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Aktualnoci z Polski i wiata
Zwierzêta: K³opoty wyspowych lisków
Pismo Science z 27 listopada opublikowa³o pracê
dotycz¹c¹ lisów zamieszkuj¹cych Channel Islands u
wybrze¿y Kalifornii. Okazuje siê, ¿e by uchroniæ lisa,
trzeba zabiæ or³y przednie, które zasiedli³y wyspê.
Sytuacja lisów uleg³a pogorszeniu, gdy wyspy zasiedli³y drapie¿ne ptaki. Ptaki przyci¹gnê³a obecnoæ
smacznych wiñ z gatunku Sus scrofa. Jednak winie nie s¹ jedynym po¿ywieniem or³ów, lisy równie¿
s¹ smakowitym k¹skiem ptaków, co spowodowa³o,
¿e populacja ssaków zmniejszy³a siê ponad dziesiêciokrotnie. Badacze postanowili zatem od³owiæ i przenieæ ptaki, jednak czêæ or³ów pozosta³a. Teraz ekolodzy próbuj¹ usun¹æ z wysp winie - g³ówne ród³o
po¿ywienia or³ów. Najnowsze badania Francka Courchampa z Universite Paris-Sud dowodz¹, ¿e i tak
w ci¹gu kilku lat ptaki te ca³kowicie zjedz¹ populacjê
lisów. Jedynym wyjciem wydaje siê zabicie chronionych or³ów. Coraz czêciej mamy do czynienia z sytuacjami kiedy, aby uchroniæ jeden gatunek, nale¿y
powiêciæ inny.
ród³o: www.gazeta.pl/nauka/
Ten problem zosta³ równie¿ poruszony w wietnej
ksi¹¿ce Ostatnia okazja by ujrzeæ Douglasa Adamsa, Marka Cawardinea. Recenzja ksi¹¿ki w dziale
publikacje.

Zwierzêta: Wieloryby umieraj¹ na pla¿y
Coraz czêciej docieraj¹ do nas informacje o wielorybach czy delfinach, które umieraj¹ na pla¿ach czy
mieliznach. Pod koniec listopada znów 36 tych ogromnych zwierz¹t utknê³o na pla¿y w St. Martin na Karaibach. Nie uda³o siê ich uratowaæ, zdech³y, zanim ludzie zdo³ali zepchn¹æ je do wody. Naukowcy sugeruj¹, ¿e winne s¹ tu wojskowe sonary. We wrzeniu
zesz³ego roku 14 waleni wyp³ynê³o na brzeg i wkrótce po¿egna³o siê z ¿yciem na pla¿ach Fuerteventura

i Lanzarote na Wyspach Kanaryjskich. Zwierzêta zaczê³y pojawiaæ siê przy brzegu jakie cztery godziny
po uruchomieniu sonara redniej czêstotliwoci, wykorzystywanego podczas æwiczeñ floty NATO. Hiszpañskie dowództwo floty, na probê miejscowych
w³adz, przerwa³o wtedy æwiczenia, by nie nara¿aæ
¿ycia innych obecnych w okolicy zwierz¹t. [www.radio.com.pl, Agnieszka Pollo, Ekspres Naukowy]
Uczeni na ³amach Nature przestrzegaj¹ zbyt czêstym stosowaniem sonarów o du¿ej mocy, gdy¿ wywo³uje ona chorobê dekompresyjn¹ u zdezorientownych morskich ssaków.
Zwierzêta te ustalaj¹ swe po³o¿enie za pomoc¹ hydrolokacji, u¿ywaj¹c infra- lub ultradwiêków. Coraz
czêciej zdarza siê jednak, ¿e ich system nas³uchu
jest zak³ócany, np. przez sonary lub odg³osy okrêtów
podwodnych. Wtedy zamiast p³yn¹æ w stronê g³êbin,
l¹duj¹ na mielinie i gin¹. [www.gazeta.pl/nauka/]

Zwierzêta: To nie cz³owiek wybi³ konie
w Ameryce Pó³nocnej
To nie cz³owiek doprowadzi³ 12,5 tys. lat temu do
wyginiêcia koni w Ameryce Pó³nocnej - twierdzi w
Nature paleontolog Dale Guthrie z Uniwersytetu Alaski (USA). Dlaczego zatem zniknê³y? Uczony win¹
obarcza zmiany klimatyczne. Jego zdaniem, jedna
grupa koni wymar³a ok. 31 tys. lat temu z powodu
szybkiego och³odzenia siê klimatu, natomiast druga
grupa, bli¿ej zwi¹zana z naszym tarpanem, przetrwa³a
a¿ do okresu sprzed 13-12,5 tys. lat, kiedy to w Ameryce Pó³nocnej zniknê³y trawy. - To by³o przyczyn¹
wyginiêcia tych cile trawo¿ernych ssaków. Cz³owiek
pojawi³ siê trochê póniej. Najciekawsze jest to, ¿e
tu¿ przed wymarciem konie te by³y wyranie mniejsze od swoich poprzedników - zauwa¿a Guthrie.
(miko)
¯ród³o: www.gazeta.pl

Zwierzêta: Azyl dla zwierz¹t
Jedyny w Polsce azyl dla zwierz¹t odebranych przemytnikom powsta³ we wroc³awskim ogrodzie zoologicznym. Od rody przemycane zwierzêta mog¹ ju¿
zamieszkaæ w powojennym budynku wyremontowanym i przebudowanym za ponad milion z³otych. Rocznie tylko na Dolnym l¹sku celnicy wykrywaj¹ od kilkudziesiêciu do kilkuset przypadków przemytu zwierz¹t. Gdyby nie wroc³awski ogród zoologiczny zwierzêtami przechwyconymi na zachodniej i po³udniowej granicy musieliby zajmowaæ siê sami celnicy. Od
teraz zwierzêta znalezione u przemytników bêd¹ mia³y
swoje miejsce. Pierwszych przemycanych zwierz¹t
pracownicy ZOO spodziewaj¹ siê ju¿ przed wiêtami. Wtedy do Polski przywozi siê egotyczne prezenty.
ród³o: www.ppr.pl
Wiêcej o zwierzêtach egzotycznych sprowadzanych
nielegalnie do Polski przeczytaæ mo¿na w internecie
na stronie www.cites.pl

Technologie: Plastiki pod presj¹
Now¹ klasê plastików, które mog¹ byæ ³atwo recyklingowane, opisuje na ³amach Nature zespó³ Anne
M. Mayes z Massachusetts Institute of Technology w
USA. Zbudowana jest z dwóch polimerów, które miêkn¹ pod wysokim cinieniem. Plastikom mo¿na nadaæ
dowolny kszta³t za pomoc¹ hydraulicznej prasy, a
wykonane z niego produkty mog¹ po zu¿yciu trafiæ z
powrotem do fabryki. Zw³aszcza, ¿e naukowcy nie
dostrzegli, by wielokrotny recykling je os³abia³ lub
uszkadza³. (pioc)
¯ród³o: www.gazeta.pl

Przyroda: Kolejka znów w kolejce
Prawdopodobnie ekologom po raz kolejny uda³o siê
pokrzy¿owaæ szyki niszczycielom tatrzañskiej przyrody. Dziêki wytê¿onej pracy kilku organizacji (m.in.
Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego, Ligi Ochrony Przyrody,
Towarzystwa na rzecz Ziemi) jest szansa, ¿e znów
zostanie przesuniêta w czasie zgoda na tzw. modernizacjê kolejki linowej na Kasprowy Wierch.
Przeciwko tej inwestycji ekolodzy protestuj¹ od lat,
oponuj¹c przeciw planom zwiêkszenia przepustowoci kolejki ze 180 do 360 osób na godzinê. Ich zdaniem, a tak¿e wg opinii najwybitniejszych polskich
naukowców-przyrodników, taka zmiana przepustowoci doprowadzi do dalszej degradacji bardzo cennej
przyrody Tatrzañskiego Parku Narodowego, która ju¿
w tej chwili jest ponad miarê eksploatowana przez
po³¹czone si³y samorz¹dów lokalnych i lobby narciarskiego (zw³aszcza przez administruj¹c¹ kolejk¹ firmê Polskie Koleje Linowe), wobec ¿¹dañ których
bardzo spolegliwa jest w dodatku dyrekcja TPN pod
wodz¹ Paw³a Skawiñskiego, mianowanego dyrektorem parku po skandalicznym odwo³aniu dyr. Wojciecha G¹sienicy-Byrcyna 3 lata temu. Ekologom po raz
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kolejny uda³o siê odwlec moment rozpoczêcia rozbudowy kolejki na Kasprowy. Tym razem we wniosku do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego
obroñcy przyrody wskazali liczne b³êdy i uchybienia
projektu inwestycji, co prawdopodobnie oznacza, i¿
planowane na wiosnê roku 2004 inwestycje zostan¹
prze³o¿one o minimum kolejnych 12 miesiêcy. W ten
sposób zyska siê kolejny rok na nag³onienie samego pomys³u tej barbarzyñskiej inwestycji.
Tylko w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy apel przeciwko
rozbudowie kolejki podpisa³o na wniosek Pracowni
na rzecz Wszystkich Istot 105 profesorów polskich
wy¿szych uczelni, w tym najwybitniejsi krajowi przyrodnicy i znawcy tatrzañskiej przyrody. W lipcu 2002
r. mia³a z kolei miejsce blokada kolejki na Kasprowy
przeprowadzona przez kilkudziesiêciu ekologów z
Polski, S³owacji i Anglii (brali w niej udzia³ m.in. dwaj
redaktorzy Obywatela, którzy za udzia³ w tej akcji
stanêli przed s¹dem i zostali skazani na karê grzywny).
Dziêki wysi³kom ekologów o ca³ym problemie powsta³o kilkadziesi¹t artyku³ów prasowych, audycji telewizyjnych i radiowych. Teraz zyskano kolejnych 12 miesiêcy, w czasie których odbêd¹ siê kolejne akcje, prowadz¹ce, miejmy nadziejê, do storpedowania planów
zniszczenia jednego z najcenniejszych obszarów
przyrodniczych w Polsce.
ród³o: www.obywatel.org.pl

Klimat: Co stanie siê z porozumieniem
z Kioto?
Na pocz¹tku grudnia dowiedzielimy siê, i¿ Rosja nie
ratyfikuje porozumienia z Kioto. Informacjê tê przekaza³ Andriej Illarionow, bliski wspó³pracownik prezydenta Putina. Decyzja ta spowoduje najprawdopodobniej fiasko podpisanego w 1997 r. porozumienia
dot. redukcji emisji gazów cieplarnianych na wiecie.
Dotychczas porozumienie ratyfikowa³o nieca³e 100
krajów (w tym Polska). Nak³ada ono na sygnatariuszy obowi¹zek zredukowania do 2012 r. emisji gazów cieplarnianych do 94,5 proc. poziomu z 1990 r.
Jak donosi Gazeta Wybiorcza zdaniem przyt³aczaj¹cej wiêkszoci uczonych, gazy cieplarniane - przede
wszystkim dwutlenek wêgla - powoduj¹ stopniowy
wzrost rednich temperatur na Ziemi: w zesz³ym stuleciu wzros³y one o 0,7 st. C, w przysz³ym - maj¹ siêgn¹æ nawet 3-4 st. C. Grozi to wielkimi zmianami klimatu i licznymi klêskami naturalnymi - którym porozumienie z Kioto mia³o zapobiec. ¯eby umowa wesz³a w ¿ycie, musz¹ j¹ ratyfikowaæ kraje odpowiedzialne za 55 proc. emisji gazów cieplarnianych (sygnatariusze zebrali dotychczas tylko 44,2 proc.). Poniewa¿ Stany Zjednoczone (36 proc. emisji) odrzucaj¹ Kioto zdecydowanie, zdanie Rosji (17,4 proc.)
ma rozstrzygaj¹ce znaczenie.
Chocia¿ przemys³ w Rosji emituje do atmosfery o 30%
mniej gazów cieplarnianych ni¿ przez rozpadem
ZSRR, to jednak emisja ronie. Wed³ug Illarionowa
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porozumienie z Kioto nak³ada zbyt du¿e ograniczenia, uniemo¿liwiaj¹ce rozwój przemys³u, a celem rz¹du rosyjskiego jest podwojenie produktu krajowego
brutto do 2100 r.
ród³o: www.gazeta.pl/nauka/

