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PPrezes Aureliusz Mikłaszewski, w imie-

niu ustępującego Zarządu, przedstawił 

sprawozdanie z działalności Okręgu, przy 

czym każdy z delegatów otrzymał wcze-

śniej wydruk sprawozdania. Biorąc to pod 

uwagę oraz obszerność sprawozdania, prezes 

zaproponował, by nie odczytywać go w ca-

łości, a w swej wypowiedzi zwrócił uwagę 

na blaski i cienie tej kadencji. 

A oto co, zdaniem Zarządu, nie spełni-

ło oczekiwań:

– Za małe były wpłaty z tytułu przezna-

czenia 1% podatku dla PKE. Wielu członków 

Klubu nie zadbało o to, właściwie jedyne, 

źródło zasilające Klub.

– Nie spełniały oczekiwań zebrania Za-

rządu Okręgu z Prezesami Kół. Pomimo, że 

odbywały się w soboty, a Zarząd się do nich 

przygotowywał, załatwiając często zewnętrz-

nego prelegenta, to frekwencja była mała.

– Dał się odczuć brak aktywności części 

Kół. Niestety, najczęściej gdy znika problem, 

który powodował założenie Koła, zaintere-

sowanie dalszą działalnością spada.

– Rynkowa gospodarka dotknęła też Klub. 

Koła i Okręg muszą „zarobić” na swoje utrzy-

manie. Działalność społeczna, tak wysoko ce-

niona, nie jest w stanie zapewnić środków na 

utrzymanie skromnego biura. Realizacja pro-

jektów, w których obcina się bardzo skromne 

środki na koordynatora czy konieczne dojazdy 

do miejsca realizacji projektu, jest de facto 

pracą społeczną, do której Klub jeszcze do-

płaca, a stanowiska i opinie, które wymagają 

wysokich kwalifikacji są nadal robione siłami 

społecznymi. Taki stan nie zachęca do ak-

tywnej działalności i powinien być, śladem 

krajów zachodnich, rozwiązany poprzez do-

towanie organizacji społecznych, zapewnia-

jące pokrycie bieżących potrzeb (czynsz za 

lokal, telefon, faks, internet, wynagrodzenie 

dla księgowego).

Co się udało:

– Na początek „słodka” informacja, bo też 

dotyczy słodkiego produktu. Miód wrzosowy 

z Borów Dolnośląskich uzyskał w Brukseli 

„chronione oznaczenie geograficzne”, jako trze-

ci produkt z Polski, po bryndzy i oscypku. To 

była inicjatywa PKE – w marcu 2005  r. spotka-

nie z pszczelarzami, w sierpniu – wniosek pod 

szyldem Związku Pszczelarzy (jako pierwszy 

w kraju) do Urzędu Patentowego, później przez 

Ministerstwo Rolnictwa do komisji Europej-

skiej, jako pierwszy wniosek z Polski.

– Po 7 latach trudnych starań o cofnięcie 

bezprawnych decyzji i postanowień urzędów 

w sprawie koncesji spółki Agar na wydobycie 

melafiru ze złoża „Rybnica I” w gminie Mie-

roszów, OD PKE wygrał 18 czerwca 2008  r. 

przed NSA! Sąd oddalił ostatecznie skargę 

kasacyjną i spółka nie posiada koncesji na 

wydobycie. Udało się uratować przyrodę 

i praworządność!

– Nasze pismo, dwumiesięcznik „Zielo-

na Planeta”, nadal się rozwija, jest wysoko 

cenione i stało się pismem informacyjnym, 

opiniotwórczym i dydaktycznym (ciekawe 

artykuły, ładna szata graficzna i przepięk-

ne wkładki tematyczne wieszane w szkołach 

jako wzór). Oby tak dalej!

– Nadspodziewanie dobrze rozwinął się 

„Projekt 50/50 - bezinwestycyjne oszczędzanie 

energii w szkołach Wrocławia i Doliny Ba-

ryczy”. To już czwarta edycja tego projektu, 

a ilość szkół biorących w nim udział z począt-

kowej liczby 17 wzrosła do 75. Efekty dydak-

tyczne i tzw. mnożnikowe projektu, poprzez 

wyrabianie nawyków świadomego oszczędza-

nia, są bardzo cennne i wpisują się w zamie-

rzenia polityki ekologicznej Polski.

– W ubiegłym roku mieliśmy pionierski 

projekt z zakresu roślin inwazyjnych. Do-

brze przygotowany merytorycznie, ciekawie 

przedstawiony na warsztatach z młodzieżą 

szkolną, zakończył się sukcesem, a w tym 

roku będzie kontynuowany w szerszej for-

mie, obejmującej także zwalczanie roślin 

inwazyjnych.

– Radon – to problem dolnośląski. Właśnie 

po okresie przygotowań (seminarium, spo-

tkania, konferencja) i przygotowaniu materia-

łów, Okręg Dolnośląski rozpoczął realizację 

projektu „Radon – jak z nim żyć?”. Projekt 

wzbudził duże zainteresowanie mieszkańców 

terenów podgórskich, zagrożonych radonem, 

nieco mniejsze - władz lokalnych, które jak-

by nie doceniały problemu zagrożenia zdro-

wia mieszkańców.

– Klub bierze czynny udział w promocji 

ruchu rowerowego, wcześniej poprzez udział 

i współorganizację Koalicji „Rowerowy Wro-

cław”, obecnie współpracując z Dolnośląskim 

Towarzystwem Cyklistów i radami osiedli, 

a także z Urzędem Miejskim Wrocławia, 

m.in. z oficerem rowerowym.

W tym roku mija kolejna, dziewiąta już, kadencja władz klubowych. Po serii wyborów zarządu w Kołach naszego 

Okręgu, przyszedł czas na wybory Zarządu Okręgu. 21 czerwca 2008 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-

Wyborcze Okręgu Dolnośląskiego PKE, które poprowadził kol. Bogusław Wojtyszyn.

KRYSTYNA HALADYN

Wybory w Okręgu
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– Na prośbę Zarządu Głównego przygoto-

waliśmy materiały do zajęcia przez ZG stano-

wiska w sprawie energetyki jądrowej w Polsce. 

11 grudnia 2007 r. zorganizowaliśmy konfe-

rencję pt. „Energetyka jądrowa – bezpieczeń-

stwo czy zagrożenie?”, w której udział wzięli 

znakomici fachowcy, znane i opiniotwórcze 

autorytety. Pod tym samym tytułem została 

wydana publikacja, która była podstawą do 

zajęcia przez ZG PKE (12 stycznia 2008 r.) 

stanowiska mówiącego, że biorąc pod uwa-

gę potrzeby energetyczne, możliwe źródła 

zaopatrzenia w energię, energię odnawialną 

oraz zalety i wady energii jądrowej, nie ma 

obecnie pilnej potrzeby budowania w Polsce 

elektrowni jądrowej. 

– Wreszcie sprawa drobna, ale istotna – klu-

bowe majówki i spotkania „opłatkowe”. Stały 

się już tradycją, okazją do spotkań w naszym 

gronie i są sympatycznymi imprezami inte-

grującymi, które miło się wspomina, a które 

owocują pomysłami na ciekawą działalność 

dla dobra człowieka i jego środowiska.

– Podkreślono też ważną rzecz – dobry 

klimat współpracy mimo tylu różnych zadań, 

osobowości, daje on satysfakcję z osiągnięć 

i pożytecznie spędzonego czasu. Za to wszyst-

ko, przy omawianych sprawach, prezes złożył 

serdeczne, imienne podziękowania, co zebrani 

nagradzali spontanicznymi oklaskami.

KKolejnym punktem zebrania były sprawoz-

dania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeń-

skiego OD PKE. W imieniu Komisji Rewi-

zyjnej sprawozdanie przedstawiła przewod-

nicząca – kol. Ewa Gójdź-Czupry, wniosku-

jąc o udzielenie Zarządowi absolutorium. 

Kol. Wiesława Gątkiewicz, przewodniczą-

ca Sądu Koleżeńskiego, przedstawiła krót-

kie sprawozdanie – sąd nie miał możliwości 

„wykazania się” w okresie całej kadencji, 

gdyż nie wpłynęła żadna sprawa.

Przedstawione sprawozdanie z działalności 

Zarządu Okręgu nie wywołało dyskusji zebra-

nych, wobec czego przystąpiono do przegło-

sowania przyjęcia sprawozdania i udzielenia 

absolutorium ustępującemu Zarządowi. Jed-

nogłośnie udzielono absolutorium „staremu” 

Zarządowi i przystąpiono do wyboru nowego 

Prezesa, a następnie – pozostałych członków 

Zarządu. Nowowybrany Zarząd jeszcze tego 

samego dnia ukonstytuował się i w efekcie 

jego skład przedstawia się następująco: 

Prezes – Aureliusz Mikłaszewski,

Wiceprezes – Włodzimierz Brząkała,

Sekretarz – Barbara Teisseyre,

Skarbnik – Krystyna Haladyn,

Członkowie Zarządu: Wiesława Gątkie-

wicz, Michał Śliwiński i Roman A. Śniady.

W wyniku tajnych wyborów (podobnie 

jak wybory Zarządu) w skład Komisji Rewi-

zyjnej OD PKE weszli kol. kol.: Henryk Sło-

twiński, Magdalena Styś-Kruszelnicka, Bogu-

sław Wojtyszyn – przewodniczący, a do Sądu 

Koleżeńskiego OD PKE wybrani zostali kol. 

kol.: Stanisław Glonek, Dobrosław Klimek, 

Zdzisław Matyniak – przewodniczący, Mo-

nika Słonecka, Eugeniusz Wezner. 

Ostatnie tajne głosowanie dotyczyło wy-

boru delegatów Okręgu Dolnośląskiego na 

Walny Zjazd PKE, który odbędzie się jesie-

nią br. Na zjeździe tym reprezentować nas 

będą kol. kol: Włodzimierz Brząkała, Danuta 

Cyrulik, Stanisław Glonek, Wiesława Gąt-

kiewicz, Krystyna Haladyn, Zdzisław Maty-

niak, Aureliusz Mikłaszewski, Maria Przy-

bylska-Wojtyszyn, Magdalena Styś-Kruszel-

nicka, Maria Szkatulska, Monika Słonecka, 

Henryk Słotwiński, Michał Śliwiński, Roman 

Śniady, Barbara Teisseyre i Bogusław Woj-

tyszyn. Kol. Eugeniusz Wezner został dele-

gatem rezerwowym.

W trakcie liczenia głosów przez Komi-

sję Skrutacyjną, prowadzona była dyskusja 

nad programem Okręgu, w której przewijały 

się wątki dotyczące problemów finansowa-

nia działalności kół, w tym np. doradztwa 

prawnego czy reprezentacji Klubu w sądzie 

przez prawnika, podtrzymania współpracy 

z Lwowem, opracowania materiałów infor-

macyjnych o działalności Okręgu, miejscu kół 

szkolnych w strukturze organizacyjnej Klu-

bu, konsultowaniu projektów edukacyjnych 

z nauczycielami, uwag do nowelizowanego 

Statutu, wsparcia dla właściwej organizacji 

ruchu komunikacyjnego w Głogowie. 

Za sprawnie przeprowadzone przez kol. 

Bogusława Wojtyszyna zebranie, zakończone 

w wyznaczonym czasie, należą mu się, jako 

przewodniczącemu, słowa uznania. 

MGR KRYSTYNA HALADYN

Nowym władzom Okręgu serdecznie 
gratulujemy, życzymy dużo sił i wytrwa-
łości w realizacji programu, odporności na 
stresy oraz wspaniałych projektów i kam-
panii na rzecz ochrony środowiska, dzie-
dzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz 
zdrowia człowieka.

Redakcja „Zielonej Planety”

Prezydium Walnego Zebrania OkręguPrezydium Walnego Zebrania Okręgu
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Stan obecny:
luty – czerwiec 2008

Jak było do przewidzenia, nikt nie był 

z takich planów limitów emisji zadowolony. 

Szczególnie nie były zadowolone te elektrow-

nie, które zainwestowały w modernizację za-

kładów, podnosząc ich sprawność i trudno im 

będzie nadal obniżać emisję. W lepszej sytu-

acji są zakłady, które niewiele inwestowały 

i teraz mają większe możliwości obniżenia 

emisji i dostosowania się do zmniejszonych 

limitów. To samo dotyczy innych gałęzi prze-

mysłu poza energetyką. 

W czerwcu 2008 Ministerstwo Środowi-

ska przedstawiło następny projekt podziału 

limitów dwutlenku węgla na lata 2008–2012 

(KPRU II). Projekt ten zatwierdził Komitet 

Stały Rady Ministrów. W porównaniu z pro-

jektem lutowym więcej dostały elektrownie 

zawodowe 110,8 mln ton. Odbyło się to kosz-

tem przemysłu chemicznego, cementowego, 

stalowego i elektrociepłowni zawodowych. 

Najwięcej zyskała elektrownia Bełchatów 

(o 1,17 mln ton więcej niż w lutym), a np. 

elektrownia Kozienice o 0,5 mln ton wię-

cej, co jednak, według tego przedsiębior-

stwa, jest nadal za mało. Nadal niezadowo-

lona jest branża hutnicza, gdyż obawia się, 

że huty stracą konkurencyjność na unijnym 

rynku, gdy ich produkcja będzie obciążona 

kosztami zakupu praw do emisji CO2 (śred-

nio kilka milionów euro na zakład). Szybka 

modernizacja i obniżenie emisyjności dwu-

tlenku węgla wymaga nakładów i w krótkim 

czasie nie jest możliwa.

Ocenia się, że skutkiem wprowadzenia 

KPRU II będzie wzrost cen energii elektrycz-

nej o około 2–3% dla odbiorców końcowych. 

To pewna poprawa wobec projektu z lute-

go, gdy elektrownie miały otrzymać prawa 

do emisji mniejsze o 5 mln ton, a wzrost 

cen energii elektrycznej przewidywano na 

około 4%.

Ministerstwo Środowiska pracuje też nad 

projektem ustawy o handlu uprawnieniami 

do emisji. Umożliwi ona weryfikację limi-

tów w okresie rozliczeniowym. Będzie więc 

możliwość korygowania za wysokich lub za 

niskich przyznanych limitów emisji. Koniecz-

ne będzie natomiast stałe modernizowanie 

zakładów zmnierzające do obniżenia ich 

energochłonności i emisji CO2. Odpowiada 

to zamierzeniom Unii Europejskiej.

Plany Unii Europejskiej

Jednym z priorytetów polityki ekologicz-

nej Unii Europejskiej jest konieczność ogra-

niczenia emisji gazów cieplarnianych. Kraje 

UE emitują rocznie do atmosfery ponad 4 mld 

ton tych gazów (wyrażonych jako ekwiwalent 

CO2 ), w tym około 3 mld ton CO2. Stanowi 

to 16% światowej emisji. Unię wyprzedzają 

jedynie Stany Zjednoczone odpowiedzialne, 

według różnych źródeł, za 21–25% świato-

wej emisji, i Chiny, które według Holender-

skiej Agencji Monitoringu Środowiska (PBL) 

w roku 2007 przegoniły USA w ilości CO2 

emitowanego do atmosfery.

Ustalenia generalne

W marcu 2007 r. Unia Europejska przy-

jęła wspólne cele polityki energetycznej i kli-

matycznej nazwane skrótowo „3 razy 20”. 

Są nimi – do roku 2020:

– zwiększenie efektywności energetycz-

nej o 20%,

– zwiększenie udziału energii ze źródeł 

odnawialnych o 20%, w tym zwiększenie do 

10% udziału biopaliw w transporcie,

– zmniejszenie emisji gazów cieplarnia-

nych o co najmniej 20% w porównaniu do 

roku 1990.

W styczniu 2008 r. Komisja Europejska 

uściślając te propozycje przedstawiła „Pakiet 

środków wykonawczych w odniesieniu do 

celów UE w zakresie zmian klimatycznych 

i energii odnawialnej do 2020”.

