


od redakcji 
Drodzy czytelnicy, przed Wami kolejny numer specjalnego wy-
dania Ogniwa. Tym razem poświęcamy go Naszej „zieloności”. 
Wiele z artykułów opisuje to, jak możemy stać się bardziej 
zieloni. Inne przedstawiają działania, które mają miejsce wokół 
nas choć nie jesteśmy tego świadomi. 

Być zielonym to inaczej żyć w zgodzie z naturą, proeko-
logicznie, ograniczając Nasz negatywny wpływ na środowisko 
naturalne.

Jak z pewnością zauważyliście sam wygląd Ogniwa różni 
się od tradycyjnego. Papier użyty do druku spełnia najwyższe 
ekologiczne kryteria i jest opatrzony znakiem „Svanen”, ale 
o tym przeczytacie w artykule mojego autorstwa „Ekoznaki”.

Znajdziecie również artykułu o ochronie środowiska na 
kontrakcie LNG oraz o najnowszej inwestycji PBG Erigo. 
W sekcji eko porady, kilka ciekawych artykułów poświęconym 
oszczędnościom: „ekodriveing” oraz „jak oszczędzać energię 
w domu”.

Dziękuję bardzo wszystkim osobom zaangażowanym we 
współpracę nad tym „specjalnym” wydaniem.

Zapraszam do lektury, mając nadzieję, że każdy znajdzie 
tu coś dla siebie. Pozdrawiam,
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Biuletyn Grupy PBG drukujemy na doskonałym 
wysokogatunkowym papierze niepowlekanym z certy-
fikatem FSC. Papier Munken Pure firmy Arctic Paper 
jest przyjazny dla środowiska, a włókna celulozowe 
stosowane podczas jego produkcji posiadają certyfikat 
PEFC. Papier Munken wytwarzany jest z poszanowa-
niem środowiska naturalnego, zgodnie z normami 
EMAS, ISO 14001 oraz ISO 9001. 

Grupa PBG szanuje cudzą wiedzę, pracę i własność. Tego 
samego oczekuje od innych. Dlatego też możliwość ko-
piowania i rozpowszechniania tekstów, dokumentów 
i zdjęć dostępnych w wydawnictwach Grupy PBG jest 
ograniczona do osób uprawnionych. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do zmian w nadesłanych tekstach. 
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szyscy lubimy piękne przedmioty, 
niebanalne prezenty, nietypowe 
rozwiązania, a przede wszystkim 
energię płynącą ze szczęśliwych 
ludzi. Tworząc swoją przestrzeń do 

życia, sięgajmy po nowe, ekologiczne rozwiązania. Nie 
musimy przy tym rezygnować z funkcjonalności i piękna. 

Przedmioty związane z pojęciem eko design, mogą być 
równie funkcjonalne, jak te wytworzone w tradycyjny 
sposób. Co więcej, mogą być piękne. Zobaczcie sami jak 
ciekawy może być fotel z tektury. 

Często realizowane są w krótkich seriach lub pojedyn-
czych egzemplarzach, co sprawia, że są zupełnie niepo-
wtarzalne, unikalne. 

Troszczmy się o miejsce, w którym żyjemy, propaguj-
my wzornictwo szanujące środowisko naturalne i korzy-
stajmy z jego zasobów w sposób odpowiedzialny. 

Kupując przedmioty z Zielonego Design, możecie spo-
tkać się z różnymi pojęciami. W paru słowach przybliżę 
Wam ich znaczenie.

Funkcjonalne, piękne, często unikalne, a przy tym oparte 
o ekologiczne rozwiązania. Takie są właśnie meble eko designu. 

Mini słowniczek:
• upcykling / re-used – ponowne wykorzystanie ma-

teriałów do produkcji czegoś nowego, zwane też często 
recycling art lub repurposed;

• sustainable – zgodne z zasadą zrównoważonego 
rozwoju: wykonane z naturalnych surowców, których 
wzrost może być utrzymywany w czasie, a źródła są od-
nawialne;

• sprawiedliwy handel (Fair Trade)  – dostawcy 
wspierają lokalne spółdzielnie pracy, a ludzie pracujący 
przy wytwarzaniu produktów otrzymują godziwe wyna-
grodzenia;

• nadające się do ponownego przetworzenia (recyc-
lable) – komponenty produktu, które mogą być ponownie 
użyte, po umieszczeniu w odpowiednim pojemniku słu-
żącym do segregacji, trafią do zakładu recyklingu i są po-
nownie wykorzystywne;

• organiczne (organic) – surowce były uprawiane bez 
użycia pestycydów lub innych niebezpiecznych chemi-
kaliów (nietoksyczne);

eko Zajawki eko Zajawki

design 

w
opracowanie: 
Joanna perczyńska fundacja pbg 

• polski design – zaprojektowane i wykonane w Pol-
sce, co oznacza mniejszą emisję dwutlenku węgla emito-
wanego w transporcie;

• przetworzone (recycled), czyli wykonane z ponow-
nego przetworzenia odpadów;

•   low energy – efektywne wykorzystanie ener-
gii w produkcji lub codziennym użytku, a najchętniej 
i w produkcji, i codziennym użytku.

Jak widzicie możemy mieć wpływ na wiele aspek-
tów naszego życia. Namawiam Was, przerabiajcie stare 
przedmioty, tworząc z nich zupełnie inne, nowe. 

Na tegorocznych targach najlepszych designerów 
świata w Mediolanie widziałam, co można zrobić na 
przykład z niepotrzebnych już krawatów, kartonu, filcu 
i tuzina innych rzeczy. 

Wielu projektantów wykorzystuje w tej chwili produk-
ty, które służyły im wcześniej do czegoś zupełnie innego, 
nie tylko do projektowania i wytwarzania mebli, ale rów-
nież innych rzeczy . 

Inspirujmy się dobrymi pomysłami…
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ko kosmetyki stosują 
kobiety, które wie-
dzą, że prawdziwym 
źródłem piękna jest 
natura, a nie chemia, 

które czytają etykiety, zanim kupią 
dany produkt. Kosmetyki ekolo-
giczne świetnie działają, wspaniale 
pachną, są pięknie podane, a ich 
używanie to czysta przyjemność. 

Dlaczego kosmetyki ekologiczne?

Dodatki chemiczne są dziś obec-
ne praktycznie na każdym kroku, 
w większości produktów, które jemy 
i w większości kosmetyków, które 
codziennie „wklepujemy” w skórę 
– a biorąc pod uwagę, że kosme-
tyków używamy przez całe życie, 
są to ogromne ilości chemii. Nie 
wszyscy zdajemy sobie sprawę, 
że bardzo wiele z tych związków 

Naszym prawdziwym źródłem piękna jest natura. Wiele roślin 
i innych produktów naturalnych zawiera bezcenne dla skóry 
składniki.

chemicznych nie posiada do koń-
ca udokumentowanego wpływu na 
nasz organizm i na środowisko. 

Co to są kosmetyki ekologiczne? 

Certyfikowane kosmetyki ekologicz-
ne bazują na składnikach pozyski-
wanych z kontrolowanych upraw 
czy hodowli ekologicznych metoda-
mi fizycznymi (tłoczenie, destylacja 
– ale tylko na parze wodnej, filtra-
cja, ekstrakcja czy suszenie, miele-
nie, przesiewanie). Kosmetyki te nie 
zawierają żadnych zanieczyszczeń 
zagrażających zdrowiu ani sztucz-
nych dodatków – ewentualnie ich 
niezbędne minimalne dozwolone 
ilości (do 5%). Tego typu skład-
nikami są np. związki powierzch-
niowo-czynne, które pojawiają się 
w recepturach szamponów oraz żeli 
myjących i spełniają funkcję czysz-

czącą, lub np. niewielkie ilości emo-
lientów czy estrów syntetycznych, 
które zapewniają większą stabilność 
preparatu i ułatwiają jego aplikację. 
Dzięki tym składnikom kosmetyki 
mają bogatszą ofertę zapachową 
i łatwiej wprowadzić do nich np. 
witaminy (A, E) czy nienasycone 
kwasy tłuszczowe (NNKT). Jednak 
certyfikowane kosmetyki ekolo-
giczne nie posiadają żadnych skład-
ników   budzących kontrowersje, 
jeśli chodzi o ich wpływ na nasze 
zdrowie i naszą skórę. Nie są także 
testowane na zwierzętach ani nie 
pochodzą z roślin modyfikowanych 
genetycznie. Ich opakowania są bio-
degradowalne. 

Jeśli nie umiemy rozszyfrować 
składu, najlepiej wybierać kosme-
tyki certyfikowane. Jeśli produkt nie 
posiada certyfikatu, warto przyjrzeć 

się jego składowi pod kątem za-
wierania potencjalnie szkodliwych 
składników.

Możemy kupić kosmetyki ekolo-
giczne w specjalnych sklepach, mo-
żemy także przygotować je same. 
Natura ofiarowuje nam bowiem 
wszystko, czego potrzebuje nasze 
ciało, trzeba tylko umieć to znaleźć 
i wykorzystać.

Kosmetyki naturalne mają jesz-
cze jedną zaletę, a mianowicie sami 
widzimy i wybieramy produkty 
– składniki do ich przygotowania. 
Możemy zadbać o to, aby były świe-
że, dobrej jakości i aby nam pomogły 
zachować urodę.

Wiele roślin i innych produktów 
naturalnych zawiera bezcenne dla 
skóry składniki. Poniżej kilka słów 
na temat tych najbardziej znanych 
ze swoich właściwości kosmetycz-
nych. 

Miód

To idealny kosmetyk dla zmęczo-
nej, szarej skóry. Najważniejsze 
substancje znajdujące się w mio-
dzie to dwa cukry proste (fruktoza 
i glukoza), sole mineralne, enzy-
my, witaminy B, C, A, D i E, a także 
kwasy organiczne i olejki eteryczne. 
Ten słodki dar pszczół działa na na-
szą skórę odżywczo, energizująco, 
a także łagodzi podrażnienia i przy-
spiesza gojenie sie naskórka. Działa 
korzystnie, utrzymując odpowiedni 
poziom nawilżenia skóry, wzmacnia 
jej elastyczność. Zmiękcza i wygła-
dza skórę, poprawia wygląd cery. 
Miód to prawdziwy balsam dla skóry 
szorstkiej, spierzchniętej i popęka-
nej. Można go stosować jako skład-
nik maseczki, dodatek do kąpieli czy 
środek pielęgnacyjny do włosów.

Zielona herbata

Wyciąg z młodych listków herbaty 
to naturalne źródło witamin P, K, C, 

z grupy B, a także soli mineralnych 
oraz ważnych dla zachowania mło-
dości flawonoidów. Zielona herbata 
zawiera garbniki, które są naturalny-
mi przeciwutleniaczami walczącymi 
z wolnymi rodnikami. Wspomaga 
również ochronę skóry przeciw pro-
mieniowaniu UVB/UVA, leczenie 
trądziku oraz działa antyzapalnie, 
antybakteryjnie, przeciwzmarszcz-
kowo i łagodząco. 

Ekstrakt z zielonej herbaty jest 
stosowany w różnego rodzaju ko-
smetykach. Natomiast w domu jej 
napar może być wykorzystany w for-
mie okładów na zmęczone, opuch-
nięte oczy. Znajduje ona również 
swoje zastosowanie jako płyn do 
płukania jamy ustnej czy też w ku-
racji dla stóp, która zapobiegaj nie-
przyjemnym infekcjom grzybicznym.

Jajka

Znakomicie regenerują skórę. Za-
wierają dużo białka, witaminy B12 
i składników mineralnych. Żółtko 
skutecznie odżywia skórę, a białko 
oczyszcza ją i ściąga rozszerzone 
pory. 

Z żółtka można uzyskać nawilża-
jące mleczko do cery suchej czy też 
użyć go do kuracji włosów, by były 
lśniące i odżywione. Natomiast 
białko ma zastosowanie w postaci 
maseczki przeciwdziałającej nad-
miernemu błyszczeniu się twarzy.