Klimat: Cz³owiek zmienia klimat od 8
tys. lat
Ludzie zaczêli pracowaæ na zmiany klimatu ju¿
osiem tysiêcy lat temu - na d³ugo przed rewolucj¹
przemys³ow¹ - oznajmi³ klimatolog amerykañski w
czasie dorocznego spotkania Amerykañskiej Unii
Geofizycznej w San Francisco. Informacja pochodzi
z serwisu „Nature”.
Powszechne przygotowywanie ziemi pod uprawy oraz
irygacja na potrzeby rolnictwa uwalnia du¿e iloci gazów cieplarnianych do atmosfery - twierdzi William
Ruddiman z Uniwersytetu Virginii w Charlottesville.
Jego zdaniem, do czasu rewolucji przemys³owej aktywnoæ ludzi podnios³a temperatury globalne rednio o 0,8 st. C, a na du¿ych szerokociach geograficznych nawet o 2 st. C., co wystarczy³oby, aby przeciwstawiæ siê nawet epoce lodowcowej. Wed³ug Ruddimana, gdyby nie by³o przedindustrialnych emisji
gazów cieplarnianych, to na du¿ych szerokociach
geograficznych wspó³czesne zimy by³yby rednio
nawet o 7 st. C ch³odniejsze ni¿ s¹ obecnie. Stê¿enia
gazów cieplarnianych w atmosferze zmieniaj¹ siê
cyklicznie - przypomina badacz. Ma³e zmiany orbity
Ziemi wp³ywaj¹ na iloæ promieniowania s³onecznego, jakie dociera do planety. Siêgaj¹ce 400 tys. lat
wstecz informacje o tych cyklach (uzyskiwane z badañ rdzeni lodowych) sugeruj¹, ¿e stê¿enia dwutlenku wêgla i metanu powinny by³y przez ostatnie 10
tys. lat systematycznie spadaæ. Tymczasem przez 8
tys. lat stê¿enie dwutlenku wêgla wzrasta³o, a przez
5 tys. lat przybywa³o w atmosferze metanu - dowodzi
Ruddiman podkrelaj¹c, ¿e niemal z pewnoci¹
zmiany te nie s¹ naturalne. Bardziej intensywne promieniowanie s³oneczne, jakie zdarza siê co 22 tys.
lat, naukowcy powi¹zali z silniejszymi monsunami,
które z kolei sprzyjaj¹ powstawaniu wiêkszej iloci
bagien. Gnicie bagiennej rolinnoci uwalnia metan
do atmosfery. Metan atmosferyczny osi¹gn¹³ sw¹
ostatni¹ najwiêksz¹ koncentracjê 11 tys. lat temu i
od tej pory powinien spadaæ razem z os³abieniem
promieniowania s³onecznego - dowodzi Ruddiman.
Badacz sugeruje, i¿ odwrócenie naturalnego trendu
5 tys. lat temu by³o spowodowane przez nastanie ery
irygacji pól ry¿owych i coraz powszechniejszej hodowli zwierz¹t w Azji. Podobna historia mo¿e wyjaniæ niespodziewan¹ zmianê cyklu dwutlenku wêgla
- s¹dzi klimatolog. Co 100 tys. lat stê¿enie tego gazu
nagle wzrasta³o, po czym systematycznie mala³o,
przez co najmniej 15 tys. lat. Jednak po ostatnim czasie, gdy CO2 osi¹gn¹³ w atmosferze sw¹ szczytow¹
wartoæ (10 tys. lat temu), jego stê¿enie spada³o powoli przez jedynie 2 tys. lat, po czym znów zaczê³o
rosn¹æ - obliczy³ Ruddiman. Jak wskazuje badacz,
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zmiana ta zbiega siê w czasie z pocz¹tkami wylesiania na du¿¹ skalê, jakie na potrzeby rolnictwa zaczê³o siê w Eurazji 8 tys. lat temu.
ród³o: PAP, MD, info.onet.pl

Klimat: Bez w¹tpienia ociepla siê!
Nie ma w¹tpliwoci, ¿e ocieplenie na wiecie jest zjawiskiem realnym i ¿e spowodowali je ludzie. O badaniach potwierdzaj¹cych tê tezê informuje Science.
Zasadnicz¹ przyczyn¹ ocieplenia s¹ emisje przemys³owe - podkrelaj¹ prowadz¹cy badania Thomas
Karl, kierownik National Climatic Data Center w NOAA
(National Oceanic and Atmospheric Administration)
oraz Kevin Trenberth, szef Sekcji Analiz Klimatu w
Narodowym Centrum Badañ Klimatu (USA).
Ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ zmienia siê sk³ad atmosfery, i to z powodu dzia³alnoci ludzi. Gazy cieplarniane s¹ najwa¿niejszym elementem wp³ywu ludzi na
klimat Ziemi - pisz¹ prowadz¹cy badania. Jak wyjaniaj¹, w efekcie mog¹ nas czekaæ czêstsze fale
upa³ów, susze, zjawiska ekstremalne zwi¹zane z
obiegiem wody w przyrodzie, np. zwi¹zane z nimi
po¿ary, wysokie temperatury, zmiany w wegetacji i
podniesienie poziomu morza. W ocenie Karla i Trenbertha w okresie od 1990 do 2100 r. z 90- procentow¹ pewnoci¹ rednie globalne temperatury wzrosn¹
od 1,7 do 4,9 st. C - bêdzie to efekt ludzkiego wp³ywu
na klimat. Podniesienie temperatur wp³ynie z kolei
na spo³eczeñstwa i rodowisko, np. topi¹c wielkie
po³acie lodu na Grenlandii i w Antarktyce i zalewaj¹c
nabrze¿ne rejony.
Autorzy badañ oparli swoje wnioski na wynikach eksperymentów modelowania komputerowego, jakie prowadzi wielu klimatologów oraz na obserwacjach
zmian atmosfery i zapisach dotycz¹cych zmian klimatu w ci¹gu ostatniego wieku. Karl i Trenberth zauwa¿aj¹, ¿e stê¿enie dwutlenku wêgla w atmosferze
wzros³o od czasów przedindustrialnych o 31 procent.
Dwutlenek wêgla to najwa¿niejszy gaz cieplarniany,
którego obecnoæ w atmosferze podnosi temperatury, zatrzymuj¹c bli¿ej Ziemi energiê pochodz¹c¹ od
S³oñca. Nie bez znaczenia dla zmian klimatu s¹ te¿
emisje siarczanów i cz¹stek sadzy. Skutki ich emisji
s¹ jednak bardziej lokalne - zauwa¿aj¹ prowadz¹cy
badania. Choæ emisje te czasami powoduj¹ tak¿e
obni¿enie temperatur, nie wystarcza to, by znieæ
efekt dzia³ania gazów cieplarnianych. Jeli ludzie
obni¿¹ emisje, a stê¿enie dwutlenku wêgla w atmosferze ustabilizuje siê, temperatury i tak bêd¹ wzrastaæ o oko³o 0,5 st. C na kilka dekad - szacuj¹ Karl i
Trenberth. Jest tak dlatego, ¿e gazy cieplarniane s¹
eliminowane z atmosfery bardzo powoli. Wiedz¹c,
co zdarzy³o siê i co prognozuje siê na przysz³oæ,
kolejne, du¿e zmiany klimatu mamy gwarantowane
- ostrzegaj¹ badacze.
Jeli za obecne tempo emisji siê utrzyma, czeka nas
najszybsze tempo zmian klimatu w skali ostatnich co
najmniej 10 tysiêcy lat. Mo¿e to zmieniæ cyrkulacjê
oceaniczn¹ i ca³y klimat. Co wiêcej, pewne naturalne
procesy klimatyczne mog¹ przyspieszyæ ocieplenie.
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Na przyk³ad, gdy nieg stopnieje, ciemniejsza powierzchnia ziemi i wody bêdzie poch³aniaæ wiêcej promieniowania s³onecznego, powoduj¹c dalsze podnoszenie temperatur. Zdaniem autorów tekstu, kluczem
do ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatu jest wspó³dzia³anie w skali wiata. Zmiany klimatu to problem prawdziwie globalny, który mo¿e siê
okazaæ najwiêkszym wyzwaniem dla ludzkoci - oceniaj¹. Ma³o prawdopodobne, ¿e uda siê z nim uporaæ bez wielkiej poprawy miêdzynarodowej wspó³pracy i dzia³añ.
ród³o: PAP, Mfi, info.onet.pl

Aktualnoci z reginu
Zwierzêta: Te psy s¹ g³odne!
W Grabinie w gminie Zadzim (powiat Poddêbice) do
niedawna istnia³ prywatny przytu³ek dla bezdomnych
zwierz¹t. Józef Walisiak w ostatnich latach przygarn¹³ siedem bezpañskich psów. Problem zacz¹³ siê w
momencie gdy opiekun czworonogów trafi³ do szpitala. G³odne psy w³óczy³y siê po okolicy w poszukiwaniu po¿ywienia, Psy dokarmia³a wtedy mieszkanka £odzi, która lato spêdza w domu letniskowym w
okolicy. Jednak i ona wyjecha³a. Psy pozosta³y zdane na w³asne si³y.
Pilnuj¹ opustosza³ego obejcia. Wystarczy, ¿e kto
obcy pojawi siê przy furtce, a z powygryzanych dziur
we wrotach stodo³y wyskakuje rozszczekana sfora.
Zwierzêta s¹ bardzo nieufne. Wystarczy wejæ na
posesjê, by ujadaj¹ce psy rozpierzch³y siê po okolicznych polach.
Mieszkañcy wsi kontaktowali siê w tej sprawie z w³adzami gminy (odpowiedzialnymi wg ustawy o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach za ochronê
przed bezdomnymi zwierzêtami) oraz policj¹ a tak¿e
w³acicielkê lecznicy dla zwierz¹t w Zadzimiu. To
kolejny sygna³, który mówi, ¿e musimy zacz¹æ dzia³aæ w celu utworzenia schroniska dla zwierz¹t. £ódzkie jest przepe³nione  mówi Alicja Raczkowska. Ja
te¿ nie jestem w stanie zaopiekowaæ siê kolejnymi
zwierzêtami. Utrzymujê ju¿ siedem bezpañskich
psów. Raczkowska ma pomys³ utworzenia stowarzyszenia, które mog³oby prowadziæ schronisko, uzyskiwaæ na nie rodki finansowe, jest gotowa przekazaæ na ten cel swój teren i pomieszczenia. Zadeklarowa³a równie¿ przeprowadzenie zabiegów sterylizacji zwierz¹t o ile znalaz³yby siê rodki na pokrycie
kosztów materia³ów medycznych. Liczy na wsparcie
osób, które jej w tym pomog¹.
ród³o: Dziennik £ódzki [www.dziennik.lodz.pl]
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Zwierzêta: Bezpañskie do hotelu
Do hotelu dla zwierz¹t w £odzi trafiaj¹ bezpañskie
zwierzêta m.in. ze Zduñskiej Woli, Sieradza, £asku.
Obowi¹zek zajêcia siê bezdomnymi zwierzêtami na
gminy nak³ada ustawa o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach. Choæ akcje wy³apywania bezdomnych zwierz¹t nie zdarzaj¹ siê czêsto, to co jaki czas
do hotelu odwo¿one s¹ psy, szczególnie te agresywne, ha³aliwe czy budz¹ce respekt swoim wygl¹dem.
Zazwyczaj akcje wy³apywania organizuje siê gdy zachodzi tak potrzeba. Samorz¹dy op³acaj¹ miejsca dla
zwierz¹t zabranych z ulicy.
Zdarza siê, ¿e do hotelu trafiaj¹ psy zadbane i zdrowe, nie wygl¹daj¹ce na bezdomne. W³aciciele mog¹
szukaæ zagubionych zwierz¹t w ³ódzkim hotelu dla
zwierz¹t prowadzonym przez Mariolê Siemiñsk¹, tel.
(42) 671 34 49
Jak zapewnia w³acicielka hotelu, nie dzieje im siê
krzywda, nawet jeli samorz¹d wykupuj¹cy us³ugi
przestaje je finansowaæ. - Prowadzimy hotel. Samorz¹dy p³ac¹ nam za opiekê przez miesi¹c. A póniej
sami utrzymujemy psy jak d³ugo trzeba. Nawet do
koñca ¿ycia. Wiadomo jednak, ¿e najlepiej by³oby,
gdyby znalaz³y w³acicieli - mówi Mariola Siemiñska.
Opiekunowie zwierz¹t lecz¹ te¿ te, które uleg³y wypadkom. Tak¿e takie zwierzêta mo¿na po rekonwalescencji zabraæ do domu. Najwa¿niejsze jest to, ¿e
psy oddawane s¹ za darmo. W³aciciele hotelu jednak nie daj¹ nikomu czworonogów bez przeprowadzenia dok³adnego wywiadu.
Informacji o bezpañskich psach udziela równie¿ ³ódzkie Schronisko dla Bezdomnych Zwierz¹t, tel: (42)
656 78 42
ród³o: Dziennik £ódzki [www.dziennik.lodz.pl]

