ryb atlantyc-

kich, żyjących daleko od lądów.) 

Utrata kontroli nad modyfikacją może pro-

wadzić do rozwoju nielegalnego biznesu. Wła-

dze Kolumbii podejrzewają, że w dżunglach 

tego kraju pojawiły się genetycznie zmodyfi-

kowane krzewy koki – wyższe, bardziej roz-

gałęzione, rosnące szybciej i być może odpor-

ne na herbicydy. Taka odmiana kokainowych 

krzewów mogłaby poważnie skomplikować, 

wspierane przez USA, starania władz o ukró-

cenie narkotycznego biznesu. Taką informa-

cję znalazłam w Internecie. Mimo braku po-

twierdzenia, możliwość istnienia zmodyfiko-

wanych plantacji jest bardzo realna. 

Wszyscy znamy biedronki, owady będące 

elementem naturalnego ekosystemu. Są przyja-

zne rolnikom, ponieważ jako owady drapieżne 

odżywiają się innymi owadami, w tym szkod-

nikami, a w szczególności niszczą mszyce. 

W 1997 r. prowadzono badania, które wyka-

zały, że na polach ze zmodyfikowanymi ziem-

niakami (zawierające toksynę Bt) w Szkocji, 

populacja biedronek zastała bardzo znacznie 

zredukowana, a te, które zostały, znosiły mniej 

jaj. Podobnie reagują pszczoły zbierające po-

żytek ze zmodyfikowanych roślin (rzepak). 

Tak reagują też inne owady, a mniej owadów 

– to mniej ptaków. Prowadzi to do poważnego 

zachwiania równowagi ekologicznej. Nie jeste-

śmy w stanie przewidzieć wszystkich skutków 

ekologicznych naszych działań.

Jeszcze inną sprawą jest to, co zostaje 

uznane za GMO. Z punktu widzenia lobby-

stów GMO to jedynie te organizmy, które są 

homozygotami pod względem interesującego 

genu (obydwa allele interesującego genu są 

zmodyfikowane). W rzeczywistości już he-

terozygoty, czyli mieszańce F1, posiadające 

jedną kopię zmienionego genu są modyfiko-

wane. Ale nawet, kiedy za GMO uznamy ho-

mozygoty, to w trzecim roku na polu pozor-

nie czystym (bo nie wprowadzaliśmy GMO 

świadomie, a tylko z sąsiedniego pola przy-

wiało pyłek) 1/4 roślin to modyfikowane ho-

mozygoty (pierwsze prawo Mendla).

dr Gabriela Orłowska-Matuszewska

Zakład Genetyki

Instytut Genetyki i Mikrobiologii

Uniwersytet Wrocławski

Ciąg dalszy artykułu w następnym nu-
merze „Zielonej Planety”.

S łowniczek:  
GMO – wszelkie genetycznie modyfi-

kowane organizmy, w których modyfikacje 

mogą dotyczyć aktywności ich własnych ge-

nów, jak przeniesienia obcych genów.

Organizmy transgeniczne – rodzaj GMO, 

które zostały wyposażone w geny pochodzą-

ce z innego gatunku, transgeny.

Ksenobiotyki – związki organiczne dzia-

łające na organizm, a niebędące jego meta-

bolitami.

Glifosat – substancja czynna niektórych 

herbicydów, np. Rundap-u.

Retykulina - nienarkotyczny metabolit po-

średni ze szlaku syntezy opiatów w maku.

Homozygota – ma jednakowe allele (wa-

rianty) danego genu.

Heterozygota – ma różne allele (warian-

ty) danego genu.

Niektóre przykłady i dane liczbowe za-

czerpnięte są ze stron internetowych: http://

www.relfe.com/GMOs.html, http://icppc.pl/pl/

gmo/index.php, http://www.ine-isd.org.pl/gmo/, 

http://www.biotechnolog.pl/index.php?id=gmo_

arch, http://www.colostate.edu/programs/

lifesciences/TransgenicCrops/Ryc. 1. Schemat krzyżowania się organizmów w przyrodzie zgodnie z pierwszym prawem Mendla

„czyste”

