
Sprawozdanie merytoryczne z działalności

 Stowarzyszenia Ekologicznego EKO - UNIA w 2010r

Spis treści:

1.Projekty:

a.  Bałtyk jest w Polsce. Bałtyk jest w Europie 

b. Człowiek w Naturze

c. Wzmocnienie pozycji samorządów w pro-klimatycznych procesach inwestycyjnych 

w Polsce

d.  Trwałe  zachowanie  zagrożonych  siedlisk  i  motyli  w  sieci  Natura  2000  w 

Południowo Zachodniej Polsce

e. Mniej odpadów -tak!

f. Zielona Wachta – Biuro Interwencji

2. Nowe wnioski

3. Ochrona cennych łąk -  gospodarowanie w 2010r. 

4.Udział w koalicjach, seminariach, spotkaniach

5.Walne Zebranie Członków – uchwała o OPP

6. Strony www, obecność w mediach
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1.a.   Bałtyk jest w Polsce. Bałtyk jest w Europie  

W  2010  r.  realizowany  był   i  zakończony  został  największy  dotychczasowy  projekt 

Stowarzyszenia finansowany z Funduszy Norweskich - „Bałtyk jest w Polsce. Bałtyk jest w 

Europie” będący kontynuacją projektu „Bałtyk jest w Polsce” z roku 2007. Zrealizowaliśmy 

w tym roku następujące działania:

• Spotkania  koordynacyjne  Partnerstwa  oraz  Rady  Partnerstwa  -  Powstałe 

Partnerstwo  oraz  Rada  Partnerstwa  dla  Bałtyku   pilnowała  realizacji  Planu  dla 

Bałtyku.  Partnerstwo   wspomagało  także  całość  projektu  oraz  wdrażanie 

najważniejszych  programów  europejskich  związanych  z  Morzem  Bałtyckim. 

Podejmowaliśmy następujące tematy: 

„Ochrona  i  zagrożenia  dla  siedlisk  Natura  2000 na  Wybrzeżu  –  próba  stworzenia 

mapy problemów środowiskowych - hot-spotów Wybrzeża”,  „Zanieczyszczenia wód 

przybrzeżnych  i  plaż”,  „Ramowa Dyrektywa  Wodna-  obowiązki  a  rzeczywistość”, 

„Ocena postępów Bałtyckiego Planu Działań (Baltic Sea Action Plan – BSAP

• Natura  2000 -  warsztaty szkoleniowe oraz konferencja  podsumowująca  .   Kolejne 

warsztaty zostały poświęcone następującym obszarom związanym z Naturą 2000 na 

Wybrzeżu: 

Międzyzdroje - Natura 2000 na obszarach morskich województwa zachodniopomorskiego

Sopot -  “Cenne siedliska na obszarach morskich"

Smołdzino - “Między realiami a sytuacją prawną”

Stepnica -  “Natura 2000 szansą dla regionu Zalewu Szczecińskiego?”

Kąty  Rybackie  - „Zalew  Wiślany  –  rozwój  a  obszary  chronione  –  nieunikniony 

konflikt?” 

28.09.10r zorganizowana została w Warszawie  konferencja podsumowująca cały cykl 

warsztatów o Naturze 2000  - „Konferencja Morskie obszary Natura 2000 - źródło 

konfliktu czy szansa na rozwój zrównoważony?” Konkluzją z konferencji była ogólna 

zgoda co do potrzeby efektywnego dialogu użytkowników przestrzeni morskiej, tak, 

aby obszary Natura 2000 nie  jawiły się  jako zagrożenie,  ale  jako szansa m.in.  na 

ochronę bezcennych zasobów przyrody morskiej  oraz rybołówstwo odpowiedzialne, 

zrównoważone, w myśl idei zrównoważonego rozwoju, na którym skorzystają także 
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przyszłe pokolenia rybaków. Pozostało jednak pytanie czy wszystkie strony są na ten 

dialog, a być może i pewne wyrzeczenia, gotowe? 

• Ochrona wód - kampania ulotkowa, telewizyjna i internetowa - Pakiety z programów 

rolno-środowiskowych  otwierają  praktyczne  możliwości  poprawy  czystości  rzek  i 

Bałtyku, co chcieliśmy zaprezentować w tym działaniu,  skierowanym do rolników. 

Stanowią one finansową zachętę dla rolników na zasadzenie i utrzymanie roślinnej 

bariery  ochronnej  przeciw  spływaniu  nawozów  do  wód.  Przygotowaliśmy  i 

rozkolportowaliśmy ulotkę dla rolników w nakładzie 30.000 egz. 

• Ochrona  wód  -  produkcja  i  emisja  spotu   w  TVP.  Przygotowaliśmy  scenariusz  i 

zleciliśmy  produkcję  i  emisję  spotu  reklamowego  o  długości  30  s,  który  zwracał 

uwagę na problem zanieczyszczenie rzek i Bałtyku oraz zachęcał do przeciwdziałania 

mu. Został on 15- krotnie  wyemitowany w programach dla rolników w TVP III  oraz 

zamieszczony w Internecie - na stronach  www.baltyk.org.pl oraz  www.eko-unia.org.pl. 