Cytryna

Ma właściwości antybakteryj-
ne i antyseptyczne. Doskonale 
rozjaśnia skórę, oczyszcza 
i orzeźwia cerę, wygładza 
zmarszczki, a nawet wal-
czy z cellulitem. Jest bo-
gata w witaminę C, która 
pobudza komórki do życia 
i stymuluje produkcję kola-
genu. Sok z cytryny jest kwa-
śny, po rozcieńczeniu może więc 

być używany jako tonik. Przywraca 
skórze właściwy odczyn PH, ściąga 
rozszerzone pory i walczy z wypry-
skami. Dlatego nadaje sie głównie 
do pielęgnacji cery tłustej. Redu-
kuje również przebarwienia skóry. 
Przydatny jest także do pielęgnacji 
włosów: hamuje łojotok i nadaje 
włosom połysk. Sok z cytryny deli-
katnie rozjaśnia włosy, nadając im 
platynowy odcień. Natomiast jeśli 
mamy słabe, łamiące się i rozdwaja-
jące paznokcie pomocne będą okła-
dy gazikiem mocno nasączonym 
sokiem z cytryny. 

Rumianek

Koszyczki rumianku zawierają sub-
stancje przeciwbakteryjne, przeciw-
zapalne, pobudzające przemianę 
materii w skórze. Korzystne są kąpie-
le rumiankowe na wypryski i zapale-
nie skóry. Parowanie twarzy oparami 
rumianku pomaga przy trądziku, 
zapaleniu zatok i katarze. 
Mieszanki z zawartością 
tego zioła stosuje się 
przy chorobach przewo-
du pokarmowego, a napar 
z rumianku nadaje włosom 
połysk i elastyczność.

kosmetyki

e
opracowanie: 
marta chrzanowska fundacja pbg 
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ZIELONE 

na każdą okazję
GADŻETY4

Mama kupiła

Denerwuje Cię twój, stary 
hałasujący i prądożerny 
odkurzacz, a w dodatku 
chcesz kupić przemyślane 
rozwiązanie, firma Elec-

trolux przygotowała coś 
specjalnego na tę okazję. 

Odkurzacz Ultra Silencer 
Green został wyprodukowany 

w 55% z przetworzonego plasti-
ku. Zużywa o 1/3 mniej energii 
elektrycznej niż większość jego 
konkurentów i naprawdę jest bar-
dzo cichy. Warto mieć taki gadżet 
w domu – bo sprzątanie staje się 
przyjemnością:) Cena około 800 zł 
a dostaniemy go w każdym lep-
szym sklepie z AGD.

opracowanie: 
filip grobecki fundacja pbg 

Porada kumpla

Wielu z nas z pewnością w czasie 
podróży spotkało się z problemem 
rozładowanego telefonu lub iPoda. 
Ten plecak zapewni ciągły dostęp 
do energii. Firma Infinit wyprodu-
kowała plecak, w który wszyty został 

Na czarną godzinę

Mała, niepozorna, a za razem taka 
sprytna i w dodatku też eko.

W ostatnich tygodniach wpadła 
mi w ręce ta oto mała latareczka – 
brelok. Niby nic, a jednak 3 diody 
dające niezwykłe światło i do tego 
zasilane mini panelem słonecznym 
– coś dla pracujących nocami:)

Koszt: dostałem w prezencie, 
przypuszczam, że nieduży.

Używam sam

Też macie iPhona i dużo oglądacie 
filmów i przeglądacie internet? Na 
słoneczne lato proponuję obudowę 
z panelem słonecznym na 3 jak i 4 
generacji tego telefonu. Firma Mo-
oncharge oferuje dodatkowe źródło 
energii w postaci obudowy, która ła-
duje się poprzez panel słoneczny lub 
bezpośrednio może być podłączona 
do komputera (USB). Następnie może 
posłużyć jako zewnętrzna ładowarka 
dla naszego telefonu. Koszt to około 
180 zł.

Poniżej prezentuję kilka gadżetów, które doskonale wpisują się 
w klimaty ekologiczne. Urządzenia te w całkiem pomysłowy 
sposób wykorzystują dla naszej wygody najnowsze technologie. 

panel słoneczny zasilający baterię litowo-jono-
wą 2000mAH (może też być ładowana poprzez 
USB lub zwykłą wtyczkę kontaktową), posia-
dającą końcówki do najpopularniejszych na 
runku urządzeń (Nokii, Sony, Ericssona, 
PSP, mini USB).

Plecak jest dostępny poprzez sklep inter-
netowy www.infinitsolarbags.com za cenę 
około 90 funtów (czyli około 430 zł). 

http://www.infinitsolarbags.com
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dzisiaj słów kilka 
o wystawach i dzia-
łaniach twórczych 
niektórych artystów 
skupionych w Eko-

logicznym Stowarzyszeniu Środowisk  
Twórczych. Przybliżę czytelnikowi jak 
artyści skupieni w EKOARCIE pod-
chodzą do ekologii. 

Jedni posługując się aparatami fo-
tograficznymi zapisują piękno przy-
rody tworząc cykle i tematy związane 
z ochroną flory i fauny. Inni malują, 
wplatając w swoje działania proces 
odnawialny lub rzeżbią zainspirowa-
ni pięknem otaczającego świata. 

Sztuka Jacka Antowskiego prze-
mawia do nas szeptem. Obrazy przy-
pominające fragmenty tapetowanych 
ścian zdają się być czymś banalnym, 
bez wyrazu (3). Ulotność formy unosi 
się niczym delikatna mgiełka, tworząc 

cienką warstwę przestrzeni równo 
pokrywającą powierzchnię obrazów. 
Ściany są również tapetowane, a obra-
zy nie mają ram. Pełnię tego zjawiska 
odnajdujemy w niezwykle subtelnym, 
należy dodać – bardzo złożonym pod 
względem użytych technik, obrazem 
ukazującym zrywające się do lotu 
ziarna „dmuchawców”. 

Dorota Fornalczyk tworzy formy 
o kształtach zbliżonych do kwiatów 
malowane w technice akrylowej. 
Artystka po długich latach doświad-
czeń twórczych dopracowała się 
własnej oryginalnej techniki, która 
zadziwia bogactwem faktur i kolo-
rów. W kręgu zainteresowań twór-
czych Doroty Fornalczyk znajduje 
się cała różnorodność fauny i flo-
ry. Jednocześnie tematy te zawsze 
przedstawiane są przez nią w posób 
zaskakująco piękny (2). 

na zrobionym przez siebie podłożu 
z papier mache (1). Trzy aspekty były 
ważne dla niego podczas realizacji 
wystawy: ekologia, estetyka i prze-
kaz. Akwarela, a właściwie woda jest 
tutaj wspólnym mianownikiem, po-
nieważ stanowi rodzaj medium za-
równo dosłownie, jak i w przenośni. 
Medium to zostało użyte świadomie 
zarówno w tworzeniu papieru czerpa-
nego z gazet, jak i w później w uży-
tych farbach.

Odnosi się on tu zwłaszcza do 
informacji zawartych w zmielonych 
gazetach, które tracą dotychczasową 
formę stając się bezkształtną pulpą 
w najlepszym razie zmieniając się 
w płaskorzeźbę czy podkład dla ob-
razów autora.

Interesująca jest również przyję-
ta konwencja tworzenia w oparciu 
o ekologiczne materiały i recykling 

makulatury. Rozwijając w pewien 
sposób dalej inspiracje przyjętą przez 
Zakrzewskiego można postawić pyta-
nie; czy również estetyka lub infor-
macja, a nawet myślenie nie jest cały 
czas procesem odnawialnym.

Jestem członkiem tej grupy arty-
stycznej i moje prace ostatnich lat 
są ze wszech miar ekologiczne co 
do tematyki i materiału-tworzywa. 
Prace poświęcone takiej tematy-
ce, jak toposy: woda, ogień, ziemia, 
powstały na materiałach struktu-
ralnych, budowlanych, tekturze da-
chowej. Moja realizacja w kontekście 
artystycznym, stwarza nową rze-
czywistość i komunikat szorstkich 
i twardych podłoży użytkowych, na 
których pojawia się kolor i forma 
„nieużytkowa”. Właśnie ten aspekt 
„odwrócenia ról” – tego co „koniecz-
ne zewnętrznie” na to, co „konieczne 
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wewnętrznie” – czyli przysługujące 
samej sztuce – jest moim pomysłem 
i rezultatem przemyśleń, aby przy-
swoić z zewnątrz (z racji swojego 
wykształcenia) elementy budowlane 
jako swoje, tworząc malarskie obiek-
ty – „impresje konstruktorki” – na 
teren sztuki… Stworzyłam też cykl 
na chropowatych podłożach odpadu 
budowlanego, ale z pojawiającym 
się motywem kobiety i to – aktu ko-
biecego – jakby „osoby bezbronnej” 
wobec przestrzeni architektonicz-
nej, która w „przeważającej” części – 
„przynależy” mężczyznom  jako tym, 
którzy wykonują trudną murarską, 
konstrukcyjną i wyczerpującą pracę… 

Jako że temat ekologii w sztuce 
jest szeroki, może w przyszłości po-
dejmę go, podając przykłady ekolo-
giczne z artystycznego podwórka tak 
światowego, jak i rodzimego. 

eko Zajawki

Jak artyści skupieni w EKOARCIE podchodzą do ekologii?

tekst: 
iwona bis fundacja pbg 

D Kazimierz Rafalik – w cyklu 
rzeźb „Kwiatom podobne” przedsta-
wia ulotne piękno kobiety, jej grację 
i wdzięk (4). 

Tematem obrazów Jana Wojciech 
Malikasą płyty chodnikowe, gołę-
bie je zalegające, plastikowe torby 
w rękach anonimowych osób i psy ras 
najróżniejszych wraz ze smyczami 
swych „właścicieli”. Miejscem akcji 
okazuje się miasto Poznań i metro-
polia Chicago. I tak malarstwo Malika 
począwszy umownie od „Środowiska” 
z 1976 roku do dzisiaj, staje się uni-
wersalnym – już w geograficznie glo-
balnym kontekście – świadectwem 
czasu zatrzymanego w malarskim 
kadrze. 

AQUA to tytuł wystawy Witolda 
Zakrzewskiego. Artysta prezentował 
prace wykonane technikami wodny-
mi (akwarelą, gwaszem, akrylem) 

9eko Zajawki

34

1

2
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kąd się biorą jajka? Wy-
daje się, że odpowiedź 
jest prosta. W czasach 
przemysłowej produkcji 
żywności i supermarke-

tów pytanie to nie jest jednak bez 
znaczenia. Każde jajko ma swoją 
historię zakodowaną w ciągu liter 
i cyfr nadrukowanych na skorupce.

Zanim je kupimy, lepiej wiedzieć 
co w trawie piszczy. 

Jajo jest symbolem życia, ale 
i prostego posiłku. Każdy poradzi 
sobie z ugotowaniem jajka na mięk-
ko czy jajecznicą. Kupując jaja kie-
rujemy się zazwyczaj ich wielkością. 
Myślimy przeważnie, że jajka z żółt-
kiem o intensywnym kolorze, są lep-
sze. Kolor żółtek zależy od tego, co 
jadła kura, która je zniosła. 

Jeśli były to świeże zielone rośli-
ny i zboże, jajka są smaczne, mają 
dużo minerałów, są bogate w wi-
taminy A, D i B i mają twardą sko-
rupkę, lśniące białko i ładny kolor 
żółtka. Jednak żółty kolor nie jest 
gwarantem dobrego smaku, można 
go osiągnąć w dużo tańszy i prost-

o co? o jajco!
eko jaja

szy sposób, dodając do złej jakości 
karmy barwniki.

Żółtko wygląda apetycznie i zdro-
wo, ale jajko nie ma właściwości od-
żywczych i smakowych, których się 
spodziewamy.