X

modyfikowane

1/4 1/4

1/4 + 1/4

P – homozygoty

gamety tworzone 
przez pokolenie P 

krzyżują się 
ze sobą losowo

F1 – heterozygoty

F2 – homozygoty

gamety tworzone 
przez pokolenie F1 

krzyżują się ze sobą losowo, 
każda z każdą

heterozygoty

X
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W
 ramach wspólnego przedsięwzię-

cia Polskiego Klubu Ekologicznego 

i organizacji Mobilocal 21 (Europejska Sieć 

Mobilności i Lokalna Agenda 21) z Berlina, 

w dniach 3–5 czerwca 2005 r. odbył się wy-

jazd studyjny przedstawicieli Koalicji „Rowe-

rowy Wrocław” do Berlina. Program wyjaz-

du obejmował udział w niemiecko-polskim 

seminarium pt. „Rowery bez granic”, zapo-

znanie się z trasami rowerowymi w Berlinie 

(przejazd rowerami) oraz udział w najwięk-

szym na świecie „Gwiaździstym zjeździe ro-

werzystów”, organizowanym corocznie z okazji 

Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Z pol-

skiej strony udział w wyjeździe wzięli głów-

nie członkowie Dolnośląskiego Towarzystwa 

Cyklistów (DTC) – 10 osób, Dolnośląskiej 

Fundacji Ekorozwoju – 2 osoby i Polskiego 

Klubu Ekologicznego – 2 osoby.

Seminarium obejmowało następujące za-

gadnienia: „Strategia rowerowa senatu Berli-

na” (Roland Jannermann), „Przewóz rowerów 

w środkach komunikacji zbiorowej” (Isabel 

Heins), „Połączenie kolejowe Wrocław – Ber-

lin” (Jürgen Murach) oraz „Rozwój i wspieranie 

ruchu rowerowego z punktu widzenia ADFC1” 

(Alexander Hunger). Ze strony polskiej refe-

rat pt. „Rola Koalicji Rowerowej w rozwoju 

ruchu rowerowego we Wrocławiu” wygłosił 

po niemiecku Aureliusz Mikłaszewski. Nie-

stety, wśród uczestników seminarium zabra-

kło przedstawicieli Biura Rozwoju Wrocła-

wia, którzy mieli przedstawić planowanie tras 

rowerowych we Wrocławiu. A szkoda, gdyż 

można się było pochwalić koncepcją docelo-

wego systemu tras rowerowych dla Wrocła-

wia, opracowaną przez Biuro we współpracy 

z Koalicją „Rowerowy Wrocław”.

Seminarium było okazją do wymia-

ny ciekawych doświadczeń i praktycznych 

przykładów rozwiązywania problemów ru-

chu rowerowego w Berlinie i Wrocławiu. Na 

szczególną uwagę zasługują:

1) upowszechnienie podróży rowerem 

w dużej metropolii, jaką jest Berlin. Rower 

wcale nie jest synonimem biedy, lecz świa-

domym wyborem proekologicznego środka 

transportu. Od jesieni 2005 r. w Niemczech 

będzie można w delegacji służbowej rozliczać 

koszt przejazdu rowerem! Berlin zakłada, że 

w roku 2020 udział ruchu samochodowego 

w modal split wynosić będzie 20% (obecnie 

niemal 40%), a reszta to ruch rowerowy, pie-

szy, komunikacja zbiorowa. Żeby założenia te 

stały się realne, w ciągu ostatnich dwóch lat 

na rozwój infrastruktury rowerowej w samym 

tylko Berlinie wydano 10 mln euro.

2) doświadczenia berlińskie w zakresie 

bezpieczeństwa rowerzystów, budowa tras, 

oznakowanie pionowe i poziome, lustra 

w newralgicznych punktach;

3) prymat bezpieczeństwa i funkcjonalno-

ści nad względami architektonicznymi – wy-

raźne odgraniczenie trasy rowerowej zróżni-

cowaniem poziomów, kolorem nawierzchni 

i jej rodzajem;

4) masowość ruchu rowerowego i stałe 

poszerzanie udogodnień dla rowerzystów, 

np. w zakresie możliwości przewozu rowe-

ru w środkach komunikacji zbiorowej, obo-

wiązek budowy parkingu rowerowego przy 

każdym obiekcie;

5) wytyczanie niektórych tras rowero-

wych na jezdni zamiast na chodniku – to 

wyraźnie wskazuje na proekologiczny kie-

runek polityki transportowej Berlina, mimo 

dużej liczby samochodów (w Berlinie przy-

pada 440 samochodów osobowych na 1000 

mieszkańców, przy średniej dla całych Nie-

miec wynoszącej 330 samochodów na 1000 

mieszkańców. Pod względem zmotoryzowa-

nia przoduje jednak Frankfurt nad Menem, 

gdzie na 1000 mieszkańców przypada 660 

samochodów osobowych.

