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 Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach V Osi Priorytetowej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 

oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem strategicznym 

projektu jest trwałe zachowanie populacji motyli i ich siedlisk na obszarze południowo-

zachodniej Polski. Koncentrujemy uwagę na rzadkich motylach jak: przeplatka aurinia, 

czerwończyk fioletek, czerwończyk nieparek, modraszek telejus, modraszek nausitous. Motyle te 

podlegają ochronie na podstawie Dyrektywy Siedliskowej sieci Natura 2000 i jej załącznika II. 

Siedliska motyli są coraz bardziej zagrożone ze względu na intensyfikację rolnictwa, zaniedbanie 

właściwego użytkowania łąk, zaprzestanie ich użytkowania, fragmentację terenów przyrodniczo 

cennych. Konieczne jest więc wspieranie ochrony czynnej oraz prowadzenie działań 

dodatkowych związanych z edukacją w tym zakresie. 

 Projekt po negocjacjach został ostatecznie zaakceptowany do realizacji po podpisaniu 

listu intencyjnego w dniu 1 lipca 2010 roku. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2011, a 

potrwa do 15 maja 2014 roku. Najważniejsze spodziewane efekty projektu to ustabilizowanie i 

stworzenie warunków do wzrostu populacji chronionych, rzadkich motyli, zachęcenie rolników 

do trwałej pracy na rzecz przyrody połączonej z zachętami z programów rolnośrodowiskowych 

na w/w obszarze. W ramach projektu przewidujemy włączenie do ochrony 950 ha siedlisk na 

wybranych obszarach Natura 2000 na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego. 

 W ramach realizacji projektu przewidziane są następujące zadania: 

1. Zakup wydajnego specjalistycznego sprzętu do pracy na trudnych, m.in. wilgotnych 
łąkach.  

2. Selektywne usuwanie sukcesji naturalnej na łąkach – selektywne karczowanie i 
wykaszanie.  

3. Inicjalne koszenie i zbiór pokosu.  

4. Koszenie roślinności ekspansywnej.  

5. Wsparcie naukowe projektu.  

6. Przygotowanie planów rolnośrodowiskowych wraz z beneficjentami.  

7. Komunikacja i rozpowszechnianie wyników projektu.  

 

 Z początkiem stycznia 2011 r. rozpoczęto prace przy realizacji projektu. W trakcie 

wyjazdów terenowych typowano części zarośniętych łąk do karczowania sukcesji naturalnej. 

Usuwanie sukcesji naturalnej polegające na wycinaniu młodych drzew oraz krzewów zgodnie z 

zaleceniami entomologów oraz botaników rozpoczęto w marcu na obszarze Gór Izerskich i 
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Pogórza Izerskiego. Po rozpoczęciu sezonu wegetacyjnego zaprzestano karczowania i 

przystąpiono do usuwania gałęzi.  

 Do karczowania wrócono w ostatnim kwartale 2011 r. Prace te są konieczne, gdyż 

zadrzewienia i zakrzewienia powodują fragmentację siedlisk, co zagraża motylom. Nie wycinamy 

jednak wszystkich zadrzewień i zakrzewień na łąkach objętych projektem, gdyż pewne rośliny i 

ich usytuowanie wpływają korzystnie na populacje motyli.  

 Wiosną przeprowadzone zostało pierwsze koszenie roślin inwazyjnych i ekspansywnych. 

W ramach projektu zaplanowane jest wykaszanie tych roślin dwukrotnie w roku (wiosną i 

jesienią) przez trzy kolejne lata. Ma to na celu ograniczenia ich ekspansji i stworzenia warunków 

do odbudowy siedlisk.  

 Ze względu na charakter projektu, konieczne było merytoryczne wsparcie ze strony 

naukowców. Ekipy entomologów oraz botaników weryfikowały łąki pod kątem występowania 

na nich chronionych gatunków motyli oraz ich roślin żywicielskich. Po przeprowadzonych 

inwentaryzacjach przyrodniczych naukowcy sporządzili wytyczne co do sposobu rekultywacji 

poszczególnych działek chronionych w ramach projektu.  

