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     I. PROJEKTY

A) „Energia dla klimatu 2015 – jak żyć w cieniu odkrywki”

Poniżej opis najważniejszych działań. 

I. Wsparcie gmin Gubin i Brody oraz mieszkańców, którzy są przeciwni budowie 
kopalni odkrywkowej węgla brunatnego 

1. Kontynuacja wydawania oraz wysyłania biuletynu internetowego "Pod Prąd".

W ciągu 12 miesięcy kontynuowaliśmy publikację "Pod Prąd", naszego biuletynu interneto-
wego, poświęconego sytuacji w województwie lubuskim związanej z planowaną budową ko-
palni odkrywkowej. Co miesiąc opisywaliśmy i relacjonowaliśmy na bieżąco najważniejsze 
wydarzenia, dzięki czemu czytelnicy mogli znaleźć odpowiedzi i komentarze na temat dzia-
łalności inwestora z PGE oraz jego zwolenników. Biuletyn był wysyłany do mieszkańców 
gmin, powiatów, instytucji, organizacji i mediów z regionów, gdzie planowane są nowe ko-
palnie odkrywkowe.

2. Współpraca między gminami Gubin i Brody, a sąsiadami z Niemiec, którzy również 
sprzeciwiają się budowie nowych kopalni węgla brunatnego.

a) W 2015 roku, kontynuowaliśmy polsko-niemiecką współpracę w zakresie sprzeciwu wo-
bec budowy nowych kopalni odkrywkowych. Tłumaczyliśmy niemiecki biuletyn "Węgiel 
Łużycki", który opisuje wydarzenia w ruchu antyodkrywkowym w Niemczech, a także nie-
które artykuły z niemieckich mediów lokalnych.

b) Nasza łączniczka Anna Dziadek zorganizowała wystawę fotografii, która przedstawiała 
historię z życia codziennego mieszkańców gmin Brody i Gubin oraz niemieckich rodzin, a 
także ich działalność anty-odkrywkową. Fotografie wystawione były w niemieckiej miejsco-
wości Guben oraz polskiej wsi Wielotów.

c) Wraz z przedstawicielami Koalicji "Rozwój TAK – Odkrywki NIE" i Stowarzyszenia Nie 
Kopalni Odkrywkowej, wspieraliśmy niemieckich przeciwników kopalni odkrywkowej wę-
gla brunatnego oraz elektrowni w dużym proteście pod elektrownią Jaenschwalde. 

Polsko-niemiecka współpraca miała miejsce również na przełomie roku 2015/16, kiedy to 
cztery niemieckie gminy oraz ich społeczności sprzeciwiły się budowie polskiej kopalni od-
krywkowej Gubin-Brody i złożyły w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzo-
wie swoje negatywne stanowisko w tej sprawie.

d) Wraz ze Stowarzyszeniem Nie Kopalni Odkrywkowej zorganizowaliśmy wyjazd studyjny
do Niemiec. Grupa mieszkańców gmin Gubin i Brody oraz lokalni dziennikarze udali się do 
miasteczka Horno (w pobliżu miasta Forst), który jest w całości kopią zniszczonego miasta 
przez przemysł węgla brunatnego. Uczestnicy wycieczki odwiedzili muzeum historii miasta 
Horno oraz innych miejscowości zniszczonych pod budowę kopalni odkrywkowych. Pod-
czas wyjazdu mieszkańcy Gubina i Brodów zobaczyli także rzekę Szprewę w miejscowości 
Spremberg – zanieczyszczoną w wyniku procesów towarzyszących rekultywacji terenów po-
kopalnianych - oraz kopalnię odkrywkową węgla brunatnego Welzow-Sud. Pod koniec wy-
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prawy uczestniczy dołączyli do niemieckiego protestu przeciwko budowie kopalni odkryw-
kowej w Proschim.

3. Wydarzenia medialne 

a) W 2015 roku kontynuowaliśmy realizację audycji w TOK FM (comiesięczne, godzinne 
audycje), w ramach cyklu "Energia dla Klimatu".

Opublikowaliśmy 4 artykuły oraz wiele komentarzy w lokalnych gazetach oraz w Internecie,
a także obszerny tekst w "Gazecie Tygodniowej" na temat encykliki papieża Franciszka, do-
tyczącej m.in. polityki any-odkrywkowej.

b) W czerwcu 2015 roku, nasza łącznika współorganizowała spotkanie rolników z gmin Gu-
bin i Brody oraz przedstawicieli Agencji Nieruchomości Rolnych. Uczestnicy spotkania roz-
mawiali o umowach dzierżawy nieruchomości położonych w rejonie planowanej kopalni od-
krywkowej węgla brunatnego. Ostatecznie Agencja Nieruchomości Rolnych ogłosiła, że 
będą oni podpisywali umowy na 10 lat, z możliwością sprzedaży ziemi najemcom. Spotka-
nie to opisane zostało w wielu lokalnych mediach (telewizja Gorzów, Gazeta Tygodniowa, 
itp.), a także w naszych mediach - stronach internetowych, mediach społecznościowych. 

c) Dodatkowo stworzyliśmy 3 ulotki dotyczące: (I) problemu kopalni odkrywkowych w in-
nych krajach europejskich, (II) roli węgla w przeszłości i teraźniejszości oraz możliwości 
transformacji energetycznej w Polsce, oraz (III) ulotkę dotyczącą wystawy fotograficznej 
przedstawiającej życie mieszkańców gmin Gubin, Brody oraz niemieckich regionów od-
krywkowych.

