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Drodzy SdSowcy,

Oto pierwszy numer biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia Środowisko dla
Środowiska. Mamy nadzieję, że pomysł Wam się spodoba i przyczynicie się do
redagowania materiałów na potrzeby niniejszego biuletynu. Chcielibyśmy aby
docelowo biuletyn ukazywał się przynajmniej raz na kwartał i prezentował
najważniejsze wydarzenia związane z działalnością Stowarzyszenia i jego
członków. Głównym jego celem jest informowanie wszystkich członków SdS o
najważniejszych decyzjach Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków oraz
prezentacja działalności członków Stowarzyszenia. Charakter naszego
Stowarzyszenia powoduje, że niewiele osób wie co się dzieje w drugim końcu
kraju, jesteśmy rozproszeni, mieszkamy i pracujemy w różnych miastach Polski,
Niemiec i innych krajów. Czasami jest to naszym atutem ale bywa również
przeszkodą... To, że niewiele słychać o naszych poczynaniach, nie znaczy wcale,
że nic się nie dzieje w ramach Stowarzyszenia. Początki zawsze są trudne a my
nadal jesteśmy na samym początku działalności Stowarzyszenia. Właśnie minęły
dwa lata od Zebrania Założycielskiego a w lipcu miną dwa lata od chwili
zarejestrowania działalności SdS. Wiele osób podejmuje różne próby, składa
wnioski o projekty, startuje do przetargów, wykonuje ekspertyzy itd. Inni chcieliby
się czegoś nowego nauczyć, wymienić doświadczeniami, może zorganizować
jakieś szkolenie, seminarium. Poczta elektroniczna i lista dyskusyjna nie zawsze
wystarczają w naszych zabieganych czasach. Biuletyn może stać się pewnego
rodzaju forum prezentacji dokonań pojedynczych członków i grup działających w
SdS. Pokażmy innym co próbujemy robić, jak nam się to udaje i w czym tkwi
sukces naszych działań. Może w ten sposób inni poczują, że też mogą coś
zdziałać.
KOS

Konkurs !!!

Zarząd:
Iwona Jabłonowska
Katarzyna Osińska-Skotak
Artur Gzella
Agnieszka Nieścier
Adam Kałduński

– Prezes Zarządu
– I Wiceprezes Zarządu
– II Wiceprezes Zarządu
– Skarbnik
– Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Barbara Potoczna
Małgorzata Kachniarz
Małgorzata Kowalska
Arkadiusz Szurman
Wojciech Truszkowski

– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
– Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
– Członek Komisji Rewizyjnej
– Członek Komisji Rewizyjnej
– Członek Komisji Rewizyjnej

Sąd Koleżeński:
Barbara Potoczna
Barbara Błach
Piotr Kardaś

– Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
– Członek Sądu Koleżeńskiego
– Członek Sądu Koleżeńskiego

Formalizmy –czyli

kto i za co jest odpowiedzialny?

Prezes – Iwona Jabłonowska (Swiatkowska@dmt.de)
- koordynacja działalności Zarządu SdS,
- nadzór nad dokumentacją SdS, opracowanie sprawozdań rzeczowych z działalności Stowarzyszenia wraz z pozostałymi członkami Zarządu,
- udzielenie pomocy członkom SdS w organizowanych przez nich imprezach,
- kontakt z osobą odpowiedzialną za graficzny wizerunek SdS,
- nadzór i koordynacja prac Komisji ds. NGO.
I Wiceprezes – Katarzyna Osińska-Skotak (kos@gik.pw.edu.pl)
- nadzór nad dokumentacją SdS w zakresie uchwał Zarządu oraz Walnego
Zgromadzenia Członków,
- przygotowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenia Członków,
- pilnowanie terminowości przesyłania informacji i dokumentów dotyczących
Walnego Zgromadzenia Członków,
- ewidencja członków SdS,
- administracja bazy danych SdS, aktualizowanie bazy danych i rozsyłanie
zaktualizowanej bazy danych przynajmniej w dwóch terminach do 15 kwietnia i
do 15 października każdego roku,
- kontakt z Inspektorem ds. ochrony danych osobowych,
- nadzór i koordynacja prac Komisji ds. OOŚ wraz z Joanną Maćkowiak.
II Wiceprezes – Artur Gzella (sveeg@poczta.fm)
- koordynacja sprawozdań z realizacji projektów przez członków SdS,
- kontakt z członkami SdS w sprawach dotyczących propozycji współpracy,
realizacji projektów itp.
- nadzór i koordynacja prac Komisji ds. Projektów.