 Do końca października prowadzone było na części łąk włączonych do projektu koszenie 

inicjalne tzn. koszenie łąk trudnych, nie użytkowanych, po karczowaniu, po odłogowaniu, łąk 

wilgotnych lub podmokłych. Najtrudniejsze łąki koszone były maszynami zakupionymi na 

potrzeby projektu. Koszenie łąk łatwiejszych powierzone zostało rolnikom gospodarującym na 

danym terenie. Działki cenne przyrodniczo, a niedostępne dla maszyn, wykoszone zostały 

ręcznie.  

 Stowarzyszenie informuje o celach projektu, sposobach ich realizowania i postępach 

prac, poprzez prowadzenie strony projektu http://motyle.natura2000.pl/. Tam też obejrzeć 

można zdjęcia chronionych gatunków motyli i ich roślin żywicielskich, fotografie łąk cennych 

przyrodniczo oraz prowadzonych na nich prac. Poza tym wydawany jest kwartalnik „Motylaty” 

(3 numery  w 2011 r.). Promować projekt będą także krótkie filmy edukacyjne, z których 

pierwszy jest już w trakcie realizacji.  

 Zespół zarządzający projektem cały czas dba o to, aby pod względem merytorycznym i 

finansowym realizacja projektu przebiegała prawidłowo. W czwartym kwartale 2011 r. uzyskano 

akceptację wniosku sprawozdawczego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. 

Złożono również dwa wnioski o płatność rozliczające poniesione dotychczas wydatki tzn. 

poniesione przez Stowarzyszenie Ekologiczne „EKO-UNIA” w pierwszej połowie 2011 r. oraz 
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wydatki finansowane z pierwszej transzy zaliczki. Wszystkie prace prowadzone w terenie 

nadzorują organizatorzy prac terenowych, jeden na obszarze oleśnicko - opolskim, drugi na 

obszarze izersko – ślężańskim projektu. Ich zadaniem jest m. in. przekazywanie kosiarzom i 

karczownikom wytycznych, wspólne wizyty w terenie przed rozpoczęciem prac, nadzór nad 

postępami realizacji prac, ich terminowym wykonaniem oraz odbiór wykonanych zadań. 

 Wykonawcy wszystkich prac zostali wybrani w drodze zamówień publicznych. Poza tym 

przeprowadzono przetargi i rozeznanie rynku na zakup sprzętów potrzebnych do realizacji 

projektu, w tym maszyn rolniczych.  

• Energia dla klimatu - wsparcie inicjatyw i władz lokalnych w 
południowo- zachodniej Polsce 

1. Stworzenie Ogólnopolskiej  Koalicji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”.  
- Efektem  działań EKO-UNII i partnerów oraz kilku spotkań było powstanie 9 maja 2011 r. 
Koalicji „Rozwój TAK- Odkrywki NIE” na rzecz powstrzymania planów budowy nowych kopalni węgla 
brunatnego metodą odkrywkową oraz przeprowadzenia Polski z ery kopalnej do ery odnawialnej. Efekt 
synergii bardzo szybko przyniósł widoczne rezultaty. Koalicja działając szybko i sprawnie 
zorganizowała cykl konferencji prasowych (m.in. w Gubinie, Lubinie, Zielonej Górze, Łodzi i 
Warszawie), co zaowocowało bardzo dobrymi relacjami medialnymi oraz akcesem do Koalicji 
nowych członków. Dziś w jej skład wchodzi już  
ok. 25 podmiotów - samorządów, stowarzyszeń, fundacji (w tym także z Niemiec i Czech),  
a także osób publicznych i członków wspierających. Dzięki  różnorodnym działaniom,  
w których członkowie koalicji odgrywali aktywną rolę w 2011 r. ukazało się  bardzo wiele  
(ok. 500.) relacji prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych, zarówno w lokalnych jak 
i centralnych mediach.  

2. Wsparcie programowe inicjatyw lokalnych i samorządów w Gubinie i Brodach w dyskusji nad 
wyborem strategii gmin po wyborach samorządowych. EKO-UNIA wraz z EPS pomagała 
podczas spotkań bieżących (oraz częstszych via Internet)  w wyborze nie-węglowych strategii 
rozwoju. W szczególności pomagaliśmy w poniżej opisanych działaniach : 

a) Wsparcie wydawania Biuletynu Stowarzyszenia „Nie kopalni Odkrywkowej”. 
 