Ponadto nakręciliśmy trzy, krótkie filmy internetowe – “Czerwone rzeki - nieznane skutki 
eksploatacji węgla brunatnego” , “Na Łużycach spaliliśmy 136 miejscowości - może dość?” ,
„X- nie dla węgla” oraz dłuższy film “Świat, który zginie? Świat, który nie musi zginąć!”, 
przedstawiający trudną sytuację mieszkańców gmin Gubin i Brody, sprzeciwiających się pla-
nom koncernów energetycznych PGE i Vattenfall. 

4. Tworzenie miejscowych planów zagospodarowania zieleni w gminach Gubin i Brody.

Wraz z profesjonalnym architektem krajobrazu odwiedziliśmy 20 wsi w gminach Gubin i 
Brody, w których architekt przygotował miejscowe plany zagospadorowania zieleni. Projekt 
był bardzo udany i spotkał się z wielkim zaangażowaniem mieszkańców i ich wolą do dal-
szej pracy. Po kilku tygodniach, niektóre gminy rozpoczęły sadzenia zieleni według przygo-
towanego planu.

5. Konkurs: “Jak żyć w cieniu odkrywki?”

We wrześniu 2015 roku zorganizowaliśmy konkurs "Jak żyć w cieniu odkrywki?". Konkurs 
skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz licealnych w regio-
nach, w których już istnieją lub są planowane kopalnie odkrywkowe. Chcieliśmy aby dzieci, 
ich rodzice oraz nauczyciele poruszyli temat kopalni odkrywkowych węgla brunatnego oraz 
alternatyw energetycznych w Polsce.

6. Spotkania z nowymi grupami w województwie lubuskim.

Aby poszerzyć grupę osób wspierających wizję województwa lubuskiego bez kopalni od-
krywkowej, zorganizowaliśmy kilka spotkań z grupami takimi jak: Stowarzyszenie Lubuski 
Krajobraz Kulturowy, Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta, Muzeum Etnogra-
ficzne, a a także z przedstawicielami sektora winiarskiego.

II. Wstrzymanie budowy nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego w Polsce - 
wsparcie dla ogólnopolskiej Koalicji "Rozwój TAK – Odkrywki NIE"

1. Wsparcie spotkań członków Koalicji “Rozwój TAK – Odkrywki NIE” ( koalicji RT-ON).
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W 2015 roku zorganizowaliśmy dwa spotkania Koalicji “Rozwój TAK – Odkrywki NIE”. 
Pierwsze spotkanie odbyło się we Wrocławiu i dotyczyło działań, które miały miejsce w 
2014 oraz planów na rok 2015.

Drugie, dwudniowe spotkanie, odbyło się w Brdowie (Wielkopolska). W pierwszym dniu 
omówiliśmy działania z poprzednich miesięcy, a także spotkaliśmy się z mieszkańcami w 
celu przedstawienia możliwych alternatywnych rozwiązań dla Wielkopolski. Drugiego dnia 
przeprowadziliśmy warsztaty i przygotowaliśmy plan działań na najbliższe lata. 

2. Organizacja ogólnopolskiej konferencji w Sejmie.

W dniu 17 czerwca, wraz z Koalicją “Rozwój TAK – Odkrywki NIE” oraz Anną Grodzką, 
posłanką partii Zieloni, zorganizowaliśmy konferencję w Sejmie, pt: „Kryzys surowcowy a 
bezpieczeństwo energetyczne Polski - scenariusze oraz programy adaptacyjne”.

Celem konferencji była analiza skali zagrożenia wynikającego z załamania się globalnego 
bezpieczeństwa energetycznego. Głównym celem konferencji było podkreślenie znaczenia 
polityki energetycznej dla strategii bezpieczeństwa kraju w kontekście obecnych i przyszłych
pokoleń. Na konferencję zaproszono wielu wybitnych naukowców, ekspertów w dziedzinie 
ochrony klimatu i przedstawicieli organizacji ekologicznych. Przed spotkaniem zorganizo-
waliśmy również konferencję prasową. 

3. "Energia dla Klimatu" – newsletter internetowy

Kontynuowaliśmy edycję i publikację naszego miesięcznego newslettera internetowego 
"Energia dla Klimatu", który podsumowuje wydarzenia z poprzedniego miesiąca i jest wysy-
łany do członków Koalicji RT-ON oraz mieszkańców z regionów zagrożonych odkrywkami.

4. Konferencja dotycząca “Białej Księgi ochrony złóż kopalin”.

W Legnicy odbyła się konferencja poświęcona zagrożeniom związanym z zapisami ogłoszo-
nej 3 listopada 2015 roku przez Ministerstwo Środowiska „Białej księgi ochrony złóż kopa-
lin". „Biała Księga” przewiduje uznanie wybranych złóż węgla brunatnego za strategiczne z 
punktu widzenia interesu państwa i objęcie ich ochroną przed takim zagospodarowaniem, 
które uniemożliwiałoby lub znacznie utrudniało ich późniejszą eksploatację. Na konferencję 
przybyli wójtowie, burmistrzowie, urzędnicy i organizacje ze wszystkich regionów Polski, 
które znajdują się w „Białej Księdze”. Nasi przedstawiciele znaleźli się wśród prelegentów 
tej konferencji. 

