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Drodzy SdSowcy!
Na początku Nowego Roku 2005 pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia:
pomyślności i spełnienia w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.
Jednocześnie z satysfakcją przekazuję informację, że z początkiem roku ruszył
pierwszy projekt naszego Stowarzyszenia realizowany w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem „EKO-BIEGŁY” oraz firmą WPO ALBA S.A. z Wrocławia pt. „Nie
wszystko na wysypisko”. Projekt dotyczy selektywnej zbiórki surowców wtórnych
we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych z Wrocławia. Realizacja
tego projektu jest okazją do stworzenia warunków do większej aktywności dla
Członków Stowarzyszenia oraz szansą przekazania społeczeństwu z terenu woj.
dolnośląskiego treści proekologicznych.
Równocześnie wyrażam radość, że Nowy Zarząd rozpoczął swoją kadencję od
realizacji pierwszego projektu. Naszym wspólnym celem jest przekazywanie
społeczeństwu, jak najszerszych treści ekologicznych oraz kreowanie nowej mody
na życie wg zasad zrównoważonego rozwoju. Będziemy prowadzić działania
związane z szeroko pojętą edukacją ekologiczną oraz podejmować współpracę
z innymi stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, propagującymi zasady ochrony środowiska w Polsce i za granicą.
Z prawdziwą radością przyjmiemy do naszego grona nowych Członków, którzy
ubogacą nasz zespół swoim doświadczeniem i zapałem do pracy.
Postawione zadania są ambitne, ale aktywność Członków Stowarzyszenia
„Środowisko dla Środowiska” czyni je możliwymi do zrealizowania. Wyrażam
ufność na owocną współpracę Nowego Zarządu z Członkami Stowarzyszenia.
Jestem przekonana, że otwarty dialog oraz wspólne zaangażowanie w działaniach
na rzecz ochrony środowiska w naszych regionach, zaowocują w Nowym Roku
umocnieniem wizerunku Stowarzyszenia „Środowisko dla Środowiska” na rynku
aktywnych organizacji pozarządowych.
W imieniu Nowego Zarządu wszystkim Członkom Stowarzyszenia życzę
zdobywania własnych szczytów oraz poczucia spełnienia we wspólnie
realizowanych działaniach Stowarzyszenia „Środowisko dla Środowiska”.
Małgorzata Mielnik
W Nowym 2005 Roku chcielibyśmy życzyć Wam mnóstwa
ciekawych pomysłów, spełniających się marzeń i
nieustannego optymizmu życiowego, uśmiechu i pogody
ducha każdego dnia.
Zarząd SdS
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Wrocławskiej

Fot. G. Jabłonowski, K. Osińska-Skotak, M. Mielnik, M. Kachniarz
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Nowi członkowie

W roku 2004 wstąpili do Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska:

Składki Członkowskie

W związku z rozpoczęciem nowego roku przypominamy o obowiązku wpłacania
składek członkowskich za rok 2005. Zgodnie z regulaminem SdS minimalna
wysokość składki członkowskiej wynosi 50 zł i jest płatna w terminie do 31 marca
każdego roku.
Przelewu należy dokonać na konto Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 93, p.1105
02-089 Warszawa
nr rachunku: 25 2130 0004 2001 0244 3000 0001
Volkswagen Bank Polska S.A.
Al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa
Tytuł wpłaty - "składka członkowska za 2005 rok".

Anna Bernacka

Łukasz Całek

Artur Łuniewski

Prosimy o terminowe wpłacanie składek członkowskich!!!!
Całą korespondencję w sprawie składek proszę kierować na adres mailowy
Skarbnika SdS - Katarzyny Macudzińdskiej: kmacudzinska@wp.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 i w praktyce paraliżuje naszą działalność.

Lista dyskusyjna
Radomir Dyjak

Agata Mazurczyk

Barbara Kurpel

Marcin Filip Jędrzejczak

Marcin Janik

Andrzej Błachowicz

W związku z zaprzestaniem działalności Hydeparku postanowiliśmy
utworzyć listę mailingową na Yahoo. Listą opiekuje się Kasia Kaczorek
(kaczorek@wipos.p.lodz.pl) z pomocą Ewy Witkowskiej (witkowska_ewa@op.pl).
Kasia i Ewa pomogą w razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów przy zapisie i
dalszej obsłudze. Wszyscy członkowie zostali już zaproszeni do zapisania się.
Osoby, które tego nie uczyniły są zapisywane automatycznie. Korzystanie z grupy
mailingowej jest bardzo proste – nie wymaga nawet rejestracji w Yahoo!
groups. Będąc w grupie wystarczy tylko wysyłać maile na adres
SrodDS@yahoogroups.com, a będą one rozsyłane do wszystkich członków
grupy. Chcielibyśmy uczynić listę mailingową na Yahoo podstawowym
środkiem wymiany informacji w ramach Stowarzyszenia. Dlatego prosimy,
potraktujcie nasza prośbę priorytetowo.

Wizualizator SdS

Każda forma oficjalnej działalności Stowarzyszenia powinna odbywać się przy
użyciu jednolitych dokumentów. Osobą odpowiedzialną za utrzymanie właściwego
ich stylu jest nasz wizualizator – Monika Nadrowska (Karamańska). Monika jest
także autorką naszego logo, które zostało zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu
Członków. W związku z powyższym, jak będą potrzeby stworzenia np. broszury,
dyplomu itp. prosimy o kontakt z Zarządem (sds_post@wp.pl) lub wizualizatorem
karmanska@isl.rwth-aachen.de.

Walne Zgromadzenie Członków

Monika Kryger

Łukasz Gawor

Piotr Roczniak

Osoby, które chciałyby zapisać się do Stowarzyszenia prosimy o kontakt z Zarządem
sds_post@wp.pl.
Fot. G. Jabłonowski, K. Osińska-Skotak, M. Mielnik, M. Kryger, M.F. Jędrzejczak,

W dniu 12 marca 2005 roku w Warszawie odbędzie się jest VI Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Na
Zgromadzeniu rozpatrywane będą m.in. sprawozdanie rzeczowe i sprawozdanie
finansowe - ustępującego Zarządu - z działalności SdS, plan działania na rok 2005

oraz budżet na rok 2005. Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na ten dzień i
liczne uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.
Zarząd SdS

Członkowie wspierajacy poszukiwani...

Członkiem wspierającym SdS może być osoba bądź instytucja, która w jakiś
sposób pomaga w działalności Stowarzyszenia (pomoc finansowa, merytoryczna,
organizacyjna). Jeśli macie na oku potencjalnych kandydatów, zgłaszajcie te
sugestie do Zarządu. Do tej pory nie mamy żadnych członków wspierających.

Członkowie SdS działaja...

Współpraca:
1. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem EKO-BIEGŁY (Wrocław)
2. Zawarto porozumienie o współpracy w ramach projektu EKOCOOLTURA
z Zakładem Ekologistyki i Ochrony Atmosfery Politechniki Wrocławskiej
3. Stowarzyszenie SdS prowadziło rozmowy w sprawie współpracy z Fundacją
Partnerstwo dla Środowiska (Kraków)
4. Współorganizacja spotkania „Podstolik ekologiczny 15 lat później” (Warszawa)
Pomysły już zrealizowane:
1. Szkolenie z zakresu Ocen Oddziaływania na Środowisko zorganizowane w
lutym 2003 r. przez Joannę Maćkowiak w Jeziorach pod Poznaniem, w którym
uczestniczyli członkowie SdS i szkolili również członkowie SdS (wykładowcy:
J. Maćkowiak, M. Dziadkowiec, M.Palmąka)
2. Szkolenie z zakresu pozwoleń zintegrowanych zorganizowane we wrześniu
2004 r. w Warszawie (wykładowcy: M. Mielnik, A. Gzella, K.Tokarczyk-Dorociak)
3. Wykonano dokumentacje do wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
dla Zakładów Drobiarksich "Koziegłowy" SA - Ferma Szamocin, Ferma
Kadłubek, Ferma Heliodorowo. (M. Mielnik, A. Gzella, M. Dziadkowiec,
O. Puchalska, B. Sosnowska, K.Tokarczyk-Dorociak)
4. Uzyskano pozwolenie zintegrowane dla Fermy w Szamocinie należącej do
Zakładów Drobiarksich "Koziegłowy" SA
5. 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)
6. Operaty wodnoprawne w gminach Czerwiensk, Swidnica, Nowogrod Bobrzanski
i Zary (J. Chaczykowski, M. Strączyńska-Knysak).
7. 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)
8. Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektowanego
Podwarszawskiego Parku Przemysłowego w Grodzisku Mazowieckim
(J. Maćkowiak, R. Dyjak, K. Osińska-Skotak, M.Domański)
9. 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)
10. Wniosek projektu edukacyjnego opracowany przez Martę Godzisz, polsko
niemiecko-austryjacko-czeskie warsztaty ekologiczne dla młodzieży licealnej
11. Opracowanie Przewodnik dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (w trakcie
realizacji)
12. Grupy członków SdS stanęły do licznych przetargów i konkursów na projekty.
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PROJEKT „Nie wszystko na wysypisko”

Program edukacyjny „Nie wszystko na wysypisko”
kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych z miasta Wrocławia oraz gmin: Wrocław, Święta
Katarzyna, Oborniki Śląskie, Długołęka i Czernica.
Organizatorem programu jest Stowarzyszenie „EKOBIEGŁY” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Środowisko dla
Środowiska” oraz firmą WPO ALBA S.A., która zapewnia
logistykę programu.
Patronat nad programem objęli:
Patronat honorowy :
−
Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we współpracy z Wrocławskim
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
−
Prezydent Miasta Wrocławia
−
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Patronat medialny:
−
TVP3
−
Radio Wrocław
−
Gazeta Wrocławska
−
Czasopismo „Eko Świat“
Patroni wspierający:
−
VKN POLSKA
−
KOGENERACJA
−
WPO ALBA S.A.
−
BOŚ
Celem projektu jest wdrożenie na terenie szkół selektywnej zbiórki odpadów
poprzez zbiórkę surowców wtórnych oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej
gospodarki odpadami poprzez różne formy edukacji ekologicznej.
Przebieg programu:
17 grudnia 2004 – podpisanie porozumienia trójstronnego o współpracy pomiędzy:
Stowarzyszeniem „EKO-BIEGŁY”, Stowarzyszeniem „Środowisko dla Środowiska”
oraz WPO ALBA S.A.
20 grudnia 2004 - Dostarczenie informacji do szkół: opis programu, regulamin
uczestnictwa wraz z kartą zgłoszeniową,
Od 10 stycznia do 10 czerwca 2005 - odbywać się będzie selektywna zbiórka
surowców wtórnych (makulatura, puszki, butelki PET, baterie) w szkołach.
W międzyczasie
będą przeprowadzane szkolenia dla nauczycieli z
przekazywanymi materiałami edukacyjnymi do prowadzenia lekcji biologii, przyrody
i ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami. Członkowie Stowarzyszeń
opracowują interakcyjną grę strategiczną z elementami selektywnej zbiórki
odpadów.
Szkoły przygotowują programy twórcze pod hasłem „Nie wszystko na wysypisko”
oraz organizują wewnątrz szkolne przeglądy klasyfikujące do wystąpienia na
Festiwalu.
Czerwiec 2005 - Organizacja, pod Patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia,
Festiwalu na wrocławskim rynku: prezentacja twórczych programów szkół:
happeningi, pokaz mody. Dodatkowo celem imprezy jest włączanie środowiska
lokalnego i budowanie zaufania społecznego w obszarze nowoczesnej gospodarki
odpadami. Będzie to czas na podsumowanie programu rozdanie nagród i
legitymacji EKO-STYL, a także propagowanie wiedzy na temat gospodarki
odpadami (prezentacja multimedialna, rozdawanie eko-toreb z nadrukowaną
instrukcją dot. prawidłowego postępowania z odpadami) prezentacja partnerów
programu i propagowanie idei programu. Finałową akcją Festiwalu będzie
zadrzewianie wyznaczonego terenu. Poza wymiarem ekologicznym ma ona sens
symboliczny, zadrzewiony teren będzie obrazował przestrzeń „uratowaną” na

składowiskach odpadów dzięki odzyskaniu surowców w ramach edycji „Nie
wszystko na wysypisko 2005”. Upamiętni to stosowna tablica.
Systematyczna promocja programu oraz informowanie o postępach realizacji
programu odbywać się będzie za pośrednictwem mediów, strony www,
rozwieszanie plakatów oraz korespondencji bezpośredniej do partnerów i patronów
programu.
Nagrody:
Nagrody przewidziane są w dwóch konkurencjach: zbiórka makulatury oraz zbiórka
pozostałych surowców. Zwycięskie szkoły za zajęcie I miejsca otrzymają po 2500
zł. Szkoły, które zajmą od I do III miejsca wytypują po 5 najaktywniejszych uczniów,
którzy wraz ze szkolnymi koordynatorami wyjadą na wycieczkę. Szkoły które zajmą
od 1-10 miejsca wytypują po 30 osób, które najbardziej przyczyniły się do sukcesu
szkoły. Najaktywniejsi uczniowie zostaną nagrodzeni biletami do kina Helios.
Dodatkowo zostaną przyznane nagrody gwarantowane określone kwotowo za
przekroczenie określonego progu ilościowego zebranych surowców. W czasie
trwania konkursu ranking szkół będzie publikowany przez Patronów medialnych.
Czas trwania projektu od 3 stycznia do 30 czerwca 2005 r.

Pomysły, propozycje...
Jeśli chcielibyście podzielić się z innymi Waszymi pomysłami, sukcesami itp.
piszcie do Przeglądu SdS. Nadsyłajcie również propozycje tematów szkoleń lub
konferencji, zgłaszajcie propozycje miejsc na szkolenia. Dzielcie się pomysłami w ten sposób możecie aktywnie wpływać na działalność Stowarzyszenia.

Prywatnie...

Miejsce na Wasze prywatne zdjęcia i informacje (śluby, dzieciaki,
imprezy, wspólne wypady, nasze zwierzaki i inne...)
Przysyłajcie swoje zdjęcia i redagujcie tę rubrykę ☺
W tym numerze przedstawiamy Tymona Pandera....
... czyli małego synka Asi
Maćkowiak-Pandera
i
Michała Pandera, który
urodził się 2 listopada
2005 r. a ważył 3260 g
„przy wzroście” 54 cm.

Członkowie SdS - co robia zawodowo?
Wyniki projektu edukacji ekologicznej
A.S.A. Polska we współpracy z gmina Kłaj przygotowała we wrześniu 2002 roku
projekt edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych. Projekt ten wiązał się z
wieloma konkursami, m.in. zadaniem uczniów było wybrać imię dla towarzysza
zabawy. Projekt ten okazał się bardzo popularny w Kłaju, również rodzice i
nauczyciele wykazali się dużym zaangażowaniem. Uczniowie przygotowali bardzo
ciekawe i interesujące „dzieła sztuki”. Projekt został zakończony w czerwcu 2003 r.

Ze względu na powodzenie projektu edukacji ekologicznej 2002/2003 oraz w
późniejszych miesiącach A.S.A. Polska planuje zorganizowanie kolejnych
projektów edukacji dla kolejnych gmin województwa małopolskiego i śląskiego.
Nadesłał: mgr inż. Bolesław Michałowski

Wszystkiego dobrego,
zdrówka i wielu radości
z wychowania młodej
latorośli...

tel. kom +48 693 112 484,
tel. +48 12 681 10 91

A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o,
Oddział Kraków - A.S.A Eko Polska Sp. z o.o.
Oddział Eko-Smok w Krakowie, os. Piastów 61, 31-625 Kraków

Fot. A. Maćkowiak-Pandera
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Seminarium jesienne ‘2004 - Zakopane

Za kulisami obrad ...

Dzieciaki:
Agnieszki Speicher )Michalskiej),
Oli Puchalskiej (Gawlińskiej)
Basi Woś (Błach)

Zacieśnianie przyjaźni na
Fundacyjnych seminariach
dotyczy wszystkich
pokoleń. Najmłodszym idzie
to chyba najlepiej... ☺

Zdjęcia wybrano z archiwum Agnieszki Speicher (de domo Michalskiej) oraz Kasi
Macudzińskiej i Małgosi Mielnik .

4