-Wydaliśmy dwa kolejne podwójne numery Biuletynu (za I i II półrocze 2011 r.) zredagowane 
wspólnie z członkami  Stowarzyszenia "Nie kopalni odkrywkowej".. Każdy z nich ukazał się w 
nakładzie 1000 egz., które następnie zostały przekazane do dystrybucji Stowarzyszeniu w 
Gubinie.  

b) Wsparcie letniego festynu na rzecz samowystarczalności energetycznej gminy Gubin. 

-Przygotowaliśmy, współdziałając z działaczami lokalnymi, oraz wydrukowaliśmy 200 plakatów 
B3 zapraszających na festyn. Frekwencja była znakomita. Przybyło około 400 osób, w tym także 
ekologiczni partnerzy z Niemiec.  
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3. Kontynuacja pomocy prawnej dla inicjatyw lokalnych i samorządów. 
 
-Rozwijaliśmy współpracę z czeską firmą prawniczą EPS (Ekologiczny Prawny Serwis), 
koncentrując ją na pomocy Gminie Gubin, ale także, wraz z rozwojem i powiększaniem się 
Ogólnopolskiej  Koalicji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”, proporcjonalnie ją poszerzając i 
podejmując konkretne działania prawne zmierzające do realizacji głównego celu projektu - 
budowania nie-węglowych strategii rozwoju. 

Najważniejsze z nich to: 

a) Sprzeciw wobec Koncepcji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 ( KPZK). 

-Uczestniczyliśmy w przygotowaniu 2 ważnych akcji wraz z członkami Koalicji „Rozwój TAK- 
Odkrywki NIE”:  Listu Otwartego do premiera Donalda Tuska oraz pikiety pod Radą Ministrów.  

b) Przygotowanie 10. ważnych argumentów przeciwko Projektowi zmiany Planu -
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego., pisma z „10 argumentami” 
zostały wysłane do wszystkich radnych sejmiku oraz skierowane do władz województwa 
lubuskiego: marszałka i zarządu województwa. „10 argumentów” zostało także zamieszczonych 
w kolejnym, podwójnym (nr 5/6) wydaniu Biuletynu Gubińskiego.  

c) pomoc przy sądowym zwycięstwie gminy Gubin nad Wojewodą Lubuskim. 

 -Sprawa dotyczyła unieważnienia przez Wojewodę uchwały Rady Gminy Gubin o odstąpieniu 
od studium w sprawie budowy kopalni ze względu na wynik referendum.  

d) Korzystne rozstrzygnięcie w lubuskim SKO.  

-Wspomogliśmy  prawnie gubiński samorząd i doprowadziliśmy wspólnie z EPS i gminą do 
prawnego obowiązywania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gubin sankcjonującego alternatywny, nie-węglowy kierunek jej rozwoju ( 
m.in. obejmujący budowę ferm wiatraków).  

e) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

-Do Urzędu Gminy w Gubinie wpłynął wniosek PWE o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, do projektowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji 
odkrywkowej złoża węgla brunatnego Gubin realizowanego w granicach administracyjnych 
gminy Gubin, w powiecie krośnieńskim oraz gminy Brody, w powiecie żarskim.  

-Wójt Gubina (po konsultacjach z EPS) wydał decyzję odmawiającą wydania decyzji opierając 
się na referendum lokalnym. PWE  zaskarżyło decyzję wójta do SKO w Zielonej Górze i 
odwołanie wygrało. 

- Procedura prawna w dalszym ciągu trwa, uczestniczymy w niej aktywnie, 

f) Spory o uzyskanie dostępu do informacji publicznych. 

Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki utrudniały nam dostęp do informacji publicznych. 
Odwoływaliśmy się od decyzji Urzędów do SKO, które wydało pozytywną dla nas decyzję. 
Dzięki temu część informacji ujawniono i jesteśmy w trakcie procedury prawnej o udostępnienie 



 

 

6 6 

całości ukrywanych informacji.  
 