5. Referendum w gminie Babiak

Wraz z przedstawicielami Koalicji "Rozwój TAK – Odkrywki NIE", wsparliśmy obywateli 
regionu Babiak w ich ruchu anty-odkrywkowym. W dniu 20 czerwca odbyła się konferencja,
w której wzięliśmy udział, a dzień później referendum, w którym większość mieszkańców 
zagłosowała przeciwko kopalni.

Projekt ten finansowany był z European Climate Foundation. 

B) Międzynarodowa koalicja anty-odkrywkowa 

W 2015 roku zapoczątkowaliśmy międzynarodowy anty-odkrywkowy projekt „Zmniejszenie
roli węgla w Europie”, który finansowany był przez  Europejską Fundację Klimatyczną 

W ramach projektu zajmowaliśmy się  państwami europejskimi (z UE i spoza UE) - Czecha-
mi, Niemcami, Serbią, Bośnią i Hercegowiną, Węgrami, Rumunią, Macedonią, Bułgarią, 
Turcją, Grecją – w których system energetyczny wciąż oparty jest głównie na węglu, zwłasz-
cza brunatnym. Podczas projektu nawiązaliśmy stałą współpracę pomiędzy wybranymi kra-
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jami europejskimi, w celu powstrzymania budowy nowych kopalni odkrywkowych węgla 
brunatnego oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w promowaniu zrównoważonego 
rozwoju i ochrony klimatu.

Między lipcem a grudniem 2015 odwiedziliśmy 10 krajów biorących udział w projekcie. 
Kraje te zostały wybrane po dokonaniu wstępnej analizy dotyczącej sytuacji energe-
tycznej (w kontekście wydobycia węgla brunatnego) krajów europejskich – należących 
do UE oraz znajdujących się poza nią. Wydobycie węgla brunatnego prowadzone jest w 
tych państwach na dużą skalę i jest bardzo problematyczne - narusza prawa człowieka i
ochronę środowiska (wywłaszczenie, utrata walorów  kulturowych, brak dostępu do 
informacji, zanieczyszczenie powietrza, blokowanie alternatywnych ścieżek rozwoju 
energetyki, itd.). Udało nam się zapoczątkować współpracę z wybranymi organizacjami
pozarządowymi oraz namówić je na utworzenie międzynarodowej koalicji sprzeciwia-
jącej się budowie nowych odkrywek oraz promocji zrównoważonego rozwoju.

Wszystkie informacje na temat polityki energetycznej wybranych państw oraz nasze 
relacje z wizyt udostępniliśmy w języku polskim i angielskim na stronie internetowej 
EKO-UNII 

 http://eko-unia.org.pl/rton-o-projekcie/kraje-i-organizacje-partnerskie/

 

Po odbytych wizytach przeanalizowaliśmy sytuację energetyczną poszczególnych kra-
jów (zwłaszcza w kontekście wydobycia węgla brunatnego) i wspólnie z organizacjami 
partnerskimi przygotowaliśmy raport "Polityka energetyczna oraz perspektywy trans-
formacji energetycznej w wybranych krajach europejskich".

Raport opisuje wszystkie 11 krajów (włączając Polskę) i obejmuje następujące tematy:

 polityka energetyczna i ogólny opis kraju

 polityka klimatyczna i transformacja energetyczna państwa

 sojusznicy i przeciwnicy transformacji energetycznej 

 przyszłość transformacji energetycznej państwa

 informacje o organizacjach tworzących raport

Raport został napisany w języku angielskim oraz przetłumaczony na język polski.

C) Działania na rzecz odchodzenia od użycia rtęci w stomatologii 

Uczestniczyliśmy w międzynarodowej wymianie informacji na temat problemu i postępów 
wycofywania amalgamatu ze stomatologii w Europie i świecie.

W 2015 r. EKO-UNIA skierowała list do Pani Anety Willems z Komisji Europejskiej z Dy-
rektoriatu Środowiska z prośbą o podjęcie działań na rzecz wycofania amalgamatu rtęciowe-
go ze stomatologii. 

D)  Dolnośląski  Alarm  Smogowy  -  Inicjatywa  obywatelska  na  rzecz
czystości powietrza we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. 
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1. Pozyskanie grantu z Europejskiej Fundacji Klimatycznej na kolejny rok  kampanii 
DAS (od sierpnia 2015 do sierpnia 2016).