 Wszystkie udogodnienia dla rowerzystów 

wprowadzane już od lat dają konkretny efekt 

we wzroście udziału podróży rowerowych 

w odniesieniu do wszystkich podróży (w tzw. 

modal split). W roku 1970 udział podróży ro-

werowych w berlińskim modal split wynosił 

zaledwie 3%, w 1992 roku – 7%, a w 1998 

roku – już 10%! Celem działań władz miasta 

jest osiągnięcie 15% udziału podróży rowe-

rem w roku 2010. W roku 1998 władze miasta 

przyjęły zasady tworzenia systemu tras rowe-

rowych, których głównymi elementami są:

– główne trasy rowerowe (12 odcinków 

promienistych i kilka obwodnic),

– trasy turystyczne, które służą głównie 

celom rekreacyjnym,

– centrum miasta przyjazne dla rowerów 

i rowerzystów,

Nasi w Berlinie!
AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Co roku w czerwcu organizacje pozarządowe we Wrocławiu organizują imprezę Dzień bez Samochodu, która jest 

promocją ruchu rowerowego. Polega ona głównie na zorganizowaniu spotkania i przejazdu ulicami miasta grupy 

rowerzystów oraz organizacji różnych konkursów i koncertów. Tym razem było trochę inaczej. „Grupa” rowerzystów 

liczyła około 100 tysięcy, a impreza odbyła się nie we Wrocławiu, lecz w Berlinie. Jak do tego doszło?..

1  ADFC – Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (Niemiecki Klub Rowerzystów), organizacja licząca około 
110 tys. członków, w samym Berlinie do ADFC należy około 10 tys. rowerzystów.



RELACJE

ZP 3(60)/2005 23

– strefy uspokojonego ruchu (tereny miesz-

kaniowe poza centrum), gdzie dopuszczalna 

prędkość wynosi 10 km/godz. 

Z
e swej strony przedstawiliśmy ewenement, 

jakim jest powstanie przed czterema laty 

we Wrocławiu pierwszej w Polsce Koalicji 

„Rowerowy Wrocław” i jej ważną rolę w opi-

niowaniu planowania i budowy tras rowero-

wych w naszym mieście. Uczestnicy semina-

rium z uwagą słuchali naszych doświadczeń 

przy organizacji „okrągłego stołu rowerowego” 

z udziałem prezydenta miasta czy procedury 

opiniowania i uwzględniania uwag Koalicji 

przy projektowaniu, remontowaniu i budowie 

nowych tras rowerowych we Wrocławiu. Ta 

wymiana doświadczeń była bardzo owocna, 

a przedstawione przykłady dobrych rozwiązań 

będą dobrymi argumentami, że to się da zro-

bić, bo już zdało gdzie indziej egzamin.

Gospodarzem ze strony niemieckiej był 

Berndt Szczepanski, który próbował nawet mó-

wić po polsku. Uczestnicy konferencji miesz-

kali w domu gościnnym CVJM (Chrześcijań-

skiego Stowarzyszenia Młodzieży).

W drugim dniu zorganizowano dla uczestni-

ków seminarium ciekawy przejazd przez Berlin 

(około 25 km) na rowerach, podczas którego 

gospodarze pokazywali istotne elementy bu-

dowy tras rowerowych, problemy z ich popro-

wadzeniem. Mogliśmy się przekonać, jak wiele 

udało się w Berlinie do tej pory zrobić. Łączna 

długość tras rowerowych wynosi tam około 

600 km, gdy we Wrocławiu około 112 km. To 

w porównaniu z liczbą mieszkańców wyglą-

da podobnie (Berlin ma około 6 razy więcej 

mieszkańców niż Wrocław), ale w Berlinie 

zaczynano znacznie wcześniej i w zupełnie 

innym systemie politycznym.

W
 niedzielę 5 czerwca 2005 r., z okazji 

Światowego Dnia Ochrony Środowiska 

odbył się Gwiaździsty Zjazd Rowerzystów. 