Na tej ostatniej stronie zachęcamy rolników do korzystania z instrukcji, która pozwala 

zmniejszyć negatywny wpływ na wody i informuje o obowiązującym prawie UE („o 

zasadach wzajemnej zgodności”). 

• Byliśmy  partnerem  Międzynarodowego  Sprzątania  Bałtyku  inicjowanego   przez 

Fundację Nasza Ziemia (FNZ). Wydrukowano i  rozkolportowano 500 egzemplarzy 

plakatu  promującego Międzynarodowe Sprzątanie  Bałtyku w wersji  angielskiej.  W 

tym  roku  akcji  przyświecało  hasło:  Ryba  psuje  się  od  głowy –  POMYŚL zanim 

zanieczyścisz  Bałtyk.  Plakat  promujący  akcję,  zaprojektowany  przez  Andrzeja 

Pągowskiego,  FNZ rozesłała  do  organizacji  skupionych  w Blue  Flags  i  Coalition 

Clean Baltic w Niemczech, Szwecji, Litwie, Łotwie, Estonii, Danii, Finlandii, Rosji i 

Ukrainie. Akcja odbyła się również na terenie Polski. Informacje i plakaty promujące 

akcję (druk sponsorowany z innych źródeł) zostały wysłane do wszystkich urzędów 

gmin  nadmorskich  w  Polsce.  Szacujemy,  że  w  akcję  Międzynarodowe  Sprzątanie 

Bałtyku  włączyło  się  10  organizacji  i  ponad  1000  osób.  Zlikwidowano  5  dzikich 

wysypisk  śmieci  oraz  posegregowano  ponad  1600  kg  śmieci.  Akcji  towarzyszyły 

konkursy i kampanie informacyjne. 

• W II kwartale 2010 roku sfinalizowano prace nad książką promującą ryby bałtyckie. 

Wydrukowano 1000 egzemplarzy książki. Książka nosi tytuł „Oko Ryby. Impresje z 

Półwyspu  Helskiego”,  łączy  w  sobie  informacje  o  rybach  żyjących  w  Bałtyku, 

przepisy  kulinarne  oraz  przedstawia  unikalny  klimat  rybackich  opowieści.  Całość 

tworzy przepiękny,  nostalgiczny obraz  Helu  i  jego mieszkańców,  promuje  kulturę 
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kaszubską  oraz  dostarcza  merytorycznych  informacji  o  niedocenianych  kulinarnie 

gatunkach ryb żyjących w Bałtyku. 

W warszawskiej restauracji KOM, odbyło się pierwsze z cyklu spotkań promujących książkę. 

W  III  kwartale  odbyły  się  kolejne  4  spotkania  promujące  książkę;  w  Sopocie,  Helu, 

Katowicach i Wrocławiu. Promocja książki odbywała się również podczas audycji radiowych 

m.in.  w  Radiu  Kaszebe  oraz  Radiu  TOK  FM  (podczas  audycji  ogłaszano  konkursy 

znajomości ryb bałtyckich, w których nagrodą były egzemplarze „Oka Ryby”).

• Spotkania sieci bałtyckich NGO:

II  spotkanie  Sieci  bałtyckich  NGO odbyło  się  w  Palandze  na  Litwie  9-10  maja  2010r. 

Poświęcone  było  ocenie  wdrażania  Dyrektywy  w  sprawie  Strategii  morskiej.  Spotkanie 

pokazało,  że  Szwedzi  zrobili  bardzo  duży  postęp  w  instytucjonalnym  uruchomieniu 

wdrażania dyrektywy i  wkomponowania jej  w obowiązki  różnych resortów. Niestety inne 

kraje, łącznie z Polską, w maju 2010 r. a więc na 2 miesiące  przed dyrektywowym terminem 

wprowadzenia przepisów, nie  rozpoczęły na poważnie tego procesu.

III  spotkanie  bałtyckich  NGO odbyło  się  w postaci  listopadowego  seminarium pt. 

"Low Impact Fisheries in the Baltic Sea", w siedzibie NABU (Nature and Biodiversity 

Conservation Union) w Berlinie  w Niemczech.  Głównymi  celami  seminarium  był 

przegląd metod zapewniających niski wpływ rybołówstwa na środowisko Morza Bał-

tyckiego oraz zwiększenie zdolności organizacji pozarządowych i wiedzy w tym tema-

cie.

•  Eko-Unia zrealizowała także program edukacyjny na temat różnych gatunków ryb 

bałtyckich.  Z  udziałem  nurków  przygotowaliśmy  dziesięć  krótkich  filmów, 

pokazujących  ok. 30 gatunków morskich ryb, które rozpowszechnialiśmy na płytach 

CD oraz poprzez stronę www.baltyk.org.pl

•  W  2010 zrealizowaliśmy kampanie edukacyjne na rzecz zmniejszenia biogenów w 

wodach morza. Kampania miała dwie odsłony: radiową i plakatową.