4. Cokwartalne seminaria z udziałem ekspertów na temat alternatyw energetyczno-
klimatycznych:  

a) Z inicjatywy Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA i Koła Naukowego Studentów 
Ochrony Środowiska odbył się wykład i ważna debata z prof. dr hab. inż. Janem Popczykiem, z 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pod tytułem: "OZE/URE - energetyka XXI wieku dla Polski. 
Realna szansa - nie utopia”. 

b) Kolejne, podobne działanie (zorganizowaliśmy wspólnie z samorządem gminy Lubin) -
nastawione na  wzrost wiedzy i tworzenie dobrego klimatu w społecznościach Ogólnopolskiej 
Koalicji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”,  dla ochrony klimatu, rozwoju energetyki odnawialnej 
oraz sprzeciwu wobec spalania węgla brunatnego odbyło się 27 września 2011 r. w Lubinie 
podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Koalicji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”.   

c) Gorąca dyskusja w Gubinie – starcie przeciwników i zwolenników planowanej kopalni 

- Wstępem do debaty był wykład/prezentacja autorstwa dr. hab. Leszka Pazderskiego z 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod tytułem: "Wpływ budowy i eksploatacji 
odkrywek węgla brunatnego na środowisko i krajobraz terenów przyległych".  

d) Panel „Energia Zmian - Zrównoważona energia = węgiel + atom + trochę OZE?” 

- Przed spotkaniem odbyła się rozmowa prelegenta i organizatorów panelu z redaktorem Radia 
Opole, która została wyemitowana w tej rozgłośni rozszerzając przesłanie  panelu dyskusyjnego. 

- Pretekstem do ciekawej dyskusji była prezentacja książki "Zrównoważona energia - bez pary w 
gwizdek" prof. David'a MacKay'a, którą przedstawił fizyk, Marcin Popkiewicz, tłumacz i 
realizator adaptacji książki do polskich warunków. 

e) Przygotowanie projektów alternatywnych modelowych instalacji energetycznych opartych o 
urządzenia energetyki rozproszonej (URE) i odnawialne źródła energii (OZE) w gminach 
Koalicji Alternatyw Węglowych po rozmowach z władzami gmin Lubin, Ruja i Gubin podjęte 
zostały działania zmierzające do realizacji na terenie gmin modelowych inwestycji propagujących 
OZE i rozproszoną energetykę. Władze gminy Lubin wytypowały dwa takie obiekty, gmina Ruja 
i Gubin po jednym. Wraz z firmą zajmującą się sporządzaniem audytów energetycznych 
odbyliśmy wizję tych obiektów i aktualnie (po podpisaniu stosownej umowy) taki 
promodernizacyjny projekt inwestycyjny (w kilku wariantach) został przygotowany dla dwóch 
obiektów gminy Lubin. Analogiczne działania (przez inną firmę, która wcześniej przygotowała 
założenia alternatywnej polityki energetycznej gminy) zostały zrealizowane w gminie Gubin. Po 
przygotowaniu 3 wariantów rozwiązań zorganizowaliśmy w Urzędzie Gminy Gubin spotkanie 
podczas którego audytor przedstawił władzom i urzędnikom  szczegóły projektu. Zwyciężyły 
koncepcje modernizacji w kierunku budynków zeroenergetycznych z zastosowaniem 
odnawialnych źródeł energii. Po dyskusji władze gmin zdecydowały o wyborze wariantu i 
przygotowują  projekty finansowania  kolejnych etapów tych inwestycji.  

 

6. Wizyta studyjna w Austrii 

- Elementem zachęcającym do budowania świadomości OZE i praktycznego ich zastosowania 
była (w drugiej połowie listopada) wizyta studyjna w Austrii (do miejscowości Güssing i Mureck 
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- regiony: Burgeland i Styria). Nasze stowarzyszenie zorganizowało ją wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy. Uczestnikami wyjazdu była grupa 
przedstawicieli samorządów i stowarzyszeń z gmin zagrożonych budową odkrywkowych kopalni 
węgla brunatnego (z regionu legnickiego gminy: Kunice, Miłkowice, Ruja, Ścinawa i Lubin, a z 
lubuskiego gmina Gubin. 

Celem wizyty było zapoznanie się z praktyczną realizacją samowystarczalności energetycznej 
austriackich gmin. Rozwiązania technologiczne zastosowane w obu gminach umożliwiły im 
osiągnięcie pełnej niezależności energetycznej w oparciu o lokalne i co najważniejsze odnawialne 
źródła energii. Gminy te zaspokajają w 100 % swoje potrzeby energetyczne sprzedając po 
korzystnych cenach olbrzymie nadwyżki taniej energii do sieci krajowej. 