Liczba uczestników wyniosła w tym roku „za-

ledwie” około 100 tysięcy (przed rokiem było 

ich około 250 tys.). Sprawił to ulewny deszcz, 

który padał przez cały dzień i w rezultacie 

pod Kolumnę Zwycięstwa w parku Tiergarten 

dojechali najbardziej wytrwali, wśród nich 

grupa Polaków. Jeszcze po południu na dwor-

cu Zoologischer Garten było widać grupy ro-

werzystów wracające pociągami. 

Uczestnicy zjazdu startowali od godz. 800 

z 16 punktów rozmieszczonych w strefie pod-

miejskiej Berlina (nawet do 50 km od centrum), 

łącząc się następnie w 7 głównych tras przejazdu, 

które spotkały się przy wjeździe na zamknięte 

odcinki dwóch autostrad. Godne odnotowania 

jest to, że podobnie jak w poprzednich latach, 

zamknięto dla ruchu samochodowego odcinki 

autostrad (Südring – nr 110 i Avus – nr 115). 

I to w Niemczech, gdzie autostrady to omal 

symbol narodowy! Po przejechaniu odcinka-

mi autostrad rowerzyści dwoma strumieniami 

wjechali do centrum, by spotkać się wokół Ko-

lumny Zwycięstwa w centrum parku Tiergar-

ten. Na trasie od Kolumny Zwycięstwa aż po 

Bramę Brandenburską trwał wielki jarmark 

ekologiczny, połączony z występami artystycz-

nymi. Tu rowerzyści mogli odpocząć, posilić 

się, obejrzeć stoiska różnych organizacji eko-

logicznych. Część z nich jednak rezygnowa-

ła z dalszych atrakcji i... przypinając rowery 

do słupów w obrębie Tiergarten, wsiadała do 

taksówek, by wrócić do domu. 

Zjazd gwiaździsty rowerzystów jest impo-

nującą imprezą rowerową i nawet w deszczu 

robi wrażenie, o czym można przekonać się, 

oglądając zdjęcia na naszej okładce!

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
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grupa polska za schodach CVJM
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Krótkie przypomnienie celów i idei

Podstawowym celem Projektu 50/50 jest 

zmniejszenie zużycia energii i wody w szko-

łach o 5–10% w skali rocznej. Równie waż-

nym celem jest popularyzacja świadomego, 

oszczędnego korzystania z energii elektrycz-

nej i cieplnej oraz wody poprzez praktyczne 

działania uczniów. Dzięki zmianie zachowań 

uczniów i wypracowaniu prawidłowych nawy-

ków, kształtuje się świadomość ekologiczną 

młodzieży. Ograniczenie zużycia energii daje 

efekt ekologiczny w postaci zmniejszania ob-

ciążania środowiska emisjami gazów cieplar-

nianych, a z drugiej strony efekt finansowy 

– mniejsze rachunki za energię.

Podejmując proste działania ograniczające 

zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody 

i gazu, takie jak: gaszenie światła, zakręcanie 

kurków, odpowiednie wietrzenie sal, obniża-

nie temperatury w pomieszczeniach w nocy 

czy w weekendy, możliwe jest zaoszczędzenie 

rocznie średnio nawet 10–15% energii. Uzy-

skane w ten sposób fundusze w 50% pozostają 

do dyspozycji szkoły, z pozostałych 50% two-

rzony jest tzw. fundusz energetyczny, który 

jest w dyspozycji koordynatora finansowego 

– Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocła-

wia. Fundusz energetyczny wykorzystywany 

jest na kapitałochłonne inwestycje w szkołach, 

których celem jest dalsze ograniczenie zuży-

cia energii, takie jak: wymiana stolarki okien-

nej, drzwiowej, zainstalowanie termostatów 

na grzejnikach, ocieplenie budynku.

Działania podejmowane w szkołach

Do projektu zostało wyznaczonych 18 

jednostek z Wrocławia, w tym 4 licea ogól-

nokształcące, 4 zespoły szkół, 5 szkół pod-

stawowych, jedno gimnazjum oraz 4 przed-

szkola. Placówki zostały wybrane przez Wy-

dział Edukacji pod kątem podobnej kuba-

tury i potrzeby termomodernizacji. Każdy 

z uczestników projektu powołał grupę ener-

getyczną, składającą się z nauczyciela, osoby 

z administracji szkolnej oraz uczniów, którzy 

byli odpowiedzialni za realizację projektu 

w danej szkole. Grupy energetyczne były 

inicjatorami działań w szkołach, opraco-

wywały metody postępowania, a następnie 

je wdrażały. Wszyscy uczestnicy programu 

rejestrowali na bieżąco (raz na miesiąc) zu-

życie energii elektrycznej, energii cieplnej 

i wody, a informacje o odczytach przekazywa-

li do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego 

Wrocławia oraz do Okręgu Dolnośląskiego 

Polskiego Klubu Ekologicznego.