Kampania  konsumencka  na  rzecz  zmniejszenia  biogenów  w ściekach  – kampania 

billboardowa.  Plakat  kampanii  zaprojektowany  przez  znanego  artystę  Andrzeja 

Pągowskiego rozpowszechniony został  na nośnikach typu citylight  w największych 

miastach na terenie Polski. 

Zrealizowano trzy spoty radiowe w ramach kampanii konsumenckiej radiowej mającej 

na celu zmniejszenie biogenów w ściekach, które były emitowane w Polskim Radiu. 
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Spoty  zostały  zamieszczone  (do  pobrania)  na  stronach  internetowych 

www.naszaziemia.pl, www.baltyk.org.pl

• Zewnętrzna promocja projektu - Stworzona na potrzeby projektu strona internetowa 

nawiązała  do  dorobku  strony  www.eko-unia.org.pl/baltyk.  Przygotowywaliśmy  i 

kolportowaliśmy  co  2  miesiące  biuletyn  internetowy.  Zbierał  on  najważniejsze 

wydarzenia z naszej kampanii oraz spraw dotyczących Morza Bałtyckiego. Regularnie 

organizowaliśmy wydarzenia medialne (konferencje prasowe, briefingi, happeningi).

1.b   Człowiek w Naturze  

Głównym  celem  projektu  było  podniesienie  świadomości  społeczeństwa  na  temat 

możliwości  rozwoju  na  terenach  objętych siecią  NATURA 2000.  Naszym zadaniem było 

poinformowanie mieszkańców okolic Wrocławia o możliwościach i korzyściach związanych 

z NATURĄ2000. W tym celu wykorzystano trzy główne działania:

1) przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z lokalnymi liderami;

2) stworzenie broszury informacyjnej;

3) stworzenie serwisu internetowego.

       Podczas pięciu warsztatów z lokalnymi liderami, przedstawione zostały możliwości 

rozwoju na obszarach Natura 2000 w oparciu o dobre przykłady polskie i zagraniczne. 

Warsztaty zostały przeprowadzone przez współpracowników Stowarzyszenia, z 

wykształceniem i doświadczeniem zgodnym z planowanymi działaniami.

        Warsztaty odbyły się:

1) w Jeleniej Górze dnia 14-09-2010 – prowadzenie: Artur Furdyna 

2) w Bierutowie dnia 19-10-2010 – prowadzenie : Dominika Sokulska

3) w Czernicy dnia 22-10-2010 – prowadzenie : Ewa Leś

4) w Potoczku dnia 23-10-2010 – prowadzenie : Dominika Sokulska

5) w Jeleniej Górze dnia 29-10-2010 – prowadzenie : Ewa Leś

      W trakcie realizacji projektu, zostało wydanych 15 000 sztuk broszury informacyjnej 

formatu A3. W rezultacie broszury informacyjne przekazane zostały m.in. do Urzędów Gmin, 

Urzędów Powiatowych oraz uczestnikom warsztatów.

Rezultatem projektu  jest  również  powstanie  tematycznego,  serwisu  internetowego: 

www.natura.eko-unia.org.pl wykonanego przez firmę "Krzysztof Pawlikowski – Supersonic". 

Broszura informacyjna jak i  serwis internetowy przyczyniają się w szczególnej  mierze do 

zwiększenia  trwałości  rezultatów projektu,  ponieważ  osoby zainteresowane  przez  dłuższy 

okres po zakończeniu projektu mogą zapoznawać się z opracowanymi materiałami. 

Projekt był dotowany przez „Fundację CEMEX Budujemy Przyszłość”.
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1.c.  Wzmocnienie  pozycji  inicjatyw  społecznych  i  samorządów  w pro-klimatycznych 

procesach inwestycyjnych w Polsce

Kilkumiesięczny pilotowy projekt został  wsparty przez Europejską Fundację Klimatyczną. 

Miało  w nim miejsce  szereg działań wspierających inicjatywy lokalne i samorządy w ich 

oporze wobec stosowania  archaicznych  w XXI w technologii wydobycia węgla brunatnego 

oraz w budowaniu przyjaznej  atmosfery dla  technologii  OZE/URE ( odnawialnych źródeł 

energii oraz urządzeń energetyki rozproszonej).

 Najważniejsze działania:

1. Udzielenie pomocy prawnej dotyczącej min. działań komitetu społecznego w gminie 

Gubin,  zmiany  studium  zagospodarowanie  przestrzennego,  oceny  prognozy 

oddziaływania  na  środowisko,  konieczności  i  możliwości  przeprowadzenia  oceny 

transgranicznej inwestycji energetycznych.