Przyroda: U¿ytek ma zostaæ nieu¿yty
Wojewódzki konserwator przyrody twierdzi, ¿e nie ma
merytorycznego uzasadnienia dla zmniejszenia obszaru chronionej przyrody w dolinie Wierznicy i wybudowania tam zbiornika retencyjnego.
Nie ustaj¹ kontrowersje wokó³ planowanej budowy
zbiornika Krzêtle na rzece Wierznicy w gminie Osjaków. Wed³ug w³adz gminy, g³ówn¹ przeszkod¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ lokalizacjê jest fakt, ¿e inwestycja znalaz³aby siê na terenie u¿ytku ekologicznego. W trakcie dyskusji na ten temat pojawi³ siê kompromisowy
pomys³, aby zmniejszyæ obszar chronionej przyrody i
tam umieciæ zbiornik. W ten sposób i wilk by³by syty
i owca ca³a.
U¿ytek ekologiczny na rzece Wierznicy utworzony
zosta³ na podstawie opracowañ naukowych wykonanych przez pracowników Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Z przeprowadzonych badañ wynika³o, ¿e omawiany odcinek rzeki jest cenny
przyrodniczo i nale¿y obj¹æ go ochron¹. Rezygnacja
z ochrony czêci tego obszaru wymaga³aby wykonania podobnej dokumentacji oraz oceny, okrelaj¹cej
jakie elementy przyrody uleg³yby zniszczeniu w wyni-
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ku wybudowania zbiornika oraz ustalaj¹cej, wp³yw
zbiornika na pozosta³¹ czêæ u¿ytku ekologicznego.
Dopiero ta analiza zysków i strat mog³aby stanowiæ podstawê do podjêcia stosownego rozstrzygniêcia. Zmniejszenie powierzchni chronionych obiektów
przyrodniczych wymaga te¿ uzgodnienia z Wojewódzk¹ Komisj¹ Ochrony Przyrody w £odzi.
Jak stwierdzi³ w oficjalnym pimie do Urzêdu Gminy
w Osjakowie wojewódzki konserwator przyrody, podejmuj¹c siê planowania zbiornika na Wierznicy nale¿a³oby równie¿ ustaliæ, czy rzeka prowadzi wystarczaj¹c¹ iloæ wody, ¿eby go nape³niæ, utrzymaæ za³o¿ony poziom spiêtrzenia oraz zapewniæ tzw. przep³yw
biologiczny. Rozwa¿ania tego typu maj¹ sens, jako
¿e ten odcinek rzeki jest jej terenem ródliskowym.
Spodziewane oddzia³ywanie leja depresyjnego odkrywki Szczerców mo¿e doprowadziæ do zaniku róde³ i zbudowany zbiornik pozosta³by pusty.
- Nie do przyjêcia jest stwierdzenie, ¿e zbiornik zabezpieczy³by pozosta³¹ czêæ u¿ytku przed dewastacj¹ spowodowan¹ przez nadmiar wody - odpowiada
Andrzej Wiercioch, wojewódzki konserwator przyrody.
- Walory przyrodnicze u¿ytku ekologicznego powsta³y
miêdzy innymi w³anie dziêki dewastacyjnemu nadmiarowi wody i nie ma potrzeby tego poprawiaæ. Trudna do uzasadnienia jest te¿ rola przeciwpowodziowa
zbiornika zlokalizowanego w ródliskowym odcinku
rzeki i wzglêdy przeciwpo¿arowe.
Tak wiêc w obecnej chwili, wobec braku merytorycznego uzasadnienia, Wydzia³ rodowiska i Rolnictwa
£ódzkiego Urzêdu Wojewódzkiego nie widzi mo¿liwoci zmniejszenia u¿ytku ekologicznego na Wierznicy. (mim)
ród³o: Dziennik £ódzki [www.dziennik.lodz.pl]

Przyroda: Na ratunek polskim
kasztanowcom
Kasztanowiaczek szrotówek, który od dwóch lat czyni spustoszenia wród polskich kasztanowców, jest
do pokonania. Naukowcy ze skierniewickiego instytutu sadownictwa i warzywnictwa opracowali preparat, którym ju¿ wiosn¹ tego roku zaszczepiono kilkaset drzew na terenie woj. ³ódzkiego.
Latem naukowcy opracowali nowy, doskonalszy preparat Trix, który nie tylko hamuje dalszy rozwój ¿ar³ocznej larwy kasztanowiaczka, ale wrêcz uniemo¿liwia jej dalszy rozwój. Eksperymenty przeprowadzano na kasztanowcach w Oporowskim Zamku. Rok
temu zabieg by³ kosztowny. Kuracja jednego drzewa
kosztowa³a ok. 60 z³. Efekty kuracji mo¿na by³o zobaczyæ w Kutnie. Na ulicy Sienkiewicza czêæ kasztanowych drzew by³a do jesieni zielona, reszta najpierw zbrunatnia³a, a nastêpnie straci³a licie.
Nowy preparat jest nie tylko doskonalszy, ale i tañszy. Z pomoc¹ polskim kasztanom przyszli nie tylko
naukowcy, ale i Ministerstwo rodowiska, które zdecydowa³o siê wesprzeæ dzia³ania samorz¹dów w ra-
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towaniu kasztanów. Samorz¹dy bêd¹ mog³y ubiegaæ
siê o dofinansowanie. Niestety, z dofinansowania nie
mog¹ skorzystaæ ani prywatni w³aciciele, ani zarz¹dcy zabytkowych kompleksów parkowych i lenych.
(dag)
ród³o: Dziennik £ódzki [www.dziennik.lodz.pl]
Uwaga! Konkurs! Poni¿ej publikujemy klika artyku³ów z Dziennika £ódzkiego nt. konfliktów dotycz¹cych tematyki odpadowej w województwie.
Artyku³y te mog¹ byæ wietnym materia³em do
przeprowadzenia zajêæ o problemie odpadów w
starszych klasach szkó³ podstawowych i w gimnazjach. Zachêcamy Pañstwa do przeprowadzenia takich zajêæ i opisania ich, najlepiej w formie
scenariusza lekcji. Najlepsze prace zostan¹ nagrodzone zestawem ksi¹¿ek o tematyce ekologicznej. Na scenariusze czekamy do koñca lutego 2004 r.
Prace nale¿y prtzes³aæ na adres Orodka Dzia³añ
Ekologicznych ród³a, ul. Wiêckowskiego 33
pok. 310, 90-734 £ód lub e-mailem edukacja@feer.edu.pl

Odpady: Do dwóch razy sztuka?
Mo¿e tym razem nasze racje zostan¹ wys³uchane mówi¹ Urszula Kubiak i Szczepan Bednarek z Nowej Wsi pod Kutnem. - Okazuje siê, ¿e po naszej
interwencji wojewoda jeszcze raz zastanowi siê, czy
pod naszymi oknami bêdzie mo¿na utylizowaæ rozpuszczalniki.
Mieszkañcy Nowej Wsi, tu¿ za granic¹ Kutna, protestuj¹, od kiedy tylko dowiedzieli siê, ¿e tu¿ obok ma
powstaæ zak³ad przerabiaj¹cy niebezpieczne odpady.
- Mo¿e i bêd¹ dobre zabezpieczenia - mówi pani Urszula. - Ale boimy siê nawet tych odpadów, które tu
bêd¹ przewo¿one.
,Anser o decyzjê o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zwi¹zku z zamiarem przebudowy zak³adu chemicznego do unieszkodliwiana odpadów niebezpiecznych i innych ni¿ niebezpieczne zacz¹³ siê staraæ w marcu. W czerwcu wojewoda uzgodni³ warunki, na tej podstawie wójt powinien podj¹æ
decyzjê o zgodzie na tak¹ dzia³alnoæ.
- Gdy wniosek zak³adów Anser o wydanie decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
wy³o¿ylimy w gminie, posypa³y siê protesty - mówi
Jerzy Bry³a, wójt gminy Kutno. - Zareagowali, indywidualnie lub zbiorowo, prawie wszyscy mieszkañcy.
My te protesty zapakowalimy w kopertê i wys³alimy
do wojewody.
- A wojewoda je zlekcewa¿y³ - mówi Urszula Kubiak.
- Teren firmy s¹siaduje z moim polem. Czy naprawdê mo¿na by³o uzgodniæ cokolwiek ponad g³owami
s¹siadów firmy?
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- Naszym zdaniem to by³o niemo¿liwe, ¿e z administracyjnego punktu widzenia nie jestemy stron¹ w
sprawie - dodaje Szczepan Bednarek. - Wziêlimy
siê do studiowanie kodeksu postêpowania administracyjnego...
- To dlatego, ¿e firma Anser te¿ zawsze podpiera
siê KPA - dodaje Urszula Kubiak. - Nie mog³am uwierzyæ, ¿e polskie prawo jest tak skonstruowane, ¿e
dopiero jak bêdzie le, co mo¿na bêdzie zaradziæ...
I znalelimy. W³adza powinna postêpowaæ zgodnie
z wol¹ mieszkañców i dla ich dobra. Dlatego nasze
protesty powinny byæ brane pod uwagê.
- Rozmawia³am z prawnikami wojewody - mówi Dorota Wiosetek, prawnik z Urzêdu Gminy Kutno. - W
rozmowie przyznali mi, ¿e wojewoda siê pomyli³, nie
traktuj¹c mieszkañców Nowej Wsi jako stronê. Wnioski i protesty zosta³y jeszcze raz zapakowane w kopertê i odes³ane do wojewody.
- Dostalimy pismo, ¿e wszystko bêdzie rozpatrywane jeszcze raz - mówi Urszula Kubiak, która reprezentuje mieszkañców Nowej Wsi. - Trudno siê dziwiæ, ¿e nie chcemy mieæ zak³adu utylizuj¹cego rozpuszczalniki jako s¹siada. Znajdzie siê tam ca³a tablica Mendelejewa, pocz¹wszy od chromu, kadmu,
pozosta³oci galwaniczne ze zwi¹zkami cyjanku. My
siê po prostu boimy.
- Anser móg³ siê nie zdradzaæ, ¿e chce przerabiaæ
odpady, a surowiec nazwaæ np. rozpuszczalnikiem
B - powiedzia³a nam Anna Ko³odziej-Zwierzyñska,
pe³nomocnik firmy. - Chcemy to w pe³ni zalegalizowaæ, zrobiæ wszystkie opracowania, za³o¿yæ filtry,
zabezpieczyæ rodowisko... Uczciwie podaj¹c, ¿e
bêdziemy robili co z odpadów, sami wystawiamy siê
na dodatkowe kontrole.
Czy wiêc firma chemiczna dostanie zgodê na przerób zanieczyszczonych rozpuszczalników, czy te¿
górê wezm¹ racje mieszkañców, którzy boj¹ siê odpadów niebezpiecznych, teraz nie wiadomo. Decyzjê - po raz drugi - ma podj¹æ wojewoda. (bea)
ród³o: Dziennik £ódzki [www.dziennik.lodz.pl]

Odpady: Szczerbata blokada wysypiska
Mieszkañcy zablokowali samochodami wjazd na teren wysypiska pabianickich mieci komunalnych w
£askowicach na obrze¿ach £odzi. Pabianice szykuj¹
rezerwowe wysypiska i... dalej wywo¿¹ mieci do
£askowic, korzystaj¹c z tego, i¿ blokada jest nieszczelna.
Wczoraj rano przedstawiciele £askowic dotarli na
wysypisko, ale widz¹c, i¿ ¿adne mieciarki nie podje¿d¿aj¹, po pó³torej godziny siê wycofali. - Powiedziano nam, ¿e mieci z Pabianic nie s¹ ju¿ tu wo¿one. Dlatego wrócilimy do domu - twierdzi Katarzyna
Szczesio z £askowic.
Jednak nie jest to prawda. - Dalej wywozimy mieci
do £askowic, korzystaj¹c z momentów, gdy nie ma
blokady - przyznaje Florian Wlalak, dyrektor ZGKiM
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w Pabianicach. - Przymierzamy siê te¿ do wywo¿enia mieci do £odzi lub Kroniewic, co jednak znacznie podniesie koszty.
Sprawa wysypiska w £askowicach ci¹gnie siê od kilku lat. Mieszkañcy twierdz¹, ¿e Pabianice nie maj¹
prawa sk³adowaæ tam mieci, natomiast w³adze tego
miasta zapewniaj¹, ¿e mog¹. Wprawdzie wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi³, ¿e mieci nie powinny byæ tam sypane, a jego opiniê potwierdzi³ g³ówny inspektor z Warszawy, to jednak Pabianice odwo³a³y siê do NSA i dalej wywo¿¹ do £askowic
odpady.
- Honorowym rozwi¹zaniem by³oby wype³nienie do
koñca sk³adowiska oraz jego szybka rekultywacja uwa¿a Florian Wlalak.
Sêk w tym, ¿e wysypisko jest wype³nione dopiero w
75 procentach, co oznacza, ¿e mieci wo¿ono by tam
jeszcze przez dwa lata. Z kolei Wojciech Janczyk
du¿e nadzieje wi¹¿e z podpisaniem umowy na wywóz miejskich mieci ze spó³k¹ Eko-Region z Be³chatowa, która ma w³asne wysypiska. (wp)
ród³o: Dziennik £ódzki [www.dziennik.lodz.pl]

Odpady: S³ona cena trucizny
Przewonik, do którego nale¿a³a cysterna, z której
wyla³o siê z pi¹tku na sobotê na al. W³ókniarzy blisko
5 ton silnie toksycznych odpadów, zostanie surowo
ukarany.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska nie
wyklucza, ¿e skieruje przeciwko niemu wniosek do
s¹du. Sam mo¿e go ukaraæ kwot¹ do 15 tys. z³. Prawdopodobnie przyjdzie mu te¿ zap³aciæ za zniszczenie
prywatnych samochodów, które uleg³y uszkodzeniu
na skutek zetkniêcia z trucizn¹. Wczoraj do policji
zg³osili siê pierwsi tak poszkodowani.
Z ciê¿arówki jad¹cej do D¹browy Górniczej wyciek³o
oko³o 5 ton odpadów galwanicznych. Trucizna zanieczyci³a blisko 200-metrowy pas alei W³ókniarzy, która
jest drog¹ krajow¹. Akcja usuwania ska¿enia trwa³a
ponad 17 godzin. Zdaniem pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego, odpady
wieziono na wariackich papierach. Wci¹¿ nie wiadomo, czy nie trzeba bêdzie zrywaæ ska¿onego odcinka nawierzchni al. W³ókniarzy. Rozlana substancja silnie reaguje z wod¹, gum¹ i asfaltem.
- Na szczêcie do wycieku dosz³o przy niskiej temperaturze i w nocy. W innym przypadku moglibymy
mieæ wiêksze k³opoty. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e substancja, która wyciek³a na jezdniê, jest silnie toksyczna i podlega przepisom o miêdzynarodowym transporcie niebezpiecznych odpadów. Powinna byæ przewo¿ona w szczelnych beczkach. Nie wykluczam, ¿e
skierujemy przeciwko przewonikowi wniosek do
s¹du - zapowiada Anna Diehl z WIO.
Inspekcja Transportu Drogowego nakaza³a przewonikowi dostarczenie pe³nej dokumentacji transportu,
ale do wczoraj jej nie otrzyma³a.
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- Samochód, którym przewo¿ono odpady, nie by³ do
tego przystosowany. Nie mia³ w³aciwych oznaczeñ,
a kierowca nie by³ przeszkolony. Firma przewonika
bêdzie dok³adnie sprawdzona. Jeli mia³ licencjê do
przewozu materia³ów niebezpiecznych, mo¿e j¹ straciæ. Sprawdzimy te¿, kto zleca³ przewóz odpadów powiedzia³ Dziennikowi dyrektor Andrzej Benicki z
Inspekcji Transportu Drogowego. (k)
ród³o: Dziennik £ódzki [www.dziennik.lodz.pl]

Odpady: Wysypisko nie perfumeria
Wojewoda da³ w³adzom £owicza dwa lata na przystosowanie miejskiego sk³adowiska odpadów do legalnego u¿ytkowania. Do tej pory mia³o ono nieuregulowany stan prawny. Termin dany przez wojewodê
zbli¿a siê do pó³metka. Uregulowanie statusu prawnego wysypiska mieci przy trasie £owicz-£êczyca
jest na dobrej drodze. Aby jednak sk³adowisko odpadów przy £êczyckiej nie zosta³o zlikwidowane, ratusz
musi spe³niæ szereg warunków, które postawi³o województwo.
- Dla miasta i mieszkañców bardzo wa¿ne jest utrzymanie naszego sk³adowiska - zapewnia Pawe³ Gawroñski, naczelnik wydzia³u spraw komunalnych ³owickiego ratusza. - Gdyby go zabrak³o koszt wywozu
odpadów znacz¹co poszed³by w górê. A warto przypomnieæ, ¿e rednio miesiêcznie na sk³adowisko trafia 4,5 tysi¹ca metrów szeciennych odpadów.
W tym roku ogrodzono miejskie wysypisko. Zbudowano tak¿e fundamenty wagi do wa¿enia mieci.
Obecnie powstaje budynek, w którym bêdzie urzêdowaæ obs³uga urz¹dzenia wa¿¹cego. Naczelnik
Gawroñski jest dobrej myli i liczy na to, ¿e do koñca
przysz³ego roku uda siê spe³niæ warunki podyktowane przez wojewodê.
To jednak nie koniec. Nawet wtedy ³owickie wysypisko bêdzie jeszcze daleko od standardów, których
wymaga ustawa o odpadach. Ratusz chce przeznaczyæ 17 milionów z³otych na jego kompleksow¹ modernizacjê.
Dla kilkuset mieszkañców Górek i okolicznych wsi
wa¿na jest jednak inna sprawa.
- Kiedy wreszczcie skoñczy siê ten przeraliwy smród,
który w upalne dni wydobywa siê ze mietniska - pyta
Jan Zwoliñski, mieszkaj¹cy niedaleko miejskiego
wysypiska. - Piêkne lasy, czysta rzeka Bobrówka, a
cz³owieka a¿ md³oci bior¹, gdy chce odetchn¹æ w
ciep³y dzieñ pe³n¹ piersi¹.
- Na razie nie ma co liczyæ, ¿e przykry zapach zniknie
z okolicy - odpowiada naczelnik WSK. - Bierze siê on
g³ównie z odpadów organicznych, a te bêd¹ zawsze.
Nie ma wiêc co liczyæ, ¿e nagle sk³adowisko bêdzie
pachnia³o jak perfumy. (rk)
ród³o: Dziennik £ódzki [www.dziennik.lodz.pl]
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Odpady: mieci maj¹ ma³o czasu
Wysypisko mieci w Julkowie mo¿e trafiæ w prywatne rêce. Do takiego rozwi¹zania oficjalnie przyznaj¹
siê w³adze gminy Skierniewice, daj¹c miastu kilka
tygodni na zakoñczenie negocjacji. Stanowisko gminy Skierniewice w sprawie dzier¿awy wysypiska mieci w Julkowie staje siê coraz bardziej stanowcze.
Wszystko wskazuje na to, ¿e samorz¹d nie ust¹pi
miastu i bêdzie domagaæ siê spe³nienia wiêkszoci
stawianych warunków. Chodzi m.in. o wy¿szy czynsz
dzier¿awny oraz czas umowy nie krótszy ni¿ 25 lat.
- ¯arty siê skoñczy³y. Dajemy miastu czas na odpowied do koñca roku. Jeli prezydent nie przedstawi
konkretnych propozycji, to jeszcze na grudniowej sesji
wyst¹piê do rady z wnioskiem o zezwolenie na dzier¿awê wysypiska prywatnej firmie - mówi Dariusz Kamiñski, wójt gminy Skierniewice.
Gmina domaga siê od miasta podpisania nowej, korzystniejszej umowy dzier¿awy julkowskiego wysypiska. W³adze gminy zarzucaj¹ tak¿e miastu, i¿ nie
spe³ni³o warunków zapisanych w poprzedniej umowie miêdzy innymi inwestuj¹c zbyt ma³o pieniêdzy w
unowoczenienie mietniska. Termin do koñca grudnia jest ostateczny. Po jego up³ywie samorz¹d bêdzie chcia³ og³osiæ przetarg na zagospodarowanie
wysypiska, a jak twierdzi wójt, s¹ prywatne firmy zainteresowane dzier¿aw¹.
- My ju¿ nie chcemy mieæ wiêcej problemów. Ludzie
w Julkowie domagaj¹ siê jak najszybszego uporz¹dkowania spraw i trudno im odmówiæ racji - zaznacza
wójt.
Problem wysypiska zostanie przedstawiony miejskim
radnym podczas najbli¿szej sesji Rady Miasta na
pocz¹tku grudnia. Nieoficjalnie wspomina siê, ¿e w³adze Skierniewic mog¹ zrezygnowaæ z julkowskiego
mietniska i podpisaæ umowê z innym miastem. Jeli do tego dojdzie, gmina pozostanie z nie lada k³opotem - wielk¹ kup¹ mieci. (wk)
ród³o: Dziennik £ódzki [www.dziennik.lodz.pl]

Odpady: Radioaktywny mieæ w
ciê¿arówce z Warszawy?
Ciê¿arówka z Warszawy, która przywioz³a mieci
komunalne na sk³adowisko odpadów w K¹siu (gm.
Kamieñsk), wzbudzi³a alarm bramki radiometrycznej
zamontowanej przy wjedzie. Pracownicy sk³adowiska podejrzewali, ¿e jest to próba wwiezienia na teren sk³adowiska odpadów niebezpiecznych.
- Czujniki zamontowane przy bramce wjazdowej spowodowa³y uruchomienie alarmu oraz urz¹dzenia rejestruj¹cego promieniowanie radiacyjne - powiedzia³
nam Kazimierz Pietras, zastêpca dyrektora ds. eksploatacji sk³adowiska Sater Kamieñsk w K¹siu. Samochód zosta³ odstawiony na plac manewrowy.
Wed³ug procedur nie wolno nam takiego transportu
wypuciæ ze sk³adowiska, ani go roz³adowaæ, dopóki
nie dostaniemy poleceñ od odpowiednich s³u¿b.
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Pracownicy powiadomili Agencjê Atomistyki przy
Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w
Warszawie oraz Wojewódzkie Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego w £odzi, podaj¹c jednoczenie parametry odczytu miernika radiologicznego. - Dostalimy
odpowied, ¿e zarejestrowane u nas promieniowanie minimalnie odbiega od normy, nie stwarza zagro¿enia i mo¿emy roz³adowaæ samochód - poinformowa³ nas K. Pietras.
Kamieñski burmistrz, Grzegorz Turlejski, dowiedzia³
siê o sprawie od pracowników warszawskiego laboratorium. Nie kry³ swojego oburzenia. - Nie mamy
obowi¹zku informowania o takich sytuacjach w³adz
lokalnych - wyjani³ nam Kazimierz Pietras. - Te s³u¿by decyduj¹ o tym, kogo informowaæ.
Burmistrz zamierza poprosiæ o sprawdzenie odpadów
na sk³adowisku w K¹siu pod wzglêdem sk³adowania
materia³ów niebezpiecznych wojewodê ³ódzkiego,
delegaturê Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
rodowiska oraz Centralne Laboratorium Radiologiczne z Warszawy. - Chcê wiedzieæ, czy na sk³adowisko jest odpad niebezpieczny, czy te¿ by³a to jaka
b³ahostka - powiedzia³ nam Grzegorz Turlejski. (kf)
ród³o: Dziennik £ódzki [www.dziennik.lodz.pl]

Odpady: Truje, nie truje, ale nie
powstanie
Starostwo zablokowa³o na d³u¿szy czas powstanie w
Pszczonowie spalarni odpadów organicznych. W³aciciele firmy wystêpuj¹cej o pozwolenie wyranie
daj¹ do zrozumienia, ¿e blokada jest bezpodstawna i
dzia³a na szkodê regionu. Po kilku latach przerwy
znów pojawi³a siê firma chêtna do reaktywowania
Zak³adu Utylizacyjnego w Pszczonowie. Odpowiedni
wniosek o wydanie pozwolenia skierowano do skierniewickiego starostwa. Tu napotkano sprzeciw. Nieoficjalnie wiadomo, ¿e firma Instal-Bud z Radomia,
chc¹ca rozpocz¹æ w Pszczonowie dzia³alnoæ, wzbudza³a podejrzenia w³adz powiatowych. Obawiano siê,
¿e wydanie zgody na dzia³alnoæ oznaczaæ bêdzie
powrót k³opotów, znanych z czasów dzia³ania w Pszczonowie przedsiêbiorstwa Bacutil, niejednokrotnie
oskar¿anego o zatruwanie rodowiska.
- Firma nasza, sk³adaj¹c wniosek do starosty o wydanie zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów systemem termicznym, mia³a na uwadze wymianê starych urz¹dzeñ technicznych na nowe i dziêki temu
redukcjê zapachów uci¹¿liwych - wyjania Franciszek
Maciejewski, prezes Instal-Budu.
Zdaniem w³adz firmy, nowe urz¹dzenia spe³niaj¹
wszelkie normy i rozpoczêcie dzia³alnoci w niczym
nie zaszkodzi rodowisku naturalnemu. Starostwo
wola³o siê zabezpieczyæ.
- Za¿¹dalimy od firmy uzyskania tzw. pozwolenia
zintegrowanego na rozpoczêcie tego typu dzia³alnoci - wyjania Miros³aw Kowalewski, kierownik wydzia³u ochrony rodowiska skierniewickiego starostwa.
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Domaganie siê takiego pozwolenia jest jednoznaczne z wstrzymaniem na d³ugie miesi¹ce rozpoczêcia
dzia³alnoci. Jak uda³o nam siê dowiedzieæ, uzyskanie takiego dokumentu trwaæ mo¿e nawet rok.
- Zgadza siê, procedury s¹ bardzo skomplikowane i
koñcz¹ siê na ministerstwie. Ka¿dorazowo wydanie
pozwolenia musi zaopiniowaæ specjalna komisja dzia³aj¹ca przy ministrze - dodaje kierownik.
Z punktu widzenia prawnego starostwo post¹pi³o
zgodnie z przepisami, jednak zdaniem w³adz firmy
jest to blokowanie dalszego rozwoju przedsiêbiorstwa.
Strac¹ na tym tak¿e mieszkañcy gminy Maków.
- Utrzymanie tego zak³adu to nie tylko utrzymanie
dotychczasowych miejsc pracy w spó³ce, ale równie¿
mo¿liwoæ utworzenia dodatkowych 30 miejsc pracy
na terenie, który posiada liczn¹ rzeszê bezrobotnych
- podkrela prezes.
Ciê¿ko orzec, jaka jest prawda, jednak wiadomo, ¿e
nowy zak³ad nie rozpocznie dzia³alnoci w Pszczonowie przez wiele miesiêcy. (wk)
ród³o: Dziennik £ódzki [www.dziennik.lodz.pl]