Ponad 60% jaj, które można kupić 
w polskich sklepach ma (poza formą) 
niewiele wspólnego z jajami, jakie 
jadał Tuwim, a ich producentom 
udało się zamienić życie produku-
jących je kur w prawdziwy koszmar.

Organizacje ekologiczne i zwo-
lennicy zdrowej żywności starają 
się uświadomić zwykłym konsumen-
tom, że jaja od szczęśliwych kur 
są lepsze. Wiele osób, nie zdaje so-
bie sprawy, że nie chodzi tutaj o sa-
mopoczucie kury, ale o jej zdrowie 
i warunki w jakich żyje.

Większość zdjęć z kurzych ferm 
jest zbyt brutalna, by kogokolwiek 
zachęcać do ich oglądania. Kury za-
mknięte są po parę sztuk w ciasnych, 
wykonanych z metalowych drutów 
klatkach, ustawionych piętrowo 
w wielkich zmechanizowanych ha-
lach. Niekiedy całe swoje życie spę-

dzają na przestrzeni wielkości kartki 
A4, wzajemnie się tratując i kalecząc 
o siatkę, nigdy nie widząc słońca czy 
prawdziwej trawy. Karmione są nafa-
szerowaną antybiotykami i środkami 
zwiększającymi wydajność produkcji, 
paszą przemysłową.

Nie każdego musi wzruszać los 
tych kur, ale dość oczywiste jest, 

s
opracowanie: 
Joanna perczyńska fundacja pbg 

„Gdyby jajko 
miało inną formę, 
życie kury byłoby 
potworne” – 
Julian Tuwim, 
Przebłyski 
genialności, 
Cyrulik 
Warszawski 1932

Czy kupując jajka zwracacie uwagę na ich oznaczenia? 
Jeśli nie, to artykuł dla Was!

Zgodnie z normami Unii 
Europejskiej każde jajko musi 
być specjalnie oznakowane, 
tak aby kupujący wiedział skąd 
pochodzą. 

Oznaczenie informuje o: 
wielkości jajek, sposobie chowu 
kur, kraju pochodzenia, produ-
cencie.

Wielkość jajek sklasyfikowana 
jest w następujący sposób:

• S – małe, o wadze poniżej 53 g,
• M – średnie, o wadze 53g–63 g,
• L – duże, o wadze 63–73 g,
• XL – bardzo duże, o wadze po-

wyżej 73 g.
Na jajkach możemy znaleźć 

kod zawierający pozostałe 
informacje. Kod ma postać: 
X-YY-AABBCCDD. Znaczenie po-
szczególnych elementów kodu 
jest następujące:

X – oznacza sposób, w jaki 
chowane są kury:

• 0 – ekologiczny,
• 1 – wolnowybiegowy,
• 2 – ściółkowy,
• 3 – klatkowy.
YY – jest symbolem kraju, 

z którego pochodzą jajka (np. 
PL dla Polski).

AABBCCDD – ostatnia część 
kodu wskazuje bezpośrednio 
na producenta (weterynaryjny 
numer identyfikacyjny), a kon-
kretnie:

• AA – kod województwa,
• BB – kod powiatu,
• CC – kod zakresu działalności,
• DD – kod firmy.

że ich jaja mają takie wartości od-
żywcze i smakują tak, jak to czym 
są karmione.

Jeśli chcemy wiedzieć, skąd po-
chodzą jaja, które trafiają na nasz 
stół, najlepiej kupować je prosto od 
lokalnego producenta. Niestety nie 
każdy ma takie warunki. 

Kupując jaja z innego źródła, po-
winniśmy zwrócić szczególną uwagę 
na ich oznaczenie. W ramce obok  
znajduje się wyjaśnienie oznaczeń 
specjalnego kodu nadrukowywa-
nego na jajka. Najważniejszy jest X 
czyli pierwszy symbol kodu. Jaja po-
chodzące z chowu klatkowego ozna-
kowane są 3. Jaja oznaczone 2, z tzw. 
z chowu ściółkowego, pochodzą od 
kur trzymanych wprawdzie w za-
mknięciu, ale na ściółce na której 
mają znaczną swobodę ruchów.

Najlepiej wybierać jajka oznaczo-
ne numerem 0, pochodzące z ho-
dowli ekologicznych karmionych 
jedynie naturalnymi produktami 
oraz jaja oznaczone numerem 1, od 
kur żyjących na wybiegu, skubiących 
trawę uśmiechniętymi dziubkami.

W Holandii, Belgii, Wielkiej Bry-
tanii, Szwecji czy Austrii w sieciach 
sklepów spożywczych nie ma już 
wcale jajek z chowu klatkowego. 
W Polsce jest zupełnie na odwrót, 
w większości sklepów trudno jest 
dostać nawet jaja ściółkowe. Te 
z oznaczeniem 0 i 1 można jednak 
też kupić, trzeba tylko trochę 
poszukać.

Jak wynika z doświadczeń innych 
krajów, wszystko zależy od świa-
domości konsumentów. Większość 
ludzi kieruje się ceną, nie zwracając 
uwagi na jakość produktów, a warto 
zwrócić uwagę właścicieli sklepów, 
na zapotrzebowanie na zdrowe pro-
dukty i przypomnieć sobie jak sma-
kuje prawdziwe jajko.

W przypadku wielkości jajka jest 
taka samo, jak z jego kolorem, po-
winno się pamiętać, że największe 
jaja nie muszą wcale pochodzić od 
najzdrowszych kur.

Zgodnie z unijną normą za świeże 
uznaje się jajo mające nie więcej niż 
28 dni. Czas ten należy uznawać ra-
czej za okres przydatności do spoży-
cia, ponieważ im jest świeższe, tym 
lepsze. Już po 4 dniach jajko zaczy-
na zmieniać smak, zapach, wygląd 
i wartość odżywczą. Jeśli nie musimy 
robić zapasów, lepiej jest kupować 
mniejsze opakowania, przeznaczone 
bezpośrednio do spożycia. Świeże 
jajo ma lekko błyszczącą skorupkę, 
a włożone do szklanki z wodą opada 
na samo dno. Ważny jest też sposób 
ich przechowywania. Powinno się 
je trzymać w przewiewnym miejscu 
w temperaturze (8–13 stopni), z dala 
od mięsa czy ryb, zawsze węższym 
czubkiem do dołu.

Szczęśliwe kury z góry dziękują 
za przemyślane zakupy!

Źródła i inspiracje:
http://jekyllhyde.kaka-

doo.pl

http://jekyllhyde.kakadoo.pl
http://jekyllhyde.kakadoo.pl
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misja do atmosfery 
toksycznych substan-
cji, takich jak dwu-
tlenek węgla (CO2), 
powoduje m.in. efekt 

cieplarniany, dziurę ozonową, smog 
oraz kwaśne deszcze. Następstwem 
tego są anomalia pogodowe (nieprzy-
jemne i groźne: gwałtowne wiatry, 
długotrwałe susze czy silne opady), 
do powierzchni ziemi dociera bardzo 
szkodliwe promieniowanie ultra-
fioletowe (powodujące nowotwory 
i wymieranie gatunków), wzrasta 
zachorowalność na rozmaite choro-
by i skłonność do alergii, a w wyniku 
kwaśnych opadów niszczą się gleby, 
lasy i budynki.

Cały czas nie zdajemy sobie sprawy, że energia elektryczna 
wpływa na zmiany klimatu.

Cały czas nie zdajemy sobie sprawy, 
że zużywanie energii elektrycznej 
wpływa na zmiany klimatu.
Dwutlenek węgla powstaje w proce-
sach produkcyjnych – zwłaszcza pod-
czas produkcji energii dostarczanej 
do naszych domów, do firm, fabryk, 
centrów handlowych oraz obiektów 
publicznych.

Często nie dbamy o oszczędność 
energii w miejscach publicznych, 
mówiąc sobie: „ja i tak za to nie pła-
cę”. Co z tego, że to nie Ty płacisz za 
prąd, skoro to Ty wdychasz wyziewy 
elektrowni, która musi wyproduko-
wać prąd do zasilenia niezgaszonej 
żarówki?! Dlatego w miejscach pu-
blicznych, pracy itp. oszczędzaj ener-

gię elektryczną tak samo jak u siebie 
w domu!

A teraz kilka zasad

Poprzez zmianę codziennych zacho-
wań każdy z nas może pomóc w po-
wstrzymaniu globalnego ocieplania.
• Wyłączaj światło w pomieszcze-

niach, w których nie przebywasz.
• Wyłączaj urządzenia, których nie 

używasz.
• Wyciągaj z gniazdka ładowarki, 

np. do telefonu, które w danym 
momencie nie są używane.

• Wyłączaj (nie usypiaj!) urządzenia 
- każde urządzenie pozostawione 
w trybie czuwania (stand-by) na-
dal zżera prąd.

energię?

e
opracowanie: 
anna matysiak fundacja pbg 

• Korzystaj z listew zasilających 
z wyłącznikiem.

• W czajniku gotuj tylko tyle wody, 
ile potrzebujesz.

• Wietrz pomieszczenia rozsądnie 
– jeśli sam sterujesz ogrzewa-
niem w domu, wyłącz je na czas 
wietrzenia – inaczej będzie pra-
cowało na najwyższych obrotach, 
by dogrzać wychładzające się po-
mieszczenie. Jeśli masz ogrzewa-
nie sterowane centralnie, otwieraj 
okno szeroko, ale na krótko – by 
uszło jak najmniej ciepła.

• Rozsądnie kupuj nowe urządze-
nia AGD – obecnie produkowany 
sprzęt AGD musi mieć oznacze-
nie klasy energetycznej (litery od 
A do G, przy czym A oznacza naj-
bardziej oszczędne urządzenie, 
a G najmniej oszczędne).

• Drzwi do lodówki i piekarnika 
otwieraj na krótko.

• Używaj palników nie większych 
niż średnica garnka.

• Gotuj w niewielkiej ilości wody 
i pod przykryciem.

• Wyłącz palnik kilka minut przed 
zakończeniem gotowania.

• Zmywarkę i pralkę uruchamiaj, 
dopiero gdy będą pełne.

• Wyłącz piekarnik na ostatnie 15 
minut pieczenia.

• Przykręcaj grzejniki na noc, aby 
zminimalizować koszty, a ponad-
to optymalna temperatura do snu 
zawiera się miedzy 16°C – 18 °C.

• Prasuj wiele rzeczy podczas jed-
nego prasowania – co pozwoli 
zaoszczędzić około 10 % energii.

• Dokładnie wyczyść powierzchnię 
grzewczą żelazka – każde ciało 
obce przyczepione do powierzch-
ni żelazka zwiększa pobór mocy 
o około 4%.

• Dbaj o czystość uszczelki na 
drzwiach lodówki. Jej szczelność 
można sprawdzić przy pomocy 
kartki papieru – łatwo przesuwa-

jąca się kartka pomiędzy drzwiami 
a lodówką sygnalizuje koniecz-
ność wymiany uszczelki. Dobrą 
kondycję uszczelce z drzwi lodów-
ki zapewnimy, jeśli przetrzemy ją 
od czasu do czasu oliwą.

• Nie wkładaj ciepłych czy gorących 
produktów do lodówki, ponieważ 
wtedy zużywa więcej energii do 
utrzymani ustawionej tempera-
tury.

• Produkty z zamrażarki rozmrażaj 
w lodówce, ponieważ pochłaniają 
one ciepło jej wnętrza i w efekcie 
lodówka zużyje mniej energii.

• Lodówkę ustaw w chłodnym, nie 
nasłonecznionym miejscu.

• Wymień żarówki na energoosz-
czędne, pamiętaj jednak, że wyłą-
czenie żarówki energooszczędnej 
ma sens, gdy jej ponowne zapale-
nie nie nastąpi w ciągu 8 minut. 
Te kilka minut jej pracy równo-
waży energię potrzebną na jej 
zapalenie.

• Kup zmywarkę, zużywa ona 
w ogólnym rozliczeniu mniej 
wody i mniej energii elektrycznej.