7. Wzmocnienie współpracy organizacji społecznych na rzecz energetyki nie-węglowej 
w woj. opolskim.   

W dniu 8 kwietnia 2011 r. na Uniwersytecie Opolskim odbyła się inauguracja cyklu spotkań pod 
tytułem „Zielona Myśl”. Pierwszy wykład w Villi Academica pt. „Atomowa rozmowa – polskie 
alternatywy i wybory energetyczne” wygłosił Radosław Gawlik. Do działań tej grupy włączyły 
się bardzo aktywnie Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych „Silesia” z Opola i Fundacja 
„Client Earth Poland”. Wspólnie z nimi wykonaliśmy parę działań formalno – 
administracyjnych dot. odwołań decyzji środowiskowych dla Elektrowni Opole. Trwają kolejne 
procedury w tej sprawie. Mamy wciąż nadzieję  na faktyczne uniemożliwienie „węglowego” 
rozwoju tej elektrowni i wymuszenie rozwiązań alternatywnych. 

8. Ankieta: OZE – a co to? 

- Spotkanie z Marcinem Popkiewiczem (omówione wcześniej )oraz  wcześniejsza, w pod 
opolskim  Prószkowie konferencja "Odnawialne Źródła Energii ( OZE) szansą na 
energooszczędność w gminie, firmie i w domu" (w której uczestniczyło ok. 200 osób) zostały 
wykorzystane do przeprowadzenia ankiety. Wykonał ją socjolog z Poznania. Przygotowaliśmy 
mu zestaw problemów, które nas interesowały i wraz z nim przekształciliśmy je w zbiór pytań 
ankietowych. 

- Celem badania było zapoznanie się z poglądami na kwestie dotyczące odnawialnych źródeł 
energii osób znających tę problematykę ponadprzeciętnie: działaczy organizacji 
proekologicznych, urzędników samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 
redaktorów specjalistycznych pism, studentów itd. Chodziło o ustalenie, czy deklarowane 
zainteresowanie problematyką OZE ma związek z ugruntowanymi przekonaniami 
ekologicznymi. 

• Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji 

ekologicznych na lata 2010/2011: 
W roku 2010 rozpoczęliśmy projekt finansowany przez NFOSiGW, zakładający wsparcie 
organizacji pozarządowych. .Projekt zakładał wzmocnienie klarownego wizerunku 
Stowarzyszenia oraz współpracy z innymi POE, mediami, społeczeństwem, a także poprawę 
efektywności działań realizowanych przez Stowarzyszenie. Duży nacisk położony został na 
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rozwój współpracy z mediami, wzmocnienie widoczności Stowarzyszenia – w szczególności 
głównych kierunków działań. 

W projekcie przewidziane zostały m.in. działania dążące do podniesienia kwalifikacji 
pracowników (kursy doszkalające, szkolenia, warsztaty, udział w konferencjach),   
zaprojektowanie i druk zaktualizowanej dwujęzycznej ulotki Stowarzyszenia, przeprowadzenie 
audytu finansowego, monitoring mediów, zakup sprzętu. 

Projekt zakończył się w I kwartale 2012r. 

• Wodny Okrągły Stół - dialog na rzecz społeczeństwa i przyrody 

Projekt, po znacznym okrojeniu budżetu, sfinansowany przez NFOŚiGW , zakładał cykl 
spotkań dyskusyjnych  w ok 30-osobowej grupie roboczej, na tematy związane z gospodarką 
wodną, pod kątem bezpieczeństwa powodziowego, i zapewnienia dobrego stanu ekologicznego 
wód całego kraju. Realizowany od ostatniego kwartału 2010, zakończony w ostatnim kwartale 
2011. 

Krótkoterminowym celem projektu było 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. Aspekt szczególnie ważny po ostatnich wydarzeniach powodziowych, gdzie 
wyraźnie zaostrzył się konflikt na linii: zwolennicy i przeciwnicy zabudowy i regulacji rzek, a 
społeczeństwo pozostało zdezorientowane powstałą sytuacją w obliczu sprzecznych informacji 
oraz tragedii jaka dotknęła wielu ludzi. Za cel długoterminowy przyjęto próbę wpływu na 
poprawę 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 wszak jest rozpowszechnienie 
funkcjonującego lokalnie (w niewielu miejscach Polski) modelu konsultacji przyrodniczej przy 
planach i inwestycjach związanych z infrastrukturą wód. 