2. Pozyskanie z Gminy Wrocław dotacji w kwocie 100.000 zł na przeprowadzenie kam-
panii podnoszącej świadomość wrocławian w temacie zanieczyszczenia powietrza. 
Kampania była prowadzona w III i IV kwartale 2015 r. i obejmowała:

a. seminaria „Koszty smogu” dedykowane nauczycielom, aktywistom i liderom ochro-
ny zdrowia. Każde z seminariów składało się z 3-4 prelekcji na temat skutków zdro-
wotnych oddychania zatrutym powietrzem1.

b. Warsztaty „Zdrowa wizja zmian” skierowane do właścicieli i zarządców nierucho-
mości oraz urzędników. Podczas spotkań debatowano wraz z zaproszonymi eksperta-
mi nad możliwymi rozwiązaniami problemu niskiej emisji.

c. Zakup kamery termowizyjnej Sonel KT-160A, która służyła jako narzędzie demon-
stracyjne podczas warsztatów oraz została używa do sporządzenia 20 raportów ter-
mowizyjnych dla wybranych budynków.

d. Kampania na bilbordach i citylightach – poprzedzona konkursem na plakat, zaowo-
cowała emisją na 80 nośnikach w listopadzie 2015 wybranej grafiki pt. Smog nas za-
bija. Odpalenie kampanii (02.11.2015) zbiegło się z epizodem smogowym oraz pu-
blikacją liczby osób umierających we Wrocławiu z powodu smogu. Grafika ta okaza-
ła się docierać do ludzi2. Zmontowano także slideshow na bazie zwycięskiej pracy, 
które emitowano na ekranach w pojazdach MPK oraz w kinie Nowe Horyzonty.

e. Publikacja broszury „Miniprzewodnik po wielkim smogu we Wrocławiu” 3, którą 
rozdawano na seminariach, warsztatach oraz rozesłano do różnych instytucji.

f. Produkcja materiałów promocyjnych: koszulki, nalepki, maski.

g. Produkcja oraz ekspozycja w 12 miejscach mobilnej wystawy (rollpostery) o proble-
mie smogu we Wrocławiu.

h. Konkurs dla uczniów wrocławskich szkół na zaprojektowanie gry planszowej doty-
czącej problemu zanieczyszczonego powietrza.

3. Udana aplikacja o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej na kampanię w 4 województwach zachodniej Polski – projekt prowadzony
jest od początku 2016 roku.

4. Stała aktywność na Facebooku4 - obecnie profil ma ponad 3300 fanów, wśród któ-
rych są dziennikarze i urzędnicy – dzięki temu nasz przekaz dociera bezpośrednio do 
mediów oraz osób w urzędzie.

1 http://dolnoslaskialarmsmogowy.pl/news.php?dzial=2&kat=14&art=39 
2 http://dolnoslaskialarmsmogowy.pl/news.php?dzial=2&kat=14&art=35 
3 http://dolnoslaskialarmsmogowy.pl/news.php?dzial=2&kat=14&art=49 
4 https://www.facebook.com/DolnoslaskiAlarmSmogowy/?ref=bookmarks 
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5. Przebicie się z tematem ochrony powietrza do głównego nurtu mediów – dzięki na-
szym akcjom (oraz okolicznościom sezonu grzewczego) mieliśmy np. apel Prezyden-
ta miasta do Straży Miejskiej o intensyfikację kontroli palenisk5, apel do Premier o 
podjęcie działań zmniejszających niską emisję6, a także wystąpienia kilkunastu gmin 
Dolnego Śląska z apelem do Marszałka o podjęcie „uchwały antysmogowej” na ich 
terenie7. 

6. Skutecznie zablokowanie projektu uchwały o ustanowieniu tzw. opłaty klimatycznej 
we Wrocławiu – po naszym liście do władz miasta8, Prezydent usunął projekt uchwa-
ły z porządku obrad Rady Miejskiej9.

7. Happeningi, prelekcje i inne wydarzenia:

a. 7.12.2015 – happening: Święty Mikołaj przynosi czyste powietrze10. Akcja wspólna z
Polskim Alarmem Smogowym

b. 14.11.2015 – happening: Dzień Czystego Powietrza, podczas którego zbieraliśmy 
podpisy pod apelem do Ministra Środowiska o zaostrzenie poziomów informowania i
alarmowania o zanieczyszczonym powietrzu11.

c. 6.10.2015 – udział jako prelegent w konferencji Ekopraktyczni, która odbyła się na 
Pawłowicach we Wrocławiu12.

d. 27.09.2015 – udział w formie stoiska na pikniku podczas Dnia Promocji Zdrowia or-
ganizowanego przez WCRS na Wyspie Słodowej13.

8. Współpraca z lokalnymi mediami (Polskie Radio Wrocław, Telewizja Polska Wro-
cław, Gazeta Wyborcza i Gazeta Wrocławska) oraz komórkami Gminy Wrocław 
(Wydział Edukacji, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Zarząd Zasobu Komunalnego, 
program KAWKA), Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Uniwersyte-
tem Wrocławskim, Wydziałem Klimatologii (lider projektu LIFE APIS14) oraz Pol-
skim Alarmem Smogowym.

5 http://dolnoslaskialarmsmogowy.pl/news.php?dzial=2&kat=14&art=36 
6 http://dolnoslaskialarmsmogowy.pl/news.php?dzial=2&kat=14&art=51 
7 http://dolnoslaskialarmsmogowy.pl/news.php?dzial=2&kat=14&art=50 
8 http://dolnoslaskialarmsmogowy.pl/news.php?dzial=2&kat=14&art=40 
9 http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/9124813,nie-bedzie-wroclawiazdroju-prezydent-wycofal-sie-z-o-
platy-klimatycznej,id,t.html 
10 http://dolnoslaskialarmsmogowy.pl/news.php?dzial=2&kat=14&art=41 
11 http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,w-dzien-czystego-powietrza-we-wroclawiu-ludzie-bili-na-alarm-w-
walce-ze-smogiem,wia5-3266-26538.html 
12 http://dolnoslaskialarmsmogowy.pl/news.php?dzial=2&kat=14&art=27 
13 http://www.wroclaw.pl/wroclawskie-dni-promocji-zdrowia-2015 
14 http://life-apis.meteo.uni.wroc.pl/
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Wykonanie  w  grudniu  2015  r.  pomiarów  zapylenia  powietrza  przy  pomocy  pyłomierza
pożyczonego  od  Krakowskiego  Alarmu  Smogowego  –  pomiary  w  Lądku  Zdroju  (przy
współpracy z lokalnymi władzami) oraz na Jagodnie ( Wrocław)