Limity emisji COLimity emisji CO22
obciążenia gospodarki i możliwości rozwiązań

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Unia Europejska przyznała polskim firmom na lata 2008–2012 limit emisji 208,5 mln ton dwutlenku węgla rocznie. Jest 

on o około 15% mniejszy niż wynosi faktyczna roczna emisja CO2. W lutym 2008 r. zaplanowano więc rozdział emisji 

(KPRU) przy założeniu, że każda branża gospodarki dostanie mniejszy przydział tak, by o obniżenie emisji musiała się 

starać poprzez zmianę technologii, mając w perspektywie alternatywę w postaci konieczności dokupienia drożejących 

pozwoleń na emisję. Najwięcej pozwoleń na emisję dostały elektrownie zawodowe – 105,7 mln ton CO2. Cała energe-

tyka dostała 148,2 mln ton, tj. 71,1%, a inne branże – 60,2 mln ton, tj. 28,9% całego limitu przyznanego Polsce.
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Skutki dla polskiej 
energetyki

Dla polskiego sektora energetycznego 

będzie to oznaczało:

– zmniejszanie liczby uprawnień do emisji 

gazów cieplarnianych, głównie CO2, tak, by 

w roku 2020 osiągnąć redukcję 21% w sto-

sunku do roku 2005,

– zastąpienie od roku 2013 rozdziału 

usprawnień do emisji CO2 przez aukcje dla 

całego sektora energetycznego UE. Planu-

je się, że pozostałe sektory, w tym lotnic-

two też przejdą stopniowo na taki system do 

roku 2020,

– zalecenie przeznaczania minimum 

20% dochodów z aukcji na gospodarkę ni-

skowęglową (dla Polski warunek trudny do 

spełnienia!). Wychwytywanie, sprężanie, 

przesyłanie i składowanie CO2, odnawialne 

źródła energii,

– osiągnięcie ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych nie objętych handlem upraw-

nieniami o 10% do roku 2020 w stosunku 

do roku 2005,

– zobowiązanie się każdego kraju do przy-

jęcia konkretnej wartości udziału OZE w ener-

gii końcowej (finalnej) w roku 2020,

– możliwość handlu „zielonymi certyfi-

katami” w całej UE.

Planuje się przyjęcie tych propozycji (wa-

runków) na Szczycie Wiosennym w roku 2009 

w Kopenhadze. Dyskusje powinny się więc 

zakończyć wcześniej, do końca 2008 tak, by 

mogły je przyjąć rządy państw uczestniczą-

cych w Szczycie. Dla Polski oznacza to:

– konieczność zmiany roku bazowego 

z roku 1988 na 2005. W latach 1988–1990 

na skutek zmian politycznych i strukturalnych 

w przemyśle, gdy zamknięto część nieefek-

tywnych zakładów, emisja CO2 spadła o oko-

ło 100 mln ton bez specjalnych inwestycji 

w ochronę środowiska. Teraz ograniczenie 

emisji będzie kosztowało,

– rezygnację z opracowania Krajowego 

Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji CO2. 

Oznacza to przeniesienie odpowiedzialności 

za dotrzymywanie limitów emisji w ramach 

systemu handlu emisjami z poszczególnych 

krajów na całość UE,

– konieczność uczestniczenia w europej-

skiej aukcji uprawnień (które Polska otrzyma 

do rozdysponowania). W roku 2020 będzie 

to 205,3 mln ton uprawnień do emisji (dzięki 

zweryfikowaniu poziomu emisji do poziomu 

PKB Polska otrzyma o około 20% uprawnień 

więcej niż z wielkości poziomu z roku 2005, 

pomniejszonego o 21% redukcji jak w całej 

UE). W roku 2020 Polska może otrzymać 

z aukcji 6,2–8,2 mld euro przy założeniu, że 

jedno uprawnienie będzie kosztowało 30–40 

euro. Przed rokiem 2020 będą to sumy mniej-

sze, ale stopniowo rosnące w miarę, jak do 

aukcji będą włączane nowe sektory.

– organizację rozdziału uprawnień dla sek-

torów w latach, gdy system aukcji nie będzie 

jeszcze wdrożony lub nie będzie tych sekto-

rów obejmował,

– zapewnienie, że wzrost emisji z sek-

torów nie objętych handlem uprawnień nie 

przekroczy w roku 2020 14% w stosunku 

do roku 2005,

– zapewnienie, że udział energii ze źródeł 

odnawialnych w roku 2020 wyniesie co naj-

mniej 15% zużycia energii końcowej.

Sektor energetyczny stanie więc przed 

trudnym zadaniem rozdysponowania całko-

witej ilości uprawnień do emisji na ogólno-

europejskiej aukcji od początku 2013 roku. 

Obecnie problemem jest posiadanie przez 

sektor energetyczny odpowiedniej liczby 

uprawnień do emisji CO2, a ich brak ozna-

cza konieczność zapłacenia znacznych kar. 

Polskie przedsiębiorstwa mają mniejszą siłę 

nabywczą w porównaniu z firmami państw 

UE-15. Może to doprowadzić do wykupienia 

na aukcji ogólnoeuropejskiej 100% upraw-

nień i albo ograniczenie w Polsce produk-

cji energii, albo znaczny wzrost kosztów jej 

wytwarzania (zwiększony o koszt ewentu-

alnego odkupienia limitów lub poniesio-

nych kar).

Problemy

Według przedstawicieli sektora energe-

tycznego w latach 2013–2020 wystąpią na-

stępujące problemy:

– objęcie systemem aukcji sektora ener-

getycznego oznacza konieczność zakupienia 

uprawnień do emisji około 170 mln ton CO2 

rocznie w cenie co najmniej 30 euro/tonę 

CO2, a więc poniesienie kosztu ponad 5,1 

mld euro/rok

– koszt węgla spalonego w elektrowniach 

wyniesie około 3,2 mld euro/rok. Koszt upraw-

nień do emisji będzie oznaczał 2,5-krotne 

zwiększenie kosztów zmiennych wytwarzania 

energii elektrycznej, a zwiększenie kosztów 

ogólnych o 75%,

– w latach 2009–2016 konieczne bę-

dzie zastąpienie zużytych bloków w elek-

trowniach nowymi blokami w tempie około 

1000 MW/rok. Koszt tych zmian szacuje się 

na około 1 mld euro/rok,

– po roku 2012 znacznie wzrośnie więc 

koszt energii elektrycznej, prawie o 100%, 

co może spowodować wzrost inflacji, gdyż 

koszty energii tkwią właściwie we wszyst-

kich sektorach gospodarki.
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Środki zaradcze

Nie musi być tak źle, gdyż zakłada się, że 

rozwój gospodarki wymaga proporcjonalnego 

wzrostu zużycia energii, a to jest sprzeczne 

z zasadą decouplingu, tj. odejścia od wspo-

mnianej tezy na rzecz zmniejszenia zużycia 

energii w gospodarce.

– Znaczne rezerwy istnieją w oszczędzaniu 

energii. Energochłonność polskiej gospodar-

ki jest około 2,5 razy wyższa niż w UE-15. 

Oznacza to możliwość wzrostu dochodu na-

rodowego o 150% bez wzrostu zużycia ener-

gii. Nie są to nierealne plany, lecz możliwości 

stwierdzone w praktyce, gdyż możemy osią-

gnąć to, co UE-15 już osiągnęła.

– Bardzo budujące są zamierzenia Komi-

sji Europejskiej, która opracowała dokument 

„Ocena skutków. Dokument towarzyszący. 

Pakiet środków wykonawczych w odnie-

sieniu do celów UE w zakresie zmian kli-

matycznych i energii odnawialnej do roku 

2020”, w którym przewiduje się możliwość 

poprawienia energochłonności w całej UE, 

w tym także w UE-15 o około 32% w latach 

2005–2020. Nawet częściowa realizacja tych 

zamierzeń spowoduje, że wzrost cen energii 

może być zrekompensowany zmniejszonym 

jej zużyciem, co jest szczególnie ważne dla 

przedsiębiorstw produkcyjnych (mniejsza 

energochłonność, a tym samym mniejszy 

udział kosztów energii w koszcie produktu) 

i gospodarstw domowych.

– Możliwy jest wzrost rozwoju OZE po-

nad limit wyznaczony przez Unię (15% udział 

OZE w energii finalnej). Według EC BREC 

jest to możliwe do 20% (według szacunku 

z grudnia 2007). Pozwoli to znacznie obni-

żyć emisję CO2, a tym samym zmniejszyć 

niezbędne dla gospodarki limity emisji. 

Oznacza to mniejsze koszty zakupienia po-

zwoleń, zmniejszenie lub w ogóle uniknię-

cie płacenia kar, a więc obniżenie kosztów 

wytwarzania energii.

Są też i pozytywne strony handlu emisjami. 

Polska może ze sprzedaży na aukcji uprawnień 

do emisji gazów cieplarnianych (GHG) uzyskać 

znaczne dochody. Jeśli w okresie 2013–2020 

byłoby to około 5 mld euro rocznie, to łącz-

nie w tym okresie osiągnęłoby około 40 mld 

euro. Można by za to wybudować elektrow-

nie o łącznej mocy około 40 000 MW, tj. 1,6 

razy więcej niż dzisiejsze zapotrzebowanie na 

energię elektryczną w kraju. Unijne przepisy 

o pomocy publicznej nie pozwolą wykorzy-

stać tych dochodów na budowę elektrowni, ale 

będzie je można wykorzystać do wspierania, 

popieranych przez Unię, przedsięwzięć zwią-

zanych z oszczędzaniem energii czy rozwoju 

energetyki ze źródeł odnawialnych, a także do 

ograniczenia emisji z sektorów nie objętych 

handlem emisjami jak transport czy budow-

nictwo indywidualne.

Można na ten cel wykorzystać także nad-

wyżkę redukcji emisji w stosunku do limitów 

Protokołu z Kioto. Jej sprzedaż może przy-

nieść około 2 mld euro rocznie w ramach me-

chanizmu Green Investment Scheme.

W rezultacie tych działań powstanie 

TRWAŁY EFEKT:

– energooszczędnej gospodarki (zmniej-

szona emisja CO2),

– zwiększonego udziału OZE (zmniej-

szona emisja CO2),

co pozwoli na znaczne obniżenie emisji 

CO2 i być może nawet na sprzedaż nadwy-

żek do uprawnień emisji.

Jak do tych problemów 
podchodzi rząd i reszta 
gospodarki?

1 lipca 2008 r. rząd zmienił plan po-

działu pozwoleń na emisję CO2 pomiędzy 

poszczególne branże. O 5 mln ton rocznie 

więcej dostała energetyka. Jej nowy limit to 

132,1 mln ton. Obniżono limit pozwoleń dla 

branży cementowej, chemicznej, rafineryjnej 

i szklarskiej, a także zmniejszono rezerwę 

emisji dwutlenku węgla. 

Największy emitent, tj. energetyka, otrzy-

mał limit o 11% niższy od faktycznej emi-

sji. Ma to zmusić energetykę do ogranicze-

nia emisji poprzez podniesienie efektywności 

spalania, poprawę sprawności wytwarzania 

energii. Będzie to jednak generowało dodat-

kowe koszty i przewiduje się, że ceny energii 

elektrycznej wzrosną o około 4%. 

Nowe limity emisji CO2 w milionach ton, 

według podziału z lipca 2008, przedstawiają 

się następująco: energetyka – 132,1, rafinerie 

– 8,3, koksownie – 2,9, huty żelaza – 11,8, 

przemysł wapienniczy – 1,9, cementownie – 

11,5, chemia – 6,0, pozostałe – 43,1, rezerwa 

– 7,4 (razem: 208,5).

Przedstawiciele branż korzystających z li-

mitów uważają, że taki podział pogarsza wa-

runki działania przemysłu i obniża jego konku-

rencyjność. Jest to jednak myślenie w katego-

riach krótkoterminowych – przyczyna (obcią-

żenie kosztami ochrony środowiska) i skutek 

(większe koszty wytwarzania). Nie bierze się 

pod uwagę efektu długoterminowego, jakim 

jest lepsza gospodarka, tj. bardziej efektywna 

i bardziej chroniąca środowisko.

Stale powraca też problem – z czego w Pol-

sce powinno się pozyskiwać energię?

Według czasopisma FORBES 07/2008 

koszt produkcji 1 megawatogodziny (MWh) 

wygląda następująco (kwoty podane w euro): 
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elektrownie na węgiel (kamienny) – 35,00, 

elektrownie jądrowe – 40,00, elektrownie na 

gaz – 60,00, elektrownie na biomasę – 60,00, 

elektrownie wodne – 65,00, elektrownie na 

ropę – 75,00, elektrownie wiatrowe – 110,00, 

elektrownie słoneczne – 290,00.

Jeszcze tańszy jest prąd z węgla brunat-

nego. Według Urzędu Regulacji Energetyki 

koszt uzyskania energii z węgla brunatnego 

jest o 25% niższy niż z węgla kamiennego 

i wynosi około 26,5 euro za 1 MWh.

Polska ma właśnie duże zasoby tego węgla 

i wybór na co postawić, jest znacznie ułatwio-

ny. Przemawia za tym bardzo ważny, a w sy-

tuacji zagrożeń politycznych i niestabilności 

ekonomicznej, czynnik najważniejszy, jakim 

jest bezpieczeństwo energetyczne państwa. 

Pewną wadą korzystania z węgla brunat-

nego jest to, że kopalnie i elektrownie można 

zlokalizować tam, gdzie są złoża węgla, gdyż 

nie opłaca się go wozić na duże odległości ze 

względu na niską kaloryczność. Technologia 

suszenia węgla i podnoszenia w ten sposób 

jego kaloryczności, jest zbyt droga, by ją sto-

sować w polskich warunkach.

Problemem dla branży energetycznej jest 

wzrost cen surowca. Realizacja inwestycji 

energetycznej trwa do 10 lat, czas eksplo-

atacji elektrowni następne 30 lat, a w tym 

czasie ceny nośników energii będą rosły. Ceny 

ropy biją obecnie rekordy i mówi się nawet 

o 200 dolarów za baryłkę. Rosną także ceny 

gazu. „Gazprom” daje do zrozumienia, że 

niedługo będą proponowane nowe, jak moż-

na przypuszczać, wyższe ceny. W rachunku 

kosztów produkcji prądu z elektrociepłowni 

gazowych paliwo stanowi około 60%. Tak 

więc, wzrost cen ropy i gazu zmniejszy znacz-

nie opłacalność produkcji energii opartej na 

tych surowcach. Komisja Europejska szacu-

je, że w ciągu 20 lat koszt produkcji energii 

z węgla kamiennego wzrośnie o około 40%. 

Również polskie górnictwo sięga do coraz to 

głębszych pokładów węgla kamiennego, wo-

bec czego wzrosną koszty wydobycia, dodat-

kowo obciążone rosnącymi płacami. W cią-

gu dwóch lat wzrosły też ceny uranu i to aż 

o 100%, co też przemawia przeciwko budo-

wie elektrowni jądrowych w Polsce, wobec 

posiadania własnych złóż węgla.

Zielone światło DLA OZE

Unijne regulacje mają na celu promocję 

energii ze źródeł odnawialnych. Zielone certy-

fikaty (za 75 euro) mogą wystawiać producenci 

korzystający ze źródeł odnawialnych. Czerwo-

ne certyfikaty przeznaczone są dla efektyw-

nych elektrowni (kogeneracji) i będą koszto-

wały 15 euro (rozporządzenie przygotowuje 

Ministerstwo Gospodarki). Energetyce opartej 

na źródłach odnawialnych nie grozi znaczny 

wzrost cen surowców. Biomasa drożeje bardzo 

wolno, a wiatr, woda czy słońce są za darmo. 

Stosunkowo duże dziś koszty produkcji „zielo-

nej” energii będą spadały wraz z upowszech-

nieniem nowych technologii, wzrostem spraw-

ności wytwarzania, a tym samym wzrostem 

wydajności i spadkiem kosztów jej produkcji. 

W przypadku energii słonecznej Komisja Eu-

ropejska szacuje, że jej koszt spadnie w ciągu 

20 lat z 290 do 170 euro za 1 MWh, w przypad-

ku biomasy z 60 do 50 euro, a w elektrowniach 

wodnych z 65 do 55 euro za 1 MWh. Tak więc 

wzrost cen ropy, gazu i węgla przemawia za 

przyspieszeniem rozwoju energetyki opartej 

na źródłach odnawialnych. Każda jednostka 

energii otrzymana z tych źródeł obniża emisję 

zanieczyszczeń do atmosfery, w tym emisję 

CO2, ale także przyczynia się do wydłużenia 

możliwości korzystania z zasobów paliw ko-

palnych, a także przeznaczania ich na inne, 

niż energetyczne, potrzeby.