Działania projektu obejmowały przede wszystkim: 

• cykl 5 jednodniowych seminariów roboczych – obrady Wodnego Okrągłego Stołu 
(WOS) z udziałem uczestników (ok. 30 osób) kompetentnych w zakresie 
gospodarowania wodami i zarządzania zasobami wodnymi prowadzonych w formule 
obrad okrągłego stołu, 

• raport końcowy z projektu w formie publikacji jako wyznacznik do dalszej pracy w 
zakresie tematyki projektu. 

Tematyka spotkań wyszła naprzeciw najnowszym zaleceniom UE w sferze gospodarki wodnej. 
Każde z seminariów dotykało innego aspektu gospodarki wodnej, jednak we wszystkich 
głównym wątkiem była polityka przeciwpowodziowa: 

- I seminarium dotyczyło analizy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 

- II seminarium oceniało implementację i wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej, 
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- na III dyskutowaliśmy o retencji wodnej oraz podnieśliśmy istotny temat aktualnych zmian- 
projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. 

- podczas IV seminarium omówiliśmy problem powodzi morskich i zarządzania ryzykiem 
powodziowym od strony morza. 

- ostatnie spotkanie WOS było spotkaniem podsumowującym i oceniającym gospodarowanie 
wodami w Polsce na bazie regionalnych case study woj. zachodniopomorskiego i małopolskiego. 

Podczas obrad WOS próbowano ocenić faktyczny stan naszej polityki zarządzania wodami 
zarówno od strony prawnej, jak i praktycznej, z konkretnymi przykładami obecnie 
prowadzonych działań na terenie Polski. Istotnym elementem była próba oceny 
proponowanych przez MSWiA zmian w zarządzaniu wodami. Dodatkowym elementem był cykl 
prezentacji omawiających przykłady zarządzania wodami z wybranych krajów: Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Holandii oraz Krajów Skandynawskich. 

Kończąca cykl spotkań dyskusja potwierdziła potrzebą zacieśnienia współpracy między 
administracją,  ekspertami oraz organizacjami pozarządowymi. Powstała inicjatywa budowy 
„wodnej sieci”, dla stałej komunikacji wszystkich zainteresowanych polityką wodną. Wszyscy 
uczestnicy zauważyli zagrożenie ze strony niektórych „pomysłów” polityków, które mogą 
zniszczyć dobrą bazę wyjściową, jaka już powstała - podział administracyjny w oparciu o zlewnie 
naszych dużych rzek. 

      II. NOWE WNIOSKI 

W 2011 próbowano przygotowywać wniosek na kontynuację projektów bałtyckich, które 
realizowaliśmy wcześniej przez 5 lat. Niestety bez powodzenia. 

III. DZIAŁANIA POZAPROJEKTOWE  

Udział w seminariach, spotkaniach, koalicjach, inicjatywach itp. Wymieniamy tu 

bardziej statystyczno-informacyjnie udział naszych przedstawicieli w różnego 

rodzaju spotkaniach na szczeblu lokalnym i centralnym 

 

1. Wsparcie akcji społecznej dot. segregacji śmieci „Wrocław segreguje” 

2. Patronat w projekcie realizowanym przez Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu –  Kropla 

wody kroplą życia w mojej rodzinie 

3. Udział w edukacyjnych feriach dla uczniów wrocławskich szkół -  
http://www.eko-unia.org.pl/ekounia/index.php/pl/projekty-i-dzialania/nasze-dzialania/630-lekcja-o-

energii-w-szkole-nr1-we-wrocawiu- 
4. Udział w koalicjach: OCEAN2012, Shark Alliance, FAOW, DFOP, Koalicji POE na 

rzecz Funduszy UE 

5. Udział w spotkaniach, seminariach, konferencjach : 

• Forum Wodne KZGW 

http://www.eko-unia.org.pl/ekounia/index.php/pl/projekty-i-dzialania/nasze-dzialania/630-lekcja-o-energii-w-szkole-nr1-we-wrocawiu-
http://www.eko-unia.org.pl/ekounia/index.php/pl/projekty-i-dzialania/nasze-dzialania/630-lekcja-o-energii-w-szkole-nr1-we-wrocawiu-
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• Seminarium PREFEKT "Zrównoważony rozwój infrastruktury 

transportowej   w północno-wschodniej Polsce"  

• Szkolenie dot. edukacji nt.  bioróżnorodności w ramach projektu „Nie 

Znikaj” ODE Źródła 

• Partnerstwo „Środowisko dla Rozwoju” 

• Europejskie Dni Morza 

• Seminarium Klubu Przyrodników w Łagowie 

• Sprzątanie Świata – sprzątanie rzeki Iny, seminarium dot. ekologii wód 

• Seminaria WWF Bałtycki Okrągły Stół, dot. Wspólnej Polityki Rybackiej 

• Seminarium „Produkty lokalne- szanse i wyzwania” 

• Konferencja „Edukacja z przygodą”  

• Seminarium „Substancje niebezpieczne na Bałtyku” 

• Konferencja Temat Rzeka 

• Wykłady dotyczące  mitów związanych z energetyką atomową w Warszawie, 

podczas spotkanie Zielonych i ruchów ekologicznych z Polski, Czech i Niemiec 

w Zittau (  Niemcy), Wrocławiu, na Uniwersytecie w Opolu oraz dotyczące 

programu atomowego  w kontekście projektowanego wydobycia uranu w 

Kromnowie gm. Stara Kamienica oraz w  Jeleniej Górze 

• Prelekcje multimedialne i dyskusje na temat środowiskowych skutków 

wydobycia gazu łupkowego w gm. Niechlów na Dolnym Śląsku, w Warszawie, 

we Wrocławiu podczas seminarium z posłem PE Jose Bove 

 

      IV. OCHRONA CENNYCH PRZYRODNICZO ŁĄK – 

GOSPODAROWANIE  W 2011 r.  

    EKO-UNIA gospodarowała w 2011  na dzierżawionych łąkach w powiecie oleśnickim i 

sycowskim , na których realizuje program rolnośrodowiskowy według nowych zasad PROW na 

lata 2007-13. Chronimy przyrodę jako  rolnicze gospodarstwo ekologiczne  na ok. 65 ha łąk.   

Jak corocznie robiliśmy  dokumentację fotograficzną łąk, a w szczególności storczyków i 

różnych gatunków motyli. 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. 
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   W maju  2011r  ponownie złożyliśmy wspólny wniosek o płatności bezpośrednie i 

rolnośrodowiskowe. Tym razem był on krócej rozpatrywany z pozytywnymi decyzjami 

dotyczącymi płatności.  

    EKO-UNIA wydzierżawiła od prywatnego właściciela duży areał łąk bardzo zaniedbanych ( 

nie użytkowane kilkanaście lat)- ponad 200 ha na Naturze 2000 w Górach i Pogórzu Izerskim. 

Łąki te wymagają wiele pracy, aby ochrona siedlisk w tym siedlisk cennych motyli mogła się 

uskutecznić. Jest to przedmiotem działań w projekcie opisanym na początku sprawozdania. 

 

        IV. ZEBRANIA ZARZĄDU 
 

W roku 2011 odbyły się następujące zebrania: 

• 27.05.2011 – zebranie Zarządu 

• 01.07.2011 - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  

• 09.12.2011 -  zebranie Zarządu  

Głównymi kwestiami poruszanymi podczas nich były: zmiana statutu Stowarzyszenia względem 

uzyskania statusu OPP (kwestia oddziałów), odpowiednie przeformatowanie statutu z zapisami 

właściwymi dla OPP, decyzje dot. władz Stowarzyszenia – kooptacja członka Zarządu oraz 

postanowienia dot. działalności Stowarzyszenia i widoczności w mediach (strony www). 

 

       V. OBECNOŚĆ STOWARZYSZENIA W MEDIACH, STRONY WWW 

 Stowarzyszenie aktywnie starało się pojawiać w mediach, rozwijać kontakty z dziennikarzami - w 

ramach realizowanych projektów oraz poza nimi, uczestnicząc w wydarzeniach medialnych, 

konferencjach prasowych, a także odpowiadając na zaproszenia dziennikarzy do udzielenia 

wywiadów w prasie, tv, radiu. 