• Komputer – wprawdzie w jego 
przypadku wiele zależy od kon-
figuracji sprzętu, to trzeba się 
mieć na baczności. Wystarczą 
dwie godzinny dziennie jego bez-
użytecznego stania, by w skali 
roku rachunek był wyższy 
o kilkadziesiąt złotych. 
Strach pomyśleć co 
się dzieje, jeśli stoi 
włączony przez większą ilość 
czasu.

• Idź na spacer, zamiast oglądać 
telewizję lub grać na komputerze.

Pożeracze energii

Jakie urządzenia 
w gospodarstwie 
domowym zużywają  
procentowo najwięcej energii?
• chłodziarko-zamrażarka – 28,10%

• oświetlenie i drobny sprzęt AGD 
– 20,40%

• kuchnia elektryczna – 19,60%
• pralka – 9,10%
• radioodbiornik i zestaw wieżowy 

– 6,60%
• telewizor – 6%
• czajnik elektryczny – 5,30%
• komputer – 2,4%
• kuchnia mikrofalowa – 2%
• zmywarka do naczyń – 0,50%

Stosowanie się do powyższych 
punktów przyniesie nie tylko bez-
pośrednie zyski w postaci niższych 
opłat za energię, ale przede wszyst-
kim pomoże przyrodzie i ludziom 
zagrożonym narastającymi zmia-
nami klimatycznymi. Oszczędzajmy 
energię!

Gdyby tylko połowa urządzeń 
elektrycznych w polskich domach 
była wyłączana, zamiast pozosta-
wiona w trybie czuwania, rocznie 
emitowalibyśmy 1 mln ton CO2 

mniej!

Jak oszczędzać
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ilka prawd o ekożywności. Bio, eko, 
organic… to ostatnio bardzo modne 
przedrostki. Sklepy z eko żywnością 
oferują wybór produktów pochodzą-
cych z farm ekologicznych, opatrzo-

nych certyfikatem jakości. 
Niestety często produkty te są dużo droższe od tych 

„marketowych”. 
Jaką mają przewagę? Taką, że zostały wyprodukowane 

w sposób przyjazny dla natury i człowieka, a więc powin-
ny być szczególnie zdrowe i na pewno warto wprowadzać 
je do swojego jadłospisu.

Skoro już pewnie większość z Was odpowiedziała 
sobie na pytanie, czy od dziś wszystko będę kupowa-
ł/a w ekosklepach i ta odpowiedź brzmi „nie”, wróćmy 
do rzeczywistości marketowej.

Kupując produkty w markecie czy na straganie na targu, 
oczywiście nie mamy bladego pojęcia, skąd te produkty 
pochodzą i w jaki sposób były uprawiane. Na co dzień, 
z braku czasu, korzystamy z dłużej otwartych marketów, 
jednak w wolniejsze dni polecam spacer na jakiś lokalny 
ryneczek, ponieważ w takich miejscach mamy szansę 
kupić pomidory zebrane przez babcię na własnej dział-

graj w Zielone

Pyszny obiad da się przygotować bez mięsa (wbrew stereoty-
pom), a już szczególnie w okresie letnim, kiedy zapotrzebowanie 
naszego organizmu na kalorie jest mniejsze.

k
opracowanie: 
Justyna olszewska fundacja pbg 

ce. Niezawodnym testerem jakości kupowanych warzyw 
i owoców może być nasz nos – każdy z nas wie, jak powi-
nien pachnieć ogórek, a jak jabłko i tylko tak naturalnie 
pachnące produkty polecam kupować. Świadczy to o tym, 
że dane im było dojrzewać w miarę naturalny sposób.

Pysznie bez mięsa

A dlaczego mówię tylko o warzywach i owocach? Bo 
chcę Was zachęcić do gry w zielone w kuchni! W moim 
wydaniu jest to jedzenie wegetariańskie, ale do wege-
tarianizmu zachęcać nie będę. Rozumiem tych, którzy 
uwielbiają mięso i wcale nie chcę ich do niego znie-
chęcać. 

Postaram się jednak przekonać Was do tego, że pysz-
ny obiad da się przygotować bez mięsa (wbrew ste-
reotypom), a już szczególnie w okresie letnim, kiedy 
zapotrzebowanie naszego organizmu na kalorie jest 
mniejsze.

Opowiem Wam o ekojedzeniu w trochę innym wyda-
niu – w moim przypadku jest to bardziej „gra w zielone 
w kuchni” niż śledzenie ekoproduktów z certyfikatem.

Na czym ta gra w zielone polega? Na przygotowaniu 
produktów z warzyw i owoców pod każdą postacią i na 

Na czym ta gra w zielone 
polega? Na przygotowaniu 
produktów z warzyw 
i owoców pod każdą postacią 
i na każdą okazję. Nie będą 
to standardowe przepisy 
z podawaniem ilości 
konkretnych produktów, 
bo sama gotuję na oko, jak 
pewnie większość z Was :)

kuchni

15
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każdą okazję. Nie będą to standar-
dowe przepisy z podawaniem ilości 
konkretnych produktów, bo sama 
gotuję na oko, jak pewnie większość 
z Was :)

Moje kulinarne propozycje trak-
tuję jako być może przypomnienie 
większości z Was potraw, które sami 
znacie w takim bądź trochę innym 
wydaniu lub nowe propozycje, któ-
re mam nadzieję z przyjemnością 
wprowadzicie do swojej kuchni.

Zacznijmy od śniadania

Na śniadanie sałatka piękności, bo 
przecież już od rana trzeba być pięk-
nym :)

Wersja bardziej czasochłonna, 
której w porannym pośpiechu nie da 
się przygotować, ale warto poświę-
cić na to chwilę wieczoru, składa się 
z płatków owsianych z dodatkiem 
tartego jabłka, pokrojonych orzechów 
włoskich (najlepiej samodzielnie łu-
skanych, bo te z paczki nie są tak 
smaczne), rodzynek (innych bakalii 
wedle smaku i gustu) doprawionych 
jogurtem lub śmietaną i sokiem z cy-
tryny. Słodkolubnym polecam doda-
nie łyżeczki miodu naturalnego.

Wersja ekspres, którą rano damy 
radę zrobić i zjeść lub zabrać ze sobą 
do pracy, składa się z płatków owsia-
nych, jogurtu i banana – zdrowe, bo 
dużo błonnika i sycące, zatem nie 
będziemy podjadać do obiadu…

Obiad z samych warzyw

A na obiad – zupa kapuściano-
-soczewicowa. Nic prostszego – 
włoszczyzna w całości lub drobno 
pokrojona, kapusta, w tym wypad-
ku krojenie na pewno się przyda 
i soczewica – gotuje się tak szybko, 
że możecie ją wrzucić razem z wa-
rzywami do wrzątku doprawionego 
zielem angielskim, liściem lauro-
wym, odrobiną soli lub sosu sojo-
wego i kawałkiem ostrej papryczki 
(jeśli nie świeżej, to suszonej lub 
marynowanej). Po ugotowaniu 
warzyw i soczewicy doprawiamy 
czosnkiem, łyżką masła/oliwy, maje-
rankiem, sokiem z cytryny, odrobiną 
cukru/miodu i gotowe.

Co do soczewicy, ta czerwona 
szybko się rozgotuje, a zielona dłu-
żej zachowa swój kształt, nie rozgo-
towując się na papkę – jedna i druga 
zdrowa i pyszna.

I jeszcze jedno – zupę też da się 
zrobić bez mięsa – spróbujcie!

Szpinak – koszmar dzieciństwa czy 
smakołyk?

Co powiecie na świeże liście szpinaku 
(nie mrożone, nie miksowane, ale li-
ście w całości – przy okazji można się 
przekonać, jak w ogóle szpinak wy-
gląda) – dygresja: nie macie czasem 
wrażenia, że nie wiemy, jak wyglądają 
pewne rośliny, które jemy? Dla mnie 
długo abstrakcją było właśnie to, jak 
wygląda szpinak, bo wcześniej kupo-
wałam tylko ten mrożony w paczce. 
Nie zawsze też miałam świadomość, 

jak rosną orzeszki ziemne, czy 
ananasy, 

choć 

w przypadku 
orzeszków nazwa może coś 
sugerować. Może zatem warto po-
walczyć o naszą konsumencką świa-
domość i nie tylko zastanowić się nad 
tym, co jemy, ale w jaki sposób jest 
to uprawiane i jak rośnie :)

Wracając do szpinaku – jeśli 
uda Wam się kupić liście w całości, 
to wrzucamy je na chwilę na patel-
nię z rozgrzanym olejem (dosłownie 
na chwilę), dodajemy podsmażo-
ną wcześniej cebulę, odrobinę soli 
i sporo czosnku, i wyciągamy zanim 
czosnek się spali, a liście znikną – 
ich zdolność kurczenia się jest warta 
uwagi – z całej torby liści zrobi nam 
się dosłownie przekąska. Tak przy-
gotowany szpinak może być przy-
stawką.

Jeśli natomiast kupimy szpinak 
mrożony, zmiksowany w paczce – 
tak samo wrzucamy go na rozgrzany 
olej/oliwę, dodajemy sporo czosnku, 
pieprzu, trochę soli/sosu sojowego 
(śmietana i jajko wedle gustu) i łą-
czymy z wcześniej ugotowanym (ale 
nie rozgotowanym) makaronem. 
Posypujemy żółtym serem (lub par-
mezanem, jeśli mamy) i gotowe. Tak 
przygotowany makaron ze szpina-
kiem, wymieszany z żółtym serem, 
można także zapiec w piekarniku.

Wierzcie mi, że szpinak w takim 
wydaniu naprawdę można polubić!

Coś na szczególne okazje – 
nadziewane pomidory i papryka

Pomidory. Wydrążamy ze środka 
miąższ. Pomidory na chwilę zosta-
wiamy w spokoju, a miąższ łączymy 
w garnku z serem topionym, pod-
gotowanymi wcześniej różyczkami 
kalafiora i podsmażoną cebulą, którą 
dodajemy razem z olejem, na którym 
była smażona. Doprawiamy solą, pie-
przem, czosnkiem i po roztopieniu 
się sera nakładamy do wydrążonych 
pomidorów. Układamy pomidory 

w brytfannie i zapiekamy do czasu ich 
zrumienienia. Podajemy na gorąco.

Papryka. Usuwamy z papryki na-
siona. „Przykrywki” z ogonkami zo-
stawiamy. Osobno gotujemy kaszę 
np. gryczaną. Farsz: na patelni pod-
smażamy cebulę, cukinię, paprykę 
(tak naprawdę wszystkie warzywa, 
jakie wpadną nam w ręce lub jakie 
mamy w lodówce), na koniec po-
midory, wszystko doprawiamy solą, 
pieprzem, czosnkiem oliwą/masłem 
i mieszamy z kaszą. Tak przygoto-
wany farsz nakładamy do papryk, na 
wierzch kładziemy plasterek żółtego 
sera, albo całość przykrywamy czę-
ścią papryki z ogonkiem i wkładamy 
do piekarnika. Zapiekamy do zrumie-
nienia i zmięknięcia papryk. Równie 
dobre na ciepło, jak i na zimno.

Niezapomniany deser

Deser – niezapomniany smak dzie-
ciństwa – pieczone jabłka z konfiturą. 
Wykrawamy z góry jabłko, usuwając 
nasiona i robiąc przy okazji miejsce 
na konfiturę. Wypełniamy je słodkim 
farszem i przyprawiamy cynamonem. 
Tak przygotowane jabłka wkładamy 
do piekarnika i czekamy, aż „zmięk-
ną”, pomarszczą się i zaczną pięknie 
pachnieć.

Sałatkowa kolacja

Na kolację proponuję dwie sałatki. 
W składzie pierwszej: sałata lodowa, 
pomidory, ogórki, ser feta, oliwki (je-
śli ktoś lubi) i pomidory suszone (do 
kupienia także w słoikach, w oliwnej 
zalewie). Doprawiamy sosem z oli-
wy, odrobiny wody, łyżeczki musz-
tardy, czosnku, soli, pieprzu i kilku 
kropel cytryny.