Po rozpoznaniu rynku i konsultacjach zawarliśmy umowę na pomoc prawną z organizacją 

prawników  EPS  z  Brna  (Czechy),  mającą  duże  doświadczenie  w  działaniach  pro-

klimatycznych, a przeciwnych inwestycjom w stare technologie oparte na węglu. W ramach 

tej  umowy  udzielana  była  pomoc  prawna  inicjatywie  lokalnej  –  Stowarzyszeniu  Nie 

Odkrywce  w jej  sporach  z  Wójtem dotyczących  dostępu  do  informacji  oraz  rozpoznania 

spraw studium zagospodarowania przestrzennego. 

Władze gminy Gubin z jednej strony zlekceważyły prawomocne referendum obywatelskie, 

którego 68 % uczestników w 2009 r  opowiedziało  się przeciwko budowie odkrywki,  a  z 

drugiej  przyjęły  ambitne  terminy  dla  zmian  planu  zagospodarowania  przestrzennego  pod 

przyszłą  kopalnię  na  sierpień  2010.  Okazało  się,  że  procedura  zmiany studium jest  dużo 

bardziej skomplikowana i czasochłonna. Wymaga udziału Ministra Środowiska oraz opinii i 

umowy trans granicznej na różnych szczeblach. Dlatego cały proces zmiany studium utknął 

gdzieś miedzy władzą lokalną a centralną i raczej do wyborów samorządowych w listopadzie 

2010r sprawa nie odnotowała postępu. 

2. Pomoc  programowa  dotycząca  alternatywnego  modelu  rozwoju  gmin  opartego  o 

Odnawialne Źródła Energii (OZE) i oszczędność energii oraz zrównoważony rozwój 

na przykładach gmin Gubin, Brody.

Bardzo dobrze rozwinęła się współpraca z obywatelską inicjatywą lokalną w gm. Gubin. W 

trakcie  projektu grupa ta  sformalizowała  swoje działania  pod nazwą Stowarzyszenie  „Nie 

kopalni odkrywkowej”. W ramach projektu przygotowane zostały dwa dokumenty ze sobą 
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sprzężone: - „Społeczna strategia zrównoważonego rozwoju dla gminy Gubin” ( w ramach 

warsztatów z lokalnymi działaczami) oraz

- ekspercki dokument dotyczący alternatywnego modelu rozwoju gmin opartego o Od-

nawialne Źródła Energii (OZE) i oszczędność energii pod nazwą „Manifest na rzecz zrówno-

ważonego rozwoju gminy Gubin”. 

Manifest przejęło „Stowarzyszenie Nie kopalni odkrywkowej”. Dokument ten pokazał ważną 

kwestię, iż gmina może być niezależna energetycznie, a „dla gminy Gubin możliwości pokry-

cia energii cieplnej i elektrycznej z OZE wynoszą 135% obecnego zużycia energii. A więc 

przy zwiększeniu zużycia energii około 3 % rocznie pozwala to na pokrycie energii w kolej-

nych 10 – ciu latach”. Ten fakt miał duże znaczenie propagandowe przy dyskusji o energe-

tycznej przyszłości gminy, także w toczącej się już kampanii wyborczej.

Pod  koniec  2010r  sytuacja  w  gm.  Gubin  rozwinęła  się  korzystnie.   Nasze  działania 

wzmacniające lokalną inicjatywę pomogły w zmianie władz w gminie.

Został wybrany  nowy wójt- Zbigniew Barski, pracujący w grupie obywateli sprzeciwiający 

się  odkrywce,  członek  Stowarzyszenia  „Nie  kopalni  odkrywkowej”.  Co  prawda  wybrano 

tylko  5 radnych  z  ekipy nowego wójta,  ale  aktywna postawa nowych  władz  oraz pomoc 

Rzecznika Praw Obywatelskich, który konsekwentnie domagał się także od nowych władz 

zastosowania się do wyników referendum, doprowadziły do nowej politycznej sytuacji.  20 

stycznia podczas posiedzenia Rady wycofano się (10 głosów za, 4 wstrzymujące)  uchwałą z 

decyzji o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającej budowę kopalni. 

Prawdopodobnie to początek dłuższego procesu- należy się spodziewać, że będą odwołania 

od tej decyzji Rady. 

 3.Organizacja przyjazdów dwóch autorytetów ( prof.  Jan Popczyk, prof. Ludwik Tomiałojć) 

do gminy Gubin.

 W   listopadzie  i  grudniu  zorganizowaliśmy  dwa  spotkania  autorytetów  krajowych 

i  międzynarodowych- ekspertów od energetyki  i  od ochrony przyrody,  którzy spotkali  się 

z działaczami inicjatywy lokalnej „Nie kopalni odkrywkowej” z Gubina oraz inicjatywy Stop 

Odkrywce z Lubina.  Pierwsze spotkanie odbyło się w Wrocławiu z prof. Tomiałojciem w roli 

głównej z kandydatami na radnych zainteresowanymi problemem odkrywek mieszkańcami 

oraz kandydatami na radnych  a także z lokalnymi mediami.  Po wstępie profesora, miały 

miejsce wypowiedzi kandydatów oraz odbyła się dyskusja przy udziale lokalnych mediów. 