Odpady: Powiedz¹ mieciom - nie
Mieszkañcy gminy Kamieñsk mog¹ domagaæ siê
zamkniêcia sk³adowiska odpadów w K¹siu. Jako
pierwsi dotarlimy do uzasadnienia wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego w £odzi, do którego
mieszkañcy K¹sia wnieli skargê poniewa¿ nie chc¹
mieæ pod nosem wysypiska mieci.
Przypomnijmy. Burmistrz Kamieñska, decyzj¹ z dnia
18 lipca 2000 roku, wyda³ pozwolenie na budowê dla
firmy Sater - Kamieñsk sk³adowiska odpadów komunalno-bytowych. Od tej decyzji odwo³a³o siê 14
mieszkañców K¹sia. ¯¹dali jej uchylenia, zarzucaj¹c
jednoczenie naruszenie przepisów postêpowania
administracyjnego i materialnego. - Takie usytuowanie sk³adowiska narusza³o nasz¹ w³asnoæ - przypomina Lech So³tys, mieszkaniec okolic sk³adowiska. Nasze nieruchomoci straci³y walory u¿ytkowe oraz
wartoæ. Od decyzji burmistrza odwo³alimy siê do
wojewody. Niestety, umorzy³ postêpowanie, poniewa¿
nie uzna³ nas, mieszkañców, za stronê w sprawie.
Prawnicy wojewody dowodzili, ¿e ¿adna z osób skar¿¹cych nie posiada nieruchomoci w bezporednim
s¹siedztwie sk³adowiska. Po trzech latach oczekiwania na wyrok mieszkañcy K¹sia wreszcie siê go doczekali. NSA uchyli³ decyzjê wojewody o umorzeniu
postêpowania odwo³awczego w sprawie uchylenia
decyzji burmistrza Kamieñska zezwalaj¹cej na budowê sk³adowiska.
W uzasadnieniu wyroku przeczytalimy: Mimo ¿e
mieszkañcy nie s¹ bezporednimi s¹siadami wysypiska, posiadaj¹ interes prawny oparty na przepisach
prawa.
- Uznani zostalimy za stronê w postêpowaniu - mówi
Lech So³tys. - Jestem szczêliwy, ¿e sprawa przybra³a taki obrót. Ale strategiê postêpowania muszê
jeszcze ustaliæ z prawnikiem.
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Lech So³tys, zadowolony z treci uzasadnienia wyroku NSA, doda³, ¿e bêdzie d¹¿y³ do zamkniêcia sk³adowiska. Tu pojawia siê problem i to dosyæ powa¿ny.
Bowiem umowa zawarta pomiêdzy firm¹ Sater a
Urzêdem Miejskim w Kamieñsku zosta³a tak skonstruowana, ¿e obowi¹zek zagospodarowania b¹d
wywiezienia mieci ze sk³adowiska, w przypadku jego
likwidacji, spada na gminê. - Skoro zgodzili siê na
inwestycjê, niech ponosz¹ konsekwencje swojej decyzji - uwa¿a Lech So³tys.
Zbigniew Krawczyk, cz³onek zarz¹du firmy Sater by³
bardzo ostro¿ny komentuj¹c uzasadnienie NSA: - Nie
bylimy stron¹ w tej sprawie. Nie zmienia to jednak
faktu, ¿e mamy problem.
Burmistrz Kamieñska Grzegorz Turlejski stwierdzi³,
¿e gdy trzeba bêdzie wywieæ mieci z terenu sk³adowiska, to zrobi to. Nie ukrywa, ¿e jeli sprawa ponownego wydania pozwolenia na budowê sk³adowiska wróci do samorz¹du gminnego, z pewnoci¹
podejmie decyzjê odmown¹. (kf)
ród³o: Dziennik £ódzki [www.dziennik.lodz.pl]

Akcje, programy
Ksi¹¿êca wierzba
Do uprawy wierzby energetycznej przekonuje opolskich rolników ksi¹¿ê Micha³ Sapiecha. Wierzba ta
ma byæ surowcem dla 24-megawatowej elektrowni
powsta³ej na bazie cementowni w Strzelcach Opolskich...
Rolnicy, którzy przejd¹ szkolenie maj¹ zapewnione
sadzonki wierzby. Koncepcja budowy elektrowni na
tzw. biomasê z wierzby powsta³a w Strzelcach Opolskich. O jej op³acalnoci przekonuj¹ rolników burmistrz i w³oscy eksperci przywiezieni przez ksiêcia
Micha³a Sapiehê. - Polska powinna produkowaæ energiê ze róde³ odnawialnych. To jest unijny wymóg.
Bêdzie to tak¿e op³aca³o siê rolnikom, którzy na tym
zarobi¹ wiêcej ni¿ na zbo¿u. Nie wykluczone, ¿e nasi
przedsiêbiorcy zostan¹ udzia³owcami tej spó³ki  powiedzia³ Tizano Papi ekspert Unii Europejskiej. Do
lutego przysz³ego roku bêd¹ trwa³y szkolenia rolników i opracowanie dokumentacji budowy elektrowni.
Po nich zostan¹ zawarte d³ugoletnie umowy na dostarczenie wierzby. Aby zapewniæ paliwo do elektrowni, rolnicy bêd¹ musieli obsadziæ 15 tysiêcy hektarów. Inwestor zadeklarowa³ dostarczenie sadzonek
zagwarantowa³ zysk - 1500 z³otych z hektara.
ród³o: TVP Wroc³aw
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Dzieñ Ryby 20 grudnia
Daj karpiowi wiêty spokój!
Stowarzyszenie Empatia zaprasza na obchody
pierwszego ogólnopolskiego Dnia Ryby! Zbli¿aj¹ siê
wiêta, okres pe³en radoci, nadziei, ciep³ych uczuæ...
czy na pewno dla wszystkich? Jest smutn¹ grudniow¹ tradycj¹, ¿e ofiar¹ tych dni staj¹ siê niezwyk³e i
czuj¹ce zwierzêta - ryby. W ramach Dnia Ryby, który
obchodzony bêdzie 20 grudnia w wielu (prawie 30tu, a mo¿e wiêccej!) miastach Polski, podczas akcji
ulicznych rozdamy tysi¹ce bardzo ciekawie przygotowanych ulotek. Bêdziemy próbowali zmieniæ potoczne wyobra¿enie o zwierzêtach, którym nies³usznie
odmawia siê nie tylko g³osu, ale i zdolnoci do odczuwania bólu! W Warszawie zapraszamy na godz.
12:00 na happening, który odbêdzie siê przy stacji
metra Centrum.
Od tego dnia co roku organizowaæ bêdziemy podobne akcje, maj¹c nadziejê, ¿e Dzien Ryby stanie siê
trwa³¹ czêci¹ kalendarza ludzi wra¿liwych i ciekawych wiata.
Ryby to delikatne i wra¿liwe stworzenia. Maj¹ rozwiniête zmys³y s³uchu, wêchu, smaku i dotyku. Szczególnie dobrze rozwiniêty s³uch maj¹ m.in. karpie,
sumy oraz wiêkszoæ gatunków ryb ¿yj¹cych w ³awicach. Naukowcy z Instytutu w Roslin stwierdzili niedawno, ¿e receptory bólu u pstr¹gów s¹ identyczne
jak te znajdowane na skórze cz³owieka! Co wiêcej,
reaguj¹ one na o wiele s³abszy nacisk, a wra¿liwoæ
ich skóry mo¿na porównaæ z wra¿liwoci¹ ludzkiego
oka! Wed³ug nich, reakcje pstr¹gów na bodce spe³niaj¹ wszystkie kryteria, jakie stawia definicja bólu.
Znamy ponad 20.000 gatunków ryb, a najwiêksza z
nich ma 18 m d³ugoci i ciê¿ar ponad 15 ton! Niektóre z nich potrafi¹ p³yn¹æ z prêdkoci¹ przekraczaj¹c¹ 65 kilometrów na godzinê, inne trzymaj¹ swoje
potomstwo w pyszczku, aby zapewniæ im ochronê!
S¹ takie, które maj¹ zdolnoæ wydzielania wiat³a i
wytwarzania elektrycznoci! Wbrew pozorom, potrafi¹ wydawaæ dwiêki, choæ s¹ one nies³yszalne dla
ucha ludzkiego. Co powiedzia³by karp, który staje siê
w grudniu ulubion¹ potraw¹ Polaków (przed Bo¿ym
Narodzeniem sprzedaje siê 90 proc. ca³orocznej produkcji karpia)? Zadajmy sobie to pytanie, widz¹c
koszmarne warunki, w jakich zwierzêta te s¹ sprzedawane na naszych ulicach.
W ramach obchodów Dnia Ryby, we wniosku do Inspecji Weterynaryjnej, Empatia zwróci³a siê o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób, w jaki s¹ traktowane w przededniu wi¹t. Zwrócilimy siê tak¿e z
apelem do Episkopatu Polski, aby Koció³, poprzez
ksiê¿y w poszczególnych parafiach, uwra¿liwi³ wiernych na kwestiê humanitarnego traktowania tych
zwierz¹t.
Inicjatywa Empatia info@empatia.pl, tel. 0 507 286
643, skr. poczt. 56, Warszawa 92
Wiêcej informacji o Dniu Ryby:
www.empatia.pl/dzienryby/
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Jeszcze ¿ywy karp
Od piêciu lat Klub Gaja organizuje przed wiêtami
wykupywanie karpi , którym darowuje wolnoæ. Zbli¿aj¹ siê wiêta. Czujemy to fizycznie i duchowo. Nadchodzi czas zadumy, d³ugich wieczorów, rozmów z
rodzin¹. Na ulicach polskich miast pojawi¹ siê znowu
wielkie zbiorniki wype³nione ¿ywymi istotami - karpiami. Jak co roku bêdziemy symbolicznie pomagaæ tym
rybom, wykupuj¹c jeszcze ¿ywe karpie i wypuszczaj¹c na wolnoæ do jezior i stawów. Wiemy, ¿e nie uratujemy wszystkiego. Chcielibymy jednak, aby wiêta jako symbol, by³y dla nas znakiem ¿ycia. ¯ycia jako
nieporównywalnej z niczym wartoci. Dlatego proponujemy. Jeli mo¿ecie i chcecie, wykupcie karpia, a
mo¿e dwa, trzy i wiêcej i wypuæcie je na wolnoæ.
Zachowujcie przy tym nastêpuj¹ce zasady:
- nie bierzcie karpia w rêce, gdy¿ traci luz ochronny;
- zanim wpucicie rybê do wybranego zbiornika, nabierzcie z niego wody do wiadra i pozwólcie siê rybie
przyzwyczaiæ przez oko³o 2 godziny.
Jeli uda siê wam uratowaæ choæ jednego karpia,
napiszcie do nas, podzielcie siê wra¿eniami, przylijcie zdjêcie. Mylimy, ¿e bêdzie Nas wielu. Do dzie³a.
22 grudnia 2003 roku o godzinie 12.00 na placu przed
Hal¹ Mirowsk¹ w Warszawie oraz na ul. 11 Listopada
w Bielsku - Bia³ej, Klub Gaja organizuje wydarzenia,
podczas których bêd¹ wykupywane karpie, które zostan¹ nastêpnie wypuszczone na wolnoæ do jeziora.
To, co wydarza siê na ulicach naszych miasta tu¿ przed
wiêtami Bo¿ego Narodzenia nie tylko jest okrutne, ale
tak¿e niezgodne z obowi¹zuj¹cym w Polsce prawem.
Zgodnie z ustaw¹ ,,0 ochronie zwierz¹t zabijanie karpi w miejscach publicznych, na oczach dzieci i m³odzie¿y jest niedozwolone. Umiercanie tysiêcy ryb, które
s¹ ¿ywymi stworzeniami na oczach ludzi nie mo¿e byæ
t³umaczone tradycj¹, gdy¿ sposób pozbawiania ich ¿ycia jest spraw¹ organizacji, a nie tradycji. W niektórych
sklepach karpie ¿ywcem pakowane s¹ do worków foliowych, zawijane cen¹ i tak sprzedawane.
Nie pozwólmy na niezgodne z prawem traktowanie
zwierz¹t. Nie zabijajmy karpi na oczach dzieci.
W Polsce od roku 1997 obowi¹zuje ustawa o ochronie zwierz¹t. W rozdziale 1 artyku³u l punkt 1 czytamy: Zwierzê, jako istota ¿yj¹ca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzecz¹. Cz³owiek jest mu winien poszanowanie, ochronê i opiekê . Istotne miejsce w tym dokumencie zajmuj¹ zapisy, dotycz¹ce
miejsca i sposobów umiercania zwierz¹t, warunków
utrzymania, oraz edukacji w zakresie przestrzegania
praw zwierz¹t.
Nagminne jest w czasie ulicznych sprzeda¿y zabijanie karpi na miejscu, czêsto na oczach dzieci i m³odzie¿y, dla których jest to ogromnym prze¿yciem. Jest
to na mocy art. 34 ust. 4 pkt. 2 w zwi¹zku z art. 35 ust
1 przestêpstwem. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o
ochronie zwierz¹t organy gminy s¹ zobowi¹zane do
dzia³añ maj¹cych na celu przestrzeganie i realizowanie przepisów tej ustawy.
Wiêcej informacji: www.klubgaja.pl
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Konkursy
Zielona Butelka
Przypominamy, ¿e do 10 stycznia 2004 r. mo¿na nadsy³aæ prace plastyczne zwi¹zane z problemem nadmiernej iloci odpadów opakowaniowych zamiecaj¹cych nasze otoczenie, recyklingu opakowañ. Nagrodami w konkursie s¹: aparaty fotograficzne oraz filmy
wideo, p³yty z muzyk¹ o tematyce przyrodniczej. Wrêczone równie¿ zostan¹ dodatkowe nagrody: ksi¹¿ki i
bawe³niane. Prace prosimy przysy³aæ na adres: Orodek Dzia³añ Ekologicznych ród³a, ul. Wiêckowskiego 33, pok. 310, 90-734 £ód

Synantropizacja. Konkurs dla nauczycieli
Przypominamy, ¿e trwa konkurs na scenariusz zajêæ
dotycz¹cych synantropizacji. Na teksty czekamy do
31 grudnia 2003 r., najciekawsze opracowania zostan¹ nagrodzone ksi¹¿kami oraz zostan¹ opublikowane w Edukacyjnym kameleonie. Scenariusze prosimy przysy³aæ na adres: Orodek Dzia³añ Ekologicznych ród³a, ul. Wiêckowskiego 33,
pok. 310, 90-734 £ód

Konkurs Z Biedronk¹ w roli g³ównej
Przypominamy, ¿e do 31 grudnia 2003 r. mo¿na nadsy³aæ wszelkie prace plastyczne (rzeby, rysunki, obrazy itp.) a tak¿e prace literackie (wiersze, opowiadania, reporta¿e, rymowanki), w których g³ównym bohaterem bêdzie biedronka.
Dla autorów prac wyró¿nionych przewidujemy nagrody ksi¹¿kowe, filmy wideo oraz drobne niespodzianki. Najciekawsze prace bêd¹ opublikowane na ³amach
Edukacyjnego kameleona i wykorzystane w innych
wydawnictwach FEER. Na prace czekamy pod adresem: Fundacja Edukacji Ekologicznej i Rozwoju,
ul. Wiêckowskiego 33, pok. 310, 90-734 £ód