W skład drugiej wchodzi lekko 
podgotowany brokuł, ser feta i pra-
żone na patelni płatki migdałowe. 
Doprawiamy oliwą wymieszaną 
z czosnkiem i pieprzem.

Mam nadzieję, że zainspirowa-
łam Was do zielonego gotowania. 
Są to propozycje posiłków, 
których oczywiście nie 
trzeba (a nawet nie 
można z powodu braku 
czasu) przygotowywać jednego 
dnia. Może jednak zechcecie którąś 
z moich propozycji kiedyś wyko-
rzystać. Mnie gotowanie z warzyw 
tak już weszło w nawyk, że niczego 
innego nie potrafię już zrobić :)
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ilozofia jazdy Eco Driving narodziła się blisko 10 lat temu, 
równolegle w Finlandii i Szwajcarii. Dziś zyskuje coraz więk-
szą popularność, szczególnie w Europie Zachodniej i Skan-
dynawii.

Zwolennicy ekojazdy proponują styl używania samocho-
du skutecznie zmniejszający koszty jego utrzymania (zużycie paliwa i pod-
zespołów), uciążliwość dla otoczenia (hałas) i szkodliwość dla środowiska 
(spaliny).

Powszechnie wiadomo, że jazda samochodem nie sprzyja środowisku. 
Producenci aut coraz bardziej dążą do tego, aby pojazdy były ekologiczne. 
Nie każdego stać na kupno samochodu elektrycznego lub z napędem hy-
brydowym, ale należy pamiętać, że niezależnie od typu auta, sposób w jaki 

EKOJAZDA, ECO DRIVING to ekologiczna i ekonomiczna 
technika jazdy samochodem, a zarazem nowoczesna, 
inteligentna taktyka poruszania się na drodze, 
korzystna i dla portfela, i dla środowiska 
naturalnego.

go używamy, ma ogromny wpływ na 
otoczenie.

Delikatniej z gazem

Ruszając na światłach lub włączając 
się do ruchu np. z drogi podporząd-
kowanej, unikaj tzw. „palenia gumy”. 
Kilka sekund jazdy na wysokich ob-
rotach może powodować taką samą 
emisję CO2 jak kilkanaście minut 
ekonomicznej jazdy.

Pamiętaj! Bieg pierwszy służy 
tylko do ruszania i rozpędzania auta 
do 10 km/h na odcinku ok. 3 m.
• Przyspieszaj delikatnie – nie wci-

skaj pedału gazu do samej podłogi.
• Komputer pokładowy – jeżeli go 

posiadasz, kontroluj chwilowe 
spalanie, szczególnie w trakcie 
rozpędzania auta.

Jedź na możliwie najwyższym 
biegu

50 km/h na „piątce”? Tak! Jest to 
optymalna prędkość, aby rozpocząć 
oszczędzanie i rozpędzać auto przy 
najniższym spalaniu.

Pamiętaj! 1 bieg – ruszanie; 2 bieg 
– 10 km/h; 3 bieg – 30 km/h; 4 bieg – 
40 km/h; 5 bieg – 50 km/h.

Hamuj silnikiem 

Nie zmieniaj biegu na luz dojeż-
dżając np. do skrzyżowania. Ha-
mując silnikiem, redukuj bieg jak 
najpóźniej. Dzięki temu oszczę-
dzasz paliwo, a także układ hamul-
cowy. Podczas hamowania silnikiem 
wtryskiwacze paliwa są wyłączone, 
a przy toczeniu się „na luzie” wciąż 
pracują.

Regularnie kontroluj ciśnienie 
w oponach

Zgodnie z prawami fizyki, ciśnie-
nie zmniejsza się wraz ze spadkiem 
temperatury otoczenia, nawet jeśli 
ogumienie jest szczelne. Zbyt niskie 
ciśnienie zwiększa zużycie opon 

i paliwa. Jazda z ciśnieniem powie-
trza 1 bara poniżej zalecanego przez 
producenta powoduje wzrost zuży-
cia paliwa o ok. 3%. Kontroluj je raz 
na dwa tygodnie.

Unikaj jazdy powyżej 120 km/h

Samochód osobowy to nie samolot- 
opór aerodynamiczny samochodu 
gwałtownie wzrasta przy prędko-
ściach powyżej 120 km/h, co powo-
duje znaczne zwiększenie zużycia 
paliwa.

Myśl za kierownicą, czyli płynna 
jazda

Płynna jazda jest kluczem do oszczę-
dzania paliwa. Wyrób w swoim stylu 
jazdy kilka nawyków:
• nie przyspieszaj gwałtownie,
• rozglądaj się i przewiduj sytuację 

na drodze,
• wcześniej zdejmij nogę z gazu, 

aby uniknąć nagłego hamowania,

f
opracowanie: 
Jacek frankowski fundacja pbg 

• zachowuj odpowiednią i bezpiecz-
ną odległość między autem jadą-
cym przed tobą.

Wyłączaj silnik, jeżeli postój trwa 
dłużej niż 30 sekund

Nie marnuj paliwa – podczas posto-
ju trwającego dłużej niż 30 s wyłą-
czaj silnik. W przeciwnym razie 
niepotrzebnie spalane jest paliwo. 
Przez 3 min pracy na biegu jałowym 
silnik zużywa tyle paliwa, ile przy 
pokonaniu ok. 1 km z prędkością 
50 km/h.

Kontroluj stan techniczny i zużycie 
energii

Dbaj o samochód – dobrze wyregu-
lowany silnik może obniżyć zużycie 
paliwa o ok. 5%, dlatego regularnie 
serwisuj samochód.

Użytkowanie samochodu

Aby dodatkowo ograniczyć spalanie:
• Bagażnik – od czasu do czasu 

sprawdź czy nie wozisz ze sobą 
zbędnych rzeczy.

• Odbiorniki energii – wyłączaj 
zbędne odbiorniki energii, jak np. 
nieużywana nawigacja, ładowarka 
czy ogrzewanie tylnej szyby.

• Klimatyzacja – staraj się umie-
jętnie korzystać z klimatyzacji. 
Włączanie klimatyzacji na mak-
symalny poziom może zwiększyć 
poziom zużycia paliwa nawet do
2 l/100 km

Ekologiczna jazda wyjdzie na 
dobre wszystkim

Ekonomiczny i ekologiczny zarazem 
styl jazdy wyjdzie na dobre wszyst-
kim. Badania dowiodły, że dzięki 
technice Eco Driving, kierowca może 
zaoszczędzić nawet do 20% paliwa, 
emisja trującego smogu zmniejsza 
się aż o połowę, ulice są mniej ha-
łaśliwe, a  liczba wypadków spada 
blisko o 25%.

ekojaZDa
czyli sposób na oszczędność

Na stronie obok 
przedstwiamy 
dziewięć zasad, 
dzięki którym 
możemy zrobić coś 
dla środowiska.

Badania dowiodły, 
że dzięki Eco 
Driving, kierowca 
może zaoszczędzić 
do 20% paliwa, 
emisja trującego 
smogu zmniejsza 
się aż o połowę, 
ulice są mniej 
hałaśliwe, a liczba 
wypadków spada 
nawet o 25%.
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Świadomy 
konsument 
to konsument, 
który wie co 
kupuje, dzięki 
czemu może 
kształtować 
rynek. Poniżej 
lista najczęściej 
spotykanych 
ekoznaków, na 
produktach 
dostępnych 
w Polsce. 

opracowanie: 
filip grobecki fundacja pbg 

Znak ekologiczny EKO – mogą go otrzymać pro-
dukty krajowe oraz zagraniczne (w drodze certy-
fikacji), spełniające określone kryteria ochrony 
środowiska i zdrowia.

Zielone Płuca Polski – prestiżowe wyróżnienie 
przyznawane przedsiębiorstwom, instytucjom lub 
osobom prawnym, które prowadzą swoją działal-
ność na terenie Zielonych Płuc Polski (znajdujące 
się w północno-wschodniej części Polski) zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Ekoland – znak nadawany producentom żywności, 
którzy przy produkcji stosują metody ekologiczne, 
przyznawany przez Stowarzyszenie Producentów 
Żywności.

Zielona Marka – to niezależny Certyfikat wyróżnia-
jący przyjazne środowisku i człowiekowi produkty. 
Podkreśla energooszczędne cechy i korzyści ekono-
miczne wynikające bezpośrednio z wyboru produk-
tów oznaczonych znakiem Zielonej Marki.

Produkcja ekologiczna – obowiązujące w UE logo 
określające ekologiczną żywność, określa nie tylko 
wysokie parametry jakościowe ale również dbałość 
o środowisko w trakcie procesu produkcyjnego, logo 
może być umieszczone, kiedy 95% produktu zostało 
wykonane metodami ekologicznymi.

opracowanie: 
filip grobecki fundacja pbg 

Błękitny Anioł – najstarszy na świecie ekologiczny 
certyfikat, przyznawany przez instytucje naukowe 
i niemieckie ministerstwo środowiska przedsię-
biorstwom mocno zaangażowanym w ochronę śro-
dowiska. Znak możemy spotkać na najróżniejszego 
rodzaju produktach.

Energy Star – międzynarodowy znak, który mo-
żemy znaleźć na produktach promujących zmniej-
szenie wydzielania gazów powodujących efekt 
cieplarniany.

Europejska Stokrotka – wielobranżowe oznaczenie, 
o najszerszym zasięgu geograficznym (UE+ a także 
w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie) promuje wy-
roby i usługi z wyłączeniem żywności i medycyny. 
Stokrotka to jeden z lepszych znaków dla świado-
mego konsumenta.

Nordycki Łabędź (Svanen) – najbardziej rozpo-
znawalny i wspólny dla krajów skandynawskich 
ekoznak. Produkty oznaczone tym znakiem wyróż-
niają się z pośród innych (z tej samej grupy, o takim 
samym przeznaczeniu) mniejszym negatywnym 
wpływem na środowisko naturalne i ludzi.

Ekologiczny znak „Krav” – produkty z tym zna-
kiem zostały wyprodukowane bez użycia nawozów 
sztucznych lub chemicznych środków ochrony ro-
ślin. Znak Krav jest bardzo dobrze rozpoznawany 
przez szwedzkich konsumentów.

ZNAKI

21eko poraDY

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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czywiście, ponosimy 
koszty związane z sa-
dzeniem, uprawą i pie-
lęgnacją drzew, ale te 
koszty nam się zwra-

cają. A oprócz finansowych, drzewa 
przynoszą nam również inne korzy-
ści. Postępujący rozwój cywilizacji 
ma skutki uboczne, jednym z nich 
jest negatywny wpływ na środowi-
sko. Dzisiejsze badania wskazują, 
że obecność drzew może pomóc 
zminimalizować niekorzystne zmia-
ny w środowisku. Zwłaszcza duże 
znaczenie dla ludzi mają drzewa 
w terenach zurbanizowanych, gdzie 
siłą rzeczy terenów zielonych jest 
mniej. Jakie zatem korzyści przyno-
szą drzewa? Niektóre z nich spróbu-
ję przybliżyć.

Rola przyrodnicza i ekologiczna 
terenów zalesionych: 

• Są środowiskiem życia wielu 
zwierząt, które wzbogacają bioróż-
norodność i dają nam obraz stanu 

warto sadzić i pielęgnować 
drzewa?
Drzewa to jeden z najważniejszych elementów krajobrazu. 
Wiemy, że są potrzebne, ale czy wiemy, jakie dają 
nam korzyści? Czy opłaca się je sadzić? 

eko poraDY

DlacZego

środowiska naturalnego, w któ-
rym mieszkamy.

Prowadzone badania awi-
fauny miejskiej wykazały, 
że w środowiskach bo-
gatych w roślinność 
(co najmniej 50%) 
występują różne 
gatunki ptaków 
oraz mniejszych 
zwierząt, np. 
w i e w i ó r e k , 
podczas gdy 
na terenach 
p o z b a w i o -
nych okrywy 
roślinnej i drzew do-
minują szczury 
i myszy. 