Wynikiem  spotkania  była  identyfikacja  polityków,  którzy  byli  chętni  obok  aktywnych 

przeciwników odkrywek w pomocy w działaniach na rzecz alternatyw.
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Drugie spotkanie miało miejsce podczas Rady Gminy w Gubinie i był nim godzinny wykład 

do  radnych  i  publiczności  prof.  Jana  Popczyka.  Opisał  w  nim w kontekście  światowych 

i europejskich zmian konieczność budowy niezależności energetycznej w gminie, szczególnie 

takiej jak gm. Gubin, która ma wielkie zasoby biomasy i terenów  leśnych i rolniczych. W 

posiedzeniu  Radzie i wykładzie profesora Popczyka uczestniczyły lokalne media.

4.  Praca  z  mediami  lokalnymi.  Dostarczaniem  im  wspólnie  z  samorządami  informacji 

o  alternatywach  rozwoju  gmin  w  zakresie  polityki  energetyczno-klimatycznej  i 

zrównoważonego rozwoju.

Wspólnie z działaczami z Gubina oraz z Lubina zorganizowaliśmy takie spotkania. Jedno z 

nich we wrześniu w Lubinie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem mediów: radia, 

telewizji  i  prasy.  Kontakt  nawiązany  podczas  Festynu  w  Strzegowie  (gm.  Gubin)  z 

dziennikarką lokalnej gazety zaowocował względnie dobrym artykułem i opisem stanowiska 

społeczności sprzeciwiającej się odkrywce. Działacze lokalni mieli też bardzo dobry odzew 

prasowy, gdy zorganizowali przy naszej pomocy ( ulotki, zaproszenia do mediów) pikietę pt. 

„  Nic o nas  bez nas”.  Miało  to  miejsce  podczas  spotkania,  narady władz  -  zwolenników 

budowy  odkrywki  w  Zielonej  Górze,  na  które  nie  zaproszono  przeciwników  odkrywki. 

Więcej  informacji  i  relacji  na  stronie  www.eko-unia.org.pl.W  ramach  projektu  powstała 

również  strona  www.EnergiaDlaKlimatu,  której  ambicją  jest  pokazywać  i  rekomendować 

najważniejsze  informacje  dotyczące  energetyki  oraz   jej  nieuniknionej  transformacji  w 

związku z ochroną klimatu, 

Rozwijamy alternatywne sposoby myślenia i działania.  W przyszłym projekcie planowanym 

na 2011 i 2012r chcemy wspomóc konkretne alternatywne inwestycje w OZE i rozproszoną 

energetykę, aby wkroczyć na trwałą i niepodważalną drogę odwrotu od węgla. 

1d.   Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo   

Zachodniej Polsce

W 2010 r z listy rezerwowej trafiliśmy na listę podstawową Centrum Koordynacji Projektów 

Środowiskowych  (  CKPS).  Tym  sposobem  otwarła  się  przed  nami  możliwość  realizacji 

dużego,  trzyletniego  projektu  ochrony  siedlisk  i  motyli,  który  w  pewnej  mierze  jest 

kontynuacją  „Zielonych  Kosynierów”.  W  lipcu  podpisaliśmy  list  intencyjny  z  CKPS  i 

formalnie  rozpoczęliśmy fazę  przygotowawcza  projektu.  Został  on dopięty ostatecznie  po 

weryfikacji dodatkowych beneficjentów (rolników z opuszczonymi gruntami łąkarskimi na 

obszarach  Natura 2000)          w listopadzie  2010r.  Równolegle  załatwialiśmy ważne 
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współfinansowanie projektu z NFOŚ i GW (ostatecznie umowy z CKPŚ i NFOŚiGW zostały 

podpisane w kwietniu 2011r).

Przedmiotem projektu jest zachowanie rzadkich populacji motyli przelatki aurinii Euphydryas 

aurinia,  czerwończyk  nieparek  Lycaena  dispar,  modraszek  letejus  Maculinea  teleius, 

modraszek nausistous Maculinea nausithous, czerwonczy fioletek Lycaena helle na obszarach 

łąk objętych Dyrektywą Siedliskową w Południowo Zachodniej Polsce.

Cele projektu:

- Przywrócenie wybranych łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 do stanu ekstensywnej 

gospodarki rolnej nakierowanej na ochronę gatunków motyli i ich siedlisk. 

- - Informacja i  edukacja wokół projektu- w szczególności rolników i mieszkańców gmin 

obejmujących obszary Natura 2000 na terenie Płd.- Zach. Polski oraz reszty kraju.

- Współpraca z naukowcami, inwentaryzacja przyrodnicza, monitoring działań ochronnych i 

ich efektów.

- Wsparcie działań rolników specjalistycznym sprzętem mogącym działać w warunkach łąk 

wilgotnych, dostosowanym do wysokiego koszenia.

Projekt  przede  wszystkim  zakłada  ochronę  czynną  czyli  przywrócenie  stanu  sprzed 

zaniechania  gospodarowania  (karczowanie  z  odtwarzaniem  korytarzy  ekologicznych  na 

łąkach,  pierwsze,  inicjalne  koszenie,  koszenie  roślinności  inwazyjnej),  możliwość 

elastycznych – opartych               o monitoring i zwiększanie bioróżnorodności oraz zalecenia  

naukowców prac na poszczególnych działkach (pozostawanie części krzewów np. wierzby, 

nie koszenie części działek, etc). 

Planuje się także działania promocyjno –edukacyjne opisujące walory przyrodnicze i korzyści 

dla gmin skierowane do rolników, doradców rolnośrodowiskowych, organizacji  lokalnych, 

mieszkańców samorządów na obszarach Natura 2000 będących przedmiotem projektu. 

Oczekiwane rezultaty to zweryfikowanie łąk pod względem botanicznym i entomologicznym 

na  powierzchni  950  ha,  wykarczowanie  powierzchni  170  ha  odtwarzające  powierzchnie 

łąkowe,  inicjalne wykoszenie około 700 ha łąk, wykaszanie 6- krotne roślinności inwazyjnej 

na  około  80  ha  łąk,  powstanie  30  planów  rolno  środowiskowych,  inwentaryzacja  oraz 

monitoring botaniczny  i entomologiczny na powierzchni 950 ha.

1.e. Projekt pn. MNIEJ ODPADÓW/ - TAK! 
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realizowany był w latach 2009/2010 w ramach FIO 2009 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 

EKO-EDUKACJA.  Koordynatorem  była  Violetta  Sołtysik.  W  ramach  projektu  powstał 

podręcznik szkoleniowy dla nauczycieli szkół różnego typu z konspektami zajęć, który będzie 

przekazywany bezpłatnie szkołom podczas szkoleń warsztatowych dla nauczycieli oraz zajęć 

modelowych  dla  uczniów  oraz  studentów  kierunków  nauczycielskich  na  uczelniach. 

Materiały zawierają dane dotyczące czterech aktualnych i ważnych bloków tematycznych:

• I  Blok – Gospodarka odpadami  ze szczególnym uwzględnieniem segregacji 

odpadów i recyklingu 

• II Blok – Program NATURA 2000 

• III Blok  – Zrównoważona konsumpcja i zdrowy styl życia 

• IV Blok – Odnawialne Źródła Energii (OZE) i Klimat

1 f. Zielona Wachta – biuro interwencji

W II kwartale 2010 zakończyliśmy projekt  "Zielona Wachta" wspierający interwencje pro-

ekologiczne.   Założeniem  działalności  interwencyjnej  była  pomoc  Stowarzyszenia  dla 

obywateli  zgłaszających  sprawy  dotyczące  naruszeń  w  dziedzinie  ochrony  środowiska, 

ochrony  przyrody.  Zrealizowano  23  różnorodnych  interwencji  -  w  sprawie  wycinki  alei 

drzew, przeciwko inwazyjnej rozbudowie obiektów budowlanych naruszających integralność 

okolicznych  terenów  przyrodniczo  cennych,  interwencje  wspierające  społeczne  protesty 

proprzyrodnicze, itp.

W ramach projektu przewidziane było też doszkalanie pracowników biura,  zakup sprzętu, 

przebudowa strony www oraz jej tłumaczenie na język angielski.

2. Nowe wnioski, przygotowane, przyjęte. 

Eko-Unia  w  2009/2010  r  przygotowała  także  nowe  projekty,  z  których  część  otrzymała 

dofinansowanie na lata 2010/2011. 

• Kontynuacja projektu Bałtyk jest w Polsce. Bałtyk jest w Europie – podjęliśmy 2 

próby  kontynuacji  projektu  u  2  sponsorów  (POKL,  Partnerstwo  Transgraniczne), 

niestety żadna nie zaowocowała sukcesem. 

•  Wodny Okrągły Stół - projekt, po znacznym okrojeniu budżetu, finansowany przez 

NFOŚiGW , zakłada cykl spotkań dyskusyjnych  w grupie roboczej, na różne tematy 

związane  z gospodarka wodną wpływające  na politykę  ekologiczną  kraju,  politykę 
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gospodarowania  wodami,  tak  pod  kątem  bezpieczeństwa  powodziowego 

społeczeństwa, jak i pod kątem realizacji zapewnienia dobrego stanu ekologicznego 

wód całego kraju. Realizowany od ostatniego kwartału 2010.

Odbiorcami  projektu  są  organizacje  pozarządowe  zajmujące  się  tematyką  wód 

śródlądowych,  eksperci  (m.in.  hydrolodzy,  hydrobiolodzy,  hydrotechnicy, 

oceanografowie),  przedstawiciele  administracji  i  strony  rządowej  –  m.in.  Krajowy 

Zarząd  Gospodarki  Wodnej  (KZGW),  Ministerstwo  Środowiska  (MŚ),  Rządowe 

Centrum Bezpieczeństwa, Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, instytucje 

odpowiedzialne  za  realizację  ustawodawstwa  w  tym  zakresie  oraz  przedstawicieli 

komisji  sejmowych  zajmujących  się  tą  tematyką  i  odpowiedzialnych  za 

ustawodawstwo w zakresie  wód i  wdrażanie RDW, Dyrektywy Powodziowej, oraz 

zapisów o ochronie przyrody.

Krótkoterminowym  celem  projektu  jest  stworzenie  platformy  współpracy  i 

porozumienia w sprawie wypracowania jasnej i efektywnej strategii gospodarowania 

wodami  i  polityki  przeciwpowodziowej  państwa,  przy  możliwie  jak  najbardziej 

reprezentatywnej  grupie  uczestników.  Jest  to  ważne  szczególnie  po  ostatnich 

wydarzeniach  powodziowych,  gdzie  wyraźnie  zaostrzył  się  konflikt  na  linii: 

zwolennicy  i  przeciwnicy  zabudowy  i  regulacji  rzek,  a  społeczeństwo  jest 

zdezorientowane  powstałą  sytuacją  w obliczu  sprzecznych  informacji  oraz  tragedii 

jaka  dotknęła  wielu  ludzi.  Celem długoterminowym  jest  poprawa  dotychczasowej, 

mało skutecznej polityki przeciwpowodziowej i wypracowanie stanu,       w którym 

dobro  i  bezpieczeństwo  ludzi  będzie  utrzymane  przy  jednoczesnym  poszanowaniu 

środowiska. Jedną z najważniejszych, koniecznych zmian jest wprowadzenie polityki 

zlewniowej  w  miejsce  lokalnej  w  temacie  zarządzania  wodami.  Konieczne  jest 

rozpowszechnienie funkcjonującego lokalnie  (w niewielu miejscach Polski)  modelu 

konsultacji  przyrodniczej  przy  planach  i  inwestycjach  związanych  z  infrastrukturą 

wód.

• Dofinansowanie  instytucjonalne  pozarządowych  organizacji  ekologicznych  na 

lata 2010/2011 :

W roku  2010 rozpoczęliśmy również  projekt  finansowany przez  NFOSIGW,  zakładający 

wsparcie organizacji pozarządowych.  Projekt zakłada wypracowanie klarownego wizerunku 

Stowarzyszenia oraz wzmocnienie współpracy z innymi POE, mediami, społeczeństwem, a 

także  poprawę  efektywności  działań  realizowanych  przez  Stowarzyszenie.  Duży  nacisk 

położony jest na rozwój współpracy z mediami, wzmocnienie widoczności Stowarzyszenia – 

w szczególności głównych kierunków działań.
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W  projekcie  przewidziane  są  m.in.  działania  dążące  do  podniesienia  kwalifikacji 

pracowników  (kursy  doszkalające,  szkolenia,  warsztaty,  udział  w  konferencjach), 

opracowanie  strategii  rozwoju  organizacji,  opracowanie  strategii  PR  dla  Stowarzyszenia, 

zaprojektowanie i druk zaktualizowanej ulotki przewodniej Stowarzyszenia, przeprowadzenie 

audytu finansowego, monitoring mediów, zakup sprzętu.

3. Ochrona cennych łąk -  gospodarowanie w 2010r. 

Eko-Unia gospodarowała  na dzierżawionych łąkach w powiecie oleśnickim i milickim , na 

których realizuje program rolnośrodowiskowy według nowych zasad PROW na lata 2007-13 

Chroni przyrodę na ok. 65 ha łąk.  Robiliśmy wiosną dokumentację fotograficzna łąk, a w 

szczególności storczyków. Latem zleciliśmy koszenie i zbiórkę siana naszym wykonawcom. 

Prace zgodnie z zaleceniami naukowymi i przepisami były wykonywane pod koniec sierpnia, 

we wrześniu, a nawet październiku. Obserwujemy na wykaszanych łąkach wzrost ilości, ale 

też przemieszczanie się, cennych gatunków roślin, jak np. storczyka szerokolistnego.

W maju  2010r złożyliśmy wspólny wniosek o płatności bezpośrednie i rolnośrodo-

wiskowe. Był on bardzo długo rozpatrywany (dopłaty trafiły do nas dopiero w pod koniec 

kwietnia 2011r).

4.Udział w seminariach, spotkaniach, koalicjach.

• 12.01.2010r. Konferencja dotycząca infrastruktury drogowej 

• 21.04.2010r. Konferencja Powódź a Środowisko 

• 12.05.2010r. Debata energetyczna Fundacji Boella, Warszawa

• Walne Zebranie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 

• 27.06.2010r Współpraca ze stowarzyszeniem Żółty Parasol. Pomoc w przygotowaniu 

i zrealizowaniu festynu osiedlowego pn. MISJA na OŁBINIE. 