E)  Projekt  zwiększenia  świadomości  problemu  niskiej  emisji  we
Wrocławiu- Gmina Wrocław

Stowarzyszenie EKO-UNIA wraz z Dolnośląskim Alarmem Smogowym na zlecenie miasta 
Wrocławia prowadziła kampanię informacyjno-edukacyjną pt. PROWADZENIE DZIAŁAŃ
INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH DLA MIESZKANCÓW WROCŁAWIA
DOTYCZĄCYCH ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH WYNIKAJĄCYCH Z NISKIEJ EMI-
SJI I ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA.
 Projekt polegał na przeprowadzeniu intensywnej kampanii edukacyjno-informacyjnej na te-
mat zagrożeń zdrowotnych dla mieszkańców miasta Wrocławia wynikających z zanieczysz-
czenia powietrza, a w szczególności z powodu niskiej emisji. 

Celem realizacji projektu było zwiększenie świadomości dotyczącej zanieczyszczenia po-
wietrza, uświadomienie relacji zachodzącej między spalaniem paliw stałych (np. śmieci) a 
pogorszeniem się zdrowia mieszkańców, motywowanie mieszkańców do zmiany zachowań 
w zakresie ogrzewania i ocieplania mieszkań, kształtowanie postaw prozdrowotnych i pro-
ekologicznych.

 Działania trwały od lipca do grudnia 2015 r. 
Szczegółowe działania podjęte w tym projekcie opisane są powyżej w pkt. D)

F)  Przygotowanie  monografii  protestów antyjądrowych z  przełomu lat
80/90

W ciągu mijającego roku trzech autorów ( uczestników tamtych wydarzeń z ruchu
Wolność i Pokój) przygotowało obszerną kilkusetstronicową monografię na temat protestów
antyatomowych  z  przełomu lat  80.  i  90.  Monografia  została  uzupełniona  o  zdjęcia  oraz
wywiady z  uczestnikami  wydarzeń  z  różnych  ośrodków. Praca  ta  została  zrecenzowana,
a następnie była zwrócona autorom do poprawek. Niestety jeden z inicjatorów i autorów
monografii  zmarł  przedwcześnie  w  ubiegłym  roku.  EKO-UNIA-  po  uzyskaniu  korekty
redakcyjnej od współautorów- poszukiwać będzie wydawcy tej pracy. Projekt został wsparty
środkami Fundacji Heinricha Boella.

      II. NOWE WNIOSKI

1)  Na przełomie roku 2014/15 przygotowaliśmy dwuletni projekt „Strażnicy Zieleni  – z
troską,  rozumnie  i  wspólnie”  dotyczący  działań  na  rzecz  ochrony  zieleni  i  drzew  w
wybranych dużych miastach kraju o wartości 234 tys. zł. Skierowaliśmy go do  Funduszu
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Inicjatyw  Obywatelskich,  prowadzonym  przez  Ministerstwo  Pracy  i  Polityki  Społecznej
Niestety projektowi zabrakło  wymaganej ilości punktów i nie został zakwalifikowany do
realizacji.

2) W 2015 r  złożyliśmy półroczne wnioski, zakończone pozytywnymi decyzjami wsparcia
przez sponsorów, dotyczące:

 a) międzynarodowej koalicji  anty- odkrywkowej do ECF

 b) zwiększenia świadomości problemu niskiej emisji we Wrocławiu do Gminy Wrocław

3) Powstał także we współpracy z Fundacją Ekorozwoju oraz uzyskał dofinansowanie ze
środków NFOŚ i GW projekt warsztatów i szkoleń dotyczący ochrony powietrza i niskiej
emisji  w  4  województwach  zachodniej  Polski  (  dolnośląskie,  lubuskie,  wielkopolskie,
zachodniopomorskie) w 2016 r

III. DZIAŁANIA I INICJATYWY POZAPROJEKTOWE 

Konferencje, seminaria:

Jak  co  roku  nasi  członkowie  i  działacze  uczestniczyli  w  wielu  konferencjach
i seminariach. Oto najważniejsze z nich, niewymienione powyżej:

- luty, Warszawa, udział w Światowym Dniu Mokradeł 2015 na Wydziale Biologii 
Uniwersytetu Warszawskiego - 1 lutego 2015, Wydział Biologii Uniwersytetu 
Warszawskiego w konferencji i dyskusji pt „ MOKRADŁA A NASZA PRZYSZŁOŚĆ: 
zacznij działać!”