Przykładowe działania, jakie były po-

dejmowane w szkołach w celu realizacji 

projektu, to akcje informacyjne, warsztaty, 

konkursy, przedstawienia, akcje plakatowe, 

ulotki, naklejki na wyłącznikach światła, 

kranach, urządzeniach elektrycznych, po-

dejmowanie tematyki energetycznej na za-

jęciach lekcyjnych z różnych przedmiotów, 

ankiety, gazetki, radiowęzeł, wizyty na wę-

złach ciepłowniczych, akcje konserwacyjno-

naprawcze, dyżury energetyczne.

ANNA KOWALSKA

W roku szkolnym 2004/2005 przeprowadzono we Wrocławiu pilotażowy Projekt 50/50 przy wsparciu merytorycz-

nym ze strony Wydziału Edukacji i logistycznym – Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia. 

Projekt 50/50 promuje bezinwestycyjne działania podejmowane przez szkoły (młodzież, nauczycieli i administrację), 

mające na celu zmniejszenie zużycia energii w szkołach oraz edukację ekologiczną.

Ryc. 1. Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w stosunku do lat bazowych 2000–2003
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Wnioski po 10 miesiącach trwania projektu

Głównym sukcesem są korzyści edukacyj-

ne. W pilotażowej fazie odbyły się 4 seminaria 

etapowe, w tym szkolenia o bezinwestycyjnych 

metodach oszczędzania energii, wymiana do-

świadczeń i pomysłów między uczestnikami 

projektu oraz prezentacje realizacji projektu 

w szkołach. Projekt był realizowany poprzez 

różnorodne działania w poszczególnych szko-

łach. Przykładowo: w Przedszkolu nr 148 przy 

ul. Rogowskiej 18a odbył się konkurs „Jestem 

małym ekologiem” oraz „Tydzień oszczędza-

nia”, w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. 

Orzechowej przeprowadzono konkurs literacki 

pt. „Pomóż środowisku – oszczędzaj energię” 

na najlepszą fraszkę o oszczędzaniu energii 

oraz spektakl pt. „Ostatnia nadzieja”.

Proces zbierania, weryfikacji i analizy da-

nych dotyczących zużycia energii elektrycz-

nej, ciepła i wody napotkał szereg problemów. 

Głównym były błędy w odczytach danych, jak 

i w podaniu danych bazowych, co utrudniało 

prawidłowe obliczenia osiągniętych oszczęd-

ności. Ponadto, nie wszystkie placówki termi-

nowo nadsyłały formularze odczytów, a nie-

które nie uczyniły tego do tej pory.

Tym niemniej, na podstawie zebranych da-

nych, opracowano następujące wyniki. Wiel-

kości zużycia miesięcznego mediów w po-

szczególnych placówkach porównywano ze 

średnią wielkością zużycia danego nośnika 

energii, wyznaczonego dla okresu bazowe-

go, czyli lat 2000–2003.

Najwyższe oszczędności w zużyciu ener-

gii elektrycznej (w kWh) osiągnęły placówki 

przedstawione na ryc. 1. Pozostałe placówki 

nie zmniejszyły zużycia energii elektrycznej 

w badanych okresie. Wykres na ryc. 2 przed-

stawia najlepsze wyniki w zakresie oszczę-

dzania zużycia energii cieplnej. Poza V LO są 

one bardzo niskie, na co wpływ ma wyjątkowo 

mroźna zima w sezonie grzewczym 2004/2005 

oraz błędy w odczycie liczników. Najlepsze 

wyniki uzyskano w przypadku zużycia wody, 

które znacznie się zmniejszyło w placówkach 

przedstawionych na ryc. 3. Liderem wśród pla-

cówek okazało się przedszkole nr 117, które 

w każdej kategorii nośników zmniejszyło ich 

zużycie odpowiednio o 8% (energia cieplna), 

10% (energia elektryczna) i woda (16%), co 

jest przedstawione na ryc. 4.