Zarząd
Stowarzyszenia
Środowisko
dla
Środowiska ogłasza konkurs na najciekawszą i
najbardziej
pomysłową
nazwę
biuletynu
informacyjnego SdS. Obecna nazwa jest jedynie
tymczasową propozycją. Liczymy na Waszą
pomysłowość i poczucie humoru.

Skarbnik – Agnieszka Nieścier (aganie@friko3.onet.pl)
- opracowanie, wspólnie z Prezesem, projektów planów pracy oraz preliminarzy
finansowych SdS a także sprawozdań finansowych z działalności SdS,
- nadzór nad realizacją wydatków, zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem,
- ewidencja wpłacania przez członków składek członkowskich,
- nadzór i koordynacja prac Komisji ds. podmiotów gospodarczych.

A ponieważ ciągle jesteśmy na progu Nowego Roku chcielibyśmy życzyć Wam w
Nowym 2004 Roku mnóstwa ciekawych pomysłów, spełniających się marzeń i
nieustannego optymizmu życiowego, uśmiechu i pogody każdego dnia. Jak mówił
Montaigne „Naśladuj zegary słoneczne: licz tylko jasne dni”.

Sekretarz – Adam Kałduński (akald@poczta.wp.pl)
- utrzymywanie stałego kontaktu z pozostałymi członkami Zarządu, w tym obsługa
konta internetowego Stowarzyszenia,
- przegląd poczty elektronicznej na koncie e-mailowym SdS i usuwanie zbędnych
maili pierwszego dnia każdego miesiąca,

Zarząd SdS

- uzupełnianie książki adresowej na koncie e-mailowym SdS,
- redakcja biuletynu informacyjnego SdS,
- kontakt z mediami.

Składki Członkowskie

W związku z rozpoczęciem nowego roku przypominamy o obowiązku wpłacania
składek członkowskich na rok 2004. Zgodnie z regulaminem SdS minimalna
wysokość składki członkowskiej wynosi 50 zł i jest płatna w terminie do
31.03.2004.
Przelewu należy dokonać na konto Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 93, p.1105
02-089 Warszawa
nr rachunku: 21300004-2443000-27003-013
Volkswagen Bank Polska S.A.
Al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa
Dokonując wpłat prosimy umieścić adnotację - "składka członkowska za 2004
rok". Prosimy o terminowe wpłacanie składek członkowskich!!!!
Całą korespondencję w sprawie składek proszę kierować na adres mailowy
Skarbnika SdS: aganie@friko3.onet.pl.
Przypominamy również, że zgodnie ze statutem SdS i uchwałą podjętą na Walnym
Zgromadzeniu Członków w dniu 18 października 2003 r. nie wpłacanie składek
członkowskich grozi utratą praw członkowskich łącznie z wykluczeniem ze
Stowarzyszenia. Poza tym, brak wpłat utrudnia planowanie preliminarzy
finansowych Stowarzyszenia.

Lista dyskusyjna

Lista dyskusyjna SdS znajduje się na Hydeparku. Naszą listą dyskusyjną opiekuje
się Katarzyna Kaczorek(kaczorek@wipos.p.lodz.pl) i do niej należy się zwracać w
sprawach związanych z zapisaniem się na listę dyskusyjną SdS bądź innych
problemów związanych z listą dyskusyjną.