Majestatyczni w³adcy przestworzy.
Przypominamy, ¿e do 31 stycznia 2004 r. nale¿y nadsy³aæ prace plastyczne nt. Ptaki drapie¿ne wokó³ nas
lub Ptaki drapie¿ne - co im zagra¿a i jak je chroniæ.
Wiêcej informacji w poprzednich wydaniach Edukacyjnego kameleona. Prace nale¿y nadsy³aæ na adres: Komitet Ochrony Or³ów, ul. Niepodleg³oci
53/55, 10-044 Olsztyn

Uczê rozumieæ przyrodê
Przypominamy, ¿e do 31 stycznia 2004 r. mo¿na nadsy³aæ scenariusze zajêæ dot. ptaków drapie¿nych
Wiêcej informacji w poprzednich wydaniach Edukacyjnego kameleona. Scenariusze nale¿y nadsy³aæ na
adres: Komitet Ochrony Or³ów, ul. Niepodleg³oci 53/55, 10-044 Olsztyn
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Fundusze
Konkurs Ekologiczny HP
Inauguracja IV edycji Konkursu Ekologicznego Hewlett-Packard. Konkurs Ekologiczny HP skierowany
jest do organizacji pozarz¹dowych, kó³ naukowych
szkó³ wy¿szych oraz uczestników indywidualnych. Ju¿
po raz kolejny HP wspiera w ten sposób znacz¹ce
przedsiêwziêcia proekologiczne, które nie mog¹ byæ
kontynuowane z powodu braku odpowiednich rodków. Trzy sporód nades³anych projektów zostan¹
uhonorowane nagrodami pieniê¿nymi, w postaci dofinansowania przez Hewlett-Packard realizacji projektu. Wysokoæ ufundowanych przez Hewlett-Packard nagród to 30. 000 z³ (I nagroda), 15. 000 z³ (II
nagroda) i 10.000 z³ (III nagroda).
Staraj¹c siê jeszcze bardziej spopularyzowaæ ideê
Konkursu, a jednoczenie propagowaæ postawy i
dzia³ania s³u¿¹ce ochronie rodowiska wród dzieci i
m³odzie¿y, Hewlett-Packard organizuje równie¿ Konkurs Ekologiczny dla szkó³ podstawowych, gimnazjów
i szkó³ ponadgimnazjalnych. Szko³y wszystkich trzech
poziomów mog¹ zg³aszaæ praktyczne projekty dotycz¹ce, na przyk³ad, zbiórki i segregacji odpadów, inwentaryzacji rozmaitych obiektów przyrodniczych i
objêcia ich opiek¹, oszczêdnoci wody lub energii
elektrycznej, proekologicznego zagospodarowania
otoczenia szko³y, itp. Zwyciêzca I nagrody otrzyma 8
zestawów komputerowych oraz 2 drukarki laserowe.
II nagroda to 5 zestawów komputerowych oraz 1 drukarka laserowa, III nagroda to 4 zestawy komputerowe. Nagrody s¹ produktami firmy Hewlett-Packard.
Zg³oszenia nades³ane na oba Konkursy oceniaæ bêdzie jury, w sk³ad którego weszli eksperci w dziedzinie ekologii, przedstawiciele instytucji pro-unijnych
oraz dziennikarze. W pracach jury uczestniczyæ bêd¹:
dr Hanna Machiñska, dyrektor Orodka Informacji
Rady Europy, ekspert sejmowy, Przemys³aw Czajkowski, krajowy koordynator Globalnego Funduszu rodowiska w Centrum ONZ, Tomasz Cielik, dyrektor
Ligi Ochrony Przyrody - Europejskiego Centrum Ekologicznego, Micha³ Nurzyñski, wicedyrektor Biura Promocji i Informacji Ministerstwa rodowiska, Eugeniusz Pudlis (przewodnicz¹cy jury), dziennikarz, publicysta magazynu Echa Lene.
Termin nadsy³ania zg³oszeñ up³ywa 1 marca 2004
roku. Rozstrzygniêcie konkursu i uroczyste og³oszenie wyników nast¹pi 5 czerwca 2004 roku - w wiatowy Dzieñ Ochrony rodowiska. Informacje, regulamin Konkursu i formularze zg³oszeniowe dostêpne
s¹ na stronie internetowej www.hp.pl lub www.hp.pl/
supplies oraz w biurze Hewlett-Packard Polska, ul.
Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa, tel.: (22) 565 71
27, e-mail: joanna.pawlak@hp.com
Konkurs Ekologiczny jest czêci¹ Programu Ekologicznego HP, którego pozosta³e czêci stanowi¹: Program Odbioru i Recyklingu Wk³adów HP do Drukarek oraz Konkurs HP dla Dziennikarzy na najlepszy
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materia³ publicystyczny z dziedziny ochrony rodowiska w Polsce. Struktura Programu Ekologicznego HP
daje szansê na aktywne uczestnictwo wielu grup odbiorców, a przez to na pe³n¹ i rzeczywist¹ realizacjê
zamierzeñ Programu. Celem Programu Ekologicznego HP jest wspieranie ochrony rodowiska naturalnego w Polsce poprzez dzia³ania s³u¿¹ce edukacji
ekologicznej, pog³êbieniu wiadomoci ekologicznej
i kszta³towaniu pozytywnych proekologicznych postaw
spo³ecznych.
ród³o: www.hp.pl/konkurs_eko/

Konkurs walka z ubóstwem a ekologia
Fundacja Wspomagania Wsi wraz z Programem
Ma³ych Dotacji GEF/UNDP oraz Bankiem Inicjatyw
Spo³eczno-Ekonomicznych w styczniu 2004 roku planuj¹ og³oszenie konkursu grantowego na lokalnie
realizowane projekty dotycz¹ce walki z ubóstwem w
powi¹zaniu z ekologi¹. Konkurs skierowany jest do
wsi i miasteczek licz¹cych do 6 tysiêcy mieszkañców. Konkurs polegaæ bêdzie na zg³oszeniu projektu, którego celem bêdzie trwa³e ograniczenie biedy w
powi¹zaniu z ochron¹ rodowiska i zasobów przyrodniczych gminy. Maksymalne dofinansowanie projektu 10.000 z³.
Informacji o konkursie znaleæ bêdzie mo¿na na stronach inetrnetowych organizatorów na pocz¹tku
www.fww.org.pl
www.undp.org.pl
www.bise.pl.

Szkolenia
Zachowajmy bogactwo kultury
Nowy program szkoleniowy Fundacji Wspomagania
Wsi zwi¹zany z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego w ofercie turystyki wiejskiej. Nasza
propozycja zawiera realizacjê trzydniowych warsztatów szkoleniowych w wymiarze 24 godzin zajêæ, dla
grupy 20-25 osób zainteresowanych podnoszeniem
jakoci oferty turystycznej oraz zachowaniem kultury
wsi i regionu. Program zajêæ obejmuje nastêpuj¹ce
tematy: - zasoby kultury - co stanowi zasoby kultury,
jak je identyfikowaæ, okrelanie zasobów w swoim
rejonie zamieszkania, okrelanie potencja³u rynkowego poszczególnych sk³adników kultury - budowanie oferty w oparciu o lokalne zasoby kultury - interpretacja zasobów kulturowych w regionie, organizacja imprez dla turystów, produkcja i sprzeda¿ pami¹tek - promocja oferty turystycznej, opracowanie oferty turystycznej dla regionu lub gminy, w której odbywa siê szkolenie.
Zajêcia prowadzone s¹ przez kulturoznawców i socjologów wsi oraz inne osoby posiadaj¹ce dowiadczenie w realizacji projektów wykorzystania dziedzictwa kulturowego do rozwoju wsi. Uczestnicy po za-
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koñczeniu szkolenia otrzymuj¹ zawiadczenie o
uczestnictwie oraz podrêcznik pt. Kultura bogactwem
turystyki wiejskiej wydany przez Fundacjê. Odp³atnoæ ze strony ka¿dego uczestnika wynosi 30 z³ i
zostanie przeznaczona na pokrycie czêci kosztów
szkolenia. Urz¹d gminy lub stowarzyszenie agroturystyczne (lub inna lokalna organizacja podejmuj¹ca
siê organizacji szkolenia na swoim terenie) ma obowi¹zek dokonania naboru uczestników, zapewnienia
nieodp³atnie sali do prowadzenia zajêæ spe³niaj¹cej
pod- stawowe wymogi dla realizacji szkolenia oraz
utrzymania porz¹dku organizacyjnego w trakcie trwania szkolenia. O terminie szkolenia decyduje kolejnoæ zg³oszenia do Fundacji. Zg³oszenie zawieraj¹ce pro-pozycjê terminu realizacji szkolenia, nazwisko
i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za realizacjê
szkolenia, nale¿y kierowaæ na adres Fundacji
Fundacja Wspomagania Wsi
Bellottiego 1 01-022 Warszawa
tel. +22 636 25 70-75, fax +22 636 62 70

Szkolenia dotycz¹ce gospodarki
wodno-ciekowej na terenach wiejskich
Poprzez szkolenia staramy siê przybli¿yæ potrzebê
dbania o rodowisko. Prezentujemy te¿ przyk³ady
rozwi¹zañ i aspekty prawne inwestycji w zakresie
ochrony rodowiska na terenach wiejskich. Tematyka szkolenia obejmuje problematykê zwi¹zan¹ z gospodark¹ ciekow¹ i gospodark¹ odpadami na terenach wiejskich. W szczególnoci za:
- prowadzenie w³aciwej gospodarki ciekowej i odpadami na terenie gminy
- wspó³praca mieszkañców z samorz¹dem przy realizacji inwestycji dotycz¹cych
- ochrony rodowiska - konstrukcja przydomowych
oczyszczalni cieków
- prowadzenie procedury przetargowej
Spotkania takie przeznaczone s¹ dla mieszkañców
wsi, radnych, so³tysów i pracowników samorz¹dów.
Czas trwania spotkania wynosi do 3 godzin, z mo¿liwoci¹ przed³u¿enia w przypadku du¿ego zainteresowania. W programie przewidziano równie¿ pokaz
filmów video zawieraj¹cych przegl¹d rozwi¹zañ technicznych w zakresie oczyszczania cieków stosowanych w Polsce i za granic¹. Liczba uczestników 2030 osób. Szkolenie jest nieodp³atne.
Szkolenia te s¹ czêci¹ Programu Wspierania Inwestycji w Zakresie Ochrony rodowiska.
Fundacja Wspomagania Wsi
Bellottiego 1 01-022 Warszawa
tel. +22 636 25 70 - 75
fax +22 636 62 70
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W internecie
Agroturystyka to te¿ biznes
www.fww.org.pl/polski/dokumenty/agrttb/agrttb.htm
Jeli jeste rolnikiem, mieszkasz na wsi, masz du¿y
dom albo ³adnie po³o¿ony kawa³ek terenu i zastanawiasz siê, w jaki sposób móg³by polepszyæ swoj¹
sytuacjê finansow¹ - mo¿e powiniene pomyleæ o
biznesie turystycznym. Takich osób w Polsce jest wiêcej i w³anie dla nich napisalimy ten poradnik. W
trakcie naszych podró¿y po Polsce spotykalimy ludzi, którzy maj¹ kilka pokoi lub nawet ca³y wolny, nie
u¿ytkowany dom, i nie przysz³o im na myl, ¿e mog¹
mieæ z tego pieni¹dze.
Zak³adamy, ¿e nie masz ¿adnych dowiadczeñ w
obs³udze turystów. Dlatego krok po kroku bêdziemy
siê zastanawiaæ, co nale¿y zrobiæ, aby przedsiêwziêcie zakoñczy³o siê sukcesem. Nie jestemy zwolennikami turystyki za wszelk¹ cenê. Tak wiêc najpierw
rozwa¿ymy wszystkie za i przeciw prowadzenia biznesu turystycznego, dostarczaj¹c niezbêdnych informacji, które pomog¹ Ci podj¹æ decyzjê, czy warto
zaczynaæ. Jeli w rezultacie stwierdzisz, ¿e jest to
odpowiednia dla Ciebie dzia³alnoæ, przejdziemy do
nastêpnego etapu wtajemniczenia - przedstawimy
sposoby prowadzenia biznesu turystycznego. Skoro
inni robi¹ to ju¿ kilka lub kilkanacie lat, spróbujmy
skorzystaæ z ich dowiadczeñ.
S¹dzimy, ¿e po przeczytaniu poradnika i zastosowaniu wybranych rozwi¹zañ we w³asnym biznesie bêdziesz dostatecznie przygotowany, by go poprowadziæ. Jednak pamiêtaj: nasz poradnik to tylko podstawowy kurs budowania sukcesu w bran¿y turystycznej na wsi. Z koniecznoci pominêlimy wiele zagadnieñ; ich lista jest d³uga i obejmuje miêdzy innymi:
wy¿ywienie, przepisy prawne (w tym: podatki, wymagania sanitarne, sporz¹dzanie i realizacjê umów),
ubezpieczenia, formy organizowania siê gospodarzy,
organizacjê pracy, marketing, rachunkowoæ, estetykê wnêtrz i otoczenia. Wybralimy te zagadnienia,
które s¹ niezbêdne dla zorientowania siê w naturze
problemu.
(z przedmowy poradnika)
Poradnik jest dotêpny w formacie PDF na stronie internetowej Fundacji Wspomagania Wsi.