• Pochła-
niają dwu-
tlenek węgla, 
poprawiając 
skład powietrza. 

Jedno duże drze-
wo – ok. 25 m wysokości pochłania 

tyle dwutlenku węgla, ile dostar-
czają dwa gospodarstwa domów 
jednorodzinnych. Ocenia się, że 1ha 
zadrzewień śródmiejskich pochłania 
w ciągu godziny 8 kg CO2, tyle, ile od-
dychając, wydala 200 osób. W proce-
sie fotosyntezy jedna 60-letnia sosna 
uwalnia tyle tlenu, ile zużywają trzy 
osoby, a hektar lasu zaspokaja po-
trzeby 45 osób. Zdrowe 10 m drzewo 
produkuje średnio około 118 kg tlenu 
rocznie, człowiek zużywa go 176 kg. 

• Oczyszczają powietrze 
z toksycznych gazów i pyłów. Sto 

drzew usuwa 454 kg zanie-
czyszczeń rocznie, w tym 

181 kg ozonu i 136 kg 
zanieczysz-

c z e ń 

pyłowych. Obecność drzew ograni-
cza zapylenie nawet o 75%. Wiele 
spośród drzew wykazuje działanie 
fitoremediacyjne. Wolimy parko-
wać samochód na zadrzewionym 
terenie, gdyż drzewa wpływają 
na obniżenie temperatury par-
kingów oraz redukują emisję wę-
glowodorów, ulatniających się ze 
zbiorników paliwa i przewodów. 
W Chicago przeprowadzono ba-
dania, które pokazały, że w ciągu 
jednego roku drzewa znajdujące 
się w mieście i jego okolicach usu-
nęły z powietrza ponad 5 tys. ton 
zanieczyszczeń, co w przeliczeniu 
ekonomicznym dało kwotę ponad 
9 mln dolarów. 

•   Wzbogacają powietrze o sub-
stancje lotne, które mają charakter 
bakteriobójczy, pobudzając proces 

oddychania i krążenia oraz re-
gulując działanie układu 
nerwowego ludzi. Drzewa 

wpływają również ko-
rzystnie na strukturę 

jonową powietrza, co 
z kolei wpływa po-

zytywnie na nasze 
samopoczucie. 

• Chronią 
przed hałasem. 

Odpowiednio do-
brane i posadzone drze-

wa są w stanie 
ograniczyć po-

ziom hałasu 
blisko o 50%, 
a dobrze za-

p r o j e k t ow a n a 
przestrzeń zie-

leni, wpły-
wając m.in. 

na estetyczne 
doznania wzro-

kowe, dodatkowo 
zmniejsza odczucie 
natężenia hałasu 

nawet o 75%. 

Badania potwierdzają, że dobrze 
zaprojektowane tereny zielone, usu-
wając źródła dźwięku z pola widze-
nia człowieka, wpływają na obniżenie 
odczuwalności hałasu przy niezmie-
nionym jego natężeniu. 

• Zatrzymują wody opadowe, 
które byłyby odprowadzone do ka-
nałów burzowych, równocześnie 
przyczyniając się do poprawy ich 
jakości. Drzewa zatrzymują wodę 
w strefie korzeniowej, pod koroną 
oraz w swoich tkankach. 

Badania dowodzą, że zwiększenie 
o kilkanaście procent powierzchni 
zajmowanej przez drzewa powo-
duje kilkudziesięcioprocentowy 
spadek spływu wód opadowych, co 
pozwala na oszczędności. Ponadto 
drzewa, zwłaszcza szybko rosnące 
i głęboko ukorzenione, wpływają 
na polepszenie jakości wód pod-
ziemnych, dzięki procesom detok-
syfikacyjnym np. oczyszczając wodę 
z metali ciężkich. 

Musimy jednak pamiętać, że drze-
wa oddziałują na otoczenie w zależ-
ności od swojej wielkości, a głównie 
powierzchni asymilacyjnej i masy 
liści. Powierzchnia liści stuletniego 
buka, odpowiada 6–7 lipom o średni-
cy korony ok. 10 m i aż 1700 młodym 
bukom o średnicy korony 1 m. Zbada-
no, że w ciągu życia jedno duże drze-
wo, o średnicy pnia powyżej 77 cm, 
w procesie fotosyntezy wbudowało 
w swoje tkanki średnio 3186 kg wę-
gla, podczas gdy drzewo o średnicy 
pnia 31 – 46 cm średnio tylko 399 kg, 
a drzewo o średnicy pnia 7 cm tylko 
około 3 kg. Dlatego szczególne zna-
czenie w terenach zurbanizowanych 
mają drzewa stare i duże. 

Wymierne i policzalne korzyści 
ekonomiczne:

• Oszczędzanie energii. Rośliny 
w procesie transpiracji pobierają 
energię cieplną. 

o
opracowanie: 
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Duże drzewo transpiruje ok. 450 l 
wody dziennie – schładzanie trans-
piracyjne równa się pracy 4–5 du-
żych klimatyzatorów pracujących 20 
godzin na dobę. Dwa duże drzewa 
w pobliżu domu pozwalają zaosz-
czędzić rocznie do 30% na kosztach 
klimatyzacji. Zimą, przeciwwietrzna 
osłona z drzew może zmniejszyć 
koszty ogrzewania o 20–30 %. 

• Chronią nawierzchnie dróg, 
przedłużając ich trwałość. Zacie-
niona koronami drzew powierzchnia 
dróg chroni asfalt przed przegrza-
niem i wydłuża jego trwałość o kil-
kanaście lat. 

• Podnoszą wartość rynkową 
działek. Wartość domu zlokalizo-
wanego na zadrzewionej działce 
wzrasta od 5 do 30%. Jedno duże 
drzewo podnosi wartość działki 
o 1%, a zadbany park czy ogród pu-
bliczny zwiększa wartość gruntów 
znajdujących się w promieniu aż 
1500 metrów. 

• Są rodzajem inwestycji o wy-
sokiej stopie zwrotu i dodatkowych 
ogromnych korzyściach społecz-
nych. Drzewa stanowią jeden z pię-
ciu najbardziej cennych aktywów 
miejskich. Według amerykańskich 
badań pieniądze zainwestowane 
w drzewa zwracają się trzykrotnie. 
Ta informacja zapoczątkowała fak-
tyczną ochronę drzew miejskich 
w USA. Przeprowadzona 
w 1994 w Berlinie wy-
cena drzew oszacowa-
ła przeciętną wartość 
jednego drzewa ulicz-
nego na kwotę ok. 7,5 tys. 
EURO, a wartość wszystkich 
drzew ulicznych na ok. trzy mi-
liardy EURO. 

Korzyści społeczne i zdrowotne

• Drzewa wpływa-
ją na poprawę sta-
nu zdrowia. Chorzy 

w szpitalach z widokiem na zie-
leń szybciej dochodzą do zdrowia. 
Badacze udowodnili, że przyroda 
łagodzi skutki objawów nadpobu-
dliwości ruchowej u dzieci (ADHD) 
i agresji u osób z chorobą Alzhei-
mera. Okazało się, że mieszkańcy 
dzielnic zadrzewionych rzadziej 
są pacjentami szpitali. Oczywiście 
stan zdrowia mieszkańców zwią-
zany jest z ogólną poprawą jakości 
środowiska, do której obecność 
drzew się przyczynia. 

• Przyczyniają się do rozwoju 
wspólnot i społeczności lokal-
nych. Aktywny udział mieszkańców 
przy urządzaniu zieleni, przyczynia 
się do zacieśnienia więzi socjalnych, 
zwiększenia dbałości o otaczający 
teren. W rejonach, gdzie istnieją 
urządzone tereny zadrzewione, ro-
śnie poziom związków wspólnoto-
wych, podnosi się jakość rekreacji 
i walorów turystycznych. 

• Urządzone tereny zadrzewio-
ne obniżają poziom stresu i agre-
sji. Okazało się, że gdy porównano 
poziom agresji osób mieszkających 
w otoczeniu zieleni i tych mieszka-
jących w domach, w pobliżu których 
brak było drzew, ci drudzy wykazywali 
wyższy poziom agresji. Przeprowa-
dzony w Chicago eksperyment ujaw-
nił, że wprowadzenie terenów 

zielonych w otoczeniu 
budynków wieloro-

dzinnych, wpły-
nęło na obniżenie 

incydentów związa-
nych z przemocą w gra-

nicach 48–56%.
Przedstawione powyżej 

pozytywne aspekty obec-
ności drzew są tylko wybranymi, 
jak choćby trudny do oszacowania 
aspekt estetyczny. Oczywiście moż-

na ich wyliczyć znacznie więcej, 
a także sklasyfikować 
w inny sposób. 

zy posadziliśmy w swoim życiu chociaż 
jedno drzewo? Obecnie prowadzi się wie-
le akcji, dzięki którym możemy uratować 
czy zasadzić drzewo, np. gdy kupujesz ko-
szulkę, „sadzisz” 6 drzew, można też włą-

czyć się w akcję sadzenia drzew w Dniu Drzewa. Dzień 
Drzewa wymyślił w 1872 roku w USA znawca i miłośnik 
przyrody – Juliusz Morton. Idea spotkała się z szerokim 
odzewem. Tylko w 1872 roku na apel Mortona posadzo-
no w USA ponad milion drzew. Do Europy idea trafiła 
w 1951 roku. W Polsce Dzień Drzewa obchodzony jest 
w dniu 10 października od 2003 roku. W ramach tego 
święta prowadzona jest akcja sadzenia drzew, której ce-
lem jest zainspirowanie ludzi do podejmowania dzia-
łań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony 
drzew. Wiedząc, że nie każdy z nas ma okazję posadzić 
drzewo i ufając, że los terenów zielonych nie jest wam 
obcy, wyszliśmy naprzeciw potrzebom pracowników 
i postanowiliśmy w Dniu Drzewa zorganizować w na-
szej Grupie akcję sadzenia drzew. Już dziś zapraszamy 
do udziału w październikowej akcji!

czy wiesz, że…
Każdy wie, że drzewo rośnie kilkadziesiąt lat, że na co dzień 
korzystamy z dobrodziejstw lasu, lubimy, kiedy wokół nas jest 
zielono. Ale czy zastanawiamy się, ile drzew zostało ściętych dla 
nas, a ile drzew uratowaliśmy, zbierając makulaturę?

Kilka informacji na temat drzew

Wiek – kilkadziesiąt, nawet kilkaset lat – rośnie powo-
li i żyje bardzo długo. Drzewa to największe i najdłużej 
żyjące organizmy na Ziemi, wśród roślin drzewiastych 
najstarsze na świecie są prawdopodobnie krzewy.

Rozmiar – objętość drewna najpotężniejszego ma-
mutowca „Generał  Sherman” szacuje się na ponad 
1500 m3 – To mniej więcej tyle, ile wynosi objętość 
mieszkań jednego pionu w dziesięciopiętrowcu!!! 
Wysokość sięga 83,52 m, pierśnica – 8,85 m.

Trwałość – drewno najstarszych żyjących drzew, ma-
jących około 3300 lat, jest bardzo trwałe. Okazuje się, 
że drzewa, które padły 1000 lat temu, mają jeszcze zdro-
we drewno.

Barwy drewna – są stonowane, spokojne, niemal od 
bieli do ciemnego brązu. Te cechy plastycznie wykorzy-
stywane są w kształtowaniu struktur przestrzennych 
i elementów architektury.

Zapach – drewno posiada naturalny zapach, szcze-
gólnie intensywny w przypadku drewna świeżego. Jest 
to zapach żywicy albo olejków aromatycznych. Jednym 

c
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• Awifauna 
(ornitofauna) 
– ogół gatun-
ków ptaków 
zamieszkujących 
określony obszar 
geograficzny, rodzaj środo-
wiska (biotop) lub żyjących 
w określonym okresie geolo-
gicznym.