-luty, Warszawa - konferencja „Uwaga TTIP” organizowana przez Instytut Globalnej 
Odpowiedzialności – IGO udział w dyskusji

- marzec, Warszawa Ministerstwo Gospodarki, udział w dyskusji w III Forum Gospodarki 
Niskoemisyjnej pt. "Innowacyjność a gospodarka niskoemisyjna"

- kwiecień Warszawa, Wojskowy Instytut Medyczny- Wpływ zanieczyszczeń powietrza na 
stan zdrowia im. śp. Wojciecha Lubińskiego.

- kwiecień , Wrocław, Gimnazjum im Konstytucji 3 maja -  Spotkanie prezesa 
Stowarzyszenia z młodzieżą związane z rocznicą wyborów z 1989r oraz nawiązujące do 
drogi  „w kierunku społeczeństwa obywatelskiego, w obronie demokracji (blaski i cienie), 
która wymaga poprawiania, społecznej kontroli. Nawiązujemy do współczesności, cenie 
wolności - o PRL-u i demokracji udawanej”

- sierpień  i  październik, Opolszczyzna, Małopolska, czynny udział w szkolenie Polskiego 
Alarmu Smogowego  – powołanie Polskiego Alarmu Smogowego, określenie celu działań, 
warunków współpracy.

-październik, Berlin – udział Hanny Schudy  w konferencji dotyczącej współpracy mediów z
koncernami energetycznymi,
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-październik – Bonn, Niemcy,  udział Hanny Schudy  na statusie obserwatorki podczas  
negocjacji poprzedzających szczyt klimatyczny w Paryżu,

- październik, Warszawa- “Energetyka obywatelska szansą dla Polski”- udział w spotkaniu 
ruchu „Więcej niż energia”, udział w debacie prezesa Stowarzyszenia Radosława Gawlika

- październik, Wrocław -udział  Radka Lesisza jako  prelegenta mówiącego o ochronie 
powietrza i aktywności Dolnośląskiego Alarmu Smogowego w konferencji  Stowarzyszenia 
Ekopraktyczni

Interwencje:  

Oto niektóre z najważniejszych interwencji:

-  interweniowaliśmy  pisemnie  u  władz  i  służb  woj.  opolskiego-  do  prokuratora
apelacyjnego,  wojewody  oraz  wojewódzkiej   komisarz  policji-  w  sprawie  nielegalnej
wycinki  starych  dębów,  oraz  spalenia  zabudowań i  zastraszania  działacza  ekologicznego
Adama Ulbrychta;  wielowątkowa sprawa bezczelności „lokalnego biznesu” meblarskiego,
przypominającego  mafię,  z  zastraszaniem  świadków,  kilkukrotnym  paleniem  im  mienia,
niemocą  władz  i  służb,  nawet  zaangażowaniem  premier  byłego  rządu,  ciągle  nie  ma
swojego  sprawiedliwego finału

- na prośbę mieszkańców EKO-UNIA wraz z kołem partii Zieloni podjęła w 2015r 
interwencję w  sprawie niszczenia otuliny Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy w 
obrębie miejscowości Zachowice. Nielegalnie wywożono gruz i odpady z wielkiej budowy 
galerii o nazwie Wroclowe koło Dworca PKP we Wrocławiu zasypując zrenaturyzowane 
glinianki powstałe po wydobyciu surowca dla cegielni w dolinie rzeki Bystrzycy.  
Uczestniczyliśmy w kontaktach z mediami, w audycjach telewizyjnych, organizowaliśmy z 
mieszkańcami protest pod płotem inwestycji we Wrocławiu.  Pomogliśmy w kontaktach z 
ekspertami przyrodniczymi, w powiadomieniu WIOŚ oraz burmistrza gminy Kąty 
Wrocławskie. W rezultacie tych działań wstrzymano zasypywanie glinianek we wstępnej 
fazie.

{ Historia zatoczyła tu koło, ok. 30 lat temu prezes Stowarzyszenia w końcowych latach 
PRL pomagał tym samym ludziom z Zachowic w proteście przeciwko planowanemu 
składowaniu odpadów po żelazochromach z Huty Siechnice.} 

- kontaktowaliśmy na prośbę gminę Jemielno z ekspertami, którzy mogliby sporządzić 
ekspertyzę badającą wpływ na środowisko, w tym stan wód, planowanej inwestycji na 
terenie wsi Zdziesławice oraz  budowy obory na terenie wsi Łęczyca, 

-  pomagaliśmy mieszkańcom Ostrowa Wlkp.  w nagłośnieniu  problemów z funkcjonowa-
niem firmy Info-Global. Po skargach właścicieli firmy zmodyfikowaliśmy zapisy na stronie
internetowej. Mimo to, pod koniec 2014 roku, szefowie Info-Global oskarżyli nas o narusze-
nie dobrego imienia i zażądali 20 tys. zł odszkodowania. Sprawa trafiła do sądu. Po kilku
rozprawach  w 2015r sąd zlecił ekspertowi  sądowemu przebadanie wpływu zakładu na śro-
dowisko. Czekamy na ciąg dalszy sprawy.
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IV.  DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ CENNYCH PRZYRODNICZO ŁĄK,
UROCZYSKO   MIODARY

EKO-UNIA gospodarowała w 2015 r. na dzierżawionych łąkach w powiecie ole-
śnickim i sycowskim oraz na dużym areale na terenie Pogórza Izerskiego. Jak corocznie ro-
biliśmy dokumentację fotograficzną łąk, a w szczególności storczyków, a także różnych ga-
tunków motyli.  Latem zleciliśmy  naszym  wykonawcom koszenie  i  zbiórkę  siana.  Prace
zgodnie z zaleceniami naukowymi i przepisami były wykonywane pod koniec sierpnia i we
wrześniu. Obserwujemy na niektórych wykaszanych łąkach wzrost ilości, ale też przemiesz-
czanie się, cennych gatunków roślin, jak np. storczyka szerokolistnego.