Konkurs na wizualizatora SdS

Zgodnie z zapowiedzią, mamy zaszczyt Was poinformować, ze wizualizatorem
naszego Stowarzyszenia została Monika Karmańska (IV edycja). Monika będzie
pomagała nam w utrzymaniu stylu naszych dokumentów, broszur, dyplomów i tego
co będzie nam potrzebne. Monika jest także autorką naszego logo, które zostało
zatwierdzone. W związku z powyższym, jak będą jakieś potrzeby, np. stworzenia
strony graficznej, broszury, dyplomu itp. prosimy o kontakt z Zarządem
(sds_post@wp.pl). Osobą odpowiedzialną za kontakt z wizualizatorem ze strony
Zarządu to Iwona Jabłonowska (swiatkowska@dmt.de).
W przypadku szczegółowych pytań lub konkretnych materiałów prosimy o
bezpośredni kontakt z wizualizatorem na adres karmanska@isl.rwth-aachen.de.
Zarząd SdS

Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 22 lutego 2004 r. planowane jest IV Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Na Zgromadzeniu rozpatrywane będą
m.in. sprawozdanie rzeczowe Zarządu z działalności SdS, sprawozdanie finansowe
Zarządu z działalności SdS, omówienie kwestii wyboru nowych władz
Stowarzyszenia, planu działania na rok 2004 oraz budżetu na rok 2004. Prosimy o
zarezerwowanie sobie czasu na ten dzień i liczne uczestnictwo w Zgromadzeniu.
Zarząd SdS

Redakcja i opracowanie: Katarzyna Osińska-Skotak

Członkowie SdS działaja...

Współpraca:
1. Stowarzyszenie SdS prowadzi rozmowy w sprawie współpracy z Fundacją
Partnerstwo dla Środowiska (Kraków)
2. Stowarzyszenie SdS prowadzi rozmowy w sprawie nawiązania współpracy ze
Stowarzyszeniem EKO-BIEGŁY (Wrocław)
3. Porozumienie o współpracy w ramach projektu EKOCOOLTURA z Zakładem
Ekologistyki i Ochrony Atmosfery Politechniki Wrocławskiej
Pomysły już zrealizowane:
1. Szkolenie z zakresu Ocen Oddziaływania na Środowisko zorganizowane przez
Joannę Maćkowiak w Jeziorach pod Poznaniem, w którym uczestniczyli
członkowie SdS i szkolili również członkowie SdS (J. Maćkowiak,
M. Dziadkowiec, M.Palmąka)
2. Projekt dotyczący opracowania koncepcji zagospodarowania odpadów
pochodzących z elektrowni wodnych będących pod zarządem Zakładu
Energetycznego Wrocław S.A. (A. Gzella, M. Mielnik, M. Dziadkowiec,
O. Puchalska, B. Sosnowska)
3. Operaty wodnoprawne w gminach Czerwiensk, Swidnica, Nowogrod Bobrzanski
i Zary (J.Chaczykowski, M. Strączyńska-Knysak).
4. Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko dla inwestycji polegającej na
budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 PN 84 na odcinku w gminach
Żary i Żagań (J.Chaczykowski, M. Strączyńska-Knysak)
To co realizujemy:
1. Wniosek projektu edukacyjnego opracowany przez Martę Godzisz, polskoniemiecko-austryjacko-czeskie warsztaty ekologiczne dla młodzieży licealnej
2. Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektowanego
Podwarszawskiego Parku Przemysłowego w Grodzisku Mazowieckim
(J. Maćkowiak, R. Dyjak, K. Osińska-Skotak, M.Domański)
3. Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko dla inwestycji polegającej na
budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 PN 84 na odcinku w gminach.
(J.Chaczykowski, M. Strączyńska-Knysak)
4. Grupy członków SdS stanęły do przetargów i konkursów na projekty ale o
szczegółach będzie w następnym numerze.

spraw. Najlepiej poinformowaną osobą odnośnie organizacji szkolenia i u której
można zasięgnąć informacji i porady w tej sprawie jest Joanna Maćkowiak.
Szkolenie z zakresu Ochrony Przyrody
Prosimy o nadsyłanie propozycji szkoleń i zgłaszania propozycji miejsc na
szkolenia do Zarządu. Spróbujemy znaleźć chętnych do uczestnictwa, szkolenia i
organizacji szkolenia. A może ktoś z Was chciałby się tego podjąć? Zapraszamy.

Wspomnienia sprzed roku...

Jeziory - To naprawdę było szkolenie z Ocen Oddziaływania na Środowisko. Tylko
w czasie szkolenia byli tak bardzo tym pochłonięci wchłanianiem wiedzy, że nikt
zdjęć nie zrobił... Może trzeba by powtórzyć i nadrobić zaległości ☺

Prywatnie...

Miejsce na Wasze prywatne
zdjęcia i informacje (śluby,
dzieciaki,
imprezy,
wspólne
wypady, nasze zwierzaki i inne...)
W tym numerze o kocie, który
jeździł rowerem...
To moja Kitka, która w domu
wyczynia prawdziwe akrobacje i
rzadko, który miłośnik kotów
stwierdza, że to u kota normalne...

Fot. Krystian Kurowski

Katarzyna Osińska-Skotak

W dniu 30 sierpnia 2003 r. odbyły się aż trzy śluby
stypendystów - Iwony Świątkowskiej (IV edycja) i Grzegorza
Jabłonowskiego
(V edycja),
Małgosi
Gierałtowskiej
(IV edycja) oraz Basi Błach (II edycja).

Statystyka e-mailowa czyli jak sobie pomagamy...
Fot. Krystian Kurowski

Zarząd jak i poszczególni członkowie SdS przesyłają liczne oferty szkoleń,
konferencji, stypendiów, ofert pracy, informacje o szkoleniach na przygotowywanie
wniosków na dofinansowanie projektów z 5 i 6 PR. Udzielamy sobie porad,
wsparcia - merytorycznego, technicznego, przekazujemy sobie kontakty itp. Coś
czego nie widać ale jak sobie przemyśleć to sporo sobie samym zawdzięczamy. No
i staramy się spotykać w mniejszych grupkach i zawodowo, i towarzysko...
Kolejne SdSowe piwo proponujemy 1 lutego o godz. 20.00, w Warszawie na
Starym Mieście, Pub „Czternastka”

Szkolenia, seminaria – pomysły...

Szkolenie z zakresu Ocen Oddziaływania na Środowisko
Członkowie SdS zwracają się do nas z prośbą o ponowne zorganizowanie
szkolenia z zakresu Ocen Oddziaływania na Środowisko. Pierwsze doświadczenia
z organizacji szkolenia w tym zakresie mieliśmy około rok temu, po szkoleniu w
Jeziorach. Jeśli macie pomysł gdzie można by było takie szkolenie zorganizować i
znalazłaby się osoba, która pokierowałaby organizacją szkolenia byłaby kolejna
okazja do nauczenia się czegoś nowego, spotkania się i przedyskutowania różnych

Iwona i Grzegorz Jabłonowscy

Małgosia i Bartek Kachniarz

Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, usłanej różami
bez kolców, podkowami szczęścia, czterolistnymi koniczynami i
kwiatami paproci, bez przebiegających czarnych kotów...
Fot. Krystian Kurowski
Redakcja i opracowanie: Katarzyna Osińska-Skotak

Wspomnienia z Łagowa

Fundacja, jak zwykle znalazła ciekawe i
urokliwe miejsce na kolejne – już szóste
– seminarium jesienne. Tym razem
położone na granicy z Niemcami. Mamy
nadzieję, że tych kilka fotografii pozwoli
na oderwanie się od pracy i chwilkę
wspomnień. Najpierw dzielnie słuchaliśmy co ciekawego działo się w zeszłym
roku na stypendium a potem... buszowaliśmy w lesie.
Ciekawe gdzie się spotkamy w tym
roku? Była już Krynica (góry), Szklarska
Poręba (góry), Olsztynek (pojezierze),
Kazimierz (Mazowsze) i Nidzica (góry i
jezioro, choć sztuczne). Na co teraz
kolej przyszła...? Ale nim do tego dojdzie
od następnego numeru powspominamy
jak było przed rokiem, dwoma, trzema....

Artur Łuniewski (VI ed.)

Jacek Willecki (VI ed.)

Marcin Janik (VI ed.)

Katarzyna Winiczenko (VI ed.)

Anna Haładyj (VI ed.)

Radek Dyjak (VI ed.)

Agata Mazurczyk (VI ed.)

Mirek Baściuk (VI ed.)

Barbara Winter (I ed.)

Anna Nie ć (V ed., wyjazd w VI) Monika Martczak (VI ed.)

Anna Bernacka (VI ed.)

Łukasz Całek (VI ed.)

Anita Niedojadło (II ed.)

Iwona Jabłonowska (IV ed.)

Zdjęcia autorstwa Grzegorza Jabłonowskiego
Redakcja i opracowanie: Katarzyna Osińska-Skotak

Edycje... Ludzie... Twarze... Kto jest kto...?
I edycja - laureaci

III edycja- laureaci

V edycja - laureaci

Od lewej: Agnieszka Łopata, Anna Nowicka, Joanna Rippel, Gabriela
Stempczyńska (obecnie Roessler), Andrzej Czech, Anna Budziak
(nagroda rzeczowa), Rafał Gosik, Fritz Brickwedde, Barbara Wiśniewska
(obecnie Winter), Robert Knysak, Dagmara Jezierska, Anna Kandefer,
Tomasz Chrapek (w ukryciu), prof. Maciej Nowicki, Maciej Zdybik,
Katarzyna Osińska-Skotak, Agnieszka Michalska (obecnie Speicher),
Monika Strączyńska-Knysak, Aleksander Gubrynowicz, Renata OciepaStein (nie ma na zdjęciu).

Od lewej: nieznana, Aleksander Gubrynowicz, Anna Nowicka, Matthias
Kleinke, Monika Dziadkowiec, Agnieszka Kowalczyk, Katarzyna
Kaczorek, Artur Gzella, Beata Sosnowska, Emila Szpadt, Agnieszka
Czajka-Kaczka, Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, Marian Skwarczek, Fritz
Brickwedde, prof. Maciej Nowicki, Ryszard Kaczka, pani minister,
Krystyna Palka-Ichas, Adam Kałduński, nieznana.

Zdjęcie grupowe z Litwinami. Od lewej: „ktoś”, Michał Palmąka, Rafał
Kurek, Tomasz Czajkowski, Barbara Winter, Marek Domański, Jarosław
Krawczyk, Łukasz Gawor, Litwinka, Litwin, Agnieszka Wojtalewicz,
Grzegorz Jabłonowski, Robert Mnich, Litwinka, Łukasz Chrzanowski,
Iwona Kreft, Fritz Brickwedde, Małgorzata Mielnik Katarzyna
Macudzińska, Krystian Kurowski, Barbara Potoczna (IV ed.), Aleksander
Gubrynowicz, Robert Wolot (tłumacz).

IV edycja- laureaci

VI edycja - laureaci

Anna Chmielińska-Biernacka, Małgorzata Gierałtowska (obecnie
Kachniarz), Filip Kamiński, Piotr Kardaś, Monika Karmańska, Małgorzata
Kowalska, Alicja Lisowska, Joanna Maćkowiak, Bolesław Michałowski,
Anna Oniszk-Popławska, Barbara Potoczna, Olga Roman (obecnie
Gałek), Iwona Świątkowska (obecnie Jabłonowska), Arkadiusz Szurman,
Krzysztof Tabernacki

Stoją od lewej: pracownik DBU, Katarzyna Haponiuk-Winiczenko, Anna
Bernacka, Marta Godzisz, Marcin Janik (na górze), Basia Potoczna (IV
ed.), Mirosław Baściuk, pracownik DBU, Celina Dziejma, Radomir Dyjak,
pracownik DBU,Jacek Willecki, Anna Nieć, Agata Mazurczyk, Łukasz
Całek. Kucają: Robert Wylot, Anna Haładyj, Herr Lay, Artur Łuniewski,
Monika Martczak, Barbara Kuprel, na dole Małgorzata Adamska.

II edycja- laureaci

Od lewej: Aleksander Gubrynowicz, Matthias Kleinke, Krzysztof Kilian,
Joachim Fischer, Barbara Błach (obecnie Woś), Bogdan Zagajewski,
Anna Wastag, Ewa Adamiec, Anita Niedojadło, Marcin Chodak,
Agnieszka Nieścier, prof. Maciej Nowicki, Anna Nowicka, Olga Gawlińska
(obecnie Puchalska), Krzysztof Piskorski, Jacek Chaczykowski (w
ukryciu), Daria Słowik, Wojciech Truszkowski, Andrzej Kraszewski.

Prosimy o przesyłanie danych i zdjęć do
biuletynu na adres Zarządu lub na adres SdS
Redakcja i opracowanie: Katarzyna Osińska-Skotak