• 22.07.2010 Demonstracja przeciwko planom budowy w Polsce elektrowni atomowej 

oraz prezentacja podczas spotkania antyatomowego pt.: „Czy elektrownie atomowe 

są nam potrzebne”.

• 26.10.2010r. konferencja Natura2000 

• 03.11.2010r. DOE – Dni Oszczędzania Energii- hala ludowa Stoisko Eko-Unii 

• 4-5.11.2010  Konferencja  pt.:  temat:  rzeka.  Ekologia.  Ludzie.   Rozwój.  Budowa 

partnerstw

 w inicjatywach nadrzecznych. 
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• 15.11.2010  Przeprowadzenie  szkolenia  gościnnego  w  Ziębicach  nt.  przestępczości 

ekologii dla uczniów Liceum Prawno-policyjnego w Ziębicach 

• 03.12.2010r antyatomowa akcja informacyjna  podczas w opozycji  do „Atomowego 

autobusu”. Wydarzenie odbyło się na Politechnice Wrocławskiej. Spotkanie spotkało 

się   z zainteresowaniem telewizji 

• 3.12.2010r. Konferencja zrównoważony rozwój transportu 

5.Walne Zebranie Członków  oraz zmiany we władzach Stowarzyszenia

Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  Ekologicznego  EKO-UNIA  odbyło  się 

w czerwcu 2010 we Wrocławiu,  w siedzibie  Stowarzyszenia  przy ul.  Białoskórniczej  26. 

Zebranie odbyło się w drugim terminie i rozpoczęło z półgodzinnym opóźnieniem o 11.30, 

ponieważ         w  pierwszym  terminie  nie  było  wymaganego  statutem  kworum. 

Przewodniczącym Zebrania został wybrany Radosław Gawlik.

Na Zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności  w 2009r oraz przyjęto,  po 

dyskusji  uchwałę- wraz ze zmianami w statucie- o wystąpienie przez EKO-UNIE o status 

organizacji  pożytku  publicznego (  OPP).  Skierowano dokumenty  do KRS z wnioskiem o 

nadanie statusu OPP.

6. Nasze  zdolności komunikacyjne (PR), strony www, obecność w mediach  

Stowarzyszenie rozwija kontakty z mediami w ramach realizowanych projektów (tu raczej my 

jesteśmy  stroną  aktywną)  oraz  odpowiadając  na  zaproszenia  dziennikarzy  do  udzielenia 

wywiadów w prasie, różnych programach i audycjach w radiu i telewizji.

Poniżej wyszczególnienie naszej obecności w mediach:

• Największą  aktywność  Stowarzyszenie  Ekologiczne  Eko –  Unia  wykazało  w roku 

2010  w  tematyce morskiej, z racji wprowadzenia projektu bałtyckiego. Wzięliśmy 

udział w dużej ilości spotkań, konferencji i seminariów z tego zakresu.  Przykładowe 

informacje o aktywności  na tym polu  można znaleźć na stronie  www.baltyk.org.pl , 
www.challengesd.eu

• W następnej kolejności lokują się spotkania odnośnie elektorowni atomowej , gdzie 

uczestniczyliśmy  w  licznych  wystąpieniach,  debatach,  konferencjach.  np. 

„Konferencja: Energia jądrowa w Polsce”. Dany temat można było zarówno zauważyć 

z dużą ilością wświetleń na portalu facebook, ale i  na stronach  www.ekologiczni.pl, 

www.grono.net, www.polska-usa.pl czy też www.nowapolitologia.pl.

Nasz udział w mediach (gazety – telewizja – radio ) -  najczęściej zaznaczał się w Gazecie  

Wyborczej – m.in. Apel organizacji ekologicznych do Ministra Sawickiego, „Czym oświetlić 
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dom, gdy znikają tradycyjne żarówki „Przeglądzie Komunalnym, Rzeczpospolitej - „Atom to 

już przeżytek”,  oraz w radiu TOK FM - „Spór o elektrownie jądrowa w Polsce”.

Usprawniliśmy naszą stronę internetową, która wzbogaciła się o tłumaczenie na dwa języki – 

angielski i niemiecki oraz założyliśmy profil na Facebooku, gdzie aktualizujemy wydarzenia 

ekologiczne i realizowane przez nas dzialania.

7. Przedstawicielstwo w radach i komitetach  

Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia, jest ogólnopolskim przedstawicielem organizacji 

ekologicznych  w   Komitecie  Monitorującym   Program  Operacyjny  Infrastruktura  i 

Środowisko w latach 2007-13.

   Violetta  Sołtysik,  członkini  Stowarzyszenia,  jest  przedstawicielką  EKO-UNII  i  innych 

dolnośląskich organizacji  ekologicznych w Komitecie Monitorującym Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Dolnośląskiego.

Stowarzyszenie udziela się aktywnie i jest członkiem koalicji: OCEAN2012, Shark Alliance, 

Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, członkiem LGD Dobra Widawa.

Oprac.: R. Gawlik, E. Leś, D. Sokulska, V. Miklaszewski

Wrocław maj 2011 r
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