Na Uroczysku Miodary w 2015 roku zainicjowano szereg działań dydaktycznych i 
popularyzatorskich. 15 kwietnia 2015 roku w Oleśnicy podpisano deklarację współpracy w 
ramach Rady Uroczyska Miodary. Podpisały się pod nią organizacje pozarządowe: LGD Do-
bra Widawa, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych oraz wiele osób fizycznych, 
w tym m. in. prof. Dariusz Tarnawski, pomysłodawca utworzenia obszaru Natura 2000 "Do-
lina Oleśnicy i potoku Boguszyckiego". W ramach porozumienia Rada Uroczyska Miodary 
zobowiązała się do rozpoznawania walorów przyrodniczych tego miejsca oraz upowszech-
niania wiedzy o nim. W lipcu tego roku pozyskano środki finansowe na inicjatywę lokalną 
UROCZYSKO MIODARY NAD BOGUSZYCKIM POTOKIEM - ŚCIEŻKI DYDAK-
TYCZNE I AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, sfinansowaną przez Stowa-
rzyszenia Klub Gaja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, a realizowaną przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA przy udziale LGD 
Dobra Widawa. 

W jej ramach zrealizowano następujące zadania:

1. Spotkania Rady Uroczyska - z mieszkańcami okolicznych wsi, gminy i 
powiatu, wyjaśnienie roli europejskich obszarów Natura 2000 oraz Uroczyska Miodary, opis
jego walorów przyrodniczych, a w szczególności chronionych motyli. We wrześniu i paź-
dzierniku zorganizowano 3 spotkania po 40 osób w siedzibie LGD Dobra Widawa w Oleśni-
cy. Wśród zaproszonych prelegentów byli m. in. entomolodzy: prof. Dariusz Tarnawski oraz
dr inż. Marcin Kadej.

2. Inwentaryzacje przyrodnicze: botaniczna dla siedlisk leśnych i wodnych oraz ornitologicz-
na – konieczne do opracowania ścieżek, sporządzone przez ekspertów różnych dziedzin nauk
przyrodniczych i ukończone do września 2015 roku.

3. Wykonanie 5 tablic informacyjnych formatu 100x150 cm, zlokalizowanych w północnej 
części Uroczyska Miodary i nad stawem. Opisują one przyrodę nieożywioną (budowę geolo-
giczną, klimat oraz wody powierzchniowe i podziemne) Uroczyska Miodary, rośliny rzadkie
i chronione oraz 2 gatunki ptaków stwierdzonych na tym terenie: dzięcioła zielonosiwego 
oraz żurawia zwyczajnego. Zostały one ustawione w terenie w październiku 2015 roku.

      
       V.  OBECNOŚĆ  STOWARZYSZENIA  W  MEDIACH,  STRONY  WWW,
TWORZENIE STRON, PROMOCJA DZIAŁAŃ W INTERNECIE

Aktywność Stowarzyszenia w internecie  kontynuowano dla:
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1. Obsługi informacyjnej bieżącej działalności Stowarzyszenia.

2. Udziału w tworzeniu platformy informacyjnej o znaczeniu ogólnopolskim.

Obsługa bieżącej działalności Stowarzyszenia to tworzenie i obsługa witryn interneto-
wych poświęconych realizowanym projektom bądź będących realizacją zobowiązań wobec
współpracujących ze Stowarzyszeniem organizacji i grup społecznych.

W roku 2015 w ramach takich wspólnych działań powstały podstrony związane z projek-
tami   edukacyjnymi dotyczącymi ochrony powietrza i niskiej emisji oraz z międzynarodową
koalicją anty-odkrywkową  

Jednoczesnie rozwijano aktywność na FB – Dolnośląskiego Alarmu Smogowego oraz Sto-
warzyszenia EKO-UNIA

Oprócz działalności "statycznej", Stowarzyszenie redaguje informatory internetowe,
regularnie dostarczając swym sympatykom bieżących informacji z wybranych obszarów, na
temat polityki klimatycznej, kopalni odkrywkowych.

Kontynuowano rzadką wśród polskich organizacji politykę informacyjną polegająca
na regularnym tłumaczeniu i udostępnianiu wiadomości od naszych zagranicznych partne-
rów (Niemiecka Greune Liga) - Węgiel Łużycki.

Poza tym publikowano własne, wybrane tłumaczenia istotnych z naszego punktu wi-
dzenia materiałów zagranicznych. 

Stowarzyszenie starało się także zaistnieć w mediach poprzez rozwijanie kontaktów
z dziennikarzami  (w  ramach  realizowanych  projektów  oraz  poza  nimi),  uczestniczenie
w wydarzeniach  medialnych,  konferencjach  prasowych,  a  także  odpowiadanie  na
zaproszenia dziennikarzy do udzielenia wywiadów w prasie, TV czy radiu.