• Fitoremediacja – technologia 
oczyszczania środowiska 
(gleby, wód gruntowych 
i powierzchniowych, osadów 
ściekowych i powietrza), która 
wykorzystuje ponadprzecięt-
ne zdolności niektórych ga-
tunków roślin do akumulacji 
substancji zanieczyszczają-
cych lub do ich degradacji.

• Detoksykacja, detoksyfikacja, 
odtruwanie, oczyszczanie, 
przekształcanie substancji 
trującej do postaci mniej tok-
sycznej lub nietoksycznej.

• Asymilacja, przyswajanie 
(z łac. assimilatio – upodo-
banie, od similis – podobny) 
– to w biologii proces prze-
miany substancji i materiałów 
pobranych z otoczenia na 
substancje potrzebne dla 
własnego organizmu.

• Transpiracja – czynne paro-
wanie wody z nadziemnych 
części roślin. Rośliny transpi-
rują przez aparaty szparkowe, 
skórkę i przetchlinki.

• Termoliza - rozkład związku 
chemicznego pod wpływem 
podwyższonej temperatury. 

Żródło: http://www.igpik.waw.pl/
referat2.pdf

http://www.igpik.waw.pl/referat2.pdf
http://www.igpik.waw.pl/referat2.pdf
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z takich „aromatycznych” gatunków 
jest cedr libański.

Właściwości izolacyjne – ter-
miczne i akustyczne, wykorzy-
stywane w starym budownictwie 
drewnianym, saunach, boazeriach, 
wyrobach stolarki budowlanej.

Wytrzymałość – przy mniejszej 
gęstości, drewno posiada lepsze pa-
rametry wytrzymałościowe (samo-
zerwalność) niż metale.

Odkształcalność – może być 
różna, w zależności od kierunków 
usłojenia, wilgotności czy gatun-
ku drewna. Odnosząc jednak te 
parametry do tworzyw, np. wyko-
rzystywanych w produkcji stolar-
ki okiennej, jest ona dużo niższa. 
Drewno ma także większe ciepło 
właściwe, co oznacza, że w mniej-
szym stopniu ulega nagrzewaniu.

Palność – okazuje się, że w mo-
mencie pożaru najistotniejsza dla 
bezpieczeństwa jest tzw. odporność 
ogniowa, czyli okres czasu, w któ-
rym konstrukcja trwa w ogniu, nim 
runie. Czas, w jakim drewno się pali 
i traci swoje pierwotne właściwo-
ści, pozwala na skuteczną akcję ra-
tunkową, ewakuację ludzi, sprzętu 
czy zwierząt, ponieważ niespalona 
środkowa część belek nadal przeno-
si obciążenia, zapobiegając zawale-
niu się budynku.

Pożyteczność post mortem 

Ścięte drzewo nie kończy swego ży-
wota, ale rozpoczyna nowe w posta-
ci drewna, które jest wszechobecne 
w otoczeniu człowieka. Mieszkamy 
w domach z drewna, wśród drew-
nianych sprzętów, służy ono arty-
stom do wytwarzania dzieł sztuki 
lub ich oprawy, wykorzystujemy je 
jako materiał opałowy itd. Właściwie 
drewno towarzyszy człowiekowi od 
kolebki aż do trumny. 

Ten najstarszy materiał budowlany 
jest właściwie jedynym z powszech-
nie znanych materiałów w pełni od-
twarzalnym przez przyrodę, którego 
masa przybywa bez ujemnych skut-
ków dla środowiska i człowieka. Przy 
właściwie prowadzonej gospodarce 
leśnej jest to proces ciągły, choć po-
wolny. Energochłonność potrzebna 
do wyprodukowania 1 m3 drewna 
jest niewielka, wielokrotnie niższa 
niż ta potrzebna do produkcji sta-
li, aluminium, betonu czy tworzyw 
syntetycznych. 

Drewno jako surowiec

Człowiek może wykorzystać prak-
tycznie wszystkie elementy drzewa. 
Ścięty pień daje kłody, z których 
uzyskuje się belki, bale, deski itp. 
Produkcja leśna i tartaczna pozo-
stawia odpady takie jak: gałęzie, 

pniaki, okorki, które trafiają do 
dalszego przerobu. Odpady mogą 
być przerobione na opał, a co za 
tym idzie – ciepło. Wydzielający się 
przy spalaniu CO2 (mniej groźny niż 
związki siarki powstające przy spa-
laniu węgla) pochłaniany jest przez 
rośliny zielone i przerabiany na tlen. 
Pozostałości – jak popioły, kora czy 
liście – zasilają glebę i stanowią 
humus lub są dodatkiem do kompo-
stów. Recykling odbywa się zatem 
w sposób naturalny. 

Drewno w budownictwie

Dawniej z drewna litego budowano 
wiele obiektów takich jak: kościoły, 
wiatraki, mosty, domy. Współczesne 
budownictwo nadal korzysta z drew-
na, lecz najczęściej stosuje je do 
konstrukcji wielkowymiarowych lub 
szkieletowych. Nie zmienia to faktu, 
że dzisiejsze budownictwo pochła-
nia ogromne ilości drewna, stając 
się stymulatorem rozwoju stolarki 
budowlanej, przemysłu meblarskie-
go i innych. 

Drewno jako element architektury 
wnętrz

Wnętrze mieszkalne kształtowane 
jest przez określone czynniki, takie 
jak przestrzeń, światło, barwa, przed-
mioty. Do ich uzyskania i podkreśla-

nia drewno wykorzystywane jest 
bardzo często. Można je więc znaleźć 
we wnętrzu w postaci posadzek, bo-
azerii, sufitów, stolarki i w końcu nie-
odzownych w każdym pomieszczeniu 
mieszkalnym – mebli.

instrumenty drewniane

Z drewna produkuje się zarówno 
małe jak i wielkie instrumenty – od 
niewielkich piszczałek począwszy, 
a skończywszy na monumentalnych 
organach.

Drewno jako opał

Ten odnawialny surowiec energe-
tyczny – jest nadal popularnym źró-
dłem energii cieplnej. Nowoczesne 
rozwiązania, znacznie wyższa wydaj-
ność wkładów kominkowych, a także 
niska cena drewna i jego łatwa do-
stępność spowodowała, że wzrost 
zainteresowania tym sposobem 
ogrzewania.

Przyszłość drewna

Drewno poddaje się obróbce che-
micznej w celu uzyskania celulozy 
i papieru. Odpady z tego przetwór-
stwa wykorzystywane są do pro-
dukcji olejów, terpentyny, kwasów 
tłuszczowych, a proces hydrolizy 
wiąże się z pozyskaniem etanolu jako 
zastępczego paliwa. Piroliza drewna 

daje możliwości uzyskania chemi-
kaliów (metanol, kwas octowy) i ok. 
200 związków chemicznych. Termo-
liza drewna jest podstawą uzyskania 
węgla drzewnego. 

Ciekawostki

• W Pensylwanii w USA znaleziono 
krzew borówki – Gaylussacia bra-
chycera, której wiek określa się na 
13 tys. lat.

• W Wasatch Mountain w stanie Utah 
rośnie klon osiki Populus tremulo-
ides, połączony po części wspólnym 
systemem korzeniowym, zajmujący 
43 ha powierzchni. Jego wiek sza-
cowany jest na ponad 10 tys. lat.

• Za najstarsze drzewo świata uwa-
ża się sosnę sędziwą Pinus longa-
eva, rosnącą w Ameryce Północnej 
w Kalifornii. Najstarszy zbadany 
egzemplarz to „Matuzalem”, które-
go wiek to ponad 4780 lat.

• Najwyższym drzewem na świecie 
był eukaliptus królewski (Eukalip-
tus regnans), ścięty w roku 1885 
w Mt. Baw Baw w Australii – mie-
rzył podobno 143,25 m. Aktualnie 
najwyższy eukaliptus mierzy „zale-
dwie” 96,7 m.

• Najgrubszym znanym drzewem na 
świecie jest cypryśnik (Taxodium 
mucronatum), rosnący w Meksyku 
w Santa Maria del Tule, Oaxaca. Ma 

średnicę 10,82 m (obwód 34 m!) 
przy wysokości 43 m. 

• Również niektóre drzewa uprawne 
osiągają sędziwy wiek, np. oliwka 
europejska (Olea europaea) żyje do 
około 2000 lat.

• Najstarsze polskie drzewo, to cis 
pospolity (Taxus baccata) z Hen-
rykowa Lubańskiego, liczący ok. 
1250 lat, o obwodzie 512 cm i wy-
sokości 13 m.

• Najstarszym polskim drzewem, 
które ścięto z użyciem siekiery, 
jest dąb wykopany niedawno obok 
stopnia wodnego na Wiśle w Kra-
kowie, pochodzi on z 758 r. p.n.e.

• Najstarszym żyjącym na ziemi do 
dziś gatunkiem drzewa jest miło-
rząb, gatunek ten istnieje już ponad 
200 mln lat!

• Chrobry – to najstarszy obecnie dąb 
szypułkowy w Polsce. Rośnie we 
wsi Piotrowice, ma 720 lat. 

• Dąb Bażyńskiego rośnie w Kady-
nach koło Elbląga, ma 680 lat i po-
nad 10 m obwodu pnia.

• Bartek – Bartków w woj. kieleckiem, 
ma 660 lat, obwód 920 cm, wyso-
kość 23 m. Jest bohaterem wielu 
legend. Podobno odpoczywał tu Jan 
III Sobieski powracający z wyprawy 
wiedeńskiej. Według legendy, do 
dziupli tego drzewa włożył butelkę 
wina i szablę turecką. 

Źródła: http://www.muratorplus.pl/technika/
konstrukcje/drewno-woko-nas-i-jego-perspektywy-
-w-xxi-wieku_57758.html; http://www.drzewa.
net/artykul/27#art1; http://www.drzewa.net/
artykul/13#art5. 

http://www.muratorplus.pl/technika/konstrukcje/drewno-woko-nas-i-jego-perspektywy-w-xxi-wieku_57758.html
http://www.muratorplus.pl/technika/konstrukcje/drewno-woko-nas-i-jego-perspektywy-w-xxi-wieku_57758.html
http://www.muratorplus.pl/technika/konstrukcje/drewno-woko-nas-i-jego-perspektywy-w-xxi-wieku_57758.html
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ażdy, kto miał okazję oglądać wysypisko 
odpadów komunalnych przy poznań-
skim Morasku z pewnością zrozumie, 
dlaczego tak ważne jest szukanie innych 
sposobów zagospodarowania odpadów. 

Składowanie nie rozwiązuje problemu istnienia odpadów 
– ulokowane na składowiskach, nagromadzone w set-
kach tysięcy ton odpady, pozostają w spadku kolejnym 
pokoleniom. Widok ogromnej hałdy śmieci, stada mew 
wydłubujących z tej góry resztki jedzenia oraz towarzy-
szący temu krajobrazowi odrażający zapach pozostaje na 
długo w pamięci. 

Zmiana na lepsze

Śmieci produkowane przez naszą firmę, do czerwca 2011 
r. zasilały składowisko przy Morasku ilością około 800 
m3 rocznie. W lipcu udało nam się nawiązać współpracę 

odpad czy surowiec? 

W lipcu udało nam się nawiązać współpracę z firmą LS-PLUS, 
zakładem w Opalenicy, której działalność opiera się na przeko-
naniu, iż odpady należy w maksymalnym stopniu odzyskiwać, 
przetwarzać i ponownie wykorzystywać. Firma ta 
może po- chwalić się niemal 100% odzyskiem 
odpadów

z firmą LS-PLUS, zakładem w Opalenicy, którego działal-
ność opiera się na przekonaniu, iż odpady należy w mak-
symalnym stopniu odzyskiwać, przetwarzać i ponownie 
wykorzystywać. Firma ta może pochwalić się niemal 
100% odzyskiem odpadów. 

Firma LS-PLUS specjalizuje się w odbiorze odpa-
dów komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych 
i zużytego sprzętu elektronicznego, a ponadto posiada 
własny zakład recyklingu odpadów, który mieliśmy 
okazję zwiedzić dzięki uprzejmości Prezesa firmy – Pana 
Dominika Pąpki. Podczas wizyty zostaliśmy zapoznani 
z procesem przetwarzania odpadów, który zrobił na nas 
duże wrażenie. 

Rozwiązania przyjazne dla środowiska

LS-PLUS posiada własną sortownię odpadów pozwala-
jącą na maksymalny odzysk surowców wtórnych. Opady 

k

komunalne trafiające do zakładu 
są wstępnie ręcznie sortowane przez 
pracowników. Oddzielone zostają 
m.in. butelki PET białe, kolorowe, 
opakowania po chemii gospodarczej, 
folia, papier, złom czyli wszystko 
to, co można jeszcze przetworzyć. 
Odzysk taki osiąga bardzo wysoki 
poziom 50 % całości odpadów. Po-
zostałe odpady, których nie można 
już wtórnie przetworzyć, zostają 
rozdrobnione i zamienione w pali-
wo alternatywne. Następnie prze-
kazywane są do cementowni, gdzie 
spalane są w piecach cementowych, 
razem z paliwami tradycyjnymi. 
Spalanie odbywa się w specyficz-
nych warunkach – bardzo wysokiej 
temperaturze wynoszącej 2000°C 
oraz zwiększonej ilości tlenu, co za-
pobiega powstawaniu toksycznych 
substancji tj. dioksyny, furany. War-
tość kaloryczna paliwa alternatyw-
nego to ok. 19 MJ. Dla porównania 
– kaloryczność węgla wynosi 17–29 
MJ. Cementownie coraz częściej 
poszukują dostawców tego rodzaju 
paliwa. Stosowanie paliw alterna-
tywnych nie tylko obniża koszty 
produkcji, lecz przede wszystkim 
pozwala oszczędzać nieodnawialne 
surowce naturalne, pomaga rozwią-
zać problem składowania odpadów 
i przyczynia się do zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych.

Firma LS-PLUS jest również od-
biorcą odpadów segregowanych. 
PBG S.A. przekazuje np. selektywnie 
zebrane tworzywa sztuczne, papier. 
Część odpadów wykonanych z two-
rzyw sztucznych jest w zakładzie re-
cyklingu rozdzielana ze względu na 
różny typ tworzywa np. PP, HDPE, 
PS, ABS, wstępnie rozdrabniana 
i mielona do frakcji 8–10 mm lub 
regranulowana. Granulat służy jako 
surowiec do produkcji np. doniczek, 
mebli ogrodowych. Natomiast więk-
sze ilości takich odpadów jak papier 

czy tworzywa sztuczne są belowane 
i oddawane  do specjalistycznych 
instalacji recyklerskich, które wy-
korzystują je do produkcji artyku-
łów papierniczych oraz np. odzieży 
z polaru. 

Każda metoda i sposób przetwór-
stwa odpadów, która pozwala chro-
nić środowisko naturalne jest warta 
polecenia i pochwalenia, dlatego 
też cieszymy się i jesteśmy dumni 
z tego, że dzięki współpracy z fir-
mą LS-PLUS ograniczyliśmy nasz 
negatywny wpływ na środowisko. 
Wszystko bowiem zależy od nas 
i to my musimy podjąć decyzję, co 
zrobić z odpadami, których liczba 
z roku na rok wzrasta. 

Artykuł powstał na podstawie infor-
macji i zdjęć uzyskanych podczas wi-
zyty w zakładzie recyklingu odpadów 
oraz materiałów LS-PLUS i udostęp-
nionych przez tę firmę. 

opracowanie: 
agnieszka michałowska pbg technologIa

Joanna sterczewska lonar

zuzanna wasyl pbg s.a.

– czyli co się dzieje z naszymi śmieciami?

Granulat uzyskany z odpadów tworzyw sztucznych

Odpady komunalne w trakcie przetwarzania na paliwo 
alternatywne

Zbelowane surowce wtórne
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kologiczna dlatego, 
że do umycia jednego 
samochodu zużywa-
ne są zaledwie 4 litry 
wody, nie używa się 

także detergentów. Ilość zużywanej 
wody jest blisko 50 razy niższa niż 
w przypadku tradycyjnej myjni.
Dzięki parze o wilgotności zaledwie 
5% i temperaturze 120 stopni, wy-
strzeliwanej pod ciśnieniem 8 – 10 
atmosfer, myjnia poradzi sobie 

ekologicznie 
umyć auto?

Mobilna myjnia 
parowa to ekolo-
giczna myjnia, 
która umyje Twój 
samochód szybko, 
dokładnie i w do-
wolnym miejscu. 

z każdym zabrudzeniem. Metoda 
ta jest jednocześnie stuprocentowo 
bezpieczna dla lakieru.

Myjnia parowa umyje samochód 
zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz. 
Jeżeli nie masz ochoty stać w ko-
lejkach do tradycyjnych myjni lub 
wolisz pójść na spacer zamiast 
w weekend myć na podjeździe 
domu lub przed blokiem swoje auto, 
zadzwoń pod numer 507 593 338 
po mobilną myjnię parową.

e
tekst i zdjęcia: 
anna matysiak fundacja pbg 

eko poraDY

JAK eKologIcZNIe umyc Auto?
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ymagająca rzeczywistość. Polacy coraz bardziej świado-
mie podejmują decyzje konsumenckie i zwracają uwagę 
na etyczne działania producentów, a co za tym idzie na 
troskę o środowisko naturalne. 

Odpowiedzią na tak ukształtowaną sytuację rynko-
wą jest ekomarketing zwany również zielonym marketingiem, który opiera 
się na zasadzie, że wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego firmy działają 
w sposób odpowiedzialny społecznie i proekologiczny. Zielony marketing 
powinien wynikać z misji, wizji i wartości, na jakie ukierunkowane jest 
przedsiębiorstwo. Zacząć trzeba od działań ekologicznych wewnątrz firmy, 
aby nauczyć pracowników myśleć ekologicznie, co przełoży się na działania 
ekomarketingu na zewnątrz. Firmy coraz częściej stawiają się w roli kreatora 
i moderatora proekologicznych postaw swoich pracowników. Projekty środo-
wiskowe można realizować także w czasie kryzysu, gdyż z reguły nie wiążą się 

czyli wydajna mieszanka ekologii z marketingiem

w
opracowanie: 
patrycJa gizło fundacja pbg

błażeJ wolniewicz fundacja pbg

one z dużymi wydatkami. Rozwijają 
firmę, pozwalają lepiej organizować 
i kontrolować wewnętrzne wydatki, 
a także oszczędzać surowce, energię 
i papier.

Działania ekomarketingu

Działania podejmowane w ramach 
zielonego marketingu to przede 
wszystkim przemyślenie całego cy-
klu życia produktów. Należy zacząć 
od zaprojektowania produktu w taki 
sposób, aby jego wytworzenie, użyt-
kowanie, a następnie utylizacja od-

była się w sposób minimalizujący 
szkodliwy wpływ na środowisko. 
Szczególną uwagę trzeba zwrócić, by 
produkt zarówno w fazie produkcji 
jak i użytkowej zużywał jak najmniej 
wody i energii. Warto również za-
troszczyć się, aby nasi dostawcy byli 
wiarygodni, przestrzegali praw czło-
wieka oraz pozyskiwali towar w spo-
sób odpowiedzialny. Istotną kwestią 
jest również możliwość recyclingu 
po zaprzestaniu użytkowania. 

Zielony marketing to również 
odpowiedzialna polityka cenowa, 
a więc przykładowo właściwy stosu-
nek ceny do jakości. 

Oprócz tak ważnych kwestii jak 
dostarczenie produktu w odpowied-
nim czasie, ilości i w miejscu należy 
również zadbać o to, aby jego dys-
trybucja odbywała się w sposób jak 
najbardziej wydajny, ograniczający 
emisję zanieczyszczeń powietrza. 

Zielona promocja

Wiele firm podkreśla swoje proekolo-
giczne postawy w swoich materiałach 

wizerunkowych. Dobrym rozwią-
zaniem jest także ekologiczna linia 
gadżetów, druk materiałów promo-
cyjnych na papierze ekologicznym, 
papierowe torby reklamowe lub 
chociażby wysyłka firmowej kore-
spondencji w kopertach wykonanych 
z surowców wtórnych. W sytuacji, 
w której firma korzysta z promocji 
poprzez sponsoring wydarzeń lub 
instytucji, dobrym pomysłem może 
być angażowanie się właśnie w akcje 
o charakterze ekologicznym.

Coraz popularniejsze staje się 
również wykorzystanie niestan-
dardowych, naturalnych nośników. 
Oryginalnymi, niskobudżetowymi 
pomysłami, które zapadają w pa-
mięć są logotypy firm odciśnięte na 
piasku, śniegu czy wycięte na trawie. 
Coraz mniej zaskakują już reklamy 
na ciele czy chodniku. 

Na bardzo ciekawy pomysł wpadli 
też projektanci z brazylijskiej firmy 
Tátil Design. Zamiast zwykłych, pa-
pierowych ulotek wrzucanych przez 
praktycznie każdego do kosza, użyli 

biznes biznes

eKomArKetINg

liści. Reklama w nich została wypalo-
na za pomocą laserowych cięć. 

Reklama w chmurach? Dlaczego  
nie. W Ameryce zostały wymyślone 
Flogos czyli latające logotypy firm 
z mydła oraz helu. Fruwające pro-
mocyjne niespodzianki utrzymują się 
w powietrzu średnio 30 do 40 minut 
na wysokości 1,5 km i mogą przebyć 
nawet do 50 km! A co najważniejsze 
są to wszystko produkty ekologiczne. 

Czy to ma sens?

Pomijając względy oczywiste, ja-
kim jest ograniczenie negatywnego 
oddziaływania firm na środowisko 
naturalne, okazuje się, że zielony 
marketing jest bardziej skuteczny 
i efektywny. Ponadto przyczynia 
się do tworzenia konkretnej warto-
ści biznesowej, co może umożliwić 
zyskanie przewagi konkurencyjnej, 
szczególnie na wymagających ryn-
kach.

Dlatego warto ukierunkować fir-
mę na eko działanie i dbać o naszą 
Ziemię!

Czym tak właściwie jest ekomarketing? Kolejny modny wyraz 
z przedrostkiem eko, wymyślony na potrzeby rynku, a może 
konkretne, innowacyjne podejście do działań marketingowych, 

zwiększające konkurencyjność na rynku?
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undacja stawia przed kandydatami szereg warunków. Na-
gradzane firmy muszą wykazać się wdrożoną polityką śro-
dowiskową, rozwiązaniami technicznymi pozwalającymi 
oszczędzać zasoby naturalne, wymaganymi prawem pozwo-
leniami oraz świadomą ekologicznie kadrą. 

Biorąc pod uwagę stawiane wymagania, krytycznie przyjrzeliśmy się wy-
posażeniu budynków oraz funkcjonowaniu pracy w naszych biurach. Naszym 
zdaniem, PBG SA spełnia większość kryteriów. W firmie od dawna funkcjonuje 
wiele nowoczesnych rozwiązań, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić, 
często jednak wykraczają one ponad standardy obowiązujące w innych firmach. 

PBG S.A. a rozwiązania przyjazne środowisku

PBG S.A. może pochwalić się rozwiązaniami przyjaznymi środowisku w kilku 
obszarach m.in.:

1. gospodarce odpadami – odpady wytworzone w siedzibie firmy podda-
wane są w 100% odzyskowi – selektywnie zebrane surowce wtórne tj. papier, 
tworzywa sztuczne podlegają recyklingowi, a odpady komunalne po wstępnej 
segregacji przetwarzane są na paliwo alternatywne. 

2. zarządzaniu energią elektryczną – np.: w firmie wykorzystywany jest 
sprzęt energooszczędny (np. Xeroxy), