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K
onferencję otworzył pan Rafał Borutko, 

członek Zarządu Województwa Dolnoślą-

skiego, który podkreślił konieczność rozwoju 

odnawialnych źródeł energii i wypełnieniu 

wymogów Unijnych w zakresie ochrony śro-

dowiska, a także wspomniał o konieczności 

powołania centrum doradztwa energetycznego 

dla mieszkańców Dolnego Śląska. Pierwszy 

referat pt. „Magazynowanie energii słonecz-

nej”, wygłoszony został przez dr inż. Dorotę 

Chwieduk z Polskiego Towarzystwa Energe-

tyki Słonecznej. W swej wypowiedzi przed-

stawiła ona ważny problem, jakim są dostęp-

ne obecnie sposoby krótko- i długotermino-

wego gromadzenia ciepła. W tej dziedzinie 

wiele jeszcze jest do zrobienia, ale już dziś 

potrafimy wykorzystać właściwości różnych 

materiałów, np. wosku, gruntu, jaskiń do za-

chowania energii przez pewien okres.

Pan Mirosław Zawadzki z firmy Polska 

Ekologia przedstawił referat pt. „Instalacje 

słoneczne do produkcji cieplej wody użytko-

wej w budownictwie jedno- i wielorodzin-

nym”. Przedstawił on w nim różne rodzaje 

kolektorów słonecznych, sposoby ich mon-

tażu i zastosowania w różnych obiektach. 

W celu przybliżenia kolektora uczestnikom 

konferencji, firma Polska Ekologia ustawiła 

oryginalny kolektor w sali konferencyjnej, 

który w przerwach cieszył się ogromnym za-

interesowaniem. Znalazło się wielu chętnych, 

którzy chcieli go dotknąć, obejrzeć z bliska, 

zrobić sobie z nim zdjęcie. Ciekawe wyko-

rzystanie energii słonecznej przedstawił pan 

Dariusz Rylewski z firmy Masatherm w re-

feracie pt. „Pasywne wykorzystanie energii 

słonecznej – panele RymSol jako element 

poprawy bilansu energetycznego budow-

li i nowe narzędzie w rękach architekta”. 

Zwrócił on uwagę na różnicę zużycia ener-

gii w ciągu roku przez budynek tradycyjny 

(100–200 kWh/m2) i przez budynek pasyw-

ny (do 15 kWh/m2), na podstawowe zasady 

budowy domu (przeszklenia od strony połu-

dniowej, od strony północnej – pomieszczenia 

niepotrzebujące dużej ilości ciepła, izolacja 

wszystkich elementów budynku), a także na 

to, skąd można czerpać ciepło (odzysk cie-

pła z wentylacji, z szarych ścieków, pobór 

energii słonecznej za pośrednictwem kolek-

tora i okien). Dodatkowym wyposażeniem 

budynku pasywnego powinny być elementy 

izolacji zewnętrznej ścian, np. panele Rym-

Sol, w których czynnikiem przekazującym 

ciepło budynkowi jest powietrze (przy grubo-

ści paneli 19 cm, współczynnik przenikania 

ciepła wynosi: U = 0,2 W/m2K). 

Pan Dobrosław Grużewski z Fundacji Eco-

energia w referacie pt. „Wykorzystanie kolekto-

rów słonecznych w termomodernizacji budow-

li” na przykładzie budynku wielorodzinnego 

przedstawił efektywność termomodernizacji 

słonecznej wykonanej w Niemczech przez 

firmę Parabel, która przyniosła przeszło pół 

miliona euro oszczędności, wypełniając przy 

tym ostre wymogi termomodernizacji budynku. 

Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski i Fundacja Econergia, przy wsparciu Fundacji Euronatur z Bonn i DBU 

z Osnabrück, zorganizowali we Wrocławiu 14 września 2005 r. konferencję poświęconą możliwościom wykorzysta-

niu energii słonecznej dla celów grzewczych. Patronat nad konferencją objął Marszałek Dolnośląski, a patronat 

medialny – biuletyn „Czysta Energia”. Całą konferencję prowadził dr inż. Aureliusz Mikłaszewski – prezes OD PKE. 

O G R Z E W A N I E  
ENERGIĄ SŁONECZNĄ

KRYSTYNA HALADYN

Konferencja poświęcona możliwościom wykorzystania energii słonecznej
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Takie zabiegi możliwe są do wykonania także 

w Polsce, przy okazji umożliwiające otrzyma-

nie premii termomodernizacyjnej.

Żeby wybrać właściwe rozwiązanie dla 

konkretnego obiektu, na etapie obliczeń i wy-

boru instalacji dobrze jest skorzystać z pro-

gramu symulacyjnego, np. GetSolar, o któ-

rym w swoim wystąpieniu pt. „Poprawność 

instalacji kolektorów słonecznych” mówił pan 

Piotr Leszek z firmy EOD Energie Odnawialne 

DORSYSTEM (jedyny dystrybutor programu 

na Polskę). Program ten działa w środowisku 

Windows i występuje w wersji polskojęzycz-

nej. Został opracowany w Niemczech w roku 

1992, współpracuje z wirtualną bazą danych 

klimatycznych dla większych miejscowości 

w Polsce. Przy jego pomocy można także ob-

liczyć oszczędność paliwa i redukcję CO2.

W
ykorzystanie energii słonecznej wy-

maga fachowców w zakresie instala-

cji kolektorów. Na to zapotrzebowanie dali 

odpowiedź w wystąpieniu pt. „Nowy zawód 

– technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej – szansą rozwoju zawodowego 

dla młodych ludzi” pani Joanna Jaskmanicka-

Wilkos (dyrektor Zespołu Szkół w Bielawie) 

i pan Grzegorz Raganowicz (dyrektor Powia-

towego Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Bielawie), którzy przygotowują młodzież 

do nowych zawodów.

Bardzo ciekawą inicjatywę przedstawiła 

pani Katarzyna Złotnicka (dyrektor Wydzia-

łu Ochrony Środowiska, Starostwo Powia-

towe w Dzierżoniowie) w swoim wystąpie-

niu pt. „Regionalny program wspomagający 

Słoneczny kolektorek”. Okazuje się, że jeśli 

tylko jest pomysł i dobra wola, to można bar-

dzo efektywnie wspierać (do 50% kosztów) 

instalacje kolektorów słonecznych w warun-

kach polskich, czego przykładem jest powiat 

Dzierżoniów. Powiat ten rocznie przeznacza 

pewną kwotę z Powiatowego Funduszu Ochro-

ny Środowiska na dofinansowanie instalacji 

słonecznych kolektorów, realizowanych przez 

indywidualnych inwestorów. Program zro-

bił furorę wśród mieszkańców, także w roku 

2005 ustawiła się długa kolejka do formula-

rzy wniosku o dotację. Program ten pole-

camy szczególnie powiatom województwa 

dolnośląskiego i opolskiego, gdyż wart jest 

szerokiego upowszechnienia.

K
olejny referent – dr Uwe Hartmann 

z Niemieckiego Towarzystwa Energe-

tyki Słonecznej DGS Berlin–Brandenburg  

– w swoim wystąpieniu pt. „Niemieckie pro-

gramy wspomagające i źródła finansowania 

na przykładzie wybranego regionu” przedsta-

wił systemy dotacji do kolektorów, stosowa-

ne przez agencję federalną i agencje krajów 

związkowych. Korzystniejsze dotacje uzyskać 

można w przypadku fotovoltaiki, co wynika 

z większego zainteresowania rządu niemiec-

kiego produkcją energii elektrycznej z energii 

słonecznej. W ramach programu Solar 2000+ 

w Niemczech zrealizowano 650 tys. instalacji 

kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 

6,5 mln m2 (w Chinach – 15 mln m2). Od roku 

2002 notuje się spadek instalacji kolektorów 

słonecznych ze względu na inną politykę ich 

wspierania niż fotovoltaiki. Przygotowano pro-

jekt nowej ustawy wspierającej „zieloną ener-

gię” (energię ze źródeł odnawialnych), według 

której producenci energii konwencjonalnej (gaz, 

olej, węgiel) będą musieli dopłacać 5 centów 

do każdej kWh „zielonej energii”.

Pan Erhard Schulz (Fundacja Euronatur) 

w wystąpieniu pt. „Słoneczny region – Fre-

iburg” zaprezentował sposoby wykorzystania 

energii słonecznej w różnych obiektach, np. do 

podgrzewania wody w kompleksie basenów, do 

produkcji ciepła i energii w słonecznym osie-

dlu, które nadwyżkę energi sprzedaje, do pro-
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dukcji ciepłej wody na potrzeby zespołu szkół, 

a także zaprezentował wykorzystanie energii 

słonecznej we własnym domu.

Możliwości uzyskania dotacji lub kre-

dytu na instalacje słoneczne przedstawiono 

w dwóch wystąpieniach: pana Grzegorza 

Zienkiewicza z Banku Ochrony Środowi-

ska S.A. w referacie pt. „Odnawialne źródła 

energii i energoefektywność w ofercie Ban-

ku Ochrony Środowiska S.A.” i pani Alicji 

Nowakowskiej z WFOŚiGW we Wrocławiu 

– w referacie pt. „Możliwości dofinansowa-

nia i kredytowania instalacji kolektorów sło-

necznych dla osób fizycznych i prawnych na 

Dolnym Śląsku”. Oferta, niestety, nie zado-

woliła uczestników konferencji, wobec czego 

wywiązała się dyskusja, w trakcie której wy-

kazano, że normalny kredyt inwestycyjny jest 

szybszy, łatwiejszy w uzyskaniu i tańszy niż 

oferta BOŚ. Z tego wniosek, że na tym polu 

jest jeszcze dużo do zrobienia. W ożywionej 

dyskusji zwrócono szczególnie uwagę na:

– brak konkretnych propozycji adresowa-

nych do osób budujących domy,

– zbyt krótki okres kredytowania,

– brak programu dofinansowania instala-

cji słonecznych dla domów jednorodzinnych 

w województwie dolnośląskim.

Doświadczenia polskiego inwestora w za-

kresie wykorzystania energii słonecznej do pro-

dukcji ciepłej wody zaprezentował pan Wła-

dysław Niemas w wystąpieniu pt. „Wybór naj-

lepszej strategii ogrzewania budynków TBS 

w Oławie”. Zwrócił on szczególną uwagę na 

konieczność dostosowania wielkości inwestycji 

do rzeczywistego zapotrzebowania na energię 

i bardzo ograniczone możliwości uzyskania 

dofinansowania. Oferował natomiast pokaza-

nie inwestycji w swoim TBS i szczegółowe 

zaprezentowanie wszystkich efektów.

 

N
a zakończenie obrad prezes Okręgu Dol-

nośląskiego Polskiego Klubu Ekologicz-

nego dr Aureliusz Mikłaszewski krótko pod-

sumował konferencję, jeszcze raz wskazując 

na problemy w zakresie wspierania energe-

tyki słonecznej w naszym kraju:

– oszczędzanie energii i wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii stało się dziś 

koniecznością,

– energia słoneczna jest perspektywicz-

nym, niewyczerpanym źródłem energii,

– celowe jest powielanie praktycznych 

przykładów sprawdzonych rozwiązań w za-

kresie zastosowania instalacji słonecznych 

oraz ich promocji,

– konieczne są działania bezpośrednio 

wspierające rozwój instalacji słonecznych 

w zabudowie indywidualnej, czego przy-

kładem jest powiat dzierżonowski,

– niezbędne jest kształcenie osób zajmu-

jących się instalacjami solarnymi,

– bardzo pożądana jest współpraca archi-

tektów i energetyków, zajmujących się ener-

gią ze źródeł odnawialnych, przy planowaniu 

i budowie domów oraz osiedli,

– na temat zastosowań energii ze źródeł 

odnawialnych, w tym słonecznej, potrzebne są 

kompleksowe informacje dla osób, zakładów 

i przedsiębiorstw, które chciałyby je zasto-

sować. Obecnie informacje te są rozproszo-

ne i zdominowane przez firmy reklamujące 

tylko swoje usługi i instalacje.

mgr Krystyna Haladyn

Zatrzymane

w

obiektywie

�
fot. Ryszard Kryza
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Z miany takie dotyczą, bowiem, skutków 

rozwoju przemysłu i rolnictwa w skali 

dotychczas nienotowanej. Na skutek np. oddzia-

ływania przemysłu wydobywczego i przetwór-

czego powstały okręgi zagrożenia i katastrofy 

ekologicznej, w których przebywanie stanowi-

ło zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia czło-

wieka. Na szczęście presja społeczna i postęp 

techniki sprawiły, że niekorzystne oddziaływa-

nie przemysłu udało się zahamować i znacz-

nie ograniczyć. W byłych okręgach zagroże-

nia obserwujemy radykalną poprawę i proces 

ten, choć czasem postępuje zbyt wolno, zmie-

rza do usunięcia lub znacznego ograniczenia 

wpływu przemysłu na środowisko.

Obecnie, oprócz przemysłu, dużą pre-

sję na środowisko wywierają m.in. trans-

port, turystyka, rolnictwo, co jeszcze nie 

w pełni zostało zauważone. Dlatego w tej 

sytuacji konieczne staje się zwrócenie więk-

szej uwagi m. in. na negatywny wpływ, jaki 

na środowisko wywiera zmechanizowane 

i schemizowane rolnictwo. Proces ten, bo-

wiem, rozwija się na terenie całego kraju, 

gdzie są uprawy rolnicze i hodowla, pod-

czas gdy wpływ przemysłu ograniczał się 

do rejonów bezpośrednio zagrożonych od 

huty czy zakładu chemicznego. W Europie 

są tendencje do tworzenia dużych gospo-

darstw rolnych o powierzchni kilkudziesię-

ciu i kilkuset a nawet tysięcy hektarów, na 

których dominuje wyłącznie mechanizacja 

i uprawia się monokultury. Do tego docho-

dzi stosowanie coraz większych dawek na-

wozów i trucizn zwanych środkami ochrony 

roślin. Owszem, chronią one rośliny upra-

wiane a niszczą wszystko, co im zagraża: 

pleśnie, bakterie, grzyby, owady, gąsienice, 

larwy oraz inne rośliny. W rezultacie tych 

zabiegów osiąga się wyższe plony, większe 

wydajności z hektara. Rolnictwo wielkoob-

szarowe staje się zakładem produkcyjnym, 

schemizowaną uprawą monokultury. Środki 

toksyczne, nawet gdy przestrzega się okre-

sów karencji, pozostają częściowo w glebie 

i masie roślinnej w ilościach uważanych za 

nieszkodliwe. A w środowisku tworzą się 

„zielone pustynie” bez larw, gąsienic, owa-

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

ŻYWICIELE MIASTA
tra dyc je  ta rg o wis k  w e  Wro c ł a wiu

Współczesna ochrona środowiska wykracza daleko poza tradycyjne formy utożsamiane z chronieniem go przed 

zniszczeniem. Dotychczasowe sposoby chronienia przed dewastacją są nadal ważne. Rozwój cywilizacji spowodował 

jednak daleko idące zmiany o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym, którym nie da się zapobiec poprzez ochro-

nę zieleni, stawianie nowych budek dla ptaków czy sadzenie nowych drzew...

Jak  dbać o ś rodowisko,  czy l i  wystawa p lenerowa

Główni sponsorzy wystawy
Michael Korff (firma Korff Isolmatic sp. z o.o)

i Roland Dietsch (firma Display System sp. z o.o. z Leszna)
otwartej 11 października 2005 r. na Rynku we Wrocławiu

Główni sponsorzy wystawy
Michael Korff (firma Korff Isolmatic sp. z o.o)

i Roland Dietsch (firma Display System sp. z o.o. z Leszna)
otwartej 11 października 2005 r. na Rynku we Wrocławiu
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dów stanowiących pokarm dla ptaków, które 

nie mogąc się wyżywić giną lub przenoszą 

się gdzie indziej. To katastrofa dla różno-

rodności biologicznej i środowiska. Proces 

ten wspomagają jeszcze opłaty bezpośrednie 

do produkcji, które stosuje się w Unii Euro-

pejskiej, a które są przedmiotem pożądania 

rolników w Polsce. 

Ale w Unii Europejskiej dostrzeżono 

już zagrożenia, jakie niesie wielkoobszaro-

wa „produkcja” rolnicza. Negatywnym zja-

wiskom próbuje się zapobiegać poprzez reali-

zowanie programów rolnośrodowiskowych. 

Mają one na celu zachowanie przyjaznego 

dla środowiska sposobu gospodarowania rol-

ników na mniejszych gospodarstwach z za-

chowaniem miedz, zadrzewień śródpolnych, 

korytarzy ekologicznych czy łąk koszonych 

ręcznie w sposób, który nie zniszczy gniazd 

ptaków czy miejsc, gdzie chroni się zwierzyna. 

Również hodowla w takich gospodarstwach 

daleka jest od masowych, zmechanizowa-

nych tuczarni na tysiące sztuk, w których 

konieczne jest podawanie profilaktycznie 

lekarstw, a zwierzęta i ptaki zjadają tylko 

to, co się im dostarczy razem z niebezpiecz-

nymi w paszach środkami konserwującymi 

i medykamentami. 

W małych gospodarstwach bydło pasie 

się na łące, drób na wybiegu, a paszami się je 

dokarmia. Takie sposoby uprawy roślin oraz 

hodowla są bardziej pracochłonne i nie tak 

wydajne jak w gospodarstwach wielkotowa-

rowych, ale produkty rolnicze z hodowli mają 

ogromny walor – lepszy smak i są po prostu 

zdrowsze. A jeśli rolnik prowadzi gospodar-

stwo ekologiczne, gdzie uprawa i hodowla są 

pod kontrolą, to jego produkty zyskują atest 

świadczący o lepszej i gwarantowanej jako-

ści. Taka produkcja, ze względu na mniejszą 

chemizację lub nawet wyeliminowanie nie-

których substancji, jest mniej wydajna i przez 

to mniej konkurencyjna niż z dużych gospo-

darstw. Ale taki sposób gospodarowania po-

zwala na zachowanie różnorodności biologicz-

nej i jest przyjazny dla środowiska.

 

J ak zatem można pomóc środowisku? 

 Poprzez stałe KUPOWANIE PRO-
DUKTÓW BEZPOŚREDNIO OD ROL-
NIKA. I to z pominięciem pośredników, by 

rolnikowi zapewnić dochód umożliwiający 

stabilność i rozwój jego gospodarstwa przy-

jaznego dla środowiska. Jednym z elementów 

programu działania Polskiego Klubu Eko-

logicznego jest wspieranie sprzedaży bez-

pośredniej rolnik – konsument. Zyskuje na 

tym rolnik, gdyż ma zapewnione bardziej 

stabilne dochody i zyskuje konsument – świe-

że produkty, zdrowe i smaczne. Ten właśnie 

smak jest jednym z ważniejszych argumen-

tów, jakie przemawiają za kupowaniem pro-

duktów bezpośrednio od rolnika. W Euro-

pie Zachodniej, pełnej produktów rolnych, 

warzyw, owoców, które smakują jednakowo 

– czyli nijako, choć są duże i ładne wygląda-

ją, dostrzeżono już zalety produktów z ma-

łych gospodarstw wiejskich. W odpowiedzi 

na to zapotrzebowanie rozwinął się w wie-

lu miastach zwyczaj organizowania sprze-

daży bezpośredniej od rolnika. Wygląda to 

tak, że w określonym miejscu w mieście, 

w stałym dniu tygodnia, np. w godzinach od  

8–14, na licznych stoiskach sprzedaje się pro-

dukty regionalne, owoce, warzywa, mięso, 

sery, nalewki, przyprawy, przetwory, miód 

i wiele innych. I tuż po zakończeniu sprze-

daży zwija się stoiska, sprząta dokładnie, 

tak że nie ma śladu po tętniących życiem 

stoiskach handlowych. Taka forma organi-

zacji sprzedaży bezpośredniej przyzwycza-

ja obie strony – sprzedających i kupujących, 

do stałego miejsca i czasu, w którym można 

nabyć zdrowe i smaczne produkty. 
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Tymczasem od dłuższego już czasu 

przyzwyczailiśmy się, że żywność kupuje 

się w sklepach, a właściwie supermarke-

tach – bo taniej. Nie jest ona taka świeża 

jak przy sprzedaży bezpośredniej, gdyż wy-

maga czasem dłuższego transportu, składo-

wania, a często pochodzi z dużych gospo-

darstw wielkotowarowych, jest konserwo-

wana by się nie psuła. 

Konieczne jest, więc, spopularyzowanie 

w stałych miejscach w miastach sprzedaży 

bezpośredniej. Można tu nawiązać do tradycji 

takiej sprzedaży, gdy nie było tylu sklepów, 

co dziś. Takie tradycje są warte kontynuowa-

nia i rozwijania, gdyż są praktycznym spo-

sobem ochrony środowiska i bezpośredniej 

korzyści dla konsumenta. 

Z   taką inicjatywą sprzedaży bezpośred-

niej wystąpił przed dwoma laty Okręg 

Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego 

w ramach realizacji projektu „Wspieranie lo-

kalnej Agendy 21” wspólnie z Fundacją Eu-

ronatur z Bonn, przy wsparciu finansowym 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Z począt-

ku szło jak po grudzie. Mimo pozytywnych 

deklaracji słownych ze strony wrocławskich 

urzędników udało się taki targ zorganizować 

w...Trzebnicy pod Wrocławiem. We Wro-

cławiu zaś, po serii spotkań i konsultacji, 

Klub zorganizował w roku 2004 konferen-

cję pt. „Wpływ rolnictwa na środowisko”. 

Wzięli w niej udział przedstawiciele samo-

rządów, organizacji pozarządowych i władz 

miejskich oraz pracownicy naukowi uczelni 

wyższych, którzy przeważnie byli też auto-

rami referatów, a także rolnicy-właścicie-

le gospodarstw rolnych. Bogata tematyka 

konferencji i rzeczowa dyskusja wykazały 

daleko idące wpływy rolnictwa i hodowli na 

środowisko oraz konieczność wzmocnienia 

programów rolno-środowiskowych przyja-

znych dla środowiska. Konferencja wskaza-

ła też na zagrożenia przyrody i człowieka 

ze strony intensywnego rolnictwa. W maju 

2005 Klub zorganizował seminarium na te-

mat możliwości sprzedaży bezpośredniej 

i warunków, jakie trzeba spełnić ze względu 

na wymagania sanitarne i organizację han-

dlu w mieście. W toku ożywionej dyskusji 

zarysowały się takie możliwości. Następ-

nym krokiem PKE było zorganizowanie, 

w październiku 2005 na Rynku Wrocław-

skim, wystawy „Żywiciele miasta – tradycje 

targowisk we Wrocławiu”. Ma ona na celu 

pokazanie jak handlowano w średniowiecz-

nym Wrocławiu i w czasach nam bliższych 

– XX wieku. Wystawę przygotowano przy 

współpracy Biura Promocji Miasta Urzędu 

Miejskiego, Muzeum Miejskiego Wrocławia, 

Biblioteki Uniwersyteckiej, Zakładu Naro-

dowego im. Ossolińskich oraz Muzeum Ar-

chitektury. Wsparcia finansowego udzielili 

Michael Korff (Korff Isolmatic sp. z o.o. 

oraz Ekolomia sp. z o.o.) i Roland Dietsch 

(Display System sp. z o.o.).

Na 30 planszach pokazano kolorowe ob-

razy i czarno-białe fotografie – jak wygląda-

ła sprzedaż bezpośrednia w wielu punktach 

miasta, a szczególnie w Rynku. Wystawa ma 

na celu przybliżenie mieszkańcom Wrocła-

wia tradycji targowych, zachęcenie do ku-

powania świeżych produktów bezpośrednio 

od rolnika, a decydentom pokazanie, że to 

już było i przy dobrej woli da się ponownie, 

w nowej formie uruchomić.

Ta tradycja jest warta kontynuowania, 

pomimo, że zmieniły się bardzo warunki 

sprzedaży. Ale nadal są aktualne główne 

cele – dobro konsumenta, pomoc dla produ-

centa – rolnika i troska o zachowanie środo-

wiska wraz z jego bioróżnorodnością. 

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

Oprócz grafik przedstawiających 
dawne targowiska, 

na wystawie zaprezentowano 
także zdjęcia z Hali Targowej

Oprócz grafik przedstawiających 
dawne targowiska, 

na wystawie zaprezentowano 
także zdjęcia z Hali Targowej
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W  rzeczywistości radon odgrywa bar-

dzo istotną rolę w życiu mieszkańców 

globu, mimo że jego obecności najczęściej 

w ogóle sobie nie uświadamiamy. Jest od-

powiedzialny za niemal 50% dawki pocho-

dzącej od promieniowania jonizującego, jaką 

otrzymuje statystyczny mieszkaniec Ziemi 

w ciągu roku i jest w związku z tym naj-

ważniejszym pierwiastkiem promieniotwór-

czym, jaki naturalnie występuje w naszym 

otoczeniu. Człowiek żyjący w strefie klima-

tu umiarkowanego spędza około 80% czasu 

swojego życia w budynkach, zwłaszcza we 

własnym domu (mieszkaniu). Radon two-

rzący się w skałach i glebie, z ulegającego 

rozpadowi promieniotwórczemu radu, w na-

turalny sposób uwalniając się ze struktur mi-

nerałów, w których się tworzy, migruje ku 

powierzchni skorupy ziemskiej i uwalnia się 

do atmosfery. Ze względu na swój średni 

czas życia radon (a właściwie jego najdłu-

R a d o nR a d o n
w środowisku Dolnego Śląska

TADEUSZ ANDRZEJ PRZYLIBSKI

Radon to gaz, którego wszystkie izotopy są promieniotwórcze (tab. 1). Jest pierwiastkiem bezbarwnym, pozbawionym 

smaku i zapachu, a więc jest niewyczuwalny ludzkimi zmysłami. Jeżeli tę charakterystykę uzupełnimy o dwie inne 

cechy tego gazu: 1) jego niereaktywność w warunkach panujących w środowisku górnej litosfery, hydrosfery i atmos-

fery, związaną z jego przynależnością do helowców (dawniej zwanych gazami szlachetnymi ze względu na tę właśnie 

ich cechę – niewchodzenie w reakcje chemiczne z innymi pierwiastkami) oraz 2) znikomą koncentrację w tych środo-

wiskach (nawet w odniesieniu do występujących w środowisku w bardzo małych koncentracjach pierwiastków takich, 

jak tor, uran czy rad), wówczas wydać się może, że jest on nieistotny z punktu widzenia przeciętnego człowieka.

Tab. 1. Charakterystyka izotopów radonu należących do naturalnych szeregów promieniotwórczych: � – cząstki alfa (jądra helu 42He), � – fotony promieniowania 
 gamma, e – elektrony atomowe (Przylibski T. A., 2005, Radon. Składnik swoisty wód leczniczych Sudetów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej)

Izotop
Okres

półrozpadu

T1/2 [s]

Stała rozpadu

� [s-1]

Średni czas 
życia

� [s]

Aktywność 
właściwa

[Bq . g-1]

Szereg 
promieniotwórczy

Izotopy 
macierzyste

Typ rozpadu izotopu 
Rn oraz energia 

emitowanego 
promieniowania 
[keV] i jej udział 

w całkowitej emisji 
[%]

Bezpośrednie 
produkty 
rozpadu 
(izotopy 

potomne)

222Rn 330.255 � 156 2,09882 . 10-6 476.458 5,691 . 1015 uranowo-radowy 226Ra
� – 5.489,7 (99,92%)

4.987 (0,08%)
� – 510 (0,070%)

218Po

220Rn 55,6 0,01247 80,2 3,411 . 1019 torowy 224Ra
� – 6.288,29 (99,93%)

5.748 (0,07%)
� – 549,7 (0,070%)

216Po

219Rn 3,96 0,17504 5,71 4,812 . 1020 uranowo-aktynowy 223Ra, 219At

� – 6.819,3 (80,9%)
6.553,1 (11,5%)
6.520,0 (0,1%)
6.425,0 (7,5%)
� – 130 (0,13%)

271 (10%)
402 (7%)
e – 6 (4%)
85 (3%)
12 (2%)

215Po

218Rn 0,035 19,80421 0,050 5,469 . 1022 uranowo-radowy 222Ra, 218At
� – 7.133,1 (99,8%)

6.534,9 (0,16%)
� – 609,31 (0,124%)

214Po
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żej żyjący izotop – 222Rn) może być trans-

portowany na odległość rzędu dziesiątek lub 

nawet setek metrów w litosferze. Jednakże, 

jako gaz cięższy od powietrza, natrafiając 

na wszelkiego rodzaju „pustki” w górotwo-

rze – zarówno naturalne (np. jaskinie), jak 

i antropogeniczne (np. sztolnie, podziemia, 

ale przede wszystkim piwnice i niższe kon-

dygnacje budynków) – gromadzi się w dol-

nych ich częściach. Dlatego też radon jest 

obecny w wielu mieszkaniach i budynkach, 

w których akumuluje się w czasie swojej wę-

drówki z litosfery do atmosfery, uwalnia-

jąc się przede wszystkim z gruntów i gleb, 

a w dalszej kolejności także z materiałów 

budowlanych zawierających uran, tor i rad, 

jak również z wód podziemnych wykorzy-

stywanych do picia i celów sanitarnych.

Ludzie pracujący w obiektach podziem-

nych, zwłaszcza w kopalniach uranowych, 

a także podziemnych kopalniach innych su-

rowców mineralnych (zwłaszcza metalicz-

nych) narażeni są na przebywanie w atmos-

ferze znacznie wzbogaconej w ten radioak-

tywny gaz. Dowiedziono, że wynikiem zbyt 

długiego pozostawania w takim środowisku 

jest choroba nowotworowa płuc.

Źródłami radonu w litosferze są przede 

wszystkim skały krystaliczne, zwłaszcza kwa-

śne skały magmowe (np. granity) oraz skały, 

które powstają ich kosztem – skały metamor-

ficzne (np. gnejsy) i osadowe (np. skały ila-

ste, mułowce, piaskowce i in.), które również 

mogą zawierać nawet złożowe koncentracje 

uranu, a w konsekwencji także radu. Wody 

podziemne przepływające przez takie skały 

ulegają nasyceniu radonem, który bardzo do-

brze rozpuszcza się w wodzie. Stanowią one 

później także źródło radonu uwalnianego do 

atmosfery, jeżeli są ujmowane lub wypływają 

na powierzchnię jako źródła.

Jednakże wody radonowe od wielu dzie-

siątek lat uważano za wody lecznicze. Kąpie-

le w takich wodach, inhalacje uwalnianym 

z nich radonem, picie ich i inne zabiegi były 

i są nadal stosowane w wielu uzdrowiskach 

w świecie, aby pomóc kuracjuszom w odzy-

skiwaniu zdrowia i sił. Podobne zabiegi sto-

sowane są także w naturalnych jaskiniach 

i sztolniach kopalni pouranowych.

J ak zatem można wytłumaczyć lecznicze 

stosowanie radonu od wielu lat, a jedno-

cześnie bezspornie udowodniony wpływ tego 

gazu na zachorowania na raka płuc? W przyj-

mowanej, do niedawna powszechnie, przez 

dozymetrystów tzw. bezprogowej hipotezie 

liniowej (LNT, z ang. line no-threshold the-

ory) oddziaływania promieniowania jonizu-

jącego na organizm człowieka, zakłada się 

zawsze szkodliwy skutek, a stopień szkodli-

wości jest proporcjonalny do dawki, zależnej 

od czasu działania i energii przekazywanej 

organizmowi przez promieniowanie (ryc. 1). 

Konkurencyjną hipotezą, która podobnie, jak 

i hipoteza LNT nie jest jednoznacznie dowie-

dziona, jest tzw. hipoteza hormezy radiacyjnej. 

Zakłada ona, że szkodliwe dla organizmu są 

zarówno zbyt małe dawki (niedobór czynni-

ka), jak i dawki zbyt duże. Natomiast istnieje 

pewien „obszar” dawek, które nie tylko nie są 

szkodliwe, ale też mogą powodować skutki 

ogólnie pożyteczne dla organizmu. Hipote-

za hormetyczna doskonale tłumaczy niewąt-

pliwą szkodliwość dużych dawek od radonu, 

a jednocześnie lecznicze wykorzystanie tego 

gazu w dawkach małych (ryc. 1). Niemniej 

jednak do chwili obecnej żadna z tych hipotez 

nie jest jednoznacznie udowodniona. Dlatego 

też istotne jest poznanie geochemii radonu 

(„zachowania się” tego gazu w środowisku 

naturalnym naszej planety), aby móc okre-

ślić obszary, w których należy spodziewać 

się zwiększonych jego koncentracji. Wówczas 

można zarówno chronić się przed nadmierną 

ekspozycją na działanie tego radioaktywne-

go gazu albo też pozyskiwać go, kontrolując 

jego stężenia w czasie stosowania w zabiegach 

balneologicznych czy antropoterapii.

W wielu państwach wyznaczono już obsza-

ry, w których mogą występować i występują 

znacznie większe, w stosunku do przeciętnie 

spotykanych, stężenia radonu w powietrzu 

glebowym, budynkach mieszkalnych czy wo-

dach podziemnych. Obszary takie nazywane 

są obszarami o podwyższonym potencjale 

radonowym (ang. radon prone areas). Ko-

lejnym krokiem jest zwykle ustanowienie 

odpowiednich przepisów ochrony radiolo-

gicznej. Takie działania podejmują państwa, 

których znaczne obszary zbudowane są ze 

skał krystalicznych lub serii osadowych ob-

fitujących w skały uranonośne. Są to m.in.: 

Ryc. 1.  Zależność biologicznego skutku od dawki 
promieniowania jonizującego zgodnie z 
bezprogową hipotezą liniową (linia 
przerywana) i hipotezą hormetyczną (linia 
ciągła). Deficyt czynnika (promieniowania 
jonizującego) – dawka mniejsza od D – 
powoduje objawy niedoboru.
Małe dawki – pomiędzy D i T – poprawiają 
stan zdrowia. Dawki wyższe od T powodują 
skutki szkodliwe dla zdrowia. N – oznacza 
średnią dawkę pochodzącą od promieniowa-
nia naturalnego. Punkty D, T i N reprezentu-
ją wartości szacunkowe (Przylibski 2005)

OBSZAR WZMOŻONEJ EMISJI RADONU DO ATMOSFERY

Radon znajdujący się w naszym otoczeniu, to przede wszystkim te z atomów tego gazu, 
które uwalniając się ze struktur minerałów wędrują z gazami lub wodami podziemnymi przez 
litosferę do atmosfery i niejako po drodze trafiają do naszych mieszkań lub miejsc pracy. Ob-
szar, w którym ilość radonu wydostającego się z litosfery jest duża, a więc i duże jego ilości 
mogą gromadzić się w otoczeniu człowieka, charakteryzuje się następującymi cechami:
1)  zbudowany jest ze skał zawierających wysokie koncentracje uranu, a zwłaszcza radu 

(226Ra),
2)  zawiera rejony występowania złożowych koncentracji uranu na głębokościach do 100 – 200 

m p.p.t.,
3) w jego obrębie występują warunki sprzyjające transportowi radonu, tj.:

– znaczna liczba spękań i innych kruchych deformacji tektonicznych,
– duże objętości migrujących geofluidów, szczególnie wód podziemnych i dwutlenku 

        węgla,
– aktywne strefy sejsmiczne, wulkaniczne i pola geotermalne.
W Polsce takim obszarem są Sudety, a w mniejszym stopniu także blok przedsudecki 

(Przedgórze Sudeckie).
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„POTENCJAŁ RADONOWY” DOLNEGO ŚLĄSKA (1)

Macierzysty 226Ra w skałach Sudetów

W górnej części litosfery przeciętne koncentracje 226Ra – macierzystego izotopu dla 222Rn – 
mieszczą się w granicach od 10 do 100 Bq/kg, a wartość średnia wynosi 30 Bq/kg. Na mapce (ryc. 
A) wyraźnie jest widoczne występowanie podwyższonych zawartości tego radionuklidu w połu-
dniowej części województwa dolnośląskiego – w Sudetach – względem pozostałej części Polski. 
Poniższe zestawienie pokazuje również, że zarówno średnie, jak i maksymalne zawartości 226Ra 
w skałach Sudetów przekraczają wartości typowe dla górnej litosfery.

Skała
226Ra – zawartość średnia

[Bq/kg]

226Ra – zawartość maksymalna
[Bq/kg]

gnejs
granit

granitognejs
aplit

granodioryt
leukogranit

riolit
mułowiec

49,9 � 2,2
57,3 � 1,7
43,6 � 1,8
103,1 � 1,4
43,6 � 1,4
53,7 � 1,4
36,6 � 2,1
48,8 � 1,6

244
130
100
146
54
72
88
83

Wytłuszczonym drukiem wyróżniono wartości anomalne.

Tak wykosie koncentracje radu są efektem występowania na obszarze Sudetów kilku złóż 
uranu oraz wielu punktów mineralizacji uranowej (ryc. B), jak również skał krystalicznych 
(zwłaszcza granitów i gnejsów) leżących na powierzchni lub pod niewielkiej miąższości zwie-
trzeliną (glebą), które charakteryzują się znacznie zwiększoną zawartością uranu i radu.

Uzdrowiska dolnośląskie i wody podziemne

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów lecznicze wody radonowe wystę-
pują jedynie na Dolnym Śląsku – na Przedgórzu Sudeckim w Przerzeczynie Zdroju oraz w Sude-
tach: w Świeradowie Zdroju, Lądku Zdroju, Szczawnie Zdroju, Szczawinie, Długopolu Zdroju 
i Jedlinie Zdroju. Także w kilku innych złożach wód leczniczych oraz na terenie nieistniejących 
już złóż wód leczniczych w Sudetach występują wody radonowe (ryc. C). W pozostałej części 
kraju lecznicze wody radonowe, tj. wody o zawartości radonu >74 Bq/dm3 nie występują. Wody 
radonowe są wykorzystywane do zabiegów leczniczych przede wszystkim w Świeradowie Zdroju 
i Lądku Zdroju. Występowanie radonowych wód leczniczych na Dolnym Śląsku jest prostą konse-
kwencją powszechnego występowania na tym obszarze wód podziemnych o zwiększonej zawarto-
ści radonu. Zwykle zawierają one od 3 do 1000 Bq/dm3 222Rn. Zdarzają się jednak i takie wody, 
w których stężenie radonu dochodzi niemal do 3.000 Bq/dm3 (ryc. D). W Polsce poza Dolnym 
Śląskiem najwyższe notowane stężenia radonu w wodach podziemnych nie przekraczają zwykle 
20 Bq/dm3, sporadycznie dochodząc do 50–80 Bq/dm3 (ryc. E). Dla wód przeznaczonych do spo-
życia przez ludzi rekomendowane przez Komisję Europejską pod koniec 2001 roku wartości stę-
żenia radonu ustalono na poziomie >100 Bq/dm3 jako poziom referencyjny (monitoringu i ewentu-
alnie usuwania radonu) i >1.000 Bq/dm3 jako poziom działania (usuwania radonu) dla ujęć pu-
blicznych. W ujęciach prywatnych zalecany poziom stężenia radonu także nie powinien przekra-
czać 1.000 Bq/dm3. Kilka państw europejskich (m.in. Rosja, Republika Czeska, Republika Sło-
wacka, Szwecja, Finlandia) oraz USA wprowadziły odpowiednie przepisy regulujące te kwestie.

Wody powierzchniowe i wody butelkowane na terenie Dolnego Śląska zawierają niskie, po-
dobnie jak w pozostałej części Polski, stężenia 222Rn ze względu na łatwość przedostawania się 
do atmosfery oraz czas od napełnienia pojemników w rozlewni do otwarcia przez konsumenta, 
który jest zwykle wielokrotnie dłuższy od średniego czasu życia nuklidu 222Rn.

Wyrobiska górnicze

Na Dolnym Śląsku istnieje znaczna liczba nieczynnych kopalni podziemnych. Wiele sztolni 
i szybów nie jest należycie zabezpieczona lub zlikwidowana, przez co możliwa jest ich penetracja. 
Wewnątrz takich obiektów, pozostałych po eksploatacji uranu występują najwyższe notowane 
w Polsce stężenia radonu. W jednej ze sztolni w Kowarach zanotowano wartość 550.000 Bq/m3, 
a w sztolni „Śnieżnik” leżącej w rejonie Kamienicy w Masywie Śnieżnika – 1.500.000 Bq/m3.

Podziemne trasy turystyczne

Wiele obiektów pozostałych po górniczej eksploatacji podziemnej w województwie dolnoślą-
skim jest zamienianych na podziemne trasy turystyczne, nie wyłączając obiektów pozostałych 
po kopalniach uranu w Kowarach i Kletnie. Do tego typu obiektów, w których również gromadzi 
się radon, należą jaskinie. Stężenia 222Rn w powietrzu tych obiektów w Sudetach wahają 

� c.d. na str. 12

Ryc. A
Rozkład stężenia 226Ra w glebie na obszarze Polski 
w 1997 r. (według Radiologicznego Atlasu Polski, 
rysunek zaczerpnięty z pracy Przylibskiego, 2005)

Ryc. B
Złoża oraz wybrane ważniejsze punkty mineraliza-
cji uranowej na tle uproszczonej mapy geologicz-
nej Dolnego Śląska (rysunek zaczerpnięty z pracy 
Przylibskiego, 2005)

Ryc. C
Rejony występowania współczesnych oraz zanikłych 
wód zmineralizowanych i swoistych na tle uogólnio-
nego podziału polskiej części Sudetów zachodnich 
i części bloku przedsudeckiego na jednostki tekto-
niczne wyższego rzędu oraz podziału hydrogeolo-
gicznego regionu sudeckiego i wrocławskiego:
A – subregiony elewacyjne – wychodnie skał kry-
stalicznych Sudetów zachodnich (1 – 5) oraz bloku 
przedsudeckiego (6) (wody podziemne gromadzone 
w powiązanych hydraulicznie zbiornikach szczeli-
nowych oraz w rumoszu zwietrzelinowym); B – sub-
regiony depresyjne (synklinorialne) Sudetów za-
chodnich (7 i 8) oraz bloku przedsudeckiego (9) 
(wody gromadzone w utworach osadowych głównie 
trzeciorzędu, a także mezozoiku oraz w mniejszym 
stopniu w skałach osadowych młodszego paleozo-
iku, a lokalnie w wulkanitach karbonu i permu).
Rysunek zaczerpnięty z pracy Przylibskiego, 2005
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USA, Wielka Brytania, Rosja, Republika 

Czeska, Republika Słowacka, Szwecja, Nor-

wegia i Finlandia. W Polsce podobne prace 

prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny 

(PIG), jednakże wyniki tych prac nie są po-

wszechnie dostępne, jak to ma miejsce m.in. 

w Republice Czeskiej, gdzie dla każdego 

obywatela (także innych państw) są one 

udostępniane w sieci na stronie interneto-

wej Czeskiej Służby Geologicznej (odpo-

wiednika polskiego PIG-u). W mniejszym 

zakresie w kilku ośrodkach w Polsce pro-

wadzone są także prace o charakterze ściśle 

naukowym związane z określaniem obsza-

rów o podwyższonym potencjale radono-

wym, jednakże sposób ich finansowania nie 

pozwala na prowadzenie prac komercyjnych 

w skali regionalnej. Szczególnie dotkliwie 

daje się odczuć brak takich prac na obsza-

rze Dolnego Śląska, którego budowa geolo-

giczna powoduje, że na terenie województwa 

dolnośląskiego i przyległych terenach nie-

wątpliwie występują obszary o podwyższo-

nym potencjale radonowym. Dowodzą tego 

wyniki licznych badań naukowych, których 

zakres jednakże nie pozwala na „utylitarne” 

wykorzystanie wyników i pełną charaktery-

stykę tej części Polski pod kątem występowa-

nia ściśle zdefiniowanych obszarów o pod-

wyższonym potencjale radonowym. Należy 

podkreślić, że w Polsce, praktycznie tylko 

na Dolnym Śląsku, istnieją warunki geo-

logicznie szczególnie sprzyjające istnieniu 

zwiększonych stężeń radonu w środowisku. 

W pozostałej części kraju takie obszary nie 

będą występowały lub też będą występowały 

sporadycznie i prawdopodobnie będą obej-

mowały znacznie mniejszą powierzchnię niż 

w województwie dolnośląskim. Jest to zwią-

zane z budową geologiczną kraju. Brak jest 

również w naszym kraju jakichkolwiek unor-

mowań prawnych dotyczących występowa-

nia radonu w budynkach mieszkalnych czy 

wodach przeznaczonych do spożycia przez 

ludzi. Pod tym względem instytucje rządo-

we i samorządowe nie wzorują się na pań-

stwach o podobnej do Dolnego Śląska bu-

dowie geologicznej, częstokroć twierdząc, 

że większość państw również nie ma tego 

typu uregulowań prawnych. Zapominają przy 

tym, że ze względu na budowę geologiczną 

w wielu rejonach naszego globu takie normy 

� kontynuacja ze str. 11

się od kilkudziesięciu Bq/m3 do około 20.000 
Bq/m3. Bardzo silnie wartości te zależą od 
warunków wentylacji obiektu. Często wyka-
zują one sezonową zmienność z maksymal-
nymi stężeniami notowanymi wiosną i latem, 
w szczycie sezonu turystycznego. Notowa-
ne wartości stężeń są o rząd, a w niektórych 
przypadkach nawet o 3 rzędy wielkości więk-
sze, niż w innych tego typu obiektach w Pol-
sce. Często są one także wyższe od zaleca-
nych w literaturze światowej wartości referen-
cyjnych, które ustalane są najczęściej na po-
ziomie 1.000 Bq/m3 (od 500 do 1500 Bq/m3).

Powietrze glebowe

Stężenia radonu notowane w powietrzu gle-
bowym mają ogromne znaczenie ze względu 
na możliwość stosunkowo szybkiego i łatwego 
wnikania radonu z tego ośrodka do przestrzeni 
budynków mieszkalnych. W Sudetach zanoto-
wano stężenia 222Rn w powietrzu glebowym 
dochodzące do 650.000 Bq/m3 w okolicach 
Lądka Zdroju i 370.000 Bq/m3 w okolicach 
Świeradowa Zdroju. Są to wartości wyższe od 
notowanych np. w Krakowie o rząd wielkości. 
Średnia wartość dla Sudetów to około 70.000 
Bq/m3. Wartości te można odnieść do tzw. in-
deksu radonowego obowiązującego w Repu-
blice Czeskiej. W zależności od wartości prze-
puszczalności gleb w Czechach gleby charak-
teryzujące się stężeniami powyżej 30.000 lub 
70.000, lub 100.000 Bq/m3, to gleby o tzw. wy-
sokim indeksie radonowym.

Radon w budynkach mieszkalnych

Radon przenikając dyfuzyjnie lub też ule-
gając transportowi adwekcyjnemu bądź kon-
wekcyjnemu w drodze z litosfery (np. z gleb) 
do atmosfery, może czasowo gromadzić się 
w powietrzu budynków mieszkalnych, zwłasz-
cza w ich najniższych kondygnacjach. Na ob-
szarze Sudetów średnie roczne stężenia 222Rn 
często mieszczą się w przedziale od 200 do 
500 Bq/m3, rzadziej przekraczają 500 Bq/m3, 
a sporadycznie sięgają 1.000 Bq/m3 i więcej. 
W pozostałej części kraju rzadko spotyka-
ne są średnie roczne stężenia radonu w po-
wietrzu budynków mieszkalnych wyższe od 
500 Bq/m3. Rekomendowana przez Komisję 
Europejską w 1990 r. wartość referencyjna stę-
żenia radonu w powietrzu budynków miesz-
kalnych nie powinna przekraczać 200 Bq/m3. 
W chwili obecnej w efekcie prowadzonych 
prac wartość ta prawdopodobnie ulegnie pod-
wyższeniu do 600 Bq/m3. Na terenie Dolnego 
Śląska, mimo badań prowadzonych przez róż-
ne instytucje naukowe, wciąż brakuje odpo-
wiedniej liczby wyników pomiarów, aby mieć 
pełny obraz stężeń 222Rn w powietrzu budyn-
ków mieszkalnych tej części Polski.

Ryc. D
Podział jednostek tektonicznych Sudetów zachod-
nich na perspektywiczne, umiarkowanie perspekty-
wiczne i nieperspektywiczne pod względem występo-
wania potencjalnie leczniczych wód radonowych 
(w tym niskoradonowych, zawierających 222Rn w stę-
żeniach >74 Bq/dm3) w odniesieniu do jednostek tek-
tonicznych, w których udokumentowano obszary wy-
stępowania wód wysokoradonowych i radonowych 
(rysunek zaczerpnięty z Przylibskiego, 2005).
Podział wód podziemnych ze względu na zawar-
tość radonu 222Rn (Przylibski, 2005):
– wody bezradonowe: <1 Bq/dm3

–  wody ubogie w radon: 1–9,(9) Bq/dm3

– wody niskoradonowe: 10–99,(9) Bq/dm3

– wody radonowe: 100–999,(9) Bq/dm3

– wody wysokoradonowe: 1.000–9.999,(9) Bq/dm3

– wody ekstremalnie radonowe: od 10.000 Bq/dm3

Ryc. E
Główne jednostki tektoniczne Polski (według Atla-
su tektonicznego Polski, rys. z pracy Przylibskie-
go, 2005) w podziale na perspektywiczne i nieper-
spektywiczne pod względem występowania poten-
cjalnie leczniczych wód radonowych (w tym nisko-
radonowych, zawierających 222Rn w stężeniach 
>74 Bq/dm3) w odniesieniu do jednostek tektonicz-
nych, w których udokumentowano obszary wystę-
powania wód wysokoradonowych i radonowych.
I – Karpaty (wewnętrzne i zewnętrzne), II – zapadli-
sko przedkarpackie, III – Sudety wschodnie, IV – Su-
dety zachodnie (i blok przedsudecki), V – zapadlisko 
śląsko-krakowskie (Górnośląskie Zagłębie Węglo-
we), VI – zapadlisko południowosudeckie (niecka 
śródsudecka), VII – zapadlisko północnosudeckie 
(niecka północnosudecka), VIII – Góry Świętokrzy-
skie, IX – monoklina przedsudecka i śląsko-krakow-
ska, X – niecki: szczecińska, mogileńsko-łódzka 
i miechowska, XI – wał środkowopolski, XII – niec-
ka brzeżna, XIII – wyniesienie Łeby, XIV – obniżenie 
(niecka, synekliza) perybałtyckie, XV – wyniesienie 
(garb, antekliza) mazursko-suwalskie, XVI – obniże-
nie podlaskie, XVII – wyniesienie (zrąb) Sławatycz, 
XVIII – obniżenie (niecka, synekliza) nadbużańskie.

„POTENCJAŁ RADONOWY” DOLNEGO ŚLĄSKA (2)
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rzeczywiście nie są potrzebne, co nie doty-

czy, niestety, znacznej części Polski, jaką 

stanowi Dolny Śląsk. Najlepszym przykła-

dem mogłaby być dla nas Republika Cze-

ska, gdzie „polityka radonowa” jest „pro-

wadzona” z korzyścią dla obywateli. Warto 

dodać, że obszar Czech ma budowę geolo-

giczną bardzo podobną do Dolnego Śląska 

i podobnie jak Sudety i blok przedsudecki 

(Przedgórze Sudeckie) należy do jednego 

z największych masywów krystalicznych 

Europy – masywu czeskiego. Bez wzglę-

du jednak na jakiekolwiek normy istnieje 

obowiązek informowania społeczeństwa 

o występowaniu radonu w naszym otocze-

niu i związanych z tym konsekwencjach. 

Dzięki temu każdy mieszkaniec Dolnego 

Śląska według własnego przekonania może 

przedsięwziąć działania powodujące zmniej-

szenie stężenia radonu we własnym budynku 

czy mieszkaniu w oparciu o znane metody 

i rozwiązania techniczne stosowane w in-

nych europejskich państwach i w USA albo 

też takich działań zaniechać.

J ednocześnie należy zaznaczyć, że 

w przepisach prawa obowiązujących 

w Polsce, aspekty związane ze stosowa-

niem radonu w balneologii są uwzględnio-

ne w zakresie umożliwiającym wykorzysty-

wanie tego gazu w zabiegach medycznych 

świadczonych w wielu uzdrowiskach i sa-

natoriach. Złoża wód radonowych, zgodnie 

z obowiązującą ustawą „Prawo geologiczne 

i górnicze” oraz przepisami wykonawczymi 

do niej, występują na terenie kilku miejsco-

wości w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim 

– na obszarze Dolnego Śląska. Najważniej-

szymi z nich są: Świeradów Zdrój, Lądek 

Zdrój, Przerzeczyn Zdrój, Szczawno Zdrój 

i Długopole Zdrój. Radon z tych wód wy-

korzystywany jest w różnego rodzaju kura-

cjach. Również radon obecny w wyrobiskach 

podziemnych jest wykorzystywany do celów 

leczniczych w sztolniach 9 i 9a nieczynnej 

kopalni uranu w Kowarach.

Należy wspomnieć także o powszech-

nym występowaniu dużych koncentracji ra-

donu wewnątrz podziemnych obiektów tu-

rystycznych. Nie stanowią one zagrożenia 

dla krótko przebywających tam turystów, 

jednakże mogą być poważnym problemem 

dla pracowników tego typu obiektów, którzy 

przez dłuższy czas przebywają w ich wnętrzu. 

W chwili obecnej prowadzone są w niektó-

rych z tych obiektów prace mające na celu 

określenie i ewentualne zapobieganie nara-

żeniu zatrudnionych tam pracowników na 

niekorzystne oddziaływanie promieniowa-

nia jonizującego pochodzącego od radonu 

i radioaktywnych produktów jego rozpadu. 

Zarówno pracownicy tego typu obiektów, 

jak i górnicy kopalni podziemnych, zgod-

nie z przepisami ustawy „Prawo atomowe”, 

ze względu na występowanie radonu w śro-

dowisku pracy, są objęci ochroną radiologicz-

ną. Zatem według polskiego prawodawstwa 

radon w miejscu pracy powoduje konieczność 

działań zmierzających do kontroli i ewentu-

alnego obniżenia ryzyka niekorzystnego od-

działywania na organizm wysyłanego przez 

ten gaz i jego pochodne promieniowania jo-

nizującego, natomiast w budynkach miesz-

kalnych (gdzie spędzamy więcej czasu niż 

w pracy) ten sam gaz nie stanowi żadnego 

zagrożenia dla zdrowia.

RADON – NATURALNY ZNACZNIK PROMIENIOTWÓRCZY

Zabiegi balneologiczne to nie jedyna korzyść, jaką nasze społeczeństwo może odnieść 
z obecności radonu w środowisku. Ten naturalny gaz promieniotwórczy może być i jest stoso-
wany jako znacznik różnorodnych procesów zachodzących w litosferze, hydrosferze i atmos-
ferze, a przede wszystkim na granicach pomiędzy tymi geosferami. Jego zaletami są: po-
wszechność występowania, ściśle określone źródła oraz zdolność wykrywania śladowych 
jego stężeń i ich zmian. Wśród najpowszechniejszych zastosowań radonu jako znacznika 
wymienić należy:

– kartowanie geologiczne, w tym dla potrzeb budownictwa, górnictwa i innych,
– poszukiwanie złóż uranu,
– poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
– poszukiwanie złóż energii geotermalnej,
– przewidywanie ruchów skorupy ziemskiej – trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów, osu-

nięć ziemi, wyrzutów gazów i skał i in.,
– charakteryzowanie struktur hydrogeologicznych, stref mieszania się wód podziemnych 

i powierzchniowych, itp.,
– charakteryzowanie ruchów mas powietrza w atmosferze (np. dla potrzeb meteorologii), 

w obiektach podziemnych i in.

Na obszarze Dolnego Śląska radon wykorzystywano dotychczas jako znacznik:
– mieszania się różnych składowych wód podziemnych,
– mieszania się wód podziemnych i wód powierzchniowych,
– występowania granic litologicznych oraz stref kruchych deformacji tektonicznych,
– ruchów powietrza wewnątrz obiektów podziemnych (jaskiń), jako procesu decydującego 

o mikroklimacie jaskiń.
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R easumując, należy podkreślić, że w Polsce 

„problematyka radonowa” do tej pory jest 

lekceważona i traktowana marginalnie przez 

organy rządowe i samorządowe. Wynika to 

z faktu, iż problem ten dotyczy tylko części 

naszego kraju, tj. szczególnie Dolnego Śląska. 

Jest to związane z budową geologiczną tej czę-

ści Europy (krystaliczny masyw czeski). Być 

może zatem konieczne będzie wprowadzenie 

norm i regulacji prawnych obowiązujących na 

obszarze województwa dolnośląskiego i ewen-

tualnie kilku ościennych województw, jeżeli 

upór władz krajowych w lekceważeniu „proble-

mów radonowych” będzie trwał nadal. Jeżeli 

takie rozwiązanie nie jest możliwe, konieczność 

zmiany przepisów prawnych w Polsce powinni 

wymóc sami mieszkańcy Dolnego Śląska, aby 

były one zgodne ze standardami państw, które 

problem „radonu” potraktowały poważnie. Wo-

bec istniejącego stanu wiedzy w najbliższym 

czasie niewątpliwie niezbędne jest dokładne 

rozpoznanie przestrzennego rozkładu stężeń 

radonu w budynkach mieszkalnych, wodach 

podziemnych i powietrzu glebowym wojewódz-

twa dolnośląskiego. Prace takie prowadzone 

są w Politechnice Wrocławskiej, a także przez 

pracowników Państwowego Instytutu Geolo-

gicznego oraz kilku innych ośrodków nauko-

wych w Polsce (m.in. Instytutu Fizyki Jądro-

wej Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Chemii 

i Techniki Jądrowej, Centralnego Laboratorium 

Ochrony Radiologicznej, Głównego Instytutu 

Górnictwa, Instytutu Medycyny Pracy i in.). 

Ich efektem powinno być możliwie szybkie 

przedstawienie mapy rozmieszczenia obsza-

rów o podwyższonym potencjale radonowym. 

Dałoby to podstawę dla organów samorządu 

terytorialnego do prowadzenia właściwej go-

spodarki przestrzennej, mieszkaniowej, a także 

działań związanych z ochroną zdrowia ludzi 

i ochroną środowiska. Należy podkreślić, że 

wobec ponownie wracającej do łask w świe-

cie nauki teorii hormezy radiacyjnej, możli-

we będzie także w przyszłości rozwijanie na 

obszarze Dolnego Śląska działalności gospo-

darczej związanej z wykorzystaniem mediów 

radonowych (podziemnych wód radonowych, 

czy powietrza sztolni i jaskiń wzbogaconego 

w radon) do zabiegów leczniczych w wielu 

uzdrowiskach i sanatoriach. W całej Europie, 

a także poza jej granicami żyje wielu zwolen-

ników tego rodzaju terapii, którzy w uzdrowi-

skach Austrii, Niemiec, Czech, a także Polski 

oraz prywatnych ośrodków w USA i Japonii 

chętnie korzystają z zabiegów „radonowych”. 

Stwarza to realne możliwości przyciągnięcia 

zagranicznych kuracjuszy i turystów, dzięki 

wykorzystaniu naturalnego bogactwa ziemi 

dolnośląskiej, jakim jest radon.

dr Tadeusz Andrzej Przylibski

Politechnika Wrocławska

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa 

i Geologii, Instytut Górnictwa

Zakład Geologii i Wód Mineralnych
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Pnącza w krajobrazie miasta

W obrębie miasta zawsze znajdą się miej-

sca, którymi nie chcemy się pochwalić; bu-

dynki o betonowych ścianach, odrapane mury, 

brudne ściany, których estetyki nie poprawią 

farby, ponure ściany byle jakich garaży, sto-

jące obok siebie budynki o różnych stylach 

architektonicznych i jakości budulca. Takie 

zakątki i obiekty negatywnie rzutują na es-

tetykę i klimat miasta, na jego odbiór przez 

mieszkańców i przyjezdnych. Ten krajobraz 

miejski, nie zawsze należący do najciekaw-

szych, można uatrakcyjnić pnączami. 

Pnącza doskonale nadają się do zakrycia 

nieciekawych ścian i murów, poprawy estetyki 

brzydkich obiektów (np. garaży), złagodzenia 

kontrastów pomieszania stylów architekto-

nicznych, czy urozmaicenia zbyt jednostaj-

nych elewacji. Dzięki obsadzeniu pnączami 

powstają zielone elewacje, maskujące brzydo-

tę betonowych ścian i upiększające budynki. 

Zastosowanie pnączy umożliwia, w sposób 

tani i ciekawy, połączenia rozproszonych ele-

mentów krajobrazu miejskiego w harmonij-

ną całość, daje także możliwość swobodnego 

kształtowania wnętrz i płaszczyzn krajobra-

zowych. Zaletą pnączy jest także to, że do-

dają uroku i urody architekturze, ożywiają 

budowle i... szybko rosną.

Rośliny pnące można wprowadzić na ścia-

ny kamienicy, bloku mieszkalnego, budynku 

usługowo-produkcyjnego, ale też na ściany 

eleganckiej willi. Pnączami można obsadzić 

obiekty zabytkowe i zupełnie nowe. Dzięki 

pnączom można zmienić wygląd obskur-

nych garaży, śmietników, ogrodzeń. Obsa-

dzając pnączami altany i pergole można też 

wprowadzić ciekawe aranżacje w ogrodzie 

a nawet wnętrzu blokowym. W ostatnim cza-

sie można zaobserwować także obsadzanie 

pnączami ekranów akustycznych, zarówno 

od strony trasy szybkiego ruchu, jaki i od 

strony chronionej zabudowy. Poprawiają one 

estetykę tych przegród, szczególnie od stro-

ny zabudowy, gdzie zazwyczaj istnieje moż-

liwość ukształtowania z pnączy i krzewów 

zielonej ściany, przesłaniającej zupełnie kon-

strukcję ekranu.

Zielone elewacje, złożone z roślin pnących, 

rosną i żyją w rytmie zmienności pór roku. 

Wiosną ożywają świeżą zielenią, potem kwitną, 

wprowadzając różne kolory w szarzyźnie bu-

dynków, grają promieniami słońca lub kroplami 

deszczu, jesienią zmieniają barwy, przyciąga-

jąc wzrok przechodniów, tracą liście lub trwają 

w swej zimowej zieleni, przypominając o wio-

śnie. Pnącza, dzięki swej zmienności, przypo-

minają mieszczuchom o zmienności pór roku, 

pozwalając oglądać przemijanie i powtarzal-

ność procesów przyrodniczych oraz podnoszą 

w ten sposób atrakcyjność krajobrazu.

KRYSTYNA HALADYN

Jesienią zachwyca nas urok kolorowych ścian, okrytych pnączami, a zimą zdumiewa rozpięta na nich intensywna 

zieleń bluszczy na ścianach. Pnącza – to idealny materiał roślinny do sadzenia w miastach, szczególnie tam gdzie 

nie ma miejsca na ogród czy skwer.
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Dodatkowa powierzchnia zieleni

Pnącza to doskonały sposób na zwiększenie 

powierzchni biologicznie czynnych, szczególnie 

w miastach o gęstej zabudowie. Tam gdzie nie 

ma miejsca na park czy nawet trawnik, zawsze 

można wygospodarować odrobinę miejsca przy 

budynku, żeby zasadzić rośliny pnące. Nie-

wielki pas gruntu pozwala na zwielokrotnienie 

masy zieleni w naszym otoczeniu, dzięki cze-

mu zwiększamy też możliwości pojawienia się 

owadów i ptaków (dodatkowa przestrzeń ży-

ciowa), znajdujących w gęstwinie schronienie. 

Może więc w środku lata zaskoczyć nas poja-

wienie się w otoczeniu domu pięknego motyla 

czy niespodziewany śpiew ptaków.

Zwiększenie powierzchni zieleni przy-

czyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia 

powietrza i poprawy jego wilgotności. Rośli-

ny najszybciej i najskuteczniej oczyszczają 

powietrze z pyłów i toksycznych gazów. Na 

liściach i gałązkach osadzają się zanieczysz-

czenia, które spłukuje dopiero deszcz. Rośliny 

oddychając, wydzielają tlen i nadmiar wilgo-

ci, dzięki czemu łatwiej się oddycha. Pnącza, 

dostarczając nam świeżego tlenu i wilgoci, 

łagodzą mikroklimat w kanionach ulic, ob-

ciążonych spalinami samochodowymi. 

Zielona masa pnączy korzystnie wpły-

wa także na zdrowie psychiczne i fizyczne 

mieszkańców. Zieleń uspokaja, ułatwia wyci-

szenie się, jest na czym zatrzymać oko, które 

przy zieleni odpoczywa. Rośliny zwiększają 

jonizację ujemną powietrza, która korzystnie 

wpływa na psychikę człowieka, oraz wydzie-

lają fitoncydy, które działają zabójczo na bak-

terie, niektóre grzyby, a nawet owady.

Pnącza izolują, latem chłodzą, 
zimą zmniejszają straty ciepła

Pokryta zielenią fasada budynku to sposób 

na ograniczenie przegrzewania pomieszczeń 

latem. Rośliny nie przyjmują wyższej tempera-

tury niż temperatura powietrza, wobec czego 

mury pokryte pnączami nie nagrzewają się tak, 

jak mury pozbawione okrywy roślinnej. Na 

elewacji występują wtedy mniejsze wahania 

temperatur dobowych, co sprzyja lepszemu za-

chowaniu muru i tynku. W przypadku pnączy 

na podporach, w wyniku różnicy temperatury 

budynku i pnączy powstaje efekt „kominowy”, 

dzięki czemu nadmiar ciepła odprowadzany 

jest górą, przy równoczesnym napływie chłod-

niejszego powietrza dołem.

Zimą pnącza pełnią funkcje dodatkowej 

warstwy izolacyjnej budynku. Zimozielona 

warstwa pnącza tworzy dodatkową powietrz-

ną warstwę izolacyjną, która poprzez nieru-

chome powietrze w przestrzeniach między-

listnych w istotnym stopniu redukuje straty 

ciepła. Fasady budynków pokryte pnączami 

są nieco suchsze (rośliny wyciągają z nich 

wilgoć do własnych celów), przez co zmniej-

sza się zdolność oddawania ciepła.

Zielone ściany to również sposób na zła-

godzenie hałasu. Dźwięki docierające do po-

wierzchni pnączy są rozpraszane i odbijane od 

powierzchni liści, dzięki czemu mniej prze-

nika ich przez ściany budynku. Pnączami ob-

sadzane są ekrany akustyczne, co wpływa na 

podniesienie ich estetyki i efektywności.

Pnącza na elewacjach obiektów 
– zagrożeniem dla budynku?

Czy niszczą elewację budynków? Pnącza 

nie zapuszczają korzeni w murze, lecz czepiają 

się powierzchni za pomocą organów chwyt-

nych; przyssawki, przylgi, korzonki czepne 

lub za pomocą małych woskowatych wypu-

stek, wsuwających się w drobne nierówno-

ści ściany. W przypadku zdrowych murów 

i ścian nigdy nie wiercą w nich szpar czy wy-

drążeń, wykorzystują jedynie istniejące rysy 

i nierówności. Czasami zdarzyć się może, że 

zmurszałe mury poddają się działaniu blusz-

czy, które mogą swymi pędami przeniknąć 

w nie, ale takie mury muszą być poddane re-

nowacji przed obsadzeniem pnączami.

Zdrowe ściany i mury, nawet nieotynko-

wane (np. ogrodzenia), o ile zaprawa między 

cegłami nie jest zwietrzała, można obsadzać 

pnączami bez obaw o ich zniszczenie. Okrywa 

roślinna doskonale chroni ściany przed zbyt 

ostrym wpływem niszczących czynników kli-

matycznych, przedłużając ich żywot. 

Funkcjonuje mit, że pnącza powodują 

zawligocenie murów, tymczasem ich liście 

chronią ściany przed namoczeniem tyn-

ku w czasie deszczu, działając jak płaszcz 

przeciw deszczowy. Jednocześnie rośliny te 

czerpią wodę z gruntu, osuszając teren przy 

fundamencie budynku. Pnącza chronią tak-

że ściany przed dużym skokiem termicz-

nym w ciągu doby, wytwarzając poduszkę 

powietrzną na ich powierzchni. Dzięki temu 

erozja ścian nie jest zbyt intensywna.

Należy pamiętać, że silnie rozrastające 

się pnącza trzeba przycinać, by nie zarastały 

rynien i płaszczyzn dachowych, gdyż mogą 

sprzyjać zaleganiu śniegu i wody oraz obry-

waniu się rynien. 

W gąszczu roślin pnących mogą się gnieź-

dzić ptaki i owady. Jeśli jednak obawiamy się 

np. pająków, konieczne jest ostrożne otwiera-

nie okien i częste sprzątanie pajęczyn. 
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Pielęgnacja i indywidualny
dobór pnączy

Jeśli przekonałeś się do zielonych elewacji 

czy chcesz przykryć ściany garażu lub zazie-

lenić ogrodzenie, musisz zastanowić się, jakie 

rośliny będą do tego najlepsze. Dobór powinien 

uwzględniać warunki glebowe, stopień nasło-

necznienia ścian. Musisz także zdecydować, 

czy ma to być okrywa z roślin kwitnących, 

przebarwiających się jesienią, ale zrzucających 

liście na zimę, czy też np. zielona przez cały 

rok? Część pnączy nie wymaga specjalnych 

konstrukcji, gdyż świetnie pnie się sama po 

ścianach, ale są też takie, którym musimy za-

pewnić solidne podpory, a nawet musimy je 

przywiązywać do podpór. Jakie więc wybrać 

pnącza? Poniżej podajemy kilka podstawowych 

informacji o roślinach pnących, informacji za-

sięgnąć można także w punktach sprzedaży 

lub przejrzeć fachową literaturę.

Na stanowiska słoneczne najlepsze są:

– winobluszcz trójklapowy – tworzy zie-

lone okrywy na ścianach, które jesienią pięk-

nie przebarwiają się na czerwono. Nie wyma-

ga podpór, mimo iż przyrasta rocznie 1–2 m, 

osiągając około 10–20 m. Może przemarzać 

w ostre zimy, ale szybko się regeneruje, od-

porny na zanieczyszczenia przemysłowe.

– winobluszcz pięciolistkowy – odmia-

na murowa doskonale nadaje się na budynki, 

ogrodzenia, kraty. Doskonale kryje wszel-

kie niedoskonałości ścian, mocny, zdrowy, 

jesienią przebarwia się na kolor szkarłatny. 

Dorasta do 10–20 m.

– powojniki – występują w bardzo licz-

nych odmianach, o kwiatach w różnych ko-

lorach, o różnych terminach kwitnienia, ale 

mogą być wrażliwe na mrozy. Są prawdzi-

wą ozdobą ażurowych konstrukcji, altan, 

przegród i ścian. W sprzedaży znajdują się 

także odmiany nadające się na stanowiska 

półcieniste.

– redest Auberta – najszybciej rosnące 

pnącze (roczny przyrost wynosi 4–8 m). Nie-

stety, wymaga solidnych podpór, za to jesie-

nią cieszy burzą drobnych białych kwiatów. 

Zimą może przemarzać. Często wykorzysty-

wany jest do obsadzenia ekranów akustycz-

nych, pokrywając zielenią zimne ściany kon-

strukcji ekranu.

– wiciokrzewy – pnącza o małych wyma-

ganiach, za to często atakowane przez mszy-

ce. Mają szerokie zastosowanie. W sprzedaży 

są liczne odmiany o różnych okresach kwit-

nienia oraz o różnych kolorach rurkowatych 

kwiatów i zapachu.

– winorośl pachnąca – wysokie pną-

cze o długich, trójklapowych liściach. Za-

letą jest silny i przyjemny zapach kwiatów 

(męskich), liście przebarwiają się jesienią na 

kolor żółty, opadają.

– glicynia chińska – pnącze silnie rosną-

ce, o przepięknych fioletowych białych lub 

różowych kwiatach (kwiatostany w formie 

gron). Pnącze to może przemarzać w czasie 

ostrych zim. Wymaga solidnych podpór.

– dławisz amerykański – ozdobą rośliny 

są liście przebarwiające się jesienią na żół-

to. Jest to pnącze szybko rosnące, może za-

głuszać sąsiednie rośliny, wymaga silnych 

podpór. Zalecane do okrywania wysokich 

ogrodzeń, brzydkich ścian.

– milin amerykański – krzew pnący 

(przy zbyt gładkich ścianach wymaga pod-

pór), dorastający do 10 m, o małej odporno-

ści na mrozy. Posiada bardzo dekoracyjne 

i oryginalne kwiaty w kształcie kielichów, 

głównie w kolorze  pomarańczowym i czer-

wonym. Wymaga gleb żyznych i świeżych, 

można go przycinać.

– róża wielokwiatowa – chętnie stoso-

wana ze względu na liczne kwiaty (kolor za-

leżny od odmiany). Wymaga przywiązywa-

nia do podpór.

Na stanowiskach cienistych i półcieni-

stych można stosować:

– bluszcz pospolity – pnącze samoprzy-

czepne o zimozielonych liściach, odporne na 

mrozy. Nadaje się do obsadzenia brzydkich 

budowli, ogrodzeń.

– kokornak wielkolistny – duże sercowate 

liście, stanowiące o jego dekoracyjności, często 

atakowane są przez przędziorki. Pnącze dora-

sta do 10 m , wijąc się dookoła podpór.

– hortensja pnąca – za pomocą korze-

ni przybyszowych wczepia się w szczeliny 

kory i kamieni, dorastając do 20 m. Białe 

baldacho groniaste kwiatostany kontrastują 

z ciemna zielenią liści.

Pnącza nie wymagają zbyt wiele pracy ani 

czasu. Wiosną powinniśmy zasilić je dawką 

startową nawozów i ewentualnie uzupełniać 

nawożenie w okresie wegetacji, by lepiej ro-

sły i kwitły. Po zimie należy przyciąć wszyst-

kie przemarznięte łodygi. Przycinamy także 

zbyt rozrośnięte rośliny, jeśli chcemy ogra-

niczyć ich zasięg np. do powierzchni ściany. 

W okresach długotrwałych suszy dobrze jest 

je podlewać (mają stosunkowo niewielki ob-

szar alimentacji wodnej z opadów), natomiast 

późną jesienią, ale jeszcze przed mrozami, 

odmiany wrażliwe na mrozy należy zabez-

pieczyć przed przemarzaniem (okryć korze-

nie i przyziemne odcinki łodyg).

mgr Krystyna Haladyn
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Wprowadzając pnącza na elewacje, 
można znacznie poprawić estetykę całego buydynku

Wprowadzając pnącza na elewacje, 
można znacznie poprawić estetykę całego buydynku

fotoreportaż

na okładce!
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Z
e strony Polskiego Klubu Ekologiczne-

go na imprezę w Przemkowie przyby-

li członkowie Zarządu Klubu, a także osoby 

mieszkające w pobliżu Przemkowa. Obcho-

dy zapoczątkowała konferencja pt. „Program 

Leader szansą rozwoju turystyki i produktów 

lokalnych gmin Przemkowskiego Parku Kra-

jobrazowego”, zorganizowana przez Funda-

cję Ziemi Legnickiej „Zieloną Akcję”. Omó-

wiono na niej szanse i możliwości utworzenia 

lokalnych grup działania, zainteresowanych 

różnymi formami aktywności zmniejszają-

cymi bezrobocie i promującymi wy-

twarzanie produktów lokalnych. Te 

właśnie produkty, dotychczas często 

niedoceniane, są dobrym pomysłem 

na zaistnienie w świadomości jako je-

den z symboli regionu, jego charakte-

rystyczna cecha i źródło utrzymania 

dla wytwórców. Nieuchronnie dysku-

sja zeszła na miód – w końcu jest to 

święto także miodu. Tu Polski Klub 

Ekologiczny – Okręg Dolnośląski 

może się pochwalić inicjatywą, któ-

ra osiągnęła ogromny sukces – Miód 

Wrzosowy z Borów Dolnośląskich ma 

szansę zostać pierwszym polskim pro-

duktem regionalnym zatwierdzonym 

przez Brukselę! Dotychczas z Polski 

zgłoszono w Brukseli 3 produkty re-

gionalne – oscypek, bryndzę podha-

lańską i właśnie nasz miód. Po publi-

kacji specyfikacji wniosku o rejestrację 

oznaczenia geograficznego w dzienniku 

urzędowym Komisji Europejskiej, pozostałe 24 

kraje członkowskie przez pół roku mają prawo 

zgłaszać swoje zastrzeżenia. Wiadomo, że do 

oscypków i bryndzy zgłaszają swoje pretensje 

Słowacy. A miód wrzosowy z Borów Dolno-

śląskich nie ma „wrogów”. Jest więc szansa, 

że będzie pierwszym polskim produktem re-

gionalnym, uznanym i chronionym w całej 

Unii Europejskiej. Jak do tego doszło?

W marcu 2004 Polski Klub Ekologiczny 

zorganizował wspólnie z Regionalnym Cen-

trum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Ob-

szarów Wiejskich i z Regionalnym Związ-

kiem Pszczelarzy konferencję poświęconą 

produktom regionalnym. Chodziło głównie 

o miód i warunki jego pozyskiwania oraz wła-

sności i sposób atestowania. To było bardzo 

ciekawe spotkanie praktyków pszczelarzy, 

urzędników i naukowców. W toku dyskusji 

postanowiono wystąpić do Urzędu Patento-

wego o nadanie miodowi wrzosowemu sta-

tutu produktu regionalnego. Wnioskodawcą 

był Regionalny Związek Pszczelarzy – or-

ganizacja w pełni przygotowana meryto-

rycznie. Nieocenioną pomocą słu-

żył prof. Wiesław Kotarba, niegdyś 

wieloletni prezes Urzędu Patentowego 

oraz Regionalne Centrum Doradz-

twa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów 

Wiejskich. A później były żmudne 

dni i miesiące tworzenia kolejnych 

wersji wniosku, by wypełnić zmie-

niające się warunki formalne wyma-

gane przez Ministerstwo Rolnictwa 

i Urząd Patentowy a później Biuro 

Oznaczeń Geograficznych Minister-

stwa Rolnictwa. Pszczelarze i Klub 

Ekologiczny musieli być równie pra-

cowici jak ich pszczoły. To właśnie 

w Polskim Klubie Ekologicznym od-

bywały się spotkania i pisano kolejne 

wersje wniosku, by spełnić formal-

ne i merytoryczne wymagania. Klub 

zapewnił opiekę logistyczną a część 

merytoryczna należała do Związku 

Pszczelarzy. I udało się. 

W dniach 24–25 września 2005 r. w Przemkowie na Dolnym Śląsku odbyły się obchody 6. Dolnośląskiego Święta 

Miodu i Wina. Ich organizatorem był Urząd Miasta i Gminy Przemków. W programie znalazło się wiele imprez o cha-

rakterze handlowym, rozrywkowym, artystycznym i religijnym. Pogoda dopisała, uczestnicy też!

Miód i winoMiód i wino
w Przemkowiew Przemkowie

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI
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Ciekawa ekspozycja oferty 
dolnośląskich pszczelarzy

Ciekawa ekspozycja oferty 
dolnośląskich pszczelarzy
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P
od hasłem „winnice wizytówką gospo-

darstw agroturystycznych” spotkali się 

członkowie Sekcji Winoroślarskiej Związku 

Sadowników Polskich z uczestnikami Świę-

ta przy stoisku z winoroślami w parku miej-

skim. Ze względów klimatycznych polskie 

winogrona nie mogą mieć tej samej jakości 

i wielkości, co odmiany z południa Europy. 

Ale mogą być smaczne, wcale nie kwaśne, 

można z nich zrobić znakomite wina, a w se-

zonie winobraniowym mogą być nawet kon-

kurencyjne dla winogron zza granicy. Podczas 

święta pokazywano więc, jak można uprawiać 

winorośle. Odbył się też konkurs na najlep-

szy miód i wino. Tu zdania były podzielone, 

jako że efekty jakościowe nie są jednoznacz-

nie mierzalne i precyzja oceniania zmienia się 

(to już wyłącznie podejrzenia autora artykułu) 

w miarę degustacji i konsumpcji, szczególnie 

wina i miodu (pitnego). W rezultacie, pomimo 

degustacji konkurs na wino nie został prze-

prowadzony, a w kategorii miodu pszczelego 

I miejsce zajął miód z pasieki: p. Iwony Dut-

kowiak z Sulęcina. Na pudle stanęły jeszcze 

pasieki II miejsce p. Sławomira Semeniuka 

z Sosnówki oraz III miejsce p. Zygmunta Piąst-

ki z Nowego Kościoła. Gratulujemy!

W części artystycznej wystąpiły liczne 

zespoły lokalne i z dalszych stron Polski oraz 

orkiestry dęte z Löben (Niemcy) i Przemko-

wa. W parku miejskim imprezę zakończyła 

dyskoteka.

Na łące obok parku miejskiego uwa-

gę zwracały liczne stoiska z miodem, wy-

robami z wosku pszczelego, miodem pit-

nym, wyrobami rękodzielniczymi i sprzę-

tem pszczelarskim. Można było kupić różne 

gatunki miodu, nawet z innych stron Polski. 

Powodzeniem cieszył się miód wrzosowy, 

który łatwo można było poznać po charak-

terystycznej barwie, konsystencji i tym, że 

po pewnym czasie od wlania do słoika stawał 

się galaretowaty i nie wylewał się, nawet gdy 

kupujący odwracał słoik „do góry nogami” 

To nie były zakupy w ciemno, jak w sklepie, 

tu można było miody degustować i z pszcze-

larzem porozmawiać. Degustację zwietrzyły 

w lot pszczoły (a dzień był słoneczny), które 

kręciły się wśród słoików i próbek miodu do-

dając sprzedaży ruchu i autentyzmu. Ciekawe 

były wyroby z wosku pszczelego – świece, 

figurki, ozdóbki różnych kształtów i rozmia-

rów oraz inne produkty pszczele jak wosk, 

kit, pierzga, pyłek czy propolis, sprzedawany 

w różnych formach.

N
a obchodach Święta było rojno i gwar-

no, a do licznych zaparkowanych nieda-

leko samochodów wielu uczestników nosiło 

zakupy – głównie miód i wino, dokładnie jak 

w zaproszeniu było napisane. Na margine-

sie tego święta, przychodzi na myśl reflek-

sja, że nareszcie od paru lat obserwuje się 

coraz więcej imprez lokalnych związanych 

ze specyfiką regionu. Nie są to imprezy na-

rzucone, jak w PRL-u 22 lipca czy 1 maja, 

lecz organizowane spontanicznie, bazujące 

na lokalnych strukturach władz, organizacji 

pozarządowych, związków producentów czy 

rzemieślnikach. Po siermiężnych latach „uraw-

niłowki” nareszcie może się zaprezentować 

społeczność lokalna ze swoimi potrzebami, 

sztuką, rzemiosłem i organizacjami społecz-

nymi, które robią to, co chcą i czego pragną 

mieszkańcy. To bardzo ważny moment świad-

czący o utożsamianiu się ludzi z regionem 

i poprzez własną aktywność kształtujących 

obraz tego regionu. Po latach (pokoleniach) 

wędrówek i niepewności nadeszła normal-

ność i stabilizacja, a gospodarze takich im-

prez są po prostu u siebie, mile witając każ-

dego, kto na święto przybędzie. 

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
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Szeroki asortyment miodów
prezentowany podczas obchodów
Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina

Szeroki asortyment miodów
prezentowany podczas obchodów
Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina
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Prezentowana oferta 
obejmowała także produkty 
z wosku pszczelego
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z wosku pszczelego
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P ołączenie we Wrocławiu rozpoczęcia 

roku szkolnego z Europejskim Dniem 

bez Samochodu, już po raz drugi zorganizo-

wane społecznie przez Dolnośląskie Towarzy-

stwo Cyklistów (DTC), zostało praktycznie 

nie zauważone przez media. Imprezę zorga-

nizowano pod patronatem Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego i Komendy Wo-

jewódzkiej Policji w ramach ogłoszonej akcji 

„Tydzień dla bezpieczeństwa”, przy wsparciu 

Urzędu Miasta Wrocławia (Dyrektora Wy-

działu Spraw Społecznych). Niestety, obcho-

dy przygotowane przez DTC nie znalazły się 

w programie Europejskiego Dnia bez Samo-

chodu, który w imieniu miasta organizowała 

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju (wygra-

ła konkurs ogłoszony przez Wydział Środo-

wiska i Rolnictwa jako jedyna organizacja 

zgłoszona do konkursu). W tej sytuacji na-

głośnienie obchodów przygotowanych przez 

rowerzystów było słabe, gdyż dotarcie własny-

mi kanałami do mass mediów nie przyniosło 

oczekiwanych rezultatów. Masowa, otwarta 

i udana lekcja społecznej edukacji została po 

prostu przemilczana... Jeszcze raz wspólnie 

z pedagogami i uczniami wrocławskich szkół 

przekonaliśmy się, że prasa, radio i telewizja 

nie nadążają za życiem.

P o raz pierwszy obchody Europejskiego 

Dnia bez Samochodu, zorganizowane 

pod hasłem „Witaj, szkoło, na rowerowo”, przy 

współpracy z krzyckimi szkołami i placów-

kami szkolno-wychowawczymi, odbyły się 

17 września 2004 r. Pomysł zrodził się przed 

4 laty, ale zrealizowany został dopiero podczas 

inauguracji roku szkolnego 2004/2005, w ra-

mach lekcji wychowania komunikacyjnego. 

Stało to się z inicjatywy DTC – Centrum Ro-

werowego oraz Okręgu Dolnośląskiego PKE, 

przy wsparciu rad osiedli Borek, Powstańców 

Śląskich, Krzyki-Partynice i Huby. Wówczas 

miał miejsce niezapomniany przejazd mło-

dzieży na rowerach na trasie liczącej około 

15 km, wytyczonej pomiędzy wytypowanymi 

szkołami znajdującymi się we Wrocławiu na 

Krzykach. Impreza została tak pomyślana, 

że podczas przejazdu włączały się poszcze-

gólne szkoły – uczniowie wraz z nauczycie-

lami i opiekunami.

Na mecie znalazł się jeden zwarty peleton 

w liczbie około 300 osób. W programie trzy-

godzinnej lekcji „społecznej edukacji” organi-

zatorzy przygotowali dawkę niezapomnianych 

wrażeń z licznymi atrakcjami. Na mecie mło-

dzież szkolną powitał honorowy gość, Feliks 

Kondracki (przyjechał spoza Wrocławia), któ-

ry zaprezentował materiały, pamiątki i doku-

mentację z dokonanych wyczynów. Pan Feliks 

Kondracki dwukrotnie został wpisany do Księ-

gi Guinnessa za pokonanie na rowerze trasy 

„Szlakiem polskich granic” (4.502 km w cią-

gu 40 dni) w roku 2000 oraz trasy „Polskich 

Powiatów Miast i Gmin” (3.038 km w ciągu 

100 dni) w roku 2003.

Rozstrzygnięty został także, ogłoszo-

ny wcześniej, konkurs na najaktywniejszą, 

krzycką szkołę w propagowaniu roweru, pod 

hasłem: „Dwa kółka – remedium na tłok, 

smog i zawał!” Laureatem konkursu zosta-

ła Szkoła Podstawowa nr 9. Należy podkre-

ślić, że w przejeździe rowerzystów połowę 

uczestników stanowiła młodzież wyróżnio-

nej szkoły z ulicy Nyskiej.

Tak było w ubiegłym roku. Jeszcze do dziś 

mamy w pamięci niezapomniane przeżycie 

z tej imprezy oraz zarejestrowane (w doku-

mentach i kronikach szkolnych) całe wyda-

rzenie!

T egoroczna impreza, nagłośniona w nie 

tylko krzyckich szkołach i placówkach, 

poprzez Wydział Oświaty Urzędu Miejskie-

go, mająca akceptację Departament Spraw 

Społecznych Urzędu Miasta oraz dyr. Róży 

Jaroń i przewodniczacego Komisji Kultury 

i Nauki Rady Miejskiej Wrocławia, radnego 

Jerzego Skoczylasa, zapowiadała się niezwy-

kle ciekawie. Tym bardziej, że organizatorzy 

otrzymali zezwolenie na legalny przejazd uli-

cami Wrocławia i zgodę Wydziału Kultu-

ry na spotkanie na placu Gołębim w Rynku 

pod konsulatem duńskim, pomimo, że Ry-

nek, w oczach władz Miasta, jest przecież 

miejscem kontrowersyjnym pod względem 

jeżdżących cyklistów. Przy okazji warto przy-

pomnieć, że w stolicy Danii, Kopenhadze, 

około 40 % ludzi jeździ na rowerach, co jest 

wzorem godnym naśladowania dla wszyst-

kich wrocławian.

Organizatorzy poczuli „wiatr w plecy”. 

Wśród urzędników powiało grozą, że uczest-

nicy biorący udział w przejeździe, w bez-

pośrednim ruchu ulicznym, stanowić będą 

„masę krytyczna”, która sparaliżuje... rozkopa-

ne wcześniej miasto! Jak spiszą się uczniowie 

i czy znajdą uznanie w oczach Urzędu Mia-

sta, Sejmiku Dolnośląskiego, Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego, policji i przed-

stawicieli placówek zagranicznych, oraz co 

zaprezentuje młodzież, zależało od zaanga-

Pół tysiąca rowerzystów z wrocławskich szkół wzięło udział w inauguracji roku szkolnego 2005/2006, który odbył 

się z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu 22 września.

Witaj, szkoło, na rowerowo!
STANISŁAW STEMBALSKI
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żowania dyrekcji, wychowawców i nauczy-

cieli szkół? Pytania te intrygowały przede 

wszystkim organizatorów, którzy zastanawia-

li się, czy podołają wymogom i potrzebom 

organizacyjnym.

Nadszedł 22 września (czwartek), upra-

gniony i zapowiedziany dzień „bez samo-

chodu”, na który czekali wszyscy. O godzi-

nie 1100 na skwerze za Hotelem „Wrocław” 

przy ul. Powstańców Śląskich zjawili się 

z rowerami wrocławscy i dolnośląscy cy-

kliści (niektórzy przybyli nawet dużo wcze-

śniej). Młodzież szkolna przybyła grupowo 

z opiekunami na wskazane miejsce zbiórki. 

Po charakterystycznych ubiorach i elemen-

tach dekoracyjnych można było rozpoznać, 

jaką reprezentują szkołę lub placówkę. Nie 

brakowało też indywidualnych, przypadko-

wych rowerzystów. 

Przy ścieżce rowerowej pod hotelem (za 

zezwoleniem gospodarzy) została rozbita 

baza. Organizatorzy postawili wiatę ogro-

dową i wyznaczyli centrum dyspozycyjne. 

Wokół barwnie udekorowanego flagami miej-

sca startu i mety zostały rozwieszone bane-

ry – transparenty z napisami: „Witaj szkoło 

na rowerowo” oraz „Dzień bez Samochodu”. 

Łatwo było odszukać głoszone, aktualne na 

czasie, hasło: „Rower – remedium na tłok, 

smog i zawał”. Młodzież akademicka Aka-

demii Wychowania Fizycznego, z Wydziału 

Turystyki i Rekreacji, w ramach odbywanej 

praktyki, wykonała prace przygotowawcze 

z udziałem cyklistów z DTC. Przyjmowała 

zgłoszenia, robiła zapisy i wydawała mate-

riały. Kolorowa sceneria przykuwała uwagę 

mieszkańców, kierowców i przejeżdżających 

ścieżką rowerzystów.

Na początku zostały zaprezentowane przy-

byłe szkoły, a otwarcia imprezy dokonał prezes 

DTC – Stanisław Stembalski wraz z przedsta-

wicielem Okręgu Dolnośląskiego PKE dr. inż. 

Aureliuszem Mikłaszewskim oraz Dyrektorem 

Departamentu Spraw Społecznych panem dr. 

Władysławem Sidorowiczem. O godz. 1200 

dzwonki i dzwony kościelne ogłosiły start. Wy-

ruszył peleton, zwarta grupa w niespotykanej 

dotychczas liczbie. Zgodnie z podaną instruk-

cją, wszyscy jechali w zwartej grupie (peleto-

nie) ulicami, przy których znajdują się placówki 

przedstawicielstw zagranicznych firm i honoro-

wych konsulatów. Według wyliczeń studentów 

AWF uczniów zgłoszonych przez szkoły było 

około 500. Policja była zszokowana długością 

peletonu! Początek peletonu znajdował się pod 

budynkiem NOT-u na ul. Piłsudskiego, a ko-

niec – pod Hotelem „Wrocław”. W przejeździe 

uczestniczyło łącznie około 600 rowerzystów 

z różnych grup i środowisk, zdecydowanie do-

minowała jednak młodzież szkolna.

Trasa przejazdu przebiegała następującymi 

ulicami: Powstańców Śląskich (Hotel „Wro-

cław”) – Świdnicka – Piłsudskiego – Kołła-

taja – pl. Dominikański –Oławska – Pod-

wale – Konsulat Niemiecki – Piotra Skargi 

– pl. Dominikański – Janickiego – Kraińskiego 

– Grodzka – Nowy Świat – Kazimierza Wiel-

kiego – pl. Dominikański (nawrót) – ul. Ofiar 

Oświęcimskich – Szewska – Oławska – spa-

cerowy wjazd do Rynku, postój i happening 

na pl. Gołębim, pod Konsulatem Duńskim; 

wyjazd – pl. Solny – ul. Gepperta – trasa 

WZ – ul. Krupnicza – Sądowa – pl. Legio-

nów – Piłsudskiego – Świdnicka – Swobodna 

– Gwiaździsta – Hotel „Wrocław”. Długość 

całej trasy wynosiła około 15 km. 

Na mecie czekały na uczestników nagrody, 

ufundowane przez Radę Osiedla „Huby”.

W rocławska imprezy po raz drugi była 

bardzo udana. Spontaniczny udział mi-

łośników jednośladów jest dowodem zapo-

trzebowania na tego typu rowerowych imprez. 

W celu wsparcia miejscowych, regionalnych 

działań wzięli udział przyjezdni cykliści z in-

nych miast, a nawet z Niemiec. Jest to pozy-

tywny przykład i wzór godny podkreślenia 

i naśladowania, bowiem rok 2005/2006 zo-

stał ogłoszony rokiem współpracy polsko-

niemieckiej, co stanowi dodatkową zachętę 

do wspólnych imprez.

Udział Towarzystwa Polsko-Bułgarskiego 

z jej liderem, Dimczo Angelowem, w rowero-

wej imprezie było zapowiedzią Europejskiego 

Dnia Języków (26 września), który od wie-

lu lat jest kultywowany, m.in. poprzez żywą 

muzykę zespołu Terra. Zespół ten umilał 

czas uczestnikom imprezy rowerowej pod-

czas wspólnej zabawy i Rowerowego show 

z licznymi atrakcjami. Niezawodna Firma 

SSC „Trek” (z ul. Szybkiej 3B/1) zapewniła 

serwis. Nad bezpieczeństwem czuwała wy-

znaczona straż organizatora i policja (Wy-

dział Ruchu Drogowego z Komendy Woje-

wódzkiej Policji) z pilotującym samochodem 

i patrolem na motorach.

„Zrowerowanych” za namową mass me-

diów i cyklistów kierowców nie było tego 

dnia zbyt wielu. Samochody poruszały się 

jak w każdy dzień, a miał to być przecież... 

Europejski Dzień bez Samochodu.

Stanisław Stembalski

Prezes DTC
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Pogoda dopisała,
rowerzyści też!

Pogoda dopisała,
rowerzyści też!
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Niezawodny organizator –
Staszek Stembalski
oraz dyrektor Departamentu
Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego Wrocławia –
dr Władysław Sidorowicz

Niezawodny organizator –
Staszek Stembalski
oraz dyrektor Departamentu
Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego Wrocławia –
dr Władysław Sidorowicz
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Z

CCzwartek, 22 września 2005 obudził się 

słonecznym porankiem, co zmobilizowało 

mnie do wcześniejszego wstania z łóżka. 

Kilka dni wcześniej władze miasta ogłosiły 

apel, aby w tym dniu zrezygnować z jazdy 

samochodem, więc mimo tego, iż mieszkam 

poza miastem, stwierdziłem, że może by tak 

spróbować?.. W dodatku, tym razem dzięki 

uchwale Rady Miejskiej Wrocławia, przejazd 

środkami komunikacji zbiorowej w tym dniu 

miał być za darmo. Pomyślałem, że tak duże 

wyrzeczenie (wpływów) ze strony miasta wy-

maga także mojego „poświęcenia”. Słońce 

radośnie zachęcało do pośpiechu, pakowa-

łem się więc szybciutko, bo przecież jeszcze 

nie „przećwiczyłem” połączeń komunikacją 

zbiorową do mojego miejsca pracy. Tymcza-

sem radio już podawało informacje o pierw-

szych o korkach w mieście. 

Z domu wyszedłem znacznie wcześniej niż 

zazwyczaj, gdyż musiałem kawałek dojść do 

przystanku. W dodatku nie znałem rozkładu 

jazdy. Niemal razem ze mną na przystanek 

dotarł autobus, do którego wsiadłem nie ma-

jąc biletu. Rzeczywiście, kasowniki zostały 

pozaklejane, a więc przejazd był za darmo! 

Wprawdzie ktoś z pasażerów usiłował ska-

sować bilet, dziwiąc się chuligańskim wy-

brykom, które utrudniły mu włożenie biletu 

do kasownika, ale zaraz ktoś inny pośpieszył 

z wyjaśnieniem: „Panie, dziś za darmo, ja-

kiś dzień bez samochodu jest”. Informację 

o bezpłatnych przejazdach słyszałem w ra-

diu dzień wcześniej, ale widocznie nie dotar-

ła ona do wszystkich. W gazecie codziennej 

już takiej informacji nie było, w telewizji też 

nie słyszałem. Widocznie była to informacja 

dozowana. A szkoda, bo o Europejskim Dniu 

bez Samochodu i bezpłatnych przejazdach 

powinno być naprawdę głośno.

Zająłem miejsce siedzące, których było 

jeszcze całkiem sporo, wszak do centrum jest 

kawałek drogi. Miałem nadzieję dojechać do 

pętli tramwaju nr 7 na Krzykach, tymcza-

sem ze zdziwieniem zobaczyłem, że autobus 

skręca w przeciwnym kierunku! No tak, tak 

to jest, jak się nie wie, do którego autobusu 

wsiąść – pomyślałem sobie (na moje osiedle 

dociera tylko jedna linia, o częstotliwości co 

30 minut, za to o różnych trasach przejaz-

du). Dobrze, że miałem miejsce siedzące, 

gdyż w ten sposób mogłem spokojne oglą-

dać krajobraz okolicznych wsi, przez które 

przejeżdżał autobus. To nawet było ciekawe 

– zwykle muszę uważać przede wszystkim na 

to, co się dzieje na drodze, tym razem przy-

glądałem się budynkom i... dziewczynom, 

dostrzegałem zmiany w zagospodarowaniu 

i wystroju obiektów. Część osób pogrążona 

była w lekturze gazet lub książek, ja – nie-

stety – nie miałem gazety, gdyż zazwyczaj 

kupuję ją od ulicznego gazeciarza na zna-

jomym skrzyżowaniu. Tym razem, mój ga-

zeciarz stracił zarobek. Trudno! 

Z niepokojem spoglądałem na zegarek, 

kiedy autobus dojechał do pętli. Na szczę-

Miasto Wrocław zdeklarowało przystąpienie do Europejskiego Dnia bez Samochodu już w roku 2003, jednak dopie-

ro w tym roku ogłosiło konkurs na jego organizację. Przystąpiła do niego i wygrała go Dolnośląska Fundacja Ekoro-

zwoju, wobec czego to na niej spoczął obowiązek organizacji cyklu imprez w imieniu miasta. 

�

Mój Dzień bez Samochodu
22 IX 2005
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Stanisław Stembalski
i dr Władysław Sidorowicz – 

liderzy przejazdu rowerowego, 
który miał miejsce podczas 

obchodów Dnia bez Samochodu

Stanisław Stembalski
i dr Władysław Sidorowicz – 

liderzy przejazdu rowerowego, 
który miał miejsce podczas 

obchodów Dnia bez Samochodu
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ście zaraz ruszył w dalszą drogę, tym razem 

we właściwym kierunku, do swojej pętli na 

Krzykach. Z góry spoglądałem na samocho-

dziarzy, którzy nie wzięli pod uwagę apelu 

władz miasta i teraz tłoczyli się w korku na 

wjeździe do miasta. No tak, ale oni mogli 

mieszkać poza zasięgiem nawet tej jednej, 

jedynej linii autobusowej. Przydałby się par-

king przy pętli tramwajowej na Krzykach, 

tak żeby mieli gdzie zostawić swoje pojazdy, 

tylko gdzie go wcisnąć? Już i tak nowa pętla 

tramwajowa „wcięła” się w niewielki parczek 

przy ul. Sowiej. Poświęcić resztę zieleni na 

parking, kiedy w naszym mieście ciągle jej 

ubywa, to grzech prawdziwy! Ale problem ten 

trzeba rozwiązać, jeśli rzeczywiście chcemy, 

aby w naszym mieście zostało jeszcze trochę 

czystego powietrza dla mieszkańców i miej-

sca dla zieleni. Może nasi projektanci może 

wymyślą coś sensownego?!

Dzięki szybkiej przesiadce do tramwa-

ju, który właśnie pusty podjechał na przy-

stanek, szybko dotarłem bezpośrednio pod 

budynek mojego miejsca pracy. Tramwaj nie 

stał w korkach, gdyż ma wydzielone torowi-

sko. Gdyby tak większość linii tramwajowych 

poprowadzona była po torowiskach wydzie-

lonych, zapewne brakowałoby naszemu MPK 

wozów tramwajowych do obsługi wszystkich 

chętnych. No bo, nie dość, że można szybko 

dojechać, to jeszcze można przejrzeć prasę 

lub przeczytać kawałek książki. W dodatku 

wrocławskie tramwaje jakby się nieco zmie-

niły na lepsze; jest w nich ciszej, słychać tyl-

ko cichą muzyczkę, na wyświetlaczu pojawia 

się informacja o aktualnej dacie, godzinie; 

nawet imieniny są podawane! Podobnie 

jest w autobusach, co mnie mile zaskoczy-

ło. W dodatku jest informacja o następnych 

przystankach! Zapewne ułatwia to orienta-

cję przyjezdnym, gdyby tak jeszcze były ak-

tualne mapki z trasami przejazdu autobusów 

i tramwajów na przystankach oraz punkty 

informacyjne dla przyjezdnych – również ob-

cokrajowców, np. na dworcach, to chwali-

łaby Wrocław cała Europa!

Do pracy dotarłem po 45 minutach po-

dróży (czyli o 25 minut dłużej niż samocho-

dem), nieco spóźniony, na szczęście obyło się 

bez konsekwencji. Okazało się, że tego dnia 

korki były jak zawsze i dojeżdżający samo-

chodami także się spóźnili. 

Pracuję w dość ponurym pokoju, którego 

okno wychodzi na studnię zabudowy kwarta-

łowej, bez jednego drzewka. Tego dnia jednak 

słońce padło na okna po przeciwnej stronie 

„studni” i odbijając się od nich oświetliło na 

dłuższą chwilę mój pokój. Pomyślałem sobie, 

że to nagroda za dzisiejsza decyzję. Pod koniec 

dania okazało się, że jako jedyny z niewielu 

(a może nawet jedyny) w biurze zrezygnowa-

łam tego dnia z samochodu i skorzystałem 

z oferty miejskiej komunikacji zbiorowej, co 

dało mi też pewną satysfakcję.

 

Powrót do domu był bezproblemowy, mimo 

spóźnienia autobusu, gdyż wybrałem już jed-

noetapowy przejazd autobusu. Podsumowu-

jąc, ten dzień cały był sympatyczny. W do-

datku, w samo południe można było obejrzeć 

przejazd rowerzystów głównymi ulicami, jak 

zwykle barwny i zabawny, który zorganizo-

wany został przez Dolnośląskie Towarzystwo 

Cyklistów. Wieczorem stwierdziłem, że gdyby 

nie było zimy i jesiennej pluchy, to można by 

jeździć do pracy autobusem... Tylko to wcze-

sne wstawanie!.. Musiałbym z domu wycho-

dzić najpóźniej o godzinie 6.45! Może jednak 

poczekam, aż poprawią się połączenia? 

W pracy przepytałem koleżanki i kolegów, 

czym przyjechali. Okazało się, że kierowcy 

jednak nie zrezygnowali z samochodu. Po-

dobne pytania padały w radiu. Każdy miał 

usprawiedliwienie; a to że autobusy i tram-

waje stoją w korkach, wśród samochodów, 

więc i tak nic to nie da, a to że muszą dzieci 

odwieźć do szkoły lub przedszkola. Jeszcze 

inni narzekali na problemy z dostawą towa-

ru do sklepu z powodu zamkniętej ulicy na 

jeden dzień – właśnie z okazji Dnia bez Sa-

mochodu. W efekcie, w całym mieście korki 

były bardzo duże, jedynie na zamkniętej ulicy 

było cicho i bezpiecznie, z czego zadowoleni 

byli mieszkańcy, po części – właściciele sa-

mochodów. Widać, że nie mamy zaufania do 

siebie, co słychać było w wypowiedziach typu 

„ja zostawię samochód w garażu, a inni i tak 

pojadą, więc po mam się narażać na dłuższy 

przejazd i spóźnienie do pracy?” Prawdopo-

dobnie jeszcze musimy długo poczekać, żeby 

Dzień bez Samochodu we Wrocławiu dał za-

uważalne efekty.

Niestety, aby były efekty, komunikacja 

zbiorowa musi być rzeczywiście traktowa-

na priorytetowo w mieście, tak by stała się 

atrakcyjna dla mieszkańców Wrocławia. Nie 

wystarczą apele, płatne miejsca parkingowe 

w centrum. Oferta komunikacji zbiorowej musi 

być konkurencyjna w stosunku do samocho-

du, co oznacza, że nie tylko tańsza, ale także 

komfortowa, szybsza i łatwo dostępna (blisko 

do przystanku, częste połączenia). Koniecz-

na jest też doskonała informacja, dostępna 

dla mieszkańców i przyjezdnych, także obco-

krajowców. W przeciwnym wypadku będzie 

nam bardzo trudno zrezygnować z ciepłych 

i wygodnych samochodów, nawet w ten je-

den, jedyny dzień – 22 września. 

Kierowca z konieczności
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Nad bezpieczeństwem rowerzystów
czuwała wrocławska policja

Nad bezpieczeństwem rowerzystów
czuwała wrocławska policja
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Konwent Marszałków Województw RP wnosi 

o dokonanie zmian obowiązującego ustawodaw-

stwa w zakresie GMO w celu:

1) zlokalizowania w jednym resorcie całości 

problematyki związanej z organizmami genetycz-

nie modyfikowanymi, 

2) umożliwienia samorządom terytorialnym 

podejmowania decyzji o zamknięciu swojego ob-

szaru dla upraw GMO, które to akty, po zatwier-

dzeniu przez Rząd RP, obowiązywałyby do czasu 

wszechstronnego przebadania pozytywnych i ne-

gatywnych skutków oddziaływania organizmów 

genetycznie modyfikowanych na środowisko na-

turalne i zdrowie człowieka.

 

W celu osiągnięcia takiego rozwiązania Kon-

went Marszałków Województw RP uznaje za ko-

nieczne:

a) wystąpienie Rządu Polskiego do Komisji Eu-

ropejskiej z wnioskiem o wprowadzenie zakazu 

obrotu produktami z GMO na terytorium całego 

kraju do czasu uzyskania konkretnych informacji 

o walorach i wadach oraz skutkach stosowania tych 

produktów. Działania te należałoby skoordynować 

z działaniami rządów państw członkowskich UE, 

które występowały już pod adresem Komisji Eu-

ropejskiej z podobnym wnioskiem,

b) wniesienie tej problematyki przez polskich 

europarlamentarzystów pod obrady Parlamentu 

Europejskiego i doprowadzenie do wypracowa-

nia stanowiska, które pozwoliłoby członkom Unii 

podejmować własne decyzje w tej tak bardzo waż-

nej sprawie,

c) podjęcie działań lobbingujących takie stano-

wisko przez przedstawicieli Regionów na forum 

Komitetu Regionów.

Konwent Marszałków RP stwierdza, że rozpo-

częcie upraw roślin modyfikowanych genetycznie 

może zaszkodzić wizerunkowi polskiej wsi, postrze-

ganej aktualnie jako producenta zdrowej i ekolo-

gicznej żywności o wysokiej jakości. 

Nasze rolnictwo cechuje gospodarowanie w opar-

ciu o naturalne genotypy i stosunkowo czyste śro-

dowisko, czego zazdroszczą nam inne kraje Unii. 

Dowodem tego jest ogromna liczba już istniejących 

gospodarstw ekologicznych, dla których uprawa ro-

ślin modyfikowanych jest zagrożeniem istnienia.

Unijne dyrektywy preferują różnorodność upraw 

przy rygorystycznym rozgraniczeniu gatunków zmo-

dyfikowanych od naturalnych. W wielu regionach 

Polski nie da się tego przeprowadzić ze względu na 

duże rozdrobnienie gospodarstw. Faktem jest bo-

wiem, że człowiek nigdy nie uzyska kontroli nad 

biologią życia i nie można zapewnić, że nie doj-

dzie do niekontrolowanego uwolnienia się organi-

zmów GMO. 

Należy zwrócić uwagę, że celem upraw roślin 

modyfikowanych ma być zwiększenie produk-

cji, podczas gdy problemem rolników w Polsce 

i w krajach Unii jest zbyt produkcji na dotychcza-

sowym poziomie. 

Powołując się na zapisy „Krajowej strategii ochro-

ny i umiarkowanego użytkowania różnorodności bio-

logicznej wraz z programem działań”, zatwierdzonej 

w dniu 25 lutego 2003 r. przez Radę Ministrów, na-

leży podkreślić, iż różnorodność biologiczna Polski 

należy do najbogatszych w Europie, czego potwier-

dzeniem są istniejące liczne parki krajobrazowe, ob-

szary chronionego krajobrazu oraz obszary zakwa-

lifikowane do programu Natura 2000. 

Dlatego konieczne jest podejmowanie działań 

w celu zachowania wartości środowiska przyrodni-

czego oraz zabezpieczenia upraw rolniczych przed 

wprowadzaniem roślin transgenicznych, które 

mogą spowodować nieodwracalne zmiany. Nie-

zbędny jest rozwój badań i popularyzacja wiedzy 

potrzebnej dla skutecznej ochrony różnorodności 

biologicznej, zwłaszcza dotyczącej genotypów roślin 

uprawnych, zwierząt gospodarskich, w tym szcze-

gólnie starych rodzimych ras i odmian. 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu konsu-

mentów, oczekujących zdrowej i bezpiecznej żyw-

ności konieczne jest stwarzanie warunków do pro-

dukcji żywności metodami przyjaznymi środowisku. 

Dlatego istnieje potrzeba prowadzenia przez wła-

ściwe Inspekcje działalności kontrolnej w zakresie 

przestrzegania przepisów ustaw z dnia 22 czerwca 

2001 r. o organizmach zmodyfikowanych genetycznie 

oraz z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowot-

nych żywności i żywienia wraz z rozporządzeniami 

Parlamentu Europejskiego i Rady Europy związa-

nymi z tą problematyką. Szczególnie wskazana jest 

kontrolowana sprzedaż materiału siewnego, aby nie 

powtórzyła się sytuacja z szamotulskich zakładów 

tłuszczowych, gdzie trafiła partia modyfikowanego 

rzepaku z bliżej nieokreślonego źródła. 

Konsumenci mają również prawo do uczciwej 

informacji handlowej i oczekują, że produkty żyw-

nościowe zawierające komponenty modyfikowane 

genetycznie dostępne na rynku będą prawidłowo 

i widocznie oznakowane. 

Ogromna ilość sprzeciwów w zakresie wdrożenia 

upraw GMO, wyrażona przez samorządy 13 woje-

wództw w Polsce i regiony w innych krajach Europy, 

nie jest uwzględniana przez władze unijne, ponieważ 

rozwiązania prawne (Dyrektywa 2001/18 oraz 2002/

53) są korzystne dla producentów nasion roślin mody-

fikowanych genetycznie, bądź też są interpretowane 

na ich korzyść. Doświadczenia unijne wskazują na 

przykładzie Górnej Austrii, że pojedynczy wniosek, 

wyrażający wolę mieszkańców danego regionu w za-

kresie ustanowienia strefy zamkniętej dla GMO, nie 

ma szans uwzględnienia, pomimo przeprowadzenia 

stosownych badań i uzasadnień. 

Decydują o tym przyjęte rozwiązania prawne, 

które nakładają na podmiot zainteresowany utwo-

rzeniem strefy wolnej od GMO obowiązek udowod-

nienia w drodze kosztownych badań szkodliwości 

tych roślin i powstałych z nich produktów. Nastąpi-

ło tu odwrócenie klasycznej roli odpowiedzialności 

producenta za swój towar. Odmienna sytuacja ma 

miejsce w przypadku farmaceutycznego, gdzie na 

producencie spoczywa obowiązek uzasadnienia nie-

szkodliwości lub zakresu szkodliwości leków.

W Polsce sprawę dodatkowo komplikuje fakt, 

że organem administracji rządowej do spraw GMO 

jest Minister Środowiska, a głównym adresatem 

wystąpień w tej kwestii jest Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, który jest odpowiedzialny za pro-

dukcję żywności.

Sandomierz, 9 września 2005 r.

Przewodniczący Konwentu 

Marszałków Województw RP

Franciszek Wołodźko

O t r z y mują :  Europarlamentarzyści Rzeczy-

pospolitej Polskiej, Polscy Przedstawiciele w Ko-

mitecie Regionów, Prezes Rady Ministrów, Mini-

ster Środowiska, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Marszałkowie Województw

Stanowisko Konwentu 
Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie uprawy organizmów roślinnych genetycznie modyfikowanych (GMO) w Polsce
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D la osób odwiedzających renomowane dol-

nośląskie uzdrowiska – Kudowę Zdrój, 

Duszniki Zdrój oraz Polanicę Zdrój – Góry 

Stołowe są jedną z głównych atrakcji turystycz-

nych. Największym zainteresowaniem cieszą 

się zgrupowania skalnych ścian, wież, grzybów 

i form przypominających kształtem zwierzę-

ta oraz postacie ludzkie, spotykane zarówno 

na Szczelińcu Wielkim, najwyższym szczycie 

Gór Stołowych o wysokości 919 m n.p.m., jak 

również w Błędnych Skałach, których nazwa 

pochodzi od labiryntu wąskich uliczek i tu-

neli utworzonych przez piaskowcowe skały. 

W Górach Stołowych fantastyczne formy skal-

ne występują nie tylko na Szczelińcu Wielkim 

i Małym oraz w Błędnych Skałach. Spotkać je 

można również w rejonie tzw. Skalnych Grzy-

bów (północno-wschodnia część Parku), Rad-

kowskich Skał (przy Szosie Stu Zakrętów) czy 

też w okolicach Białych Skał leżących przy 

Narożniku. Miejsca te są jednak mniej znane 

i rzadziej odwiedzane przez turystów. 

Drugim bogactwem Gór Stołowych, obok 

wspaniałych form skalnych, jest reprezentowana 

przez wiele gatunków roślinność łąkowa i tor-

fowiskowa. Bardzo interesujące z botanicznego 

punktu widzenia jest zbiorowisko roślinności 

łąkowej, zwane Łężyckimi Skałkami. Miej-

sce to, zwłaszcza wczesną jesienią, przypo-

mina swoim krajobrazem tereny sawannowe 

w Afryce. Efekt ten potęgują rozrzucone na 

płaskowyżu piaskowcowe skały oraz występu-

jące na tym terenie karłowate sosny i świerki. 

Na terenie Łężyckich Skałek spotykamy wie-

le rzadkich i chronionych roślin. Wymienić 

tu należy m.in. zimowita jesiennego, arnikę 
górską czy pełnika europejskiego, zwanego 

różą kłodzką. Podczas wędrówek na terenie 

Parku spotkać można również kilka gatunków 

storczyków oraz bardzo niepozorną roślinę – 

skalnicę zwodniczą, która na obszarze Polski 

występuje tylko w Górach Stołowych.

Na terenie Wielkiego Torfowiska Batorow-

skiego, jednego z nielicznych torfowisk wy-

sokich w Polsce, bogato reprezentowana jest 

roślinność bagien i torfowisk. Występuje tam 

m.in. bagno zwyczajne, sosna błotna oraz 

wełnianka. Torfowisko to objęte jest ochro-

ną ścisłą już od 1958 r. i – niestety – turyści 

zwiedzający Park Narodowy Gór Stołowych 

nie mają na nie wstępu. 

W   Górach Stołowych dominują zwierzęta 

powszechnie występujące w polskich 

lasach: jelenie, sarny, dziki, lisy czy kuny, 
a rzadziej spotykane gatunki to m.in. bocian 
czarny, krogulec, kruk czy puchacz. Cieka-

we są również dwa gatunki małych ssaków: 

popielica i koszatka. 

Obszar Gór Stołowych już od ponad dwu-

stu lat jest miejscem uprawiania turystyki gór-

skiej. Prekursorem tej formy spędzania czasu 

był żyjący na przełomie XVIII i XIX w. sołtys 

Karłowa Franciszek Pabel, który uznawany 

jest za pierwszego, mianowanego przewod-

nika w Sudetach. Obecnie na terenie Parku 

Narodowego Gór Stołowych znajduje się do-

bra baza turystyczna. Do dyspozycji turystów 

pozostaje ponad 100 km pieszych szlaków tu-

rystycznych, prowadzących do najciekawszych 

zakątków tych gór. W 2005 roku wytyczone 

zostały również szlaki rowerowe, udostępnia-

jące Góry Stołowe dla miłośników kolarstwa. 

Osoby zainteresowane geologiczną przeszłością 

Szczelińca Wielkiego mogą skorzystać z tzw. 

Ścieżki Skalnej Rzeźby, opisującej w terenie 

genezę Gór Stołowych. 

Na obszarze Parku Narodowego Gór Stoło-

wych wyznaczone są również parkingi i miejsca 

odpoczynku dla turystów zmotoryzowanych, 

poruszających się malowniczą Szosą Stu Za-

krętów. W celu umożliwienia lepszego pozna-

nia Gór Stołowych, oferuje się odwiedzającym 

odpłatnie mapy oraz przewodniki. Przedsta-

wione walory Gór Stołowych, przyczyniają 

się do ciągłego wzrostu zainteresowania Par-

kiem wśród turystów krajowych i zagranicz-

nych przybywających do tej części Polski.

Tomasz Mazur

Park Narodowy Gór Stołowych utwo-

rzono 16 września 1993 roku. Jego 

powierzchnia wynosi 6.340,37 ha, 

a w przeważającej części jest pokryty 

ukształtowanymi przez człowieka bo-

rami świerkowymi. Park powstał w Su-

detach Środkowych, na terenie jedy-

nych w Polsce gór płytowych o war-

stwowej budowie geologicznej. W wy-

niku podatności piaskowców cioso-

wych na erozyjną działalność wody 

i wiatru powstało tu wiele form skal-

nych o fantastycznych kształtach.

obejrzyj

kolorową wkładkę!

TOMASZ MAZUR

fo
t. A

rc
h
iw

u
m

 P
N

G
S

Błędne SkałyBłędne Skały

Park Narodowy Gór StołowychPark Narodowy Gór Stołowych



EKOFELIETON

26 ZP 5 (62)/2005

B ardzo mnie cieszy ten papierowy sukces. 

Po pierwsze, pozbyłam się bałaganu w ga-

rażu, gdzie zlokalizowany jest nasz domowy 

„recykling center”; po drugie, namierzyłam 

miejsce, gdzie po wjechaniu na wagę, a na-

stępnie pod jakieś zadaszenie można opróżnić 

z makulatury bagażnik samochodu. Potem 

wystarczy tylko wycofać autko i wyciągnąć 

rękę po pieniądze. A wszystko to niedaleko 

od miejsca zamieszkania. I czy nie jest to 

ekoironia, że dowiedziałam się o tym na sta-

cji benzynowej? Spiesząc się z tankowaniem 

(żeby mi w trakcie benzyna nie podrożała), 

zagadnęłam kogoś, gdzie tu najbliżej można 

oddać makulaturę? Aż trudno uwierzyć jak 

trafiłam! Zagadnięty zaskoczył mnie nie tylko 

tym, że wiedział, ale i tym, że nie był to ani 

pracownik sektora ochrony środowiska, ani 

też członek jednej z wielu organizacji poza-

rządowych, które mają odpady w statucie. To 

był najzwyklejszy ktoś, kto przyznał, że o tym 

miejscu też się dowiedział przypadkiem po 

tym, jak chuligani spalili kontener na maku-

laturę w pobliżu jego domu.

Ja w pobliżu domu miałam jedynie kon-

tenery na plastik i szkło, i to tylko przez kilka 

miesięcy, bo już je zabrali. A zabrali przez takie 

zaskoczenie, że fakt ich braku zauważyłam do-

piero, gdy się zapędziłam z uzbieranym szkłem 

i plastikami z pół kilometra dalej! Obładowana 

tym wszystkim szłam sobie spacerkiem i my-

ślałam o czymś, czego już nie pamiętam. Byłam 

tak zamyślona, że tylko widok kontenerów, do 

których się wybrałam mógł mnie z tego zamy-

ślenia wyrwać. Ale kontenerów nie było, więc 

miejsce, gdzie kiedyś stały, minęłam i dopiero, 

gdy spostrzegłam coś, czego przy mojej dotych-

czasowej trasie do kontenerów nie było, a te-

raz było. Odwróciłam się... po kontenerach ani 

śladu! Aż się przestraszyłam, że coś się dzieje 

z moją pamięcią albo orientacją w terenie, ale 

na szczęście koło miejsca, gdzie były kiedyś 

kontenery, stał sklep – ten sam, koło którego 

one stały. Trochę mi ulżyło, że pamięć wciąż 

mam, ale zdziwienie pozostało. Weszłam do 

sklepu i zapytałam czy ktoś może wie, co sta-

ło się z kontenerami na surowce wtórne? Wie-

dzieli wszyscy. Kontenery zabrano, bo ludzie 

traktowali je jak śmietnik!

Poniosło mnie tak, że o mało nie oberwało 

się niewinnemu a na dodatek uprzejmemu kasje-

rowi. Moją złość potęgował fakt, że nie mając, 

co zrobić z zawartością trzymanych w rękach 

reklamówek, muszę wrócić do domu, a w pla-

nie miałam coś innego. Do tego, moja pamięć 

dotycząca lokalizacji innych miejsc, gdzie moż-

na by to wszystko zanieść, była pusta! Zła by-

łam na wszystkich: na „onych”, co kontenery 

zabrali; na „onych”, co traktują kontenery jak 

śmietnik; na „onych”, co nie wymyślili jeszcze 

czegoś tak wspaniałego jak w Szwecji, gdzie 

surowce wtórne wynosi się tam, gdzie są po-

jemniki na śmieci. Zła byłam nawet na moją 

rodzinę – że tylko ja muszę się tym zajmować, 

a oni nawet się nie zainteresowali, czy przy-

padkiem ktoś nie zabrał kontenerów.

M oja złość zmieniała adresatów, gdy 

przyznałam, że faktycznie ci „oni”, 

co zabrali kontenery, mieli trochę racji. Kon-

tenery traktowano jak śmietnik lub nawet 

jako punkt pomocy charytatywnej, w któym 

można komuś zaproponować sfermentowa-

ne dżemy lub zeszłoroczne kiszone ogórki 

razem ze słoikami. Albo zestaw lakierów 

do paznokci, szamponów i innych niewyko-

rzystanych kosmetyków. Są też tacy, którzy 

wrzucają do kontenera na tworzywa sztucz-

ne cały garnek z plastikową rączką albo sta-

ry budzik, który ma plastikowe wskazówki. 

Jeszcze całe mnóstwo różnych rzeczy róż-

ni ludzie wrzucają do różnych kontenerów! 

I przecież wtedy ci „oni”, co kontenery za-

brali, mają rację, że je zabrali...

Ale są też tacy, którzy uparcie zgniatają 

plastikowe butelki, żeby się ich jak najwię-

cej w kontenerze zmieściło, a na dodatek je 

zakręcają żeby się po tym zgnieceniu nie od-

kształciły. Ale ci są, niestety, w mniejszości. 

W mniejszości są też ci, którzy do szkła wrzu-

cają słoiki bez zakrętek i butelki bez kapsli 

i korków. Słowem ci, którzy opanowali czytanie 

ze zrozumieniem, bo stosują się do informacji 

umieszczonych na kontenerach. I niekoniecz-

nie są to obywatele wyedukowani po ostatniej 

reformie szkolnictwa, kładącej nacisk na czy-

tanie ze zrozumieniem i edukację ekologicz-

ną. Są to po prostu dobrze wychowani ludzie. 

Niestety, stosunek do mniejszości w naszym 

kraju jest zaskakujący i – mówiąc delikatnie 

– niezrozumiały, co potwierdza fakt, że kon-

tenery zostały zabrane. I w tym przypadku ci 

„oni”, co je zabrali, racji nie mają.

Na szczęście dla mojej rodziny cała złość 

minęła mi zanim wróciłam do domu. Potem 

poszłam do ogródka, do którego właśnie za 

chwilę kupię nowe kwiatki. Może nie będą to 

kwiatki tylko cebulki. I niech mnie nikt nie 

poucza, że cebulki to też kwiatki. Do ogródka 

kupuje się kwiatki, krzaczki, cebulki, a cza-

sem sadzonki, rozsadę lub flance. Z flanców 

czasem wyrastają kwiatki, a czasem sałata 

i nie to jest w tej chwili ważne. W tej chwili 

ważne jest to, że tym razem zakupy do ogród-

ka to mój mały ekosukces.

dr Maria Kuźniarz

Odniosłam ekosukces! Sprzedałam bagażnik makulatury i teraz jadę do znajomego ogrodnika kupić kwiatki za zarobio-

ne 12 zł. Mam nadzieję, że ogrodnik, któremu zawsze zostawiam opakowania po sadzonkach, czyli plastikowe donicz-

ki, będzie miał coś, co sprawi, że wrócę do domu z radością jeszcze większą niż ta, którą wiozę z punktu skupu. 

Papierowy sukces!
MARIA KUŹNIARZ



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 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 40 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) – prezes 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 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. Aureliusz Mikłaszewski
prezes, tel. 0-71 347 14 74, 0-71 347 14 45

e-mail: klub@eko.wroc.pl

dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała
wiceprezes, tel. 0-71 320 33 82, 0-663 261 317

e-mail: wbdom@op.pl

dr Gabriela Orłowska-Matuszewska
sekretarz, tel. 0-71 375 62 91, 0-697 588 157

e-mail: ormat@interia.pl

mgr Krystyna Haladyn
skarbnik, tel. 0-71 777 78 90

e-mail: k_haladyn@poczta.onet.pl

mgr inż. Henryk Słotwiński
członek, tel. 0-76 818 70 14
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