      Nasza obecność w mediach  najczęściej dotyczyła tematyki  zmian klimatycznych,
odnawialnych  źródeł  energii,  niskiej  emisji,  efektywności  energetycznej  i  procesu
odchodzenia od węgla jako głównego źródła energii w Polsce, dewastacji zieleni i wycinki
starodrzew i gospodarowania wodami.

W załączniku do sprawozdania prezentujemy  wybrane przykłady naszej obecności w mediach
–  TV i radio (jeśli to jest możliwe z odesłaniem do stron  www):

               
Nasze strony internetowe cały czas były usprawniane i aktualizowane, podobnie jak

nasz  profil  na  Facebooku,  gdzie  ukazywały  się  najważniejsze  informacje  z  działań
Stowarzyszenia.

Obecnie dysponujemy następującymi stronami internetowymi:

 www.eko-unia.org.pl

 www.baltyk.org.pl

 www.motyle.natura2000.pl

 www.eko.org.pl , portal Zielone Brama – tu przenieśliśmy najważniejsze kampanie
klimatyczno-energetyczne oraz interwencyjne („Społeczeństwo w działaniu”) 

12

http://www.eko.org.pl/
http://www.motyle.natura2000.pl/
http://www.baltyk.org.pl/
http://www.eko-unia.org.pl/


VI. PRZEDSTAWICIELSTWO W RADACH  I KOMITETACH 

Violetta Sołtysik, Krzysztof Smolnicki członkowie Stowarzyszenia, są przedstawicielami
EKO-UNII i innych  dolnośląskich organizacji ekologicznych w Komitecie Monitorującym
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-20.

Radosław  Gawlik,  prezes  Stowarzyszenia-  jest  zastępcą  członka  w  Komitecie
Monitorującym  Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Dolnośląskiego  na  lata
2014-20.

Stowarzyszenie  jest członkiem następujących koalicji międzynarodowych i krajowych:
OCEAN2012, Shark Alliance, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,  Koalicji
Klimatycznej, Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój Tak – Odkrywki Nie”, członkiem-założy-
cielem LGD Dobra Widawa, Forum Aktywizacji  Obszarów Wiejskich,   Koalicji  POE na
rzecz Funduszy UE.

Opracowanie: 
Radosław  Gawlik,  Hanna  Schudy,  Katarzyna  Kubiczek,  Andrzej  
Mazik,  Radek Lesisz, Witold Miklaszewski,
 

Załącznik
Wybrane przykłady naszej obecności w mediach  w 2015 z odesłaniem do stron  www:

Konkurs antysmogowy ( www.wroclaw.pl ) - Konkurs na prace plastyczną o tematyce antysmogowej 

1. http://www.wroclaw.pl/konkurs-antysmogowy

Ekolodzy i  Urzednicy o nasadzeniach drzew we Wrocławiu ( www.wroclaw.pl )

 http://www.wroclaw.pl/ekolodzy-i-urzednicy-o-nasadzeniach-drzew-we-wroclawiu

Dbają o Uroczysko Miodary ( http://mojaolesnica.pl)  

 http://mojaolesnica.pl/15545,dbaja-o-uroczysko-miodary.php

199 mln euro na zielony rozwój w woj. lubuskim - ( http://gramwzielone.pl )

I. http://gramwzielone.pl/trendy/18904/199-mln-euro-na-zielony-rozwoj-w-woj-lubuskim
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http://www.wroclaw.pl/


Koszty smogu. Seminarium na Politechnice Wrocławskiej ( http://www.pryzmat.pwr.edu.pl) 

 http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/konferencje/187

Wrocław. Ekolodzy chcą debaty i konsultacji nt. zieleni w mieście  ( http://wyborcza.pl )

 http://wyborcza.pl/1,91446,17359771,Wroclaw__Ekolodzy_chca_debaty_i_konsultacji_nt__zieleni.ht
ml

Wyjazd studyjny – 20.06.2015 ( nieodkrywce.pl )

 http://nieodkrywce.pl/dzialania.php?dzial=2&kat=14&art=19

Koalicja "Rozwój TAK-Odkrywki NIE" - spotkanie i warsztaty w Brdowie ( rozwojtak-odkrywkinie.pl )

 http://rozwojtak-odkrywkinie.pl/index.php/pl/component/k2/koalicja-rozwoj-tak-odkrywki-nie-
spotkanie-i-warsztaty-w-brdowie

Konferencja „Kryzys surowcowy a bezpieczeństwo energetyczne Polski scenariusze oraz programy

Adaptacyjne”

 http://www.euractiv.pl/informacje-prasowe/analizy/konferencja-kryzys-surowcowy-a-
bezpieczestwo-energetyczne-polski-scenariusze-oraz-programy-adaptacyjne-006924

Energia dla klimatu: Przed XXI Szczytem Klimatycznym. Rozmowa z Julią Michalak, Zbigniewem Karaczunem
i Radosławem Gawlikiem

 http://audycje.tokfm.pl/widget-player/31139

„Energetyka obywatelska – program gotowy do wzięcia, doświadczenia z innych krajów”

 http://audycje.tokfm.pl/widget-player/27201
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http://nieodkrywce.pl/dzialania.php?dzial=2&kat=14&art=19
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