Przydomowe Oczyszczalnie cieków
www.fww.org.pl/polski/dokumenty/pos/pos.htm
Oczyszczalnie cieków s³u¿¹ ochronie zdrowia, ¿ycia, rodowiska oraz chroni¹ zasoby czystej wody,
która bêdzie wykorzystana przez przysz³e pokolenia.
(Opracowano na podstawie PIPELINE nr 3/1996 pisma popularyzuj¹cego wiedzê o wodzie i oczyszczaniu cieków w USA)
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Nie wszyscy rozumiej¹ potrzebê oczyszczania cieków pochodz¹cych z gospodarstw domowych. Fundacja Wspomagania Wsi czêsto jest proszona przez
samorz¹dy o spotkanie z rolnikami i przeprowadzenie wród nich akcji edukacyjnej wyjaniaj¹cej, dlaczego we wsi, w której mieszkaj¹ trzeba zbudowaæ
oczyszczalniê cieków.
W Polsce ju¿ oko³o 50% gospodarstw jest do³¹czonych do sieci wodoci¹gowych. Tylko 3% gospodarstw
jest pod³¹czonych do kanalizacji z oczyszczalni¹ cieków. Myj¹c naczynia, pior¹c, sp³ukuj¹c toaletê wytwarzamy ogromne iloci cieków, które zagra¿aj¹ naszemu zdrowiu, czasami ¿yciu, a tak¿e gro¿¹ zanieczyszczeniem zasobów wody, z których jest ona pompowana do wodoci¹gu. Oprócz cieków domowych
czêsto mamy do czynienia ze ciekami pochodz¹cymi z powstaj¹cych na wsi ma³ych przedsiêbiorstw,
orodków zdrowia, szpitali, urzêdów i szkó³.
W poradniku omówiono, w jaki sposób cieki te zagra¿aj¹ naszemu zdrowiu, ¿yciu oraz, jak mog¹ wp³yn¹æ na dostêp do czystej wody i poziom ¿ycia przysz³ych pokoleñ. ...
Do lektury poradnika zapraszaj¹ autorzy - zespó³ Fundacji Wspomagania Wsi.
Poradnik ze wzglêdu na objêtoæ zosta³ podzielony
na 3 czêci, ka¿da dostêpna jest w formacie Acrobat
Reader (PDF) na stronir internetowej Fundacji Wspomagania Wsi.

We wspó³czesnym wiecie czêsto jestemy wiadkami zagubienia cz³owieka jako istoty spo³ecznej i
jako wspó³u¿ytkownika zasobów Ziemi. Z kolei istnienie wiêzi z szeroko rozumianym rodowiskiem
(przyrodniczym i kulturowym) pozwala zachowaæ to¿samoæ, odnaleæw³asne miejsce oraz dzia³aæ na
rzecz najbli¿szego rodowiska i jego ochrony. Odwo³uj¹c siêdo wiêzi ³¹cz¹cych cz³owieka z najbli¿sz¹
okolic¹(ma³¹ojczyzn¹) w³¹czamy korzystaj¹cych z
niniejszego programu (nauczycieli, dzieci i rodziców)
do edukacji ekologicznej (rozumianej jako styl ¿ycia)1
i edukacji regionalnej (poszanowanie
w³asnego dziedzictwa).
Prezentowany program powsta³w oparciu o region
pó³nocno-wschodniej Polski, który wyró¿nia siêna tle
kraju unikatowymi, w skali europejskiej walorami kulturowymi, folklorystycznymi i historycznymi. Mozaikê
kulturow¹ regionu tworzyli zamieszkuj¹cy tu od wieków: Polacy, ¯ydzi, Bia³orusini, Litwini, Ukraiñcy, Rosjanie, Romowie, Tatarzy i Niemcy. Bogata przesz³oæ
wielonarodowociowa i wielowyznaniowa pobudza do
odkrywania tradycji rodzinnych, s¹siedzkich i lokalnych. Szczególn¹ wagê w tym regionie przywi¹zuje
siêdo idei tolerancji i akceptacji dla odrêbnoci.
Do publikacji do³¹czone s¹ utwory w postaci plików
mp3

Dla przedszkolaków

W wiecie mrówek

Zapraszamy na strony Podlaskiego Serwera Ekologicznego www.eko.podlasie.prv.pl do dzialu edukacja - pojawily sie tam:
Program Przedszkolnej Edukacji Ekologicznej pod
redakcj¹ El¿biety Jaszczyszyn. Celem realizacyjnym
projektu jest:
Wprowadzenie elementów edukacji ekologicznej do
zagadnieñ wychowania przedszkolnego w przystêpnej formie zajêæ w przedszkolu i w terenie.
Opracowanie i wdro¿enie kierunkowego programu
przedszkolnej edukacji ekologicznej.
Udostêpnienie opracowanego programu placówkom
przedszkolnym w kraju.
Podnoszenie spo³ecznej wiadomoci ekologicznej
nauczycieli przedszkoli.
Zapoznanie nauczycieli przedszkoli z formami zajêæ
edukacji ekologicznej dla najm³odszych.
Promocja wród odbiorców  dzieci uczêszczaj¹cych
do przedszkoli oraz ich rodziców  ekologicznego stylu ¿ycia (powoduj¹cego jak najmniejsze uci¹¿liwoci
dla rodowiska).
Dope³nieniem programu "Edukacja Ekologiczna
Przedszkolna" jest Program Edukacji Regionalnej
"Ma³a Ojczyzna" autorstwa El¿biety Gra¿yny Piórkowskiej. £¹czy siê ona cile z edukacj¹ ekologiczn¹ poprzez budowanie empatii z otoczeniem, poczucia dumy z ma³ej ojczyzny oraz podstaw pojêæ spo³ecznych i przyrodniczych.
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Dzi polecamy Pañstwu dwie strony powiêcone
mrówkom. Jest do doskona³e kompedium wiedzy na
temat tych maleñskich stworzeñ. Polecamy do wykorzystania w pracy dydaktycznej.
www.mrowisko.of.pl oraz www.free.of.pl/m/myr/
"Szanujmy maleñkie stworzenia, jakimi s¹ mrówki, a
one pomog¹ nam utrzymywaæ wiat w równowadze;
bêd¹ nam ponadto przypominaæ, jakim wspania³ym
miejscem by³a nasza Ziemia, gdy po raz pierwszy
pojawilimy siê na niej."
Rodzina mrówkowatych, wyodrêbniona w rzêdzie
b³onkówek, liczy, wg szacunkowych danych, oko³o
15000 gatunków. Wobec osza³amiaj¹cej liczby
wszystkich gatunków owadów (oko³o 750000!) jest
to wartoæ raczej ma³a. Jednak¿e mrówki potrafi¹ siê
wybroniæ z tej "miernoci". Dobrym przyk³adem jest
tu puszcza amazoñska gdzie masa wszystkich mrówek jest oko³o czterokrotnie wiêksza ni¿ masa wszystkich krêgowców tam wystêpuj¹cych (czyli zarówno
p³azów, gadów, ptaków i ssaków)! Poszycie tego lasu
musi siê a¿ ruszaæ od maszeruj¹cych mrówek! Niezapomniany to widok. Inny fakt przemawiaj¹cy w
obronie istotnoci liczby gatunków mrówek to ogólna
liczba gatunków nale¿¹cych do gromady ssaków:
oko³o 4500. A przecie¿ wydawaæ by siê mog³o, ¿e to
tak pospolite zwierzêta :) Mrówki pod tym wzglêdem
przewy¿szaj¹ je ponad trzykrotnie!
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Wszystkie gat. mrówek (a opisano ich dotychczas ok.
8500) s¹ owadami spo³ecznymi. Ich kolonie sk³adaj¹
siê z trzech kast: królowych (lub tylko jednej królowej), robotnic, które tworz¹ najliczniejsz¹ kastê, oraz
okresowo z uskrzydlonych mrówek obu p³ci. Zadaniem królowej jest sk³adanie jaj, z których po przeobra¿eniu powstaj¹ nowe mrówki. Robotnice pe³ni¹
funkcje wegetatywne - buduj¹ gniazdo, zbieraj¹ po¿ywienie, opiekuj¹ siê potomstwem itd. Jedyn¹ rol¹
samców jest zap³odnienie dziewiczych królowych,
które odbywa siê w powietrzu. Wkrótce potem samce gin¹, a wie¿o zaplemnione królowe staraj¹ siê
zapewniæ sobie korzystne warunki do wydania potomstwa. Zak³adanie nowego spo³eczeñstwa przez
królow¹ odbywa siê na 2 sposoby: zale¿nie i niezale¿nie. Pierwszy typ, jeli zwi¹zany jest z czasowym
paso¿ytnictwem, polega na tym, ¿e wnika ona do
spo³eczeñstwa obcego gatunku (posiadaj¹c specjalne przystosowania do t³umienia agresji atakuj¹cych
j¹ z pocz¹tku mrówek) i zabija jego królow¹. Miejscowe robotnice odt¹d opiekuj¹ siê potomstwem
obcej mrówki. W miarê jak wymieraj¹, ich miejsce
zajmuje gatunek paso¿yta. W koñcu gniazdo powraca do jednogatunkowoci (choæ z innym gatunkiem).
Mrówki zak³adaj¹ce gniazda niezale¿nie, samodzielnie kopi¹ w ziemi jamki (zal¹¿ki przysz³ego gniazda)
i opiekuj¹ siê potomstwem do czasu wylêgniêcia
pierwszych doros³ych robotnic.
Na stronie www.mrowisko.of.pl znajdziemy informacje ogólne o mrówkach, o spo³ecznoci mrówek, ciekawostki, gatunki, obserwacje terenowe, hodowla,
klucz do oznaczania mrówek, zdjêcia, linki, ksi¹¿ki o
mrówkach.
Na stronie www.free.of.pl/m/myr/ z kolei fachowe informacje o pokarmie, gniazdach, walki mrówek, o
mrówkach paso¿ytach, opisy gatunków.
(teksty powy¿sze pochodz¹ z polecanych stron)