      Nasz udział w mediach  najczęściej zaznaczał się w zw. z tematyką energii jądrowej,  

odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i procesu odchodzenia od węgla jako 

głównego źródła energii w Polsce, wydobycia gazu łupkowego, gospodarowania wodami. 

 Poniżej zaprezentowane są przykłady naszego udziału w mediach z odesłaniem do stron EKO-

UNII: 

− Radio TOK FM – Audycja Anny Laszuk, która rozmawiała z Andrzejem Kublikiem z 

Gazety Wyborczej oraz Radosławem Gawlikem z Zielonych 2004 na temat „Zwalczać 

lobby antyłupkowe”?   
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http://www.eko-unia.org.pl/ekounia/index.php/pl/strona-glowna/lupki/711-zwalcza-lobby-

antyupkowe 

− Radio Opole – temat „ Jak poprawić sytuację energetyczną w Polsce? ”  

− YouTube - !!URAN STOP!! Radosław Gawlik – wywiad nt. „Zagrożenia  - elektrownie 

atomowe”  

 http://www.youtube.com/watch?v=INNmIbk_pQA  

− Gazeta Wyborcza – „Ekolodzy przeciw łupkom” 

 http://wyborcza.pl/eko/1,113774,10991309,Ekolodzy_przeciw_lupkom.html  

−  TVP Wrocław – „Przeciwnicy GMO w natarciu” 

http://www.tvp.pl/wroclaw/aktualnosci/rozmaitosci/przeciwnicy-gmo-w-natarciu/5256039 ) 

− TV Wędkarska – „Wodny Okrągły Stół – Relacja”  

− Polskie Radio PR 3 – „Wodny Okrągły Stół” 

− Wodny Okrągły Stół: www.czas-wolny.gria.eu , www.dashofer.pl ,                        

www.ekoinfo.pl , www.national-geographic.pl  

−  Spór o Elektrownie Jądrową w Polsce: www.bielsko.pl ,                                     

www.deltec.pl , www.cosiestalo.pl   

                

 Nasze strony internetowe cały czas była usprawniana i aktualizowana, podobnie jak nasz profil 

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

Obecnie dysponujemy następującymi stronami www: 

• www.eko-unia.org.pl 

• www.baltyk.org.pl 

• www.energiadlaklimatu.pl 

• www.motyle.natura2000.pl 

• Podstrona www.eko-unia.org.pl/lupki uznawana jest za jedną z najlepszych w kraju, 

jeśli chodzi o zasób  informacji alternatywnych do  oficjalnego „entuzjazmu 

łupkowego” 

 

VI. PRZEDSTAWICIELSTWO W RADACH  I KOMITETACH  

http://www.eko-unia.org.pl/ekounia/index.php/pl/strona-glowna/lupki/711-zwalcza-lobby-antyupkowe
http://www.eko-unia.org.pl/ekounia/index.php/pl/strona-glowna/lupki/711-zwalcza-lobby-antyupkowe
http://www.youtube.com/watch?v=INNmIbk_pQA
http://wyborcza.pl/eko/1,113774,10991309,Ekolodzy_przeciw_lupkom.html
http://www.tvp.pl/wroclaw/aktualnosci/rozmaitosci/przeciwnicy-gmo-w-natarciu/5256039
http://www.czas-wolny.gria.eu/
http://www.dashofer.pl/
http://www.ekoinfo.pl/
http://www.national-geographic.pl/
http://www.bielsko.pl/
http://www.deltec.pl/
http://www.cosiestalo.pl/
http://www.eko-unia.org.pl/
http://www.baltyk.org.pl/
http://www.energiadlaklimatu.pl/
http://www.motyle.natura2000.pl/
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Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia, jest ogólnopolskim przedstawicielem organizacji 

ekologicznych w  Komitecie Monitorującym  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

na lata 2007-13. 

Od jesieni 2011 r Radosław Gawlik jest też przedstawicielem organizacji pozarządowych we 

Wrocławskiej Radzie Pożytku Publicznego powołanej przy Prezydencie Wrocławia. 

   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,  Koalicji Klimatycznej, Ogólnopolskiej 

Koalicji , członkiem założycielem LGD Dobra Widawa. 

 

   

 

  Oprac.: Ewa Leś, Ewa Rakiel, Witold Miklaszewski,  

    Radosław Gawlik 