DR INŻ. AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI
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Wyzwanie wynikające 

z organizacji EURO 2012 w kraju

Do państwa i jego jednostek samorzą-

dowych należy jednak kluczowa rola koor-

dynacji działań, gwarantująca dwa rodzaje 

spójności niezbędnej dla sukcesu przedsię-

wzięcia. Te dwa rodzaje spójności można na-

zwać spójnością wewnętrzną i zewnętrzną. 

Spójność wewnętrzna dotyczy samej organi-

zacji mistrzostw. Dla ich bezproblemowego 

przeprowadzenia konieczna jest koordyna-

cja działań wszystkich jednostek prywatnych 

i publicznych, odpowiedzialnych za poszcze-

gólne aspekty organizacyjne turnieju. Spój-

nością zewnętrzną natomiast można nazwać 

zgodność działań rozwojowych, podejmowa-

nych z okazji mistrzostw, z całościową wizją 

rozwojową kraju.

Zgodnie z naczelną zasadą zrównoważo-

nego rozwoju, każde działanie doraźne po-

winno wpisywać się w dalekosiężną strate-

gię rozwojową tak, aby ich skutki nie były 

sprzeczne z założonymi celami długofalo-

wymi. W przypadku mistrzostw świata, na 

skutek pośpiechu w podejmowaniu koniecz-

nych decyzji inwestycyjnych, istnieje niebez-

pieczeństwo prymatu celów doraźnych nad 

polityką długoterminową. Z drugiej strony, 

inwestycje rozwojowe przeprowadzane z my-

ślą o Euro, mogą stać się okazją do inicjacji 

szeroko zakrojonych działań wyznaczających 

ścieżkę rozwojową kraju na kolejne dziesię-

ciolecia. W celu właściwego wykorzystania 

szansy rozwojowej, jaką daje organizacja im-

prez masowych o randze międzynarodowej, 

warto sięgnąć do doświadczeń krajów, które 

z takiej szansy już skorzystały.

Prezentacja doświadczeń Berlina w orga-

nizacji mistrzostw świata FIFA 2006 może 

stanowić dla polskich miast cenną lekcję po-

myślnego wpisania organizacji wydarzenia 

sportowego w dalekosiężna politykę rozwojo-

wą kraju. Kluczowym aspektem organizacyj-

nym mistrzostw sportowych jest zapewnienie 

sprawnej obsługi komunikacyjnej. Inwestycje 

transportowe wydają się także być głównym 

problemem, mogącym stawiać pod znakiem 

zapytania powodzenie organizacji Euro 2012 

w Polsce. Z drugiej strony, kwestie rozwoju 

transportu są istotnym elementem wizji roz-

woju kraju i od podejmowanych w tej dzie-

dzinie decyzji zależy realizacja założeń roz-

woju zrównoważonego.

Wyjazd studyjny do Berlina

W celu skorzystania z niemieckich do-

świadczeń w organizacji transportu podczas 

Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2006 r., 

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa zorganizo-

wała wyjazd szkoleniowy dla przedstawicieli 

Urzędu Miasta Wrocławia oraz wrocławskich 

organizacji pozarządowych, zajmujących się 

problemami transportu. Podczas wyjazdu, któ-

ry odbył się w dniach 7–9 kwietnia 2008 r., 

wrocławscy urzędnicy mieli okazję zapo-

znać się z fachowymi prezentacjami władz 

berlińskich, przedstawiającymi organizację 

transportu mistrzostw i wpisanie ówczesnych 

działań w politykę transportową miasta oraz 

naocznie przekonać się o, odczuwalnych do 

dziś, efektach przeprowadzonych wówczas 

działań inwestycyjnych i organizacyjnych. 

Otwartym pytaniem pozostaje, w jakim 

stopniu uda się wykorzystać zebrane do-

świadczenia przy organizacji mistrzostw 

Europy we Wrocławiu.

Jak Niemcy przygotowywali się do 

mistrzostw w dziedzinie transportu?

Niemcy postanowili wykorzystać organi-

zację mistrzostw świata w piłce nożnej FIFA 

2006 do poprawy wizerunku kraju. Zamiarem 

Niemców było zaprezentowanie światu swo-

jego kraju nie tylko jako kraju doskonałych 

organizatorów, ale także jako kraju radosnego 

oraz dbającego o środowisko naturalne. Bra-

nie pod uwagę aspektów ekologicznych przy 

organizacji mistrzostw, było od samego po-

czątku jednym z podstawowych założeń po-

litycznych. Sukces przedsięwzięcia, zarówno 

pod względem sprawności przeprowadzenia 

samego turnieju, jak i osiągnięcia zakłada-

nych celów pobocznych, uzyskano dzięki 

Organizacja mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. jest wielkim wyzwaniem organizacyjnym dla całego państwa 

polskiego. Jego powodzenie zależy w głównej mierze od stworzenia odpowiednich ram organizacyjnych dla wyko-

nawców tego przedsięwzięcia, którymi w systemie kapitalistycznym są głównie podmioty prywatne.

TOMASZ ZABOROWSKI

Transfe r  doświadczeń Be r l in  – Warszawa (część I )

EURO 2012EURO 2012okazją do promocji zrównoważonego rozwoju
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kompleksowym działaniom organizacyj-

nym. Już w styczniu 2001 roku, a więc na 

pięć i pół roku przed Mistrzostwami Świata 

w 2006, powołano komitet organizacyjny, któ-

rego zadaniem była wszechstronna koordy-

nacja działań przygotowawczych. W czerwcu 

2001 roku wydano wytyczne transportowe dla 

miast – potencjalnych miejsc rozgrywek. Każ-

de z ubiegających się o organizację turnieju 

miast musiało opracować i przedstawić kon-

cepcję obsługi transportowej imprezy. Wytycz-

ne ogólnokrajowe założyły cel minimalizacji 

nakładu transportowego podczas mistrzostw, 

zgodnie z przyjętym hasłem „Turnieju krót-

kich dróg”. W marcu 2002 roku rząd RFN 

wraz z komitetem organizacyjnym przedstawił 

tzw. „Green Goal” – koncepcję ekologicznego 

zrównoważenia organizacji mistrzostw. Ber-

lin wyróżniono za przygotowanie najlepszego 

planu obsługi transportowej mistrzostw spo-

śród wszystkich miast niemieckich. W kwiet-

niu 2005 r. w Berlinie przeprowadzono bada-

nia transportowe, które stanowiły podstawę 

wszelkich decyzji odnośnie roli poszczególnych 

rodzajów transportu w obsłudze mistrzostw 

(ruch drogowy, transport publiczny, system 

ciągów pieszych).

Ekologia podstawą berlińskiej 

polityki transportu

Hasło organizacyjne niemieckich mi-

strzostw piłkarskich – „Turniej krótkich 

dróg” – stanowiło odniesienie do obowią-

zującej polityki przestrzennej Niemiec, pro-

mującej powiązanie systemu osadniczego 

z transportowym w celu redukcji nakładów 

komunikacyjnych. „Miasto krótkich dróg” 

(Stadt der kurzen Wege) stanowi ideę prze-

wodnią (leitmotiv) niemieckiego planowania 

urbanistycznego, które opiera się na założe-

niach równoważenia rozwoju przestrzennego. 

W ostatnich latach, w całych Niemczech ob-

serwuje się zwrot w kierunku bardziej rady-

kalnego wcielania w życie założeń zrównowa-

żonej polityki transportowej. Zgodnie z ideą 

rozwoju zrównoważonego polityka zrówno-

ważonej mobilności posiada trzy wymiary 

– ekonomiczny, ekologiczny i społeczny. Cele 

ekonomiczne zakładają uzyskanie efektyw-

nego i wydajnego systemu transportowego, 

cele ekologiczne zakładają ograniczenie zanie-

czyszczenia środowiska i zużycia przestrzeni 

pod infrastrukturę, natomiast celem społecz-

nym jest zapewnienie porównywalnych moż-

liwości poruszania się za pomocą wszystkich 

środków transportu i uwzględnienie strat nie-

zmotoryzowanej części społeczeństwa zwią-

zanych z wypadkami drogowymi.

W 2000 roku stwierdzono, że same inwe-

stycje w kolej i drogi nie zmienią tendencji 

pogarszania się warunków transportowych 

i jakości życia w środowisku miejskim, zaczę-

to więc szukać nowej drogi, pozwalającej na 

społecznie korzystne rozładowanie wzrasta-

jących potoków ruchu. Do istniejącej od wie-

lu lat polityki inwestowania w komunikację 

zbiorową, jako podstawy systemu transpor-

towego Niemiec, dołączono cele wspierania 

ruchu rowerowego i pieszego. Głównym ce-

lem polityki transportowej miast niemieckich 

jest zmiana podziału zadań przewozowych, 

tzw. modal split, na korzyść zwiększonego 

udziału komunikacji zbiorowej, ruchu rowe-

rowego i pieszego. W zakresie komunikacji 

rowerowej celem jest wzrost udziału roweru 

jako środka transportu w mieście do ponad 

15% w 2015 r. Promocja ruchu rowerowego, 

pieszego i komunikacji zbiorowej wpisuje się 

we wszystkie wymiary polityki zrównowa-

żonej mobilności.

Wspieranie transportu rowerowego

Aby osiągnąć zakładany cel modalny, 

miasto dąży do optymalizacji całego syste-

mu rowerowego. Najistotniejszym elemen-

tem działań jest rozbudowa wysokiej jakości 

infrastruktury rowerowej, traktowanej jako 

strategiczny element systemu drogowego mia-

sta. Drogi rowerowe w Berlinie projektowa-

ne i budowane są z myślą o maksymalnym 

udogodnieniu przejazdu rowerzyście, tzn. 

maksymalnym skróceniu czasu przejazdu, 

poprzez zastosowanie priorytetów organiza-

cyjnych i dogodne prowadzenie dróg rowe-

rowych. Największe znaczenie dla systemu 

ma ciągłość sieci dróg rowerowych, dlatego 

miasto dąży do ciągłej rozbudowy, uzupeł-

niania i udoskonalania systemu.

Koncepcja sieci tras rowerowych Berli-

na obejmuje 350 km tras głównych i 300 km 

drugorzędnych, w 2006 r. było w Berlinie 

w sumie 625 km dróg i pasów rowerowych. 

W zapewnieniu ciągłości sieci podkreśla się 

kluczową rolę pasów rowerowych na jezd-

niach. Praktycznym przełożeniem polityki 

prorowerowej jest systematyczne zwiększanie 

puli środków przeznaczanych na inwestycje 

w komunikację rowerową. W 2000 r. obej-

mowały one 1,5 mln euro, natomiast w 2007 

– 3,5 mln euro. Celem strategicznym jest dalsze 

zwiększenie tej sumy do 15 mln euro rocznie 

przed 2015 rokiem. Ta, wydająca się bardzo 

wysoką, suma to tylko 5 euro na mieszkańca 

rocznie, co pokazuje, jak niewielkie nakłady 

wystarczą, aby stworzyć znakomity system 

infrastruktury rowerowej. Oprócz inwesty-

cji infrastrukturalnych, polityka rowerowa 

Berlina przewiduje dostarczanie informa-

Wrocławscy urzędnicy na rowerach... ale w Berlinie
Kiedy będzie to typowy widok we Wrocławiu?

Wrocławscy urzędnicy na rowerach... ale w Berlinie
Kiedy będzie to typowy widok we Wrocławiu?
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cji, marketing popularyzujący zalety ruchu 

rowerowego, a także wszechstronne powią-

zanie komunikacji zbiorowej z ruchem rowe-

rowym. Na tym polu oferuje się rowerzystom 

możliwość przewozu roweru pojazdami ko-

munikacji zbiorowej oraz systemy bike&ride 

i ride&bike, czyli dogodne łączenie dojazdu 

rowerem z domu na przystanek komunikacji 

zbiorowej i dalszą jazdę danym środkiem ko-

munikacji zbiorowej lub na odwrót. Ważnym 

elementem strategii prorowerowej jest poli-

tyka parkingowa, zakładająca ograniczenie 

możliwości parkowania samochodów w mie-

ście oraz zapewnienie bezpiecznych parkin-

gów rowerowych przy wszystkich budynkach 

usługowych, stacjach metra, przystankach wę-

złowych i na osiedlach.

Wszystkie te środki mają na celu ogra-

niczenie uciążliwości powodowanych przez 

transport samochodowy w mieście. Zdaniem 

Jurgena Muracha, aby osiągnąć cele ekolo-

giczne polityki transportowej oraz poprawę 

jakości życia mieszkańców, niezbędne jest 

jeszcze silniejsze wspieranie transportu ro-

werowego, jako „najtańsze i najskuteczniejsze 

działanie” optymalizacyjne, mogące przynieść 

wymierne korzyści transportowe dla miasta. 

Skuteczność działań promocji transportu ro-

werowego gwarantuje współpraca wszystkich 

zainteresowanych środowisk – organizacji spo-

łecznych (kluby transportowe i ekologiczne), 

instytutów urbanistycznych i transportowych, 

policji, urzędów, spółdzielni mieszkaniowych, 

firm rowerowych, firm transportowych i oświa-

ty – które zostały zaproszone do współpracy 

przy opracowywaniu założeń i strategii pro-

mocji ruchu rowerowego przy tzw. „okrągłym 

stole”. Urzędnicy berlińscy podkreślają też 

wagę prac nad dalszymi zmianami w pra-

wie, wprowadzającymi korzystniejsze roz-

wiązania organizacyjne i infrastrukturalne 

dla rowerzystów.

Promocja zrównoważonych 

środków transportu

Władze Berlina uznały organizację mi-

strzostw świata za znakomitą okazję do realiza-

cji celów swojej polityki transportowej. Ogra-

niczenie ruchu motorowego oraz zwiększenie 

udziału zrównoważonych środków transpor-

tu uznano za priorytety, zarówno ze względu 

na sprawną obsługę transportową mistrzostw, 

jak i zapewnienie codziennej sprawności ko-

munikacyjnej Berlina. Dla osiągnięcia tych 

dwóch zbieżnych celów, wymyślono kampa-

nię „Berlin się przesiada” (Berlin steigt um), 

będącą innowacyjnym planem udogodnień 

i zachęt do korzystania ze zrównoważonych, 

ekologicznych środków transportu, służącą 

ograniczeniu korzystania z samochodów pry-

watnych podczas turnieju. Wydarzenie spor-

towo-kulturalne wykorzystano jako świetną 

okazję do promocji korzystnych społecznie 

zachowań transportowych, a celem kampa-

nii było kontynuowanie przez mieszkańców 

nabytych nawyków także po zakończeniu 

mistrzostw.

Tytuł akcji „Berlin się przesiada” oznaczał 

zachętę dla mieszkańców Berlina do prze-

siadania się z samochodu na rower i komu-

nikację zbiorową. W ramach tego projektu 

Departament Transportu UM Berlina opra-

cował stronę internetową, promującą kam-

panię: www.berlin-steigt-um.de. Zawartość 

portalu podzielono na dwa bloki tematycz-

ne – poświęcone transportowi rowerowemu 

i komunikacji zbiorowej – zgodnie z logi-

ką, że Berlin przesiada się z samochodu na 

rower bądź na kolej lub autobus. Oba bloki 

zawierały informacje na temat udogodnień 

przygotowanych dla użytkowników z okazji 

mistrzostw, jak i objaśniających rolę i zalety 

ruchu rowerowego i komunikacji zbiorowej 

w transporcie miejskim.

Berlin przesiada się... 

na komunikację zbiorową

Zgodnie z polityką transportową Niemiec, 

główne obciążenie transportowe w kraju ma 

przenosić transport szynowy. Tak też posta-

nowiono na czas mistrzostw świata w piłce 

nożnej. Przejęcie wielkich potoków ruchu 

imprezy masowej na tak wielką skalę, mo-

gło zapewnić tylko skoordynowanie mocy 

przewozowych kolei, szybkiej kolejki pod-

miejskiej (S-Bahn), metra (U-Bahn) i tram-

wajów. Sieć autobusową traktowano jedynie 

jako uzupełniającą w stosunku do szynowych 

środków transportu, dlatego też świadomie 

nie przewidziano dowożenia kibiców na sta-

dion autobusami. Kluczową rolę, w organizacji 

komunikacji zbiorowej podczas mistrzostw 

w Berlinie, odegrały dwie instytucje: Zwią-

zek Transportowy Berlin-Brandenburgia Ver-

kwehrsverbund Berlin-Brandenburg i Koleje 

Niemieckie Deutsche Bahn.

Berlińsko-Brandenburski Związek Trans-

portowy jest organizacją odpowiedzialną za 

koordynację transportu zbiorowego na terenie 

regionu metropolitalnego Berlina. Członkami 

organizacji są landy Berlina i Brandenburgii, 

powiaty (Kreise) i miasta na prawach powia-

tu (Kreisfreie Staedte). Związek ma na celu 

sprawne zarządzanie funkcjonowaniem i roz-

wojem transportu zbiorowego w regionie, po-

przez oddzielenie funkcji zleceniodawczej od 

działalności usługodawczej. Istnienie związ-

ku transportowego umożliwiło opracowanie 
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wspólnego, zintegrowanego rozkładu jazdy 

poszczególnych środków transportu (kolej 

dalekobieżna, kolej regionalna, szybka kolej 

podmiejska S-Bahn, metro U-Bahn, tramwaj, 

autobus i prom) dla całego regionu, leżącego 

na obszarze administracyjnym dwóch odręb-

nych landów, oraz wspólnego planu taryfowe-

go, obejmującego szeroki wachlarz biletów 

(bilety jednorazowe, bilety na krótki odcinek, 

poczwórne, dzienne, tygodniowe, miesięczne, 

bilety miesięczne poza godzinami szczytu, 

grupowe i in.). Na stronie Związku można 

m.in. pobrać plany sieci transportowych, do-

wiedzieć się o cenach biletów oraz szczegó-

łowo zapoznać się z planem jazdy. Wszech-

stronny generator planów podróży dostępny 

jest w czterech wersjach językowych, wśród 

nich w języku polskim. Istnieje też możliwość 

ściągnięcia oprogramowania w celu otrzy-

mywania informacji o aktualnym rozkładzie 

jazdy na telefon komórkowy i planów siecio-

wych na komputery kieszonkowe.

Koleje niemieckie, które były oficjalnym 

przewoźnikiem Mistrzostw Świata FIFA 2006, 

podjęły się koordynacji działań wszystkich 

pozostałych przewoźników. Oprócz sprostania 

wyzwaniu zapewnienia obsługi transportowej 

kibiców, spółka postawiła sobie cele wykra-

czające poza ramy mistrzostw, jak poprawa 

wizerunku firmy, umocnienie się na arenie 

międzynarodowej oraz zwiększenie obrotów. 

Kroki przedsięwzięte przez kolej w ramach 

przygotowań do mistrzostw obejmowały 

działania inwestycyjne, rozszerzenie oferty, 

uatrakcyjnienie taryf, poprawę serwisu klienc-

kiego i komfortu podróży. Przed turniejem 

rozbudowano niezbędne torowiska, przebu-

dowano dworce kolejowe w miastach rozgry-

wek, wybudowano brakujące stacje kolejowe 

przy stadionach i zapewniono obsługę kole-

jową lotnisk. Kluczową inwestycją dla Berli-

na była budowa nowego, krzyżowego dworca 

głównego wraz z wiodącym przezeń tunelem 

kolejowym (Lehrther Bahnhof ). Przeprowa-

dzone inwestycje doprowadziły do uzyskania 

spójnej sieci szybkich połączeń międzymia-

stowych ICE, uzupełnionej przez rozległą sieć 

połączeń regionalnych, kursujących w rów-

nych odstępach czasowych, zapewniających 

m.in. dojazd do stadionów. Kolej uruchomiła 

na czas mistrzostw 304 dodatkowe pociągi 

dalekobieżne, wiele istniejących linii wydłu-

żono oraz znacząco rozszerzono ofertę kolei 

podmiejskich S-Bahn (w Berlinie odbyto 7,9 

miliona dodatkowych przejazdów).

Duże znaczenie przyłożono do zapewnie-

nia dobrej informacji na dworcach dla kibi-

ców. Opracowano jednolity system oznaczeń, 

który obowiązywał we wszystkich 12 mia-

stach rozgrywek, zainstalowano punkty in-

formacyjne na dworcach, zapewniono wie-

lojęzyczną obsługę w pociągach i specjalnie 

przeszkolonych, angielskojęzycznych prze-

wodników na stacjach a także dodatkowych 

pracowników kolei i wolontariuszy do pomo-

cy podróżnym. W ramach akcji budowania 

przyjaznego wizerunku firmy, w pociągach 

podawano wyniki rozgrywanych aktualnie 

meczy finałowych. Kibicom zaoferowano na 

czas mistrzostw specjalne oferty taryfowe – 

m.in. imienny bilet sieciowy DB (sprzedano 

ich około 9500) i zniżki dla posiadaczy bi-

letów na mecze. Sukcesem organizacyjnym 

kolei niemieckich było stworzenie nowator-

skiej oferty biletu łączonego, dzięki które-

mu każdy posiadacz biletu na mecz mógł 

za darmo poruszać się komunikacją zbio-

rową w graniach związku transportowego. 

Koordynacja działań ze związkami trans-

portowymi umożliwiła także zaoferowanie 

biletu „city – mobil”, który oprócz dojazdu 

koleją do miasta rozgrywki, upoważniał do 

darmowego poruszania się po nim komuni-

kacją zbiorową. Ważnym punktem działań 

przygotowawczych kolei była promocja sys-

temów park&ride i bike&ride.

Wspólnym zadaniem Kolei Niemieckich 

i berlińskiego Związku Transportowego było 

przewiezienie 8 milionów dodatkowych po-

dróżnych na obszarze regionu metropolitalnego 

Berlina. Sprawną obsługę stadionu zapewni-

ły świetnie działające systemy pociągów ko-

lei podmiejskiej (S-Bahn) i metra (U-Bahn), 

mające przepustowość odpowiednio: 30 000 

i 18 000 osób/godzinę w jednym kierunku. 

Pociągi S-Bahnu kursowały całodobowo, a do 

stadionów jeździły co 2,5 min. Zapewniono 

możliwość kumulacji w godzinach szczytu 

nadliczbowych składów pociągów na dodat-

kowych torach stacji przy stadionie. Czekały 

one w stanie gotowości do natychmiastowego 

użycia. Aby zapewnić sprawne poruszanie się 

autobusów po mieście, wprowadzono całodo-

bowe funkcjonowanie pasów autobusowych, 

kosztem pasów drogowych dla samochodów, 

oraz przeprogramowano sygnalizację dając 

priorytet komunikacji zbiorowej.

Działaniom usprawniającym komunikację 

zbiorową w mieście towarzyszyły bezpośred-

nie działania ograniczenia ruchu motorowe-

go. Zniechęceniu do korzystania z samochodu 

podczas turnieju służyło wyłączenie z ruchu 

motorowego obszarów okołostadionowych. 

W bezpośredniej bliskości stadionu nie przewi-

dziano żadnych miejsc parkingowych (oprócz 

parkingów dla VIP-ów). Zamknięcie obsza-

rów wokół stadionów zastosowano w celu 

ustrzeżenia ich przed zakorkowaniem zapar-

kowanymi na dziko samochodami kibiców. 

Wyjątek stanowili rowerzyści i mieszkańcy, 

Berlin przesiada się na rowerBerlin przesiada się na rower
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którzy dostali uprzednio stosowne plakietki. 

Promocji zrównoważonych środków trans-

portu, w myśl hasła „Turniej krótkich dróg”, 

służyło także zlokalizowanie głównego tere-

nu rozrywkowego (Mili Fanów – Fanmeile) 

– jednego z 3 miejsc masowego oglądania 

meczy na telebimach – w samym sercu Ber-

lina. Zamknięto w tym celu dla ruchu ulicę 

17 Czerwca (17.Juni-Strasse), którą codzien-

nie przejeżdża 40.000 pojazdów.

Berlin przesiada się... na rower

Drugim filarem kampanii „Berlin się prze-

siada” była zachęta do korzystania z roweru, 

jako środka transportu w mieście. Strona in-

ternetowa kampanii „Berlin się przesiada”, 

poświęcona kwestiom transportu rowero-

wego, oprócz wielu informacji ułatwiają-

cych poruszanie się rowerem po mieście, 

zawiera wyjaśnienie idei promocji ruchu 

rowerowego w kampanii. Strona podaje, że 

połowa wszystkich podróży po Berlinie jest 

krótszych niż 5 km, więc pokonanie ich ro-

werem, zamiast samochodem, jest zazwy-

czaj szybsze i łatwiejsze. Przesiadając się na 

rower można zaoszczędzić czas i pieniądze, 

a przy tym odciążyć zatłoczoną sieć drogową. 

Aby zachęcić mieszkańców Berlina do prze-

siadki na rower, władze miasta wprowadziły 

szereg udogodnień dla rowerzystów tak, aby 

ci, którzy zostawią swoje auto w garażu, „nie 

doznali problemu korków ani braku miejsc 

parkingowych”. Powszednią formą skłonie-

nia do poruszania się rowerem po mieście są 

także stosowane w Berlinie strefy, do których 

obowiązuje zakaz wjazdu samochodem.

Kampania „Berlin przesiada się na rower” 

składała się z następujących elementów:

– strona internetowa www.berlin-ste-

igt-um.de,

– plan miasta dla rowerzystów – Mistrzo-

stwa Świata 2006 (75.000 egzemplarzy),

– kartki pocztowe promujące korzystanie 

z roweru (51.200 egzemplarzy),

– bezpłatne strzeżone parkingi rowe-

rowe,

– kampania medialna.

Punktem kulminacyjnym kampanii była 

przeprowadzona, na miesiąc przed rozpoczę-

ciem mistrzostw, akcja promocyjna na jednym 

z głównych placów Berlina – Placu Poczdam-

skim. Istotnym elementem wydarzenia me-

dialnego była konferencja prasowa z dyrek-

torem Departamentu Rozwoju Miasta, który 

wyjaśniał cele kampanii. Członkowie organi-

zacji ekologicznych przygotowali happening, 

uświadamiający korzyści z transportu rowero-

wego. W ramach akcji kierowcom, stojącym 

w korkach na sześciu placach miasta, rozdano 

10.000 bezpłatnych map sieci dróg rowero-

wych Berlina. Promocję roweru kontynuowa-

no także podczas samego turnieju, zachęcając 

kierowców przez radio, w telewizji i poprzez 

uliczne tablice elektroniczne, do przesiadki 

na rower. Najważniejszym punktem progra-

mu promocyjnego podczas mistrzostw było 

urządzenie bezpłatnych, strzeżonych parkin-

gów rowerowych, zlokalizowanych w 4 głów-

nych miejscach imprez masowych Mistrzostw 

Świata. Oferta parkingów strzeżonych obej-

mowała w sumie 1272 miejsc, urządzono 

także 60 parkingów niestrzeżonych. Parkin-

gi strzeżone były ogrodzone i nadzorowane 

przez pracowników socjalnych. Uczniowie 

berlińskich techników oferowali rowerzystom, 

w ramach praktyk zawodowych, darmową re-

gulację, pompowanie kół i porady techniczne. 

Każdy rower był oznakowany i ubezpieczony 

dzięki sponsorom akcji.

Wyniki kampanii

Plan zrównoważenia transportu w Berli-

nie podczas Mistrzostw Świata 2006 odniósł 

bezsprzeczny sukces. Dzięki rezygnacji kibi-

ców z samochodu, w mieście nie doszło do 

paraliżu komunikacyjnego, co przyczyniło się 

do pozytywnego odbioru imprezy, zarówno 

przez gości, jak i mieszkańców miasta. Pod-

czas trwania mistrzostw ilość przejazdów ro-

werem w śródmieściu wzrosła o 25% (70.000 

podróży rowerem dziennie więcej), o tyle samo 

wzrosło wykorzystanie transportu zbiorowego, 

natomiast ruch samochodowy zmalał o 5%. 

Dzięki temu, wymagane przez FIFA, parkingi 

samochodowe przy stadionach były zapełnio-

ne średnio tylko w 39%. Z bezpłatnych par-

kingów strzeżonych skorzystało około 12.000 

rowerzystów. W podsumowaniu akcji zwróco-

no uwagę, że parkingi rowerowe są najlepiej 

wykorzystane, gdy znajdują się blisko miej-

sca odbywania imprezy, są dobrze widoczne 

i dostępne bezpośrednio z drogi (ulicy) do-

jazdowej do stadionu. Ważna jest także sku-

teczna informacja o ofercie. W Berlinie uzy-

skano najwyższy wskaźnik udziału transportu 

zbiorowego w transporcie podczas mistrzostw 

– 84% kibiców poruszało się koleją, tramwa-

jem, metrem bądź autobusem. Kampania pro-

mocji zrównoważonego transportu odniosła 

także zakładane skutki długofalowe – po mi-

strzostwach odnotowano 13% przyrost ruchu 

rowerowego w śródmieściu Berlina.

MGR INŻ. ARCH. TOMASZ ZABOROWSKI

Wykaz literatury do artykułu dostępny 
u Autora i w Redakcji „Zielonej Planety”.

„Autostrada rowerowa Berlina”
– kartka promocyjna kampanii

„Berlin się przesiada”
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NNie mogłem uwierzyć własnym oczom, 

gdy zobaczyłem tak groźną roślinę blisko 

wrocławskich wałów. I nie był to po-

jedynczy liść, lecz cała kępa barszczu 

Sosnowskiego! Z niedowierzaniem pa-

trzyłem na nieświadomych niczego, 

spacerujących spokojnie ludzi i prze-

jeżdżających rowerzystów. Nawet na 

samym międzywalu, między kępami 

wysokich traw widziałem sylwetki kil-

ku osób, wyprowadzających psy na 

spacer i tych, którzy chcieli po prostu 

uciec od hałasu miasta i zbliżyć się do 

natury. W rzeczywistości – niebez-

piecznie blisko zbliżali się do parzące-

go barszczu... Zapytałem kilku ludzi 

o tą roślinę – słyszeli o niej, jednak 

nigdy jej nie widzieli. Byli zaskocze-

ni, że rośnie kilka metrów od nich, na 

trasie ich codziennych spacerów.

Barszcz Sosnowskiego jest rośli-

ną należącą do rodziny selerowatych 

Apiaceae, dawniej rodziny baldaszko-

watych (od nazwy charakterystycznego 

kwiatostanu). W przypadku barszczu 

Sosnowskiego jest on na tyle duży, że 

nie da się on pomylić z żadną inną ro-

śliną – talerzowaty baldach, zbierają-

cy liczne, białe kwiaty, osiąga nawet 

do 60 cm średnicy. Łodygi barszczu mają 

2–5 m wysokości i osiągają do 12 cm średni-

cy, a liście tej rośliny dorastają do 3 metrów 

długości. Dzięki swym rozmiarom, uzyskał 

on status największej rośliny zielnej 

na świecie. Barszcz Sosnowskiego naj-

częściej można znaleźć w dolinach 

rzek, gdzie najszybciej się rozprze-

strzenia. Jego zwarte zarośla spoty-

ka się czasem na skrajach lasów oraz 

w sąsiedztwie zabudowań PGR-ów, 

gdzie niegdyś był uprawiany.

Historia tej rośliny jest dość in-

teresująca. W latach 70. XX wieku 

barszcz został sprowadzony z tere-

nów byłego ZSRR w celach upraw-

nych, na dodatek do paszy dla zwie-

rząt. Od razu okazało się, że będą 

problemy z wykorzystaniem tej ro-

śliny – robotnicy zaczęli uskarżać 

się na duszności i poparzenia przy 

jej zbiorze, a zwierzęta nie chciały 

jeść paszy z dodatkiem barszczu. Po 

kilku dniach głodówki bydło zjada-

ło paszę, jednak rezultatem zawsze 

były biegunki i osłabienie zwierząt. 

Zaprzestano uprawy barszczu, lecz 

szybko okazało się, że nawet częste 

koszenie nie ograniczało jego wzro-

stu, wręcz przeciwnie – nieumiejętnie 

prowadzone zabiegi przyspieszały jego 

Groble na wrocławskich wałach są idealnym miejscem dla ludzi, którzy chcą odetchnąć od zgiełku ulic i wszech-

obecnych korków. Długi spacer lub przejażdżka rowerem są dobrym sposobem na odreagowanie i relaks po dniu 

ciężkiej pracy. Na grobli Szczytnicko-Bartoszowickiej, w okolicy parku Biskupińskiego, każdego dnia spacerują setki 

osób, nawet nie podejrzewając, że kilka metrów od wału rośnie jedna z najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia 

człowieka roślin, stanowiąc duże zagrożenie zwłaszcza w upalne, letnie dni...

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Barszcz SosnowskiegoBarszcz Sosnowskiego
zagra ża  wro c ławiano m

Przypadkowy wrocławianin
słyszał o parzącym barszczu

Przypadkowy wrocławianin
słyszał o parzącym barszczu
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rozprzestrzenianie. Roślinę pozostawiono 

samą sobie, ale zamiast oczekiwanego za-

niku jej populacji, obserwowano utrzymy-

wanie się i zwiększanie zajmowanych przez 

nią powierzchni. W tym samym czasie inny, 

również parzący barszcz, był uprawiany w 

przydomowych ogródkach (czasem jeszcze się 

go w nich spotyka)! Barszcz Mantegazziego 

różni się od poprzednika przede wszystkim 

kształtem blaszki liściowej, według niektó-

rych – o większych walorach ozdobnych. 

Podobnie, jak w krajach Europy Zachod-

niej, w Polsce oba barszcze uzyskały sta-

tus gatunków inwazyjnych, które szybko się 

rozprzestrzeniają, tworząc zwarte zarośla i 

wywierając negatywny wpływ na rodzime 

składniki zbiorowisk roślinnych. Na domiar 

złego, pogłoski na temat poparzeń od barsz-

czu okazały się prawdziwe.

BBadania wykazały w jego soku zawar-
tość fototoksycznej substancji – fura-

nokumaryny, która po przeniknięciu przez 
skórę, pod wpływem światła słonecznego, 
powoduje poparzenia II i III stopnia! 
Substancje parzące znajdują się również 
w olejkach eterycznych rośliny, dzięki cze-
mu również kontakt z powierzchnią liści 
może być niebezpieczny. Przedostanie się 
soku do oczu skutkuje trwałą ślepotą, a 
samo przebywanie w pobliżu rośliny, w 
ciepłe, słoneczne dni, może spowodować 
zawroty głowy, duszności, a nawet popa-
rzenia układu oddechowego. Do częstych 

przypadków należą poparzenia u dzieci, 
które łamią grube, puste w środku łodygi 
i wykorzystują je do zabawy w charakte-
rze dmuchawek...

CCzy nie można tej rośliny po prostu ze-

rwać i zniszczyć? Okazało się, że nie 

jest to takie proste. W sąsiednich krajach 

(Czechy, Niemcy) od dawna zwalcza się 

barszcz Sosnowskiego – jedną z nielicznych 

roślin mających tak negatywny wpływ na 

zdrowie człowieka. Tam masowo stosuje 

się herbicydy, głęboką orkę i inne, kosz-

towne metody. W Polsce do niedawna 

problem był ignorowany, lecz gdy w Wi-

gierskim Parku Narodowym pojawiły się 

skargi mieszkańców z powodu obecności 

barszczu (jego zwarte zarośla sąsiadowały 

z plażą i kontakt z roślinami powodował 

poparzenia wśród urlopowiczów), pracow-

nicy parku postanowili przeciwdziałać za-

grożeniu. Zorganizowano m.in. spotkania 

informacyjne dla mieszkańców i rozpoczę-

to zwalczanie tego gatunku. Gdy począt-

kowe rezultaty okazały się niezadowala-

jące, zaczęto szukać nowych rozwiązań, 

które powinny okazać się skuteczniejsze. 

Niestety, do tej pory jest to jedyny w skali 

kraju przykład prowadzenia otwartej wal-

ki z barszczem Sosnowskiego.

Stanowiska barszczu w dolinie Odry 

znane były do tej pory z okolic Siechnic, 

gdzie roślina zajmuje znaczne powierzchnie, 

a jej pojedyncze pędy i liście (które za kilka 

sezonów zmienią się w zwarte zarośla), są 

tam rozprzestrzenione na dużym obszarze. 

Pojedyncze kępy barszczu Sosnowskiego i 

Mantegazziego we Wrocławiu są początkiem 

inwazji, której miasto nie uniknie, jeśli szyb-

ko nie zostaną podjęte działania mające na 

celu niszczenie populacji tych roślin. Obec-

ność barszczu w miejscach publicznych jest 

niedopuszczalna! Jest tylko kwestią czasu, 

gdy dojdzie do pierwszych tragedii – ale czy 

nawet wówczas ważne osobistości Wrocła-

wia zainteresują się czymś tak „mało waż-

nym”, jak... zwalczaniem groźnych dla zdro-

wia roślin? 

MGR MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
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Kalendarium głównych wydarzeń

Z licznymi naruszeniami prawa próbuje 

się doprowadzić do bezprecedensowej budo-

wy wielkiego kompleksu górnictwa skalne-

go na terenach chronionych (otulina Parku 

Krajobrazo wego Sudety Wałbrzyskie, obszar 

Natura 2000 „PLH020038 – Góry Kamien-

ne”, tereny sportowo-rekreacyjne przy schro-

nisku „Andrzejówka”, w sąsiedztwie uzdro-

wisko Sokołowsko). A wszystko to w regionie 

wałbrzyskim, ciężko doświadczonym przez 

niezrównoważony rozwój górnictwa. Tak 

w praktyce wygląda konstytucyjna zasada 

zrównoważonego rozwoju.

Po wyrokach sądów jest jasne, że władze 

publiczne różnych szczebli nie są nieomylne 

w decyzjach dotyczących środowiska, bo że 

są bardzo podatne na lobbowanie przez in-

westorów – było oczywiste od początku. To 

niepokojąca konkluzja, szczególnie w kon-

tekście deklarowanej czy wręcz programo-

wej przychylności władz publicznych do in-

westorów wszelkiego rodzaju.

Poniższe kalendarium wydarzeń przedsta-

wia, jak doszło do tej zdumiewającej sytuacji 

– w sprawie tak wydawałoby się oczywistej.

2001 r. – inwestor zakupuje od gminy 

około 18 ha łąk na terenie udokumentowa-

nego złoża melafiru. Deklarowany cel za-

pisany w umowie kupna-sprzedaży: rozwój 

funkcji turystycznej w rejonie popularnego 

schroniska „Andrzejówka”; a zatem cena jest 

„bardzo promocyjna” (obecnie sprawa jest 

w sądzie karnym – zarzut niegospodarności 

na dużą skalę przy sprzedaży gruntów). Dwa 

lata później PKE otrzymuje z gminy odmo-

wę udzielenia informacji publicznej w zakre-

sie deklarowanego w umowie przeznaczenia 

sprzedanego terenu na cele rekreacyjne i eg-

zekwowania tych zapisów.

2001 r. – zarząd gminy niezwłocznie 

przystępuje do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (mpzp) 

w celu ustanowienia terenu górniczego na 

świeżo sprzedanych działkach rolnych (obecnie 

sprawa jest w sądzie karnym – zarzut przyję-

cia łapówek przez czterech samorządowców 

i wręczenia łapówek przez inwestora).

21.06.2002 r. – pierwszy protest społecz-

ny mieszkańców wsi Rybnica Leśna, zanie-

pokojonych zamiarem budowy kolejnego 

kamieniołomu.

25.06.2002 r. – PKE OD przyłącza się do 

protestów, a także włącza się do postępowań 

administracyjnych – na prośbę mieszkańców 

Rybnicy Leśnej oraz Wałbrzycha.

01.08.2002 r. – inwestor uzyskuje konce-

sję na rozpoznanie i udokumentowanie złoża 

melafiru (rozpoznanego i udokumentowanego 

już ćwierć wieku wcześniej przez Centralny 

Urząd Geologii); odwołanie PKE do Mini-

sterstwa Środowiska i następnie skarga do 

WSA okazują się nieskuteczne.

05.08.2002 r. – PKE składa do wojewody 

wniosek o utworzenie obszaru chronionego 

krajobrazu (z zakazem lokalizowania nowych 

kamieniołomów) – w miejsce otuliny Parku 

Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich, która 

po kolejnej zmianie prawa ochrony przyrody 

jest całkowicie bezużyteczna.

30.11.2002 r. – PKE opracowuje, uzasad-

nia i składa w urzędzie wojewódzkim pro-

jekt rozporządzenia wojewody w sprawie 

utworzenia obszaru chronionego krajobra-

zu (pierwsze wskazanie przez PKE wystę-

powania na przedmiotowym terenie siedlisk 

chronionych w europejskiej sieci ekologicz-

nej Natura 2000).

03.02.2003 r. – Wojewódzka Komisja 

Ochrony Przyrody, po wysłuchaniu wszyst-

kich stron na otwartym posiedzeniu, popiera 

wniosek PKE o ustanowienie obszaru chro-

nionego krajobrazu i akceptuje proponowane 

ograniczenia w użytkowaniu terenu, w tym 

zakaz budowy nowych kamieniołomów; wo-

jewoda dolnośląski (mający zresztą później 

poważne kłopoty z prawem) bardzo mocno 

popiera inwestora i ignoruje opinię swojego 

organu doradczego.

10.06.2003 r. – w postępowaniu konce-

syjnym wiceburmistrz poświadcza zgodność 

zamiaru budowy kamieniołomu z przeznacze-

niem terenów w miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego, wiedząc dobrze, 

że procedura uchwalania dopiero się zaczęła 

Wyrokiem z 5 marca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie uznał słuszność argumentów 

skarżącej organizacji ekologicznej i uchylił w całości dwie decyzje administracyjne: koncesję na wydobycie melafiru oraz 

decyzję ministra środowiska, który jako organ odwoławczy, podtrzymał tę koncesję. Wyrokiem z dnia 18 czerwca 2008 

r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną koncesjobiorcy, a zatem uchylenie decyzji jest osta-

teczne. Orzecznictwo niezawisłych sądów i tzw. studium przypadku są ważnymi elementami edukacji ekologicznej oraz 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Skłoniło to redakcję „Zielonej Planety” do zreferowania okoliczności sprawy.

WŁODZIMIERZ BRZĄKAŁA

Chrońmy środowiskoChrońmy środowisko
przed... urzędnikamiprzed... urzędnikami

1
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i moment jej zakończenia jest bardzo odległy 

(obecnie sprawa jest w sądzie karnym – za-

rzut przekroczenia uprawnień); przychylność 

gminy dla inwestora jest tak wielka, że wobec 

200 złożonych protestów i zarzutów, gmina 

odrębną uchwałą ponownie uchwala przy-

stąpienie do zmiany mpzp – przez pół roku 

dwa postępowania w tej samej sprawie toczą 

się równolegle (!); wojewoda dolnośląski nie 

widzi powodów do interwencji.

11.06.2003 r. – PKE kieruje do wojewody 

obszerny i merytorycznie uzasadniony wnio-

sek o nieudzielanie inwestorowi koncesji na 

wydobywanie melafiru.

01.07.2003 r. – wojewoda dolnośląski 

niezwłocznie udziela inwestorowi koncesji 

na wydobywanie melafiru.

15.07.2003 r. – PKE wraz z innymi stowa-

rzyszeniami odwołuje się do ministra środo-

wiska, zrzucając liczne naruszenia prawa.

05.12.2003 r. – minister środowiska przy-

chyla się do odwołania organizacji społecznych 

i uchyla w całości wadliwą koncesję z dnia 

01.07.2003 r. – to jedyny jasny moment w tej 

sprawie, bo Ministerstwo Środowiska prze-

analizowało odwołania bardzo skrupulatnie, 

dostrzegając m.in. liczne naruszenia interesu 

prawnego stron skarżących i nieprawdziwe 

poświadczenie o zgodności koncesji z mpzp, 

potem już taką rzetelnością Ministerstwo Śro-

dowiska nie potrafiło się wykazać.

20.01.2004 r. – zawieszenie przez woje-

wodę dolnośląskiego postępowania konce-

syjnego dotyczącego zaskarżonej decyzji, do 

czasu usunięcia wad prawnych wniosku kon-

cesyjnego (uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu górniczego).

30.04.2004 r. – publicznie składane 

oświadczenia Rządu RP o pełnym dostoso-

waniu prawa krajowego do wymogów Unii 

Europejskiej.

01.05.2004 r. – objęcie terytorium Pol-

ski prawem unijnym, w tym – nadrzędnym 

w stosunku do prawa krajowego orzecznic-

twem Europejskiego Trybunału Sprawiedli-

wości (ETS).

28.10.2004 r. – uchwalenie przez radę 

gminy mpzp dla terenu górniczego, wcho-

dzącego w życie w dniu 24.12.2004 r.

20.12.2004 r. – wznowienie przez woje-

wodę dolnośląskiego postępowania konce-

syjnego, zawieszonego w dniu 20.01.2004 r., 

czynność dokonana bez podstawy prawnej, 

bo 4 dni przed wejściem w życie mpzp dla 

terenu górniczego.

12.2004 r. – Shadow List obszarów Na-

tura 2000 zgłoszona do Komisji Europejskiej 

przez kilka organizacji pozarządowych, z po-

wiadomieniem Ministerstwa Środowiska.

20.04.2005 r. – wojewoda dolnośląski 

ponownie udziela inwestorowi koncesji na 

wydobywanie melafiru.

04.05.2005 r. – odwołanie się PKE do 

ministra środowiska na koncesję udzieloną 

w dniu 20.04.2005 r.

20.05.2005 r. – uzupełnienie „z urzędu” 

przez wojewodę dolnośląskiego wadliwej de-

cyzji koncesyjnej z dnia 20.04.2005 r., która 

w ogóle nie określała, że będzie to eksplo-

atacja systemem odkrywkowym i z użyciem 

materiału wybuchowego.

07.06.2005 r. – odwołanie się PKE do 

ministra środowiska w związku z niedozwo-

lonym trybem uzupełnienia wadliwej konce-

sji w dniu 20.05.2005 r.

13.10.2005 r. – decyzja ministra środo-

wiska, jako organu odwoławczego, utrzymu-

jąca w mocy zaskarżoną koncesję na wydo-

bywanie melafiru.

14.11.2005 r. – połączona skarga PKE 

oraz Komitetu Obrony Praw Mieszkańców 

Wałbrzycha, skierowana do WSA w Warsza-

wie na koncesję i jej utrzymanie przez organ 

II instancji.

14.11.2005 r. – wniosek stron skarżących 

o wstrzymanie wykonania zaskarżonej kon-

cesji, skierowany do WSA oraz do ministra 

środowiska.

11.01.2006 r. – postanowienie ministra 

środowiska o wstrzymaniu wykonania za-

skarżonej koncesji z powodu toczącego się 

śledztwa i dużego prawdopodobieństwa na-

ruszenia prawa karnego.

25.01.2006 r. – wniosek inwestora (jako 

uczestnika postępowania) do WSA o uchy-

lenie postanowienia ministra środowiska 

w sprawie wstrzymania wykonania zaskar-

żonej koncesji.

01.02.2006 r. – inwestor składa w gminie 

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji planowanej ko-

palni – w związku z potencjalnym konfliktem 

z obszarem Natura 2000 – ale... bez rapor-

tu oddziaływania na siedliska przyrodnicze; 

wszczęte zostaje odrębne postępowanie ad-

ministracyjne i wkrótce zawieszone.

15.08.2006 r. – przedstawienie pierwszej 

profesjonalnej oceny przyrodniczej dla przed-

miotowego obszaru – w zakresie oddziały-

wania planowanej kopalni na obszar Natura 

2000 „Góry Kamienne”; etap – projekt stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Mieroszów 

oraz postępowanie o wydanie decyzji o śro-

dowiskowych uwarunkowaniach dla budo-

wy nowej drogi transportu kruszywa i bocz-

nicy kolejowej; wynik oceny – negatywny, 

tj. z powodu możliwych strat przyrodniczych 

eksperci wykluczyli realizację nowej kopal-
Park Krajobrazowy

Sudetów Wałbrzyskich

Park Krajobrazowy
Sudetów Wałbrzyskich
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ni melafiru w wariancie przewidzianym 

w udzielonej koncesji (o czym PKE przeko-

nywał już od 4 lat).

02.11.2006 r. – postanowienie wojewódz-

kiego konserwatora przyrody, na etapie de-

cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

w sprawie nieuzgodnienia warunków reali-

zacji nowej kopalni – w zakresie oddziały-

wania na obszar Natura 2000.

21.11.2006 r. – zażalenie inwestora na 

nieuzgodnienie WKP z dnia 02.11.2006 r., 

skierowane do ministra środowiska, który na-

stępnie unieważnia postępowanie wadliwie 

wszczęte przez gminę w dniu 01.02.2006 r. 

z powodu wniosku złożonego po terminie; po 

skardze inwestora, WSA w Warszawie uchylił 

to unieważnienie stwierdzając przekroczenie 

kompetencji przez ministra środowiska.

14.11.2006 r. – postanowienie WSA w War-

szawie w sprawie odrzucenia wniosku inwestora 

o uchylenia postanowienia ministra środowiska 

z dnia 11.01.2006 r. w zakresie wstrzymania 

wykonania zaskarżonej koncesji.

05.03.2007 r. – wyrok WSA w Warsza-

wie uchylający w całości decyzję koncesyj-

ną Wojewody Dolnośląskiego oraz podtrzy-

mującą ją decyzję Ministerstwa Środowiska 

(uzasadnienie wyroku liczy 41 stron).

31.05.2007 r. – skarga kasacyjna od wy-

roku WSA z dnia 05.03.2007 r. wniesiona do 

NSA przez koncesjobiorcę.

18.06.2008 r. – NSA oddala skargę ka-

sacyjną koncesjobiorcy; sporna koncesja zo-

staje wycofana z obrotu prawnego.

Przedstawione zestawienie nie obejmuje wie-

lu działań pośrednio związanych z przedmioto-

wą koncesją, tj. uchwalania gminnego studium 

i miejscowego planu zagospodarowania dla ca-

łej gminy, miejscowego planu zagospodarowa-

nia terenu górniczego, koncesji na rozpoznanie 

złoża, czy udokumentowania złoża.

Zarys sporu

Położenie, atuty regionu

Najwartościowsza przyrodniczo i krajo-

brazowo część Sudetów Wałbrzyskich znaj-

duje się w otoczeniu schroniska „Andrzejów-

ka” w Rybnicy Leśnej, w gminie Mieroszów, 

gdzie utworzono Park Krajobrazowy Sude-

tów Wałbrzyskich, jest kilka wyciągów nar-

ciarskich, przebiegają trasy Biegu Gwarków 

i Biegu Skalnika, wytyczono znakomite trasy 

rowerowe MTB, występują tereny uprawiania 

paralotniarstwa, organizuje się imprezy ma-

sowe, liczne są szlaki turystyczne pogranicza 

polsko-czeskiego (około 480 km2 przyległych 

obszarów chronionych po stronie czeskiej). Od 

150 lat tereny te są zapleczem turystyczno-wy-

poczynkowym Wałbrzycha, odległego zaledwie 

o 5 km, jak również dla Świdnicy, Szczawna-

Zdroju, Głuszycy, Jedliny-Zdroju i in.

Występują tutaj godne pozazdroszczenia 

warunki do rozwoju regionalnego w kierun-

ku proekologicznym oraz czerpania korzy-

ści z unikatowych walorów przyrodniczych 

i środowis ko wych. Wielu mieszkańców przyjęło 

w dobrej wierze zapewnienia władz, głównie 

powiatowych i gminnych, że taki kierunek roz-

woju ma wszelkie priorytety i związało swój 

los z agroturystyką. Aż tu nagle dowiedzieli 

się, że nie ruszając się z własnego domu, będą 

wkrótce mieszkali w jednym z największych 

centrów górnictwa skalnego w Polsce.

Obszar Natura 2000 „Góry Kamienne”

Położenie w strefie nadgranicznej, z wy-

nikającymi stąd konsekwencjami w odległych 

już latach sprawiło, że antropopresja w re-

jonie Gór Kamiennych (PLH 020038) była 

mała. Zapewne z tego powodu zachowało się 

wielkie bogactwo gatunków i unikatowych 

siedlisk przyrodniczych, objętych ochroną 

prawną – np. 1500 ha łąk górskich – jak się 

wydaje, jest to największe stanowisko tego 

typu siedliska w całym regionie kontynen-

talnym w Polsce.

Kilkanaście lat temu odkryto tutaj moty-

la niepylaka mnemozynę, ostatnie już stano-

wisko i miejsce jego rozmnażania się w Su-

detach, gatunek uważany tutaj od wielu lat 

za wymarły. Jest to również korytarz ekolo-

giczny pomiędzy Karkonoszami, Rudawami 

Janowickimi i Zaworami a Górami Sowimi 

i Górami Stołowymi.

Wiele tysięcy hektarów w Górach Kamien-

nych spełniło warunki do objęcia ochroną 

w ramach europejskiej sieci obszarów eko-

logicznych Natura 2000. Działania w tym 

kierunku są w końcowej fazie.

Bariera transportu kruszywa

W otulinie parku krajobrazowego, w cało-

ści na terenie ostoi Natura 2000, funkcjonuje 

już od wielu lat duży kamieniołom melafiru, 

który działa degradująco na środowisko. Przy 

minionej eksploatacji na lokalne potrzeby, na 

poziomie produkcji rocznej 100–200 tys. ton, 

były jeszcze zachowane pozory przestrzegania 

zasady zrównoważonego rozwoju. Po sprze-

daży kamieniołomu niemieckiej spółce, 

roczny poziom wydobycia rzędu 1mln ton 

nie pozostawia jednak już żadnych złudzeń. 

Praktycznie cały transport urobku odbywa 

się ulicami południowych dzielnic Wałbrzy-

cha – do bocznicy kolejowej przy stacji PKP 

Wałbrzych Główny: średnio co dwie minu-

ty ciężarówka 40-tonowa przeżdża tuż pod 

oknami mieszkańców. Jeśli miałby powstać 
Hala ze schroniskiem –
planowany teren górniczy

Hala ze schroniskiem –
planowany teren górniczy
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drugi kamieniołom, po sąsiedzku z już istnieją-

cym, wówczas natężenie transportu kruszywa 

przez miasto uległoby podwojeniu. To samo 

dotyczy jedynej drogi dojazdowej do schro-

niska i przyległych terenów rekreacyjno-

sportowych. Problem ten w ogóle nie bywa 

poruszany w prognozach oddziaływania na 

środowisko, ponieważ – zdaniem inwestorów 

– „drogi publiczne po to są, aby po nich jeź-

dzić”, a odpowiedzialność inwestora kończy 

się za bramą kopalni. Zdumiewające jest, że 

władze publiczne podzielają te opinie.

Komisje do spraw OOŚ wielokrotnie pod-

nosiły konieczność uwzględniania oddziaływań 

również procesów technologicznych i przed-

sięwzięć powiązanych z rozpatrywaną inwe-

stycją, nawet usytuowanych poza jej terenem. 

Po prostu tak stanowi prawo. Jedna z pierw-

szych takich opinii po przemianach ustrojo-

wych w Polsce pochodzi z dnia 24.07.1991 

r. (kopalnia marmuru „Romanowo Górne”), 

a w posiedzeniu komisji uczestniczył wówczas 

pracownik urzędu wojewódzkiego, który kilka-

naście lat później rozpatrywał sprawę Rybnicy 

Leśnej. Jak widać – nie wykorzystał zdobytych 

doświadczeń, albo skapitulował wobec wielkiej 

determinacji swoich przełożonych.

Homeopatia w ochronie środowiska?

Gmina Mieroszów dostrzega występujące 

problemy, ale z uporem godnym lepszej spra-

wy promuje własną, jakby homeopatyczną, 

koncepcję ich rozwiązania: trzeba uruchomić 

drugi kamieniołom, obok istniejącego. Jedna 

kopalnia nie jest w stanie udźwignąć obciążeń 

związanych z ochroną środowiska, a zgod-

ne współdziałanie dwóch kopalń podwoi te 

możliwości i środowisko wreszcie odetchnie, 

mieszkańcy też. Jeśli potrzeba, wybuduje się 

nawet 3 km nowej drogi transportu kruszywa, 

nową przesypownię i całkiem nową boczni-

cę kolejową w Unisławiu Śląskim. Oczywi-

ście, po wcześniejszym uruchomieniu nowej 

kopalni, która musi osiągnąć zyski i wtedy 

od razu przeznaczy je na ten szczytny cel. 

Nie wszyscy wierzą w ten sielski scenariusz 

i wielomilionowe inwestycje, a właściwie to 

wierzy jedynie... organ koncesyjny.

Nowy kamieniołom ma być większy od 

istniejącego, wszystkie wyciągi narciarskie 

znajdą się w strefie rozrzutu odłamków skal-

nych i wstrząsów podłoża. Najpopularniejszy 

i największy wyciąg narciarski „Gwarek” bę-

dzie w minimalnej odległości 50 m od kra-

wędzi wyrobiska. Emisję hałasu od urabia-

nia, kruszenia, przesiewania, składowania, 

ładowania i transportu można porównać do 

10 traktorów pracujących blisko siebie, o spa-

linach, czy zapyleniu nie wspominając. Ale 

władze publiczne uważają, że nie utrudni to 

rekreacji i uprawiania sportów. Inwestorom 

udało się nawet znaleźć „ekspertów”, którzy 

podpisali się pod taką opinią.

To nic, że trzeba będzie ustawić tablice 

o śmiertelnym zagrożeniu i zakazie przeby-

wania w godzinach strzelań – przecież po 

to jest schronisko „Andrzejówka”, żeby się 

w nim schronić (przed odłamkami).

Podobnie jest z zakładem przeróbczym 

kruszywa – to spora „fabryka”, usytuowa-

na w części szczytowej górskiego grzbietu, 

widoczna w promieniu kilku kilometrów ze 

wszystkich punktów widokowych otaczają-

cego parku krajobrazowego.

Krótkie odniesienie się do prawa 
unijnego

Podstawą wielu nieporozumień, błędnych 

decyzji i manipulowania opinią publiczną, 

które najbardziej drastycznie ujawniły się 

w przypadku konfliktu w Dolinie Rospu-

dy, jest fakt zupełnie oczywisty: podpisu-

jąc Traktat Wspólnoty Europejskiej, Polska 

poddała się, z dniem 01.05.2004 r. w sposób 

dobrowolny i świadomy, prawodawstwu unij-

nemu, w tym art. 174 nakazującemu ostrożne 

i racjonalne wykorzystanie zasobów natural-

nych. Mówiąc brutalnie: jeśli się komuś ono 

nie podoba, to żadnego przymusu wstąpie-

nia do WE nie było i nie ma. Ale sądząc po 

wynikach referendum i sondaży, euroscepty-

ków rozmaitej proweniencji było około 20%, 

a po czterech latach jest ich jeszcze mniej. 

Wprowadzanie prawa unijnego do porządku 

prawnego w Polsce zakończyło się formalnie 

z dniem 30.04.2004 r., ale wielu transpozycji 

dokonano niedbale, ogólnikowo lub je zigno-

rowano. W przypadku wątpliwości zastoso-

wanie ma tzw. zasada prowspólnotowej in-

terpretacji prawa krajowego, która – w opar-

ciu o pierwowzór w postaci prawa unijnego 

– precyzuje „co polski prawodawca miał na 

myśli”. Wobec stwierdzonych sprzeczności 

obowiązuje natomiast zasada pierwszeństwa 

prawa wspólnotowego nad prawem krajowym 

i stosuje się prawo wspólnotowe. Wyroki ETS 

dostarczają tu wielu dowodów.

Niestety, WSA i NSA nie zajęły się tym 

wątkiem przedmiotowej skargi i konsekwen-

cjami istnienia Shadow List, być może stojąc 

na stanowisku, że przed 31.08.2007 r. (ofi-

cjalne zgłoszenie obszaru naturowego PLH 

020038 przez Rząd Polski do Komisji Eu-

ropejskiej), obszar ten nie podlegał ochro-

nie prawnej.

c.d. w następnym numerze

DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BRZĄKAŁA,

PROF. POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Kamieniołom melafiru w RybnicyKamieniołom melafiru w Rybnicy
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KKwiaty od wieków stanowiły natchnienie 

dla poetów, twórców kultury, kompozyto-

rów, artystów plastyków i kreatorów mody. 

Według Teresy Karasek, dyrektor Zespołu 

Szkół Przyrodniczych i wiceprezesa Koła 

Polskiego Klubu Ekologicznego w Głogo-

wie, kwiaty są dobre na wszystko i o każdej 

porze. Symbolizują miłość, pamięć, wdzięcz-

ność i życie. W swym bogactwie rodzajów 

i form występowania nakazują nam dbałość 

o nasze środowisko, by nie utracić tego co 

piękne i niepowtarzalne.

Inauguracja Święta Kwiatów odbyła się 

18 maja 2008 r. przed głogowskim magistra-

tem. Jej uczestnicy w barwnym kwiatowym 

korowodzie, tańcząc i śpiewając, przeszli uli-

cami miasta do sali widowiskowo-sportowej. 

Ozdobą korowodu były nie tylko kwiaty, ale 

i cudownie urokliwe kwiaciarki, które z du-

żym dostojeństwem powożone były brycz-

kami w dwukonnych zaprzęgach. Podziw 

wśród obserwatorów wzbudzały też kwia-

tami przystrojone konie, bryczki oraz inne 

pojazdy uczestniczące w korowodzie.

Ze świętem łączyły się różne przedsię-

wzięcia np. wystawy, prezentacje, konkur-

sy, muzyka i śpiew. Najśmielsze oczekiwa-

nia organizatorów przeszedł liczny udział 

w konkursie plastycznym „Kwiaty Polskie”. 

Do konkursu spłynęło ponad 100 prac wyko-

nanych w różnej technice i formie. Techniki 

prezentacji piękna kwiatów były tak wymyśl-

ne, że komisja oceniająca i goście zwiedzają-

cy wystawę nie mogli wyjść z podziwu. For-

my wklęsłe, wypukłe, płaskie, farby olejne, 

akwarele, drut, sznurek a nawet makaron, 

znalazły w nich zastosowanie.

W kategorii przedszkoli I miejsce zajęła 

praca Darii Rybak z Przedszkola Publicznego 

nr 6 w Głogowie. Wśród szkół podstawowych 

najlepszą okazała się Katarzyna Gawkowska 

ze Szkoły Podstawowej nr 2. W poziomie 

gimnazjalnym zwyciężyła Anna Mikołajczyk 

z Gimnazjum nr 4, a w kategorii szkół po-

nadgimnazjalnych wygrała praca Agnieszki 

Kucharek z Zespołu Szkół Przyrodniczych 

w Głogowie. Były również piosenki, poezja 

o kwiatach, a wszystko w tonie radości, uśmie-

chu i dużego ruchu. Jak kwiaty to i taniec 

ludowy, prezentowany w przepięknych stro-

jach ludowych szlachty polskiej przez zespół 

tańca ludowego CIS Zespołu szkół Przyrod-

niczych. Mazur, krakowiak i polonez wkom-

ponowały się w kwiecisty wystrój i nastrój 

sali widowiskowej.

PPodczas święta zaprezentowano rozmaite 

kwiaty i rośliny ozdobne. Swoje produkty 

prezentowali producenci i handlowcy, którzy 

okazali się wrażliwymi na piękno i estetykę 

wytwórcami. Kompozycje kwiatowe i aran-

żacje wnętrz wzbudzały powszechny podziw 

wśród uczestników i zwiedzających. Sygnały 

myśliwskie i fanfary w trakcie imprezy pre-

zentował zespół Sygnałów Myśliwskich „Cie-

trzew” z Technikum Leśnego w Głogowie, 

Kwiaty były bohaterem tego dnia – polne, leśne, domowe i ogrodowe. Te kwitnące wiosną, latem i jesienią; jedno- 

i wielobarwne, roślin liściastych i iglastych. Kwiaty imieninowe, zaręczynowe, ślubne i te zwiastujące narodziny.

EUGENIUSZ WEZNER

Święto kwiatów
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Barwny, kolorowy
kwiatowy korowód przeszedł...

Barwny, kolorowy
kwiatowy korowód przeszedł...

...ulicami Głogowa ze Starego Miasta
sprzed Ratusza do hali widowiskowej

...ulicami Głogowa ze Starego Miasta
sprzed Ratusza do hali widowiskowej
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Polski Klub Ekologiczny – Okręg Dolnośląski we Wrocławiu zaprasza młodzież szkolną do udziału w konkursie foto-

graficznym nt. roślin inwazyjnych. Tematyka prac obejmuje rośliny inwazyjne, zbliżenia tych roślin, zajmowane siedliska, 

miejsca występowania, charakterystyczne cechy lub warunki, w których się one pojawiły. 

Termin nadsyłania zdjęć – 30 października 2008 r. listem zwykłym pod adresem: PKE OD, 50-345 Wrocław, ul. Czer-

wonego Krzyża 2/4. Prace konkursowe można też dostarczyć osobiście do biura Klubu (adres jak wyżej) – w przypadku 

nieobecności osób w lokalu Klubu, zamknięte koperty można zostawić na portierni. 

Wymogi dla prac konkursowych:

– zdjęcia o formacie 18 x 24 lub 20 x 25 cm na papierze błyszczącym, podpisane na odwrocie godłem (symbolem);

– ilość – do 3 zdjęć;

– w oddzielnej kopercie oznaczonej godłem (symbolem) należy podać: imię i nazwisko autora zdjęć, adres domowy, 

adres szkoły, nazwisko, telefon i e-mail opiekuna (wychowawcy).

Konkurs fotograficzny przeprowadzany jest w ramach projektu pt. „Zagrożenie roślinami inwazyjnymi”. Do udziału 

w konkursie zachęcamy przede wszystkim młodzież, która brała udział w projekcie na temat roślin inwazyjnych w roku 

2007 lub uczestniczy w nim w 2008 oraz jest zainteresowana fotografią artystyczną i dokumentacyjną. Zainteresowani 

konkursem mogą w biurze OD PKE otrzymać broszurę pt. „Rośliny inwazyjne Dolnego Śląska”. Przypominamy także, że 

w numerze 3/2007 „Zielonej Planety” znajduje się artykuł i kolorowa wkłada, poświęcone roślinom inwazyjnym.

Prace konkursowe oceni jury powołane przez Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PKE. Termin ogłoszenia wyników i wrę-

czenia nagród – na seminarium podsumowującym projekt w dniu 14 listopada 2008 r.

Konkurs fotograficzny!

fotoreportaż
na ostatniej stronie!

zwiastując nowe przedsięwzięcie lub nagra-

dzające laureatów. Częścią spinającą Świę-

to Kwiatów był koncert Cygańskiego Teatru 

Muzycznego „Terno” z Gorzowa. Romska 

muzyka i śpiew, cygańskie stroje i nietuzin-

kowa uroda artystów wprawiły uczestników 

święta w taneczny nastrój.

Święto Kwiatów zostało w Głogowie zor-

ganizowane po raz pierwszy. Jego inicjatorem 

była pani Teresa Karasek, a organizatorem 

– Zespół Szkół Przyrodniczych i członkowie 

Koła PKE w Głogowie. Patronatem honoro-

wym objęli święto poseł RP, władze powia-

tu i miasta. Medialnie święto obsługiwało 

Radio Elka, „Gazeta Lubuska”, „Tygodnik 

Głogowski” i Telewizja Master.

W święcie uczestniczyły liczne przed-

szkola, gimnazja, szkoły podstawowe i po-

nadgimnazjalne, rodziny i znajomi uczestni-

ków oraz wszyscy, którzy chcieli się zabawić 

w otoczeniu kwiatów i osób wrażliwych na 

ich piękno.

Święto zakończyła pani Teresa Karasek, 

przywołując słowa Jerzego Ludwika Kerna: 

„Szczególna to kwiatów cecha, że kwiat się 

zawsze uśmiecha”. Dlatego warto dziś za-

inicjowane święto wprowadzić do tradycji 

majowych, zurbanizowanego i nie zawsze 

uśmiechniętego społeczeństwa Głogowa.

MGR EUGENIUSZ WEZNER

KOŁO PKE W GŁOGOWIE

Świętowanie w hali widowiskowej to
m.in. występy zespołów dziecięcych...

Świętowanie w hali widowiskowej to
m.in. występy zespołów dziecięcych...

...ludowych, folklorystycznych
oraz inne imprezy artystyczne

...ludowych, folklorystycznych
oraz inne imprezy artystyczne
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Aby zmienić cokolwiek w sposobie myślenia lu-

dzi o środowisku należy zacząć od uświadomienia im, 

że sprawa ta bezpośrednio dotyczy każdego człowieka.

Al Gore

UCZESTNICY PROJEKTU

Projekt „50/50” realizowany jest przy 

współpracy Wydziału Edukacji Urzędu Miej-

skiego Miasta Wrocławia i dotowany przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kiedy 

cztery lata temu projekt rozpoczynał swoją 

działalność, do udziału przystąpiło 18 wro-

cławskich szkół. Od ubiegłego roku szkolne-

go 2006/2007 obszar projektu rozszerzył się 

na 5 powiatów regionu Dolina Baryczy, tak 

iż w minionym roku szkolnym 2007/2008 

w projekcie uczestniczyło łącznie 75 placówek 

edukacyjnych z Wrocławia i regionu Doliny 

Baryczy. Łącznie wzięło udział: 22 przed-

szkola, 25 szkół podstawowych, 16 gimna-

zjów i 12 szkół ponadgimnazjalnych.

Zainteresowanie projektem i zaangażowa-

nie jego uczestników w tym roku szkolnym 

było bardzo duże. Udało się wypracować sys-

tem, który pozwalał koordynatorowi dobrze 

prowadzić projekt o tak dużym zasięgu tery-

torialnym i tak dużej liczbie placówek edu-

kacyjnych, zróżnicowanych pod względem 

wiekowym, zasobu wiedzy i umiejętności.

CELE PROJEKTU 50/50

1. Oszczędzanie energii: 5–10% oszczęd-

ności zużycia energii poprzez podjęcie działań 

bezinwestycyjnych, głównie poprzez zmianę 

nawyków użytkowania energii.

2. Edukacja ekologiczna: popularyzacja 

świadomego, oszczędnego korzystania z ener-

gii i wody w szkołach poprzez praktyczne 

działanie uczniów.

3. Ochrona środowiska: zmniejszenie ob-

ciążenia środowiska emisją CO2.

ETAPY PROWADZENIA PROJEKTU

Po akcji informacyjnej OD PKE i Wydziału 

Edukacji UM w każdej placówce, która przy-

stąpiła do projektu, wyłoniona została grupa 

energetyczna. W jej skład weszli uczniowie, 

nauczyciele i pracownicy administracyjni. 

 Zadaniem każdej grupy energetycznej było 

systematyczne odczytywanie liczników zu-

życia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody 

i wysyłanie do Wydziału Edukacji UM i PKE 

OD pocztą elektroniczną comiesięcznych ra-

portów zużycia energii i wody w swojej szkole. 

Z różnych powodów nie wszystkim placówkom 

udawało się regularnie przysyłać sprawozdań. 

W dzisiejszych czasach ogólnoświatowym priorytetem wśród problemów środowiskowych Ziemi jest oszczędzanie 

energii. Również w Polsce trwa gorąca dyskusja na temat strategii energetycznej. Okręg Dolnośląski Polskiego 

Klubu Ekologicznego zakończył właśnie realizację IV edycji projektu edukacyjnego „50/50 – bezinwestycyjne oszczę-

dzanie energii w szkołach wrocławskich i Doliny Baryczy”. Realizowany od 2003 roku program jest skierowany do 

dzieci i młodzieży szkolnej różnych poziomów kształcenia. Dzięki niemu Polski Klub Ekologiczny trwale wpisuje się 

i wnosi znaczący wkład w naukę nad problem oszczędzania energii.

KRYSTYNA GANS

PROJEK T  50 / 50
BEZINWESTYCYJNE OSZCZĘDZANIE ENERGII

P O D S U M O W A N I E  I V  E D Y C J I
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Najmłodsi uczestnicy projektu
przygotowali ciekawą inscenizację

Najmłodsi uczestnicy projektu
przygotowali ciekawą inscenizację
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Najczęstszym problemem była dostępność do 

komputera, obsługa programu lub nieregular-

ne odczyty zużycia energii prowadzone przez 

firmy dokonujące odczytów.

W zakresie edukacji ekologicznej w szko-

łach prowadzono bardzo szeroko zakrojoną 

działalność edukacyjną poprzez praktyczne 

działania uczniów i nauczycieli, m.in. organi-

zowano „tygodnie energetyczne”, realizowano 

tematykę energetyczną na różnych lekcjach, 

przedstawiano prezentacje multimedialne itp. 

Na podstawie analizy pracy w ubiegłym roku 

w ścisłym gronie nauczycieli ustaliliśmy har-

monogram działań na poszczególne miesiące, 

podając propozycje pracy szczególnie waż-

ne dla 28 nowych placówek edukacyjnych. 

Ustalony został również podział pracy w tzw. 

blokach tematycznych. Ze względu na to, że 

uczestnikami były zarówno przedszkolaki jak 

i licealiści, inaczej pracowaliśmy w przed-

szkolach, a inne metody pracy wprowadzo-

no w szkołach podstawowych, gimnazjach 

i szkołach ponadgimnazjalnych. Wydaje się, 

że w tej sferze kształtowania świadomości 

i postaw proekologicznych osiągnięto bar-

dzo wiele. Przeprowadzono 15 szkoleniowych 

seminariów etapowych dla poszczególnych 

grup, na których przede wszystkim przed-

stawiano ogólną problematykę energetyczną 

Polski i świata, możliwości korzystania z róż-

nych źródeł energii, wskazywano alternatyw-

ne źródła energii oraz wymieniano poglądy 

i doświadczenia w pracy własnej poszczegól-

nych placówek. Organizowano wycieczki do 

zakładów, m.in. do magazynu gazu w Wierz-

chowicach, sortowni odpadów w Żmigrodzie 

oraz zwiedzano gospodarstwa, w których wy-

korzystuje się kolektory słoneczne.

Myślą wspólną i ideą przewodnią dla 

wszystkich uczestników projektu „50/50” 

było oszczędne korzystanie z energii i wody. 

Dlatego też dla wszystkich uczestników ogło-

szono konkurs pt. „Energia – oszczędzam i uczę 

oszczędzać”. Zaplanowano prezentację prac 

konkursowych w szkołach macierzystych i na 

Politechnice Wrocławskiej oraz dwa ekospot-

kania integracyjne – rejs statkiem po Odrze 

dla uczniów i dla przedszkolaków „Ekospot-

kanie u bocianów” w Dunkowej koło Mili-

cza. Konkurs o energii obejmował następu-

jące kategorie: plakat (w różnych przedzia-

łach wiekowych), prezentacja multimedial-

na, przedstawienie lub inscenizacja, fraszka 

lub wiersz, piktogram, ulotka, gazetka, film 

lub inne formy.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Zainteresowanie konkursem „Energia 

– oszczędzam i uczę oszczędzać” przerosło 

oczekiwania organizatorów. W sumie wpłynęło 

ponad 600 prac, z których wyłoniono najlep-

sze. Nagrody wręczono na spotkaniach pod-

sumowujących projekt, tj. 9 czerwca 2008 r. 

w Sułowie koło Milicza i 10 czerwca 2008 r. 

we Wrocławiu w Zespole Szkół Nr 25 oraz 

19 czerwca 2008 r. w Zespole Szkół Nr 6.

Najwięcej prac zaprezentowano w kate-

gorii plakat, prezentacja multimedialna, ga-

zetka, ulotka, piktogram. Bardzo ciekawe 

i pomysłowe były scenariusze inscenizacji, 

zwłaszcza przedszkolaków i szkół podstawo-

wych. Wśród starszej młodzieży dominowały 

prezentacje multimedialne, własne pomysły 

np. kalendarz, urządzenia techniczne, a tak-

że film, profesjonalnie przygotowany przez 

uczniów liceum.

Wszystkie wyróżnione prace nagrodzono 

cennymi nagrodami książkowymi i rzeczowy-

mi. Były to m.in. odtwarzacze MP3, pamięci 

przenośne 4 GB i 2 GB, lampy solarne, ekolo-

giczne torby lniane, albumy i książki o tematy-

ce przyrodniczej. Ponadto każdy koordynator 

i dyrektor placówki otrzymał dyplom uczest-

nictwa w projekcie „50/50 – bezinwestycyjne 

oszczędzanie energii”. Wyróżnieni koordyna-

torzy, oprócz dyplomów, otrzymali również 

cenne nagrody rzeczowe, a Wydział Edukacji 

Urzędu Miejskiego ufundował dla wyróżnio-

nych placówek nagrody finansowe.

W zakończonej IV edycji projektu w roku 

szkolnym 2007/2008 najlepsze wyniki w re-

alizacji projektu uzyskały następujące pla-

cówki:

1. W grupie przedszkoli: Przedszkole Nr 126, 

Przedszkole Nr 141, Przedszkole Nr 148.

2. W grupie szkół podstawowych: Szko-

ła Podstawowa Nr 46, Szkoła Podstawowa 

Nr 18.

3. W grupie gimnazjów: Gimnazjum Nr 8, 

Gimnazjum Nr 13, Gimnazjum Nr 4.

4. W grupie szkół ponadgimnazjanych: 

IV Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół 

Nr 18.

EFEKTY PROJEKTU

Projekt „50/50 – bezinwestycyjne oszczę-

dzanie energii” jest przedsięwzięciem nie-

zwykle ważnym i potrzebnym młodzieży dla 

kształtowania zasad i nabywania nawyków 

oszczędzania oraz jasnego sprecyzowania sta-

nowiska w kwestii zużycia energii. Kształto-

wanie nawyków i wiedzy w zakresie zużycia 

energii jest tym ważniejsze, że w ostatnim 

czasie spotyka się z tym problemem w prasie 

i innych mediach, które przedstawiają różne 

oceny w zależności od sponsorującego lobby. 

Ponadto, w tym roku rząd ma podjąć decyzję 

o strategii energetycznej dla Polski. Rozważa 

się budowę elektrowni atomowej.

Dla młodego człowieka i jego rodziny waż-

ne są kryteria wyboru źródeł energii i ca-

łej gamy sprzętu gospodarstwa domowego. 

Ważnym jest ocena i umiejętność obliczania 

kosztów zużycia energii, co daje zaoszczę-

dzone konkretne pieniądze.

Projekt „50/50” ma też ważny wymiar 

psychologiczno-pedagogiczny, gdyż uczy 

współpracy, zrozumienia i nawiązywania 

kontaktów przez uczniów, a także pracy w ze-

spole. Uczniowie przekonali się, że zdobytą 

na lekcjach fizyki, matematyki, chemii czy 

biologii wiedzę i umiejętności mogą dobrze 

wykorzystać dla siebie z zyskiem finanso-

wym oraz przekazać innym w środowisku 

lokalnym. Uczniowie przekonali się, że prze-

strzeganie najprostszych zasad oszczędzania 

prądu, energii cieplnej i wody opłaca się, jest 

policzalne i odczuwalne finansowo.

Program „50/50” dał ponadto możliwość 

badania najważniejszych problemów środo-

wiskowych Ziemi oraz wpłynął na postawy 

proekologiczne jego uczestników. Każdy, wno-

sząc swój wkład poprzez oszczędność w zu-

życiu energii, przyczynił się bezpośrednio do 

zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w skali 

globalnej, co dało znaczący wkład w ochronę 

środowiska i wymierny efekt ekonomiczny.

Zachęcamy wszystkich, aby włączyli się 

do aktywnego uczestnictwa w ochronę śro-

dowiska naturalnego. Zachęcamy do naśla-

dowania tych, którzy pracują już w projekcie 

– to się opłaca!

MGR KRYSTYNA GANS

KOORDYNATOR PROJEKTU, PKE OD
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Nieco historii

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich 

był pierwszym polskim produktem zgłoszo-

nym do Brukseli. Było to 18 lutego 2005 r. 

Później wystartowały, wsparte dużym lob-

bingiem, bryndza i oscypek. Miały łatwiej, 

gdyż miód przecierał szlaki procedur admi-

nistracyjnych.

Inicjatywa wyszła od Okręgu Dolnoślą-

skiego Polskiego Klubu Ekologicznego. Re-

alizowaliśmy wtedy, we współpracy z Fun-

dacją Euronatur z Bonn i wsparciu finanso-

wym Deutsche Bundesstiftung Umwelt, pro-

jekt pt. „Wspieranie lokalnej Agendy 21”, 

składający się z dwóch części – energe-

tycznej i rolniczej. Właśnie w ramach 

tej drugiej zorganizowaliśmy 16 marca 

2004 r. seminarium na temat produktu 

regionalnego – miodu wrzosowego z Bo-

rów Dolnośląskich. Tytuł seminarium był 

nieco długi, ale pozwalał ukierunkować 

dyskusję: „Zasady i kryteria wytwarza-

nia produktu regionalnego – miód wrzo-

sowy z Borów Dolnośląskich”.

PKE zorganizował seminarium we 

współpracy z Regionalnym Centrum Do-

radztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów 

Wiejskich oraz Regionalnym Związkiem 

Pszczelarzy we Wrocławiu. Referaty na 

seminarium przygotowali przyrodnicy, 

leśnicy, lekarze weterynarii, pszczela-

rze, doradcy rolni oraz przedstawiciele 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Na sali najwięcej było oczywiście pszczelarzy, 

gdyż najbardziej zależało nam na pozyska-

niu do współpracy tego właśnie środowiska. 

Program seminarium dotyczył zdefiniowania 

geograficznego i historycznego Borów Dolno-

śląskich oraz ich charakterystyki ze względu 

na możliwości pozyskiwania miodu, który 

mógłby stać się urzędowo uznanym produk-

tem regionalnym. Omawiane były także histo-

ria bartnictwa w tym regionie, zasady prze-

strzegania procedur wytwarzania produktu 

regionalnego, kontroli procesu wytwarzania 

i identyfikacji produktu regionalnego. Dzięki 

seminarium wielu pszczelarzy uzyskało do-

datkową wiedzę o regionie i jego walorach 

oraz włączyło się czynnie do prac nad opra-

cowaniem zagadnień, potrzebnych informacji 

i ustaleń do złożenia wniosku o rejestrację 

w Komisji Europejskiej.

Formalnie wniosek o rejestrację oznacze-

nia geograficznego złożył 27 sierpnia 2004 r. 

do urzędu patentowego Rzeczypospolitej 

Polskiej w Warszawie Regionalny Związek 

Pszczelarzy we Wrocławiu. Do urzędu pa-

tentowego, gdyż dopiero 17 grudnia 2004 r. 

weszła w życie ustawa o rejestracji i ochronie 

nazw i oznaczeń produktów rolnych i środ-

ków spożywczych oraz o produktach trady-

cyjnych. (Dz.U. 2004, nr 10, poz. 68). 

Upoważniała ona ministra rolnictwa do 

przyjmowania, oceny i przekazywania 

do Komisji Europejskiej wniosków z re-

jestracją nazw, pochodzenia produktów 

żywnościowych i oznaczeń geograficz-

nych. Dla rozwiania wątpliwości warto 

przypomnieć, że do urzędu patentowego, 

jako drugi produkt z Polski, zgłoszono 

8 listopada 2004 r. oscypek, a 19 stycznia 

2005 r. – bryndzę podhalańską.

Najpierw na miodzie, a później na 

bryndzy i oscypku przećwiczono pro-

cedurę uzupełniania wniosków (robił to 

Związek Pszczelarzy i PKE), zgłasza-

nia zastrzeżeń i wysyłania do Komisji 

Europejskiej. Mamy więc satysfakcję 

przetarcia szlaku i sukcesu, jakim jest 

uznanie polskiego produktu z Dolnego 

Śląska w całej Europie.

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Miodowy sukces
W Dzienniku Urzędowym UE 30 maja 2008 r. ukazało się Rozporządzenie Komisji nr 483/2008, 

 rejestrujące Chronione Oznaczenie Geograficzne „Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich”, złożone 

przez Polskę. Rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich 

i wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Oznacza 

to, że od 19 czerwca trzeci polski produkt regionalny uzyskał prawo do stosowania prestiżowego znaku „Chronio-

ne Oznaczenie Geograficzne”. Przed miodem, z polskich produktów, taki znak uzyskały bryndza i oscypek.
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Czysty, zdrowy miód

Wrzosowiska w Polsce znajdują się 

w puszczach Augustowskiej, Myszyniec-

kiej, Pilskiej i Sandomierskiej, Borach Tu-

cholskich i Borach Dolnośląskich. Wrzoso-

wiska tworzą przeważnie dolne piętro lasu 

i rosną w cieniu. Tylko w Borach Dolnoślą-

skich, a szczególnie na poligonach w Świę-

toszowie i Przemkowie, występują zwarte 

wrzosowiska na otwartej przestrzeni o po-

wierzchni około 10 tys. ha. Tereny są dobrze 

nasłonecznione, co gwarantuje obfite nekta-

rowanie. Na terenie borów jest ekstensyw-

na gospodarka rolna, znaczne odległości od 

aglomeracji miejskich i przemysłowych oraz 

szlaków komunikacyjnych, a nawet ze wzglę-

du na niewielkie ilości drzew i niewypały 

wojskowe, nie jest prowadzona gospodarka 

leśna. Te czynniki powodują, że z tak czy-

stego środowiska pozyskuje się wyjątkowo 

czysty miód. W zasięgu efektywnego lotu 

pszczół, około 2 km od miejsca ustawienia 

uli, nie występują uprawy rolne i miód nie 

ma znacznych domieszek z innych upraw. 

Miód wrzosowy z borów Dolnośląskich wy-

różnia się spośród innych miodów najwyższą 

ilością przewodniego (służy do identyfika-

cji!) pyłku wrzosowego nawet do 80%, gdy 

inne miody wrzosowe mają poniżej 50% 

tego pyłku. W miodzie tym występują też 

charakterystyczne pyłki dziko rosnących 

roślin kwitnących równolegle z wrzosami, 

jak wierzbówka, kiprzyca, wiązówka błot-

na, nawłoć kanadyjska i zwyczajna, trybula, 

rośliny trędownikowate i krzyżowe.

Miód ma konsystencję gęstego, galare-

towatego żelu. Krystalizuje się średnioziar-

niście i ma barwę bursztynowo-herbacianą. 

Smak miodu jest mało słodki, czasem lek-

ko kwaskowaty, ma mocny aromat podobny 

do zapachu wrzosów. Miód działa dodatnio 

przy ostrym i przewlekłym zapaleniu nerek, 

zapaleniu pęcherza moczowego i w kami-

cy nerkowej. Duża zawartość proliny (około 

500 mg w kilogramie miodu wrzosowego) 

może być wykorzystywana w profilaktyce 

i leczeniu choroby Alzheimera. Polipeptyd 

ten posiada właściwości immunoregulacyjne, 

hamuje tworzenie złogów amyloidu (białka 

odkładającego się w mózgu osób chorych na 

chorobę Alzheimera). Potwierdzono też do-

świadczalnie wpływ proliny na polepszenie 

funkcji pamięci u ludzi. Miód wrzosowy za-

lecany jest na schorzenia prostaty, w stanach 

zapalnych jelit i biegunkach oraz w stanach 

zapalnych jamy ustnej i gardła.

Miód w szerszym kontekście

Uznanie miodu wrzosowego z Dolnego 

Śląska przez Komisję Europejską jest niewąt-

pliwym sukcesem i stanowi dobry przykład 

inicjatywy Polskiego Klubu Ekologicznego 

we współpracy z Dolnośląskim Związkiem 

Pszczelarzy w realizacji projektu wpisują-

cego się w potrzeby szerszej strategii Unii 

Europejskiej, jaką są programy rolnośrodowi-

skowe. W programach tych dużą rolę odgrywa 

promocja produktów lokalnych, zagrożonych 

powszechną latyfundyzacją rolnictwa i ma-

sowego przetwórstwa. Objęcie ochroną pro-

duktu regionalnego czyni go bardziej atrak-

cyjnym, wyróżnionym i promuje walory śro-

dowiska, z którego pochodzi. Fakt wypromo-

wania miodu przez organizacje pozarządowe 

daje podstawę do partnerskiej współpracy ze 

strukturami samorządowym i państwowymi 

– dla wspólnego dobra.

DR INŻ. AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Zatrzymane w obiektywie...

Wrzosy 
i 

wrzosowiska...
fot. Aureliusz Mikłaszewski

fot. Krystyna Haladyn
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CCzekam na autobus MPK. Stoję tu już około godziny, z czego wy-

nika, że trzy kolejne kursy „wypadły” z planu. Z minuty na minu-

tę tracę cierpliwość i przekonanie, że dobrze zrobiłam, zostawiając 

auto w domu. Jazda samochodem staje się coraz mniej atrakcyjna, 

bo oprócz stania w korkach spowodowanych remontami ulic, bardzo 

trudno znaleźć nawet płatne miejsce do zaparkowania. Zamiast więc 

spalać dodatkowe ilości drożejącego paliwa postanowiłam, że przy-

najmniej w czasie wakacji będę jeździć po mieście autobusami.

Stoję więc nie w korku ulicznym, ale w tłoku na przystanku 

i wdycham spaliny z otaczających nas z każdej strony samochodów. 

Coraz bardziej żałuję swojej decyzji, bo w samochodzie przynajm-

niej słuchałabym muzyki, a tu słyszę, zakropione niecenzuralnymi 

ozdobnikami, pomstowania czekających na autobus. Nie bez zazdro-

ści patrzę też na auta z pozamykanymi oknami, wyobrażając sobie 

panujący w nich chłodek. Jestem zdziwiona, z jak niewielu aut wy-

stają jakieś łokcie. Zakładając, że w tak wściekły upał, jak dzisiaj, 

nikt nie zamyka okien ot tak sobie, zaczynam liczyć auta mijające 

przystanek bez klimatyzacji. I nie mogę się nadziwić, bo nie przy-

puszczałam, że tak dobrze się nam powodzi! Do niedawna klima-

tyzacja w aucie była niemałym luksusem, a tu, proszę, jeżdżą sobie 

rodacy i gwiżdżą na globalne ocieplenie.

Gdy pierwszy raz poleciałam za ocean, do głowy mi nie przyszło, 

że tak szybko nasz kraj zaleją, już wtedy wszechobecne w USA, kli-

matyzatory, nawilżacze i inne urządzenia chłodnicze. Nie mogłam się 

nadziwić, że tam zużycie energii elektrycznej latem jest wyższe niż 

w zimie! Zrozumiałam to dopiero będąc w Nowej Anglii, w czasie 

upalnego lata. Ale ja się wciąż czemuś dziwię, więc i wtedy zastana-

wiałam się, dlaczego w salach, gdzie przesiadywaliśmy na różnych 

seminariach, jest tak zimno, że... trzeba otworzyć okno...

PPrzypomniało mi się to niedawno w jednym z banków.  Weszłam 

do środka rozgrzana do czerwoności, a tam przywitała mnie „na 

max” włączona klimatyzacja. Nie dość, że odczułam dotkliwe zim-

no, to to zimno „głaskało” mnie ze wszystkich możliwych stron, su-

sząc swym lodowatym strumieniem moje spocone ciało. Uciekłam, 

nie załatwiwszy sprawy, ale zaczęłam się zastanawiać nad logiką 

takiego radykalnego chłodzenia. I jedyne co w moim przekonaniu 

je wyjaśnia, to błędne rozumienie pewnych zaleceń sanitarnych, 

jakie związane są z rozwojem legionelli, bakterii odpowiedzialnej 

 za tzw. chorobę legionistów.

Ta ruchliwa i urzęsiona gramm-ujemna pałeczka umiłowała so-

bie rozmaite instalacje wodne, zwłaszcza nawilżacze i klimatyza-

cję. Lubi miejsca ciepłe i ciemne. Bywa szczególnie niebezpieczna 

w hotelach i szpitalach, gdzie może dojść do masowych zachorowań. 

Przyłapano ją na gorącym uczynku w stanie Filadelfia w 1976 roku, 

gdzie spowodowała zachorowanie niemal wszystkich mieszkańców 

jednego z luksusowych hoteli, z których wielu zmarło na ciężko po-

wikłane zapalenie płuc. Byli nimi amerykańscy legioniści-weterani, 

stąd nazwa bakterii. Wcześniej też powodowała zachorowania, ale 

że ich objawy są podobne do grypy z powikłaniami żołądkowymi, 

a legionella była nieznana, nie potrafiono tych zachorowań właści-

wie zdiagnozować.

O ironio, odkąd nasze hotele zaczęły zdobywać rangę luksuso-

wych, oprócz uprzyjemniających pobyt nowości pojawiła się i cho-

roba legionistów. Służby sanitarne starają się nas chronić różnymi 

przepisami, jak np. obowiązkiem utrzymywania w instalacjach wod-

nych takiej temperatury, jaka nie sprzyja legionelli. Zimna woda nie 

może mieć więcej niż 20 stopni Celsjusza, a ciepła musi mieć po-

wyżej 55 stopni. Tylko, jeśli na zewnątrz temperatura przekracza 

30 stopni, jak bywa we Wrocławiu coraz częściej, a my wejdziemy 

gdzieś, gdzie wieje na nas wiatr o temperaturze kilkanaście stopni 

niższej, zamiast choroby legionistów złapać możemy zwykłe zapa-

lenie płuc albo korzonków nerwowych.

DR MARIA KUŹNIARZ

LUKSUS-„KLIMA” 
i  choroba  legionistów

MARIA KUŹNIARZ
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Koło Miejskie we Wrocławiu (I) – prezes dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
tel. 0-71 347 14 45, ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50-345 Wrocław, boguslaw.wojtyszyn@pwr.wroc.pl

Koło „Feniks” w Pęgowie (II) – prezes inż. Leszek Olbiński
tel. 0-501 485 933, Pęgów, ul. Wypoczynkowa 10, 55-120 Oborniki Śląskie, leszekfx@poczta.onet.pl
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Koło „Zielony Muchobór” (IV) – prezes Marianna K. Gidaszewska
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Koło w Bielawie (XI) – prezes dr inż. Iwona Chełmecka
tel. 0-74 834 40 39, os. Włókniarzy 18/8, 58-260 Bielawa, iwona.chelmecka@op.pl

Koło przy Uniwersytecie Wrocławskim (XII) – prezes prof. dr hab. Ewa Bylińska
tel. 0-71 322 86 14, ul. Kanonia 6/8 (Instytut Biologii Roślin), 50-328 Wrocław,
bylinske@biol.uni.wroc.pl

Koło w Legnicy (XIV) – prezes mgr inż. Eugenia Rurak
tel. 0-76 855 04 18, ul. Pomorska 19, 59-220 Legnica

Koło przy Politechnice Wrocławskiej (XV) – prezes dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
tel. 0-71 347 14 14, ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50-345 Wrocław, klub@eko.wroc.pl

Koło „Knieja” w Skokowej (XVI) – prezes Zbigniew Nawojczyk
tel. 0-71 312 65 25, 0-601 554 223, ul. Dworcowa 1, 55-110 Prusice

Koło przy NOT we Wrocławiu (XVII) – prezes mgr Dawid Golec
tel. 0-71 347 14 44, ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50-345 Wrocław

Koło „Fundacja” w Legnicy (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 Henryk Słotwiński
tel. 0-76 819 65 12, ul. Samorządowa 4c/8, 59-225 Chojnów, e-mail: slotwinskiH@op.pl

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, e-mail: stanislaw.glonek@wp.pl

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, 
e-mail: magda_kruszelnicka@wp.pl

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI 
POLSKIEGO KLUBU 
EKOLOGICZNEGO

ul. marsz. J. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
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http://www.ekoklub.wroclaw.pl/
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BIURO ZARZĄDU OD PKE
ul. Czerwonego Krzyża 2/4, Wrocław

czynne jest we wtorki i czwartki 
w godzinach od 1630 do 1930
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