Publikacje
Ostatnia okazja by ujrzeæ
Znany angielski pisarz science-fiction i zoolog  tak¿e pisarz, napisali bardzo wci¹gaj¹c¹ (a¿ szkoda, ¿e
tak¹ krótk¹) bardzo zabawn¹ ksi¹¿kê o bardzo powa¿nych sprawach. Douglas Adams i Mark Cawardine wyruszaj¹ w podró¿ do najbardziej odleg³ych i
dzikich miejsc na Ziemi. Przedzieraj¹ siê przez lasy
równikowe, taplaj¹ siê w b³ocie zamieszka³ym przez
obrzydliwe przywry, pokonuj¹ pe³ne wirów i zdradzieckich pr¹dów morza, t³umaczyli na migi chiñskiej ekspedientce, ¿e potrzebuj¹ kondomów a wszystko to
po to, by zobaczyæ i uwieczniæ gin¹ce gatunki. Byli
na Madagaskarze, gdzie ¿yje prawie ca³kowicie wymar³y gatunek ma³piatki zwanej aj-aj. Stanêli oko w
oko z jaszczurkami zjadaj¹cymi na jeden posi³ek postawn¹ kozê  waranami z Komodo. ¯eby zobaczyæ
goryla srebrnogrzbietego wybrali siê do Zairu z po³o-
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w¹ dzie³ zebranych Dickensa i kolekcj¹ czasopism
komputerowych. Póniej wyruszyli na poszukiwania
nosoro¿ca szerokopyskiego tzw. bia³ego (którego
nazwa prawdopodobnie powsta³a w jako przeciwieñstwo do nosoro¿ca czarnego  spiczastopyskiego,
dla przypomnienia: obydwa nosoro¿ce s¹ szare). W
Nowej Zelandii poszukiwali kakapo  dosyæ ekscentrycznego ptaszka, który dziêki niezwykle skomplikowanemu systemowi godowemu (system cie¿ki i
jamy) ma du¿e trudnoci z przekazywaniem swoich
genów. Odwiedzili równie¿ delfiny zamieszkuj¹ce
pe³n¹ ha³asuj¹cych d¿onek rzekê Jangcy oraz lataj¹ce stworzenia na Mauritiusie.
Nie ma obawy, ¿e zanudzicie siê czytaj¹c tê ksi¹¿kê
bo nie jest to atlas zwierz¹t, ani nie popadniecie apatiê, co nie jest to apokaliptyczny i przera¿aj¹cy horror. Ksi¹¿ka jest tak mieszna, ¿e przebija kilkakrotnie Dzienniki Bridget Jones, dopiero przy niej mo¿na miaæ siê a¿ do bólu brzucha. ¯eby nie byæ go³os³ownym, krótki cytat:
Na lotnisku czeka³y na nas nowe erupcje piek³a 
wrzawa t³umów i groba przemocy widocznie gotuj¹ca siê tu¿ pod powierzchni¹. Pracownik linii w okienku check-in owiadczy³, ze agent nie potwierdzi³ naszej rezerwacji i dlatego nie mamy miejsc. Wzruszy³
ramionami i odda³ nam nasze bilety.
Wiedzielimy, ze w Indonezji najlepsz¹ metod¹ jest
okazywanie pogody, wiêc spróbowalimy  pogodnie pokazywalimy, ¿e na biletach jest napisane Potwierdzone, ale on wyjania³, ¿e Potwierdzone nie
oznacza potwierdzone, tylko po prostu co, co oni
tam pisz¹ , gdy ludzie ich prosz¹, poniewa¿ to zaoszczêdza du¿o czasu i ludzie wreszcie sobie id¹.
Poszed³ sobie.
Stalimy, wachluj¹c pogodnie biletami, czuj¹c siê cieniutko. Za stanowiskiem check-in by³o okno, za którym cieniutki przedstawiciel linii z cienkim w¹sikiem,
cienkim krawatem i w bia³ej koszuli z cienkimi epoletami siedzia³, pal¹c papierosa i popatrywa³ na nas
nieczule przez w¹skie kó³ka dymu. Pomachalimy do
niego swymi biletami, ale on potrz¹sn¹³ tylko g³ow¹
ledwo, ledwo dostrzegalnie.
Pogodnie odmaszerowalimy do biura biletowego,
gdzie nam powiedziano, ze nic nie mog¹ zrobiæ, i ¿e
powinnimy porozmawiaæ z agentem z biura podró¿y. pewna iloæ coraz mniej pogodnych rozmów telefonicznych z biurem podró¿y w Bali ostatecznie przekona³a nas, ¿e miejsca by³y potwierdzone, i to wszystko. W biurze biletowym powiedzieli nam, ¿e one definitywnie nie by³y potwierdzone, i to wszystko.
 Co z nastêpnym lotem?  spytalimy.
 No mo¿e  odparli  Mo¿e za tydzieñ albo dwa.
 Za tydzieñ?!  wykrzyknêlimy.
 Chwileczkê  powiedzia³ jeden z mê¿czyzn, wzi¹³
nasze bilety i odszed³ z nimi. Po dziesiêciu minutach
wróci³ i da³ je innemu mê¿czynie, który rzek³  Chwileczkê  i poszed³ sobie. Wróci³ po kwadransie, spojrza³ na nas i zapyta³  Tak? Co panowie chcieliby
wiedzieæ?  Wyjanilimy nasz¹ sytuacjê, jeszcze raz
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od pocz¹tku, wtedy on kiwn¹³ g³ow¹, powiedzia³ 
Chwileczkê  i znikn¹³. Kiedy po up³ywie d³u¿szej
chwili spytalimy, gdzie on siê podzia³, poinformowano nas, ¿e uda³ siê do swojej matki w D¿akarcie, jako
¿e nie widzia³ jej od trzech lat.
Bylimy ciekawi, czy wzi¹³ nasze bilety.
Nie, one gdzie tu by³y  powiedziano nam  Czy s¹
nam potrzebne?
Tak, wyjanilimy. Staramy siê dostaæ do Labuan
Bajo.
Ta nowina wywo³a³a pewna konsternacjê i w ci¹gu
paru minut wszyscy z biura poszli na lunch.
Nie jest to ksi¹¿ka tylko do miechu, choæ doskonale
nadaje siê na chmurne dni. Daje te¿ do mylenia,
podstawowe pytanie, nie postawione wprost, w tek
ksi¹¿ce brzmi: jak du¿o powinnimy i mo¿emy powiêciæ aby uratowaæ zagro¿ony gatunek? Czy powinnimy zabiæ wszystkie koty, gronostaje i oposy by
zachowaæ ostatnie kilkadziesi¹t kakapo, które mno¿¹ siê tak powoli, ¿e prêdzej umr¹ ze staroci ni¿ siê
dostatecznie dla utrzymania gatunku rozmno¿¹?
Sprawa doæ dyskusyjna. Ksi¹¿ka nie rozwiewa naszych w¹tpliwoci.
Na zakoñczenie jeszcze jeden fragment:
To by³o niezwyk³e. W rzeczywistoci nie znalelimy
zwierz¹tka, a tylko widzielimy je przez kilka sekund,
dy powoli wêdrowa³o ga³êzi¹ parê stóp nad naszymi
g³owami i patrzy³o na nas w dó³ poprzez deszcz z
wyrazem pogodnej niewiedzy co do tego, czym mo¿emy byæ. Ale by³a to chwila, dla której trudno nie
zwariowaæ.
Dlaczego?
Albowiem, jak póniej zrozumia³em, by³em ma³p¹ patrz¹c¹ na ma³piatkê.
Lec¹c z Nowego Jorku i Pary¿a Boeingiem 747, potem do Diégo-Suarez starym samolotem mig³owym,
jad¹c do portu Maroansetra jeszcze starsz¹ ciê¿arówk¹ i p³yn¹c na Nosy Mangabé ³odzi¹ tak
zniszczon¹, ¿e niemal trudno by³o ja odró¿niæ od dryfuj¹cego pnia, i na koniec wêdruj¹c w deszczu po staro¿ytnym lesie w³aciwie odbylimy podró¿ w czasie 
wstecz przez wszystkie etapy naszej
technologii patyka a¿ do rodowiska, z
którego kiedy wygnalimy ma³piatki.
I oto jedna z nich patrzy³a na mnie,
jak rzek³em, z ³agodnym zdziwieniem.
Polecam, zreszt¹ nie tylko ja, kilka
osób ju¿ j¹ przeczyta³o. Szkoda, ¿e
znalaz³a siê w niezbyt nobilituj¹cym dla
ksi¹¿ki miejscu jakim jest kosz z tani¹
ksi¹¿k¹ w hipermarkecie (za to kosztowa³a tylko 4,90).
Douglas Adams, Mark Cawardine, Ostatnia okazja by ujrzeæ, Poznañ 1998
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Poni¿ej prezentujemy ksi¹¿ki wydawnictwa Muza SA.
Cho s¹ to pozycje drogie i przez to czêsto niedostêpne, to zdecydowalimy siê o nich napisaæ gdy¿
s¹ tego warte. A wybralimy ten wi¹teczny czas, gdy¿
w³¹snie wtedy pojawaj siê problem z wyborem prezentu dla najbli¿szych. Te pozycje na pewno zadowol¹ wszytskich zainteresowanych przyrod¹, nawet
najbardziej wybrednych

Album B³êkitna planeta
Ksi¹¿ka B³êkitna planeta powsta³a razem z serialem
telewizyjnym pod tym samym tytu³em. Kolejne jej karty
odkrywaj¹ przed czytelnikiem ogromne bogactwo ¿ycia szeciu wodnych krain naszego globu. Przy u¿yciu
zaledwie kilku pojazdów przystosowanych do pracy w
g³êbinach morskich, uda³o siê zrobiæ unikatowe zdjêcia. Dziêki nim poznajemy stworzenia g³êbinowe, niedostêpne w zasadzie dla ludzkich oczu. B³êkitna planeta po raz pierwszy przedstawia system oceaniczny
w tak wyczerpuj¹cy i kompetentny sposób. Przedstawia nowe, spektakularne odkrycia w dziedzinie eksploracji oceanów: nieznane gatunki fauny i flory, tajniki
morskiego ¿ycia oraz siedliska, których istnienia nawet nie przeczuwano. Dynamicznie napisany tekst
uwzglêdnia najnowsze odkrycia naukowe. Wstêp do
ksi¹¿ki napisa³ sir David Attenborough.
Wyd. Muza 2002. Cena: 62.00 z³
Format: 245 x 280 mm. Oprawa: twarda z obwolut¹

Encyklopedia: Tajemnice natury
Tajemnice ¿ycia na Ziemi s¹ g³ównym tematem tej encyklopedii przyrodniczej. Próbuje ona wyjaniæ wiele
interesuj¹cych zjawisk przyrodniczych: w jaki sposób
tworzy siê têcza, jak przebiega proces mylenia , jak
paj¹k tka swoj¹ sieæ. W ksi¹¿ce tej Czytelnik znajdzie
materia³y zebrane przez specjalistów, którzy podjêli siê
próby wyjanienia tajemnic potê¿nych si³ przyrody.
Wyd. Muza 1998. Cena: 80.00 z³
Format: 215 x 295 mm. Oprawa: twarda.

Ziemia. ¯ywa planeta
Ksi¹¿ka opowiada o najwa¿niejszych procesach biologicznych zachodz¹cych w rodowiskach naturalnych.
Opisano w niej zwierzêta i roliny zasiedlaj¹ce najwa¿niejsze rodowiska naturalne. Na Ziemi wystêpuje kilka milionów gatunków rolin i zwierz¹t. Niektóre z nich,
np. p³etwal b³êkitny czy sekwoje, osi¹gaj¹ ogromne
rozmiary, inne, np. owady, s¹ niewielkie, a wszystkie
potrzebuj¹ do ¿ycia pokarmu i schronienia.
Wyd. Muza 2000. Cena: 32.00 z³
Format: 200 x 250 mm. Oprawa: twarda.

Simona Kossak, Saga Puszczy
Bia³owieskiej
Simona Kossak jest biologiem z wykszta³cenia i lenikiem z zami³owania, krakusk¹ z urodzenia i bia³owie¿ank¹ z wyboru. Pochodzi ze znanej artystycznej
rodziny. Ksi¹¿ka powsta³a w intencji sp³acenia d³ugu:
jest nim 30 lat szczêliwych lat prze¿ytych przez au-
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torkê w starej leniczówce o piêknej nazwie Dziedzinka, w zielonym raju, w Puszczy Bia³owieskiej. Saga
Puszczy Bia³owieskiej to fascynuj¹ca, bogato ilustrowana opowieæ o losach puszczy od epoki lodowcowej po wspó³czesnoæ. Mimo ¿e w minionym tysi¹cleciu niejeden raz grozi³o jej unicestwienie, w cudowny
nieomal sposób prze¿y³a do naszych czasów, a wraz z
ni¹ tysi¹ce gatunków rolin i zwierz¹t, z królewskim
¿ubrem na czele. Czy przetrwa równie¿ XXI wiek, dziêki
czemu pozostanie ród³em natchnienia kolejnych pokoleñ artystów, miejscem pracy uczonych, dum¹ narodów polskiego i bia³oruskiego, skarbem wiatowego
Dziedzictwa Ludzkoci w decyduj¹cym stopniu zale¿y
od naszego pokolenia. I o tym opowiada ta ksi¹¿ka.
Wyd. Muza 2001. Cena: 70.00 z³
Format: 165 x 240 mm. Oprawa: twarda.

Jan Walencik, Bobry z zapomnianej
Jaæwie¿y. Wigierski Park Narodowy
Kolejna publikacja w serii albumów po poszczególnych parkach narodowych. Niew¹tpliw¹ urodê parku
poznaj¹ Pañstwo dziêki niezwyk³ym fotografiom Jana
Walencika. Oprócz licznych zdjêæ album zawiera równie¿ niezbêdne, najciekawsze informacje o parku oraz
szczegó³ow¹ mapê.
Wyd. Muza 2001. Seria:Parki Narodowe Polski.
Cena: 135.00 z³
Format: 230 x 310 mm. Oprawa: twarda z obwolut¹.

Szanowni
Pañstwo z
o k a z j i
zbli¿aj¹cych siê
wi¹t
Bozego
Narodzenia chcielibymy
¿yczyæ Pañstwu, aby te dni
w blasku choinki minê³y w
spokoju, rodzinnym cieple i
radoci, a nadchodz¹cy rok 2004
niech bêdzie szczêliwy. ¯yczymy
Pañstwu wiele pomys³ów, si³ do ich
relalizacji, optymizmu i realizacji marzeñ.
Redakcja

Jan Walencik, Têtno pierwotnej
puszczy. Bia³owieski Park Narodowy
Puszcza Bia³owieska to w skali Europy obiekt szczególny, to w³anie tutaj zachowa³y siê lasy naturalne o charakterze pierwotnym. Nie nosz¹ one zniekszta³ceñ spowodowanych gospodark¹ cz³owieka, to las najprawdziwszy - wielkie sanktuarium przyrody. Miejsce pe³ne niewys³owionej dzikoci, urzekaj¹ce i zniewalaj¹ce. W 1979
roku Park jako jedyny obiekt przyrodniczy Polski zosta³
wpisany przez UNESCO na Listê Dziedzictwa wiatowego. Oprócz 46 zdjêæ Jana Walencika album zawiera
podstawowe informacje o Puszczy Bia³owieskiej.
Wyd. Muza 2000. Seria:Parki Narodowe Polski.
Cena: 85.00 z³
Format: 230 x 310 mm. Oprawa: twarda z obwolut¹.

Jan Walencik, Dolina nieujarzmionej
rzeki. Biebrzañski Park Narodowy
Czytelnik, który siêgnie po ten album zyska szeroka
wiedzê o przyrodzie Biebrzañskiego Parku Narodowego - obiekcie naszej fascynacji. Obraz bowiem ³atwiej ni¿ s³owo uruchamia nasz¹ wyobraniê, maluj¹c wizjê siêgaj¹cej po horyzont przestrzeni bagien i
pierwotne piêkno przyrody tej niezwyk³ej doliny.
Oprócz 648 zdjêæ album zawiera garæ podstawowych
informacji o Pradolinie Biebrzy i jej niepowtarzalnych
urokach oraz mapê Parku. Ksi¹¿ka ukaza³a siê w
dwóch wersjach jêzykowych - polskiej i angielskiej.
Wyd. Muza 1998. Seria:Parki Narodowe Polski.
Cena: 94.00 z³
Format: 230 x 310 mm. Oprawa: twarda z obwolut¹.
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Dodatki do Edukacyjnego kameleona
Razem z numerem szko³y otrzymuj¹ aktualny, grudniowy numery Dzikiego ¿ycia miesiêcznika wydawanego przez Pracowniê na rzecz Wszystich Istot,
ksi¹¿kê z p³yt¹ CD Bli¿ej Europy. Europejska Edukacja Ekologiczna wydan¹ przez Stowarszyaszenie
na rzecz Ekorozwoju Agro-Group oraz ofertê edukacyj¹ wydawnistwa Zielone Brygady.
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