Ryc. 2. Oszczędności w zużyciu energii cieplnej w stosunku do lat bazowych 2000–2003

Ryc. 3. Oszczędności w zużyciu wody w stosunku do lat bazowych 2000–2003

Ryc. 4. Zmniejszenie zużycia nośników energii w Przedszkolu nr 117 w stosunku do lat bazowych
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Po zebraniu danych zużycia energii w Wy-

dziale Edukacji Urzędu Miejskiego zapadła 

decyzja, by ze względu na duży stopień nie-

pewności uzyskanych wyników (za krótki 

okres pomiaru zużycia, liczne błędy od-

czytu, małe oszczędności zużycia) w tym 

roku szkolnym nie tworzyć jeszcze fundu-

szu energetycznego.

Spotkanie podsumowujące projekt

W spotkaniu podsumowującym pilota-

żową fazę projektu, które obyło się w dniu 

17 czerwca 2005 r. w auli Zespołu Szkół 

nr 25 przy ul. Skwierzyńskiej we Wrocła-

wiu, udział wzięli:

– zaproszeni dyrektorzy i koordynato-

rzy grup energetycznych placówek biorą-

cych udział w Projekcie,

– przedstawiciele Urzędu Miejskiego Wro-

cławia: dyrektor Departamentu ds. Społecznych 

Urzędu Miejskiego pan Władysław Sidoro-

wicz, dyrektor Wydziału Inwestycyjno-Tech-

nicznego pan Rafał Guzowski, pani Krystyna 

Niementowska i pani Anna Ramut z Wydziału 

Edukacji oraz pani Olga Raduchowska z Wy-

działu Środowiska i Rolnictwa,

– przedstawiciel MPEC SA – pani Be-

ata Chajec,

– starosta Ireneusz Słoma ze Starostwa 

Powiatowego we Wrocławiu,

– przedstawiciele Okręgu Dolnośląskiego 

Polskiego Klubu Ekologicznego – Aureliusz 

Mikłaszewski i Anna Kowalska.

Po przywitaniu uczestników spotkania 

przez pana Aureliusza Mikłaszewskiego, głos 

zabrał pan dyrektor Władysław Sidorowicz, 

który zapowiedział kontynuację projektu w ko-

lejnym roku szkolnym. Podkreślił korzyści 

edukacyjne i ekologiczne płynące z realizacji 

takiego projektu. Następnie pani Anna Ko-

walska wraz z panią Krystyną Niementowską 

podsumowały wyniki Projektu 50/50.

Spotkaniu towarzyszyła część artystycz-

na. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 90 wy-

stąpiły ze spektaklem „Ostatnia nadzieja”, 

a dziewczynki ze Szkoły Podstawowej nr 46 

bardzo ciekawie przedstawiły wyniki ankie-

ty badającej nawyki i wiedzę uczniów, doty-

czącą korzystania z różnych nośników ener-

gii. Następnie przystąpiono do najbardziej 

oczekiwanej części spotkania – do rozdania 

dyplomów i nagród. Nagrody wręczał pan 

Rafał Guzowski z Urzędu Miejskiego Wro-

cławia oraz panie Krystyna Niementowska 

i Anna Kowalska. Każda ze szkół biorą-

cych udział w projekcie otrzymała dyplom 

uczestnictwa oraz żarówki energooszczęd-

ne. Najlepsze szkoły – Elektroniczne Zakła-

dy Naukowe, IV Liceum Ogólnokształcące, 

Szkoła Podstawowa nr 46 i Szkoła Podsta-

wowa nr 90 – otrzymały specjalne nagrody 

ufundowane przez MPEC SA, m.in. odtwa-

rzacz DVD, radiomagnetofon, encyklopedie 

multimedialne, albumy, przewodniki tury-

styczne. Przedszkola nr 117, 141, 148 i 126 

otrzymały nagrody pieniężne ufundowane 

przez Wydział Edukacji.

Zakończeniu projektu towarzyszyła wy-

stawa prac plastycznych, wykonanych w wielu 

placówkach w ramach realizacji projektu. Na 

uroczystość zostały zaproszone media. Krótki 

reportaż z tego wydarzenia został przedsta-

wiony w telewizji regionalnej TeDE.

Co dalej?

Od kolejnego roku szkolnego projekt 

50/50 będzie kontynuowany w większej 

grupie placówek. Do Projektu 50/50 planu-

je się zaprosić nowe placówki edukacyjne, 

w tym o profilu ekologicznym. Dotychcza-

sowi uczestnicy projektu także mieli moż-

liwość kontynuowania swojej pracy, ale tym 

razem znacznie bardziej odpowiedzialną, gdyż 

będą oni pełnić rolę liderów. Każda ze szkół 

będzie się opiekować 2–3 nowymi placów-

kami. Szkoły zostaną dobrane pod kątem 

typu placówki (przedszkole będzie liderem 

w grupie przedszkoli, szkoła podstawowa 

w grupie szkół podstawowych itd.). W cią-

gu roku szkolnego systematycznie będą się 

odbywać spotkania szkoleniowo-monitorują-

ce dla grup energetycznych. Ponadto szkoły 

liderskie będą regularnie prowadzić spotka-

nia w szkołach podopiecznych. Taka formu-

ła projektu pozwoli zapoznać większą grupę 

młodzieży i nauczycieli z bezinwestycyjnymi 

metodami oszczędzania energii.

Zachęcamy do prowadzenia podob-

nych projektów w całym regionie Dolne-

go Śląska!

mgr inż. Anna Kowalska

Koordynator Projektu

U WAG A !

Gminy i szkoły zainteresowane wdro-
żeniem Projektu 50/50 na swoim terenie 
mogą się kontaktować z koordynatorem 
projektu pod tel./fax (071) 347 14 45 lub 
mailem: klub@eko.wroc.pl.

Program artystyczny
w Szkole Podstawowej nr 90

Program artystyczny
w Szkole Podstawowej nr 90

Nagrody odbierają przedstawiciele
Szkoły Podstawowej nr 46

Nagrody odbierają przedstawiciele
Szkoły Podstawowej nr 46
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ADRESY KÓŁ TERENOWYCH

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

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

Koło „Feniks” w Pęgowie (II) – prezes inż. Leszek Olbiński

tel. 0-501 485 993, Pęgów, ul. Wypoczynkowa 10, 55-120 Oborniki Śląskie

Koło w Brzegu (III) – prezes inż. Czesław Grabiński

tel. (0-77) 411 19 06, ul. Kościuszki 1b/3, 49-300 Brzeg, ekograb@op.pl

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

tel. (0-71) 357 18 75, ul. Grecka 59, 54-406 Wrocław

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

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

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

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

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

tel. (0-77) 455 92 55, ul. Piotrkowska 7d/3, 45-323 Opole

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

Koło „Głogów” w Głogowie (IX) – prezes mgr Eugeniusz Wezner

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

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

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

Koło w Bielawie (XI) – prezes dr inż. Iwona Chełmecka

tel. (0-74) 834 04 39, ul. Tkacka 17, 58-260 Bielawa

Koło przy Uniwersytecie Wrocławskim (XII) – prezes prof. dr hab. Ewa Bylińska

tel. (0-71) 322 86 14, ul. Kanonia 6/8 (Instytut Botaniki), 50-328 Wrocław

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

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

Koło przy Politechnice Wrocłwskiej (XV) – prezes dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

tel. (0-71) 347 14 74, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74 p. 312c, 50-020 Wrocław, klub@eko.wroc.pl

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

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

Koło przy NOT we Wrocławiu (XVII) – prezes mgr Dawid Golec

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

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

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

Koło w Chojnowie (XXI) – prezes mgr Włodzimierz Zatorski

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

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

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

Koło w Chocianowie (XXIII) – prezes mgr inż. Adam Świtoń

tel. (0-76) 818 58 27, ul. Świerkowa 6, 59-140 Chocianów

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

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

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. 312c
50-020 Wrocław

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

http://www.ekoklub.wroclaw.pl/

ZARZĄD OKRĘGU

dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
prezes, tel. (0-71) 320 64 60
e-mail: bogwoj@eko.org.pl

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

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

e-mail: k_haladyn@poczta.onet.pl

dr inż. Ryszard Radomski

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

poniedziałek 1800–2000

wtorki, środy 1600–2000

piątki 1000–1300

Korzystanie z księgozbioru Klubu
po uzgodnieniu telefonicznym

z dr Marią Przybylską-Wojtyszyn:

tel. (0-71) 353 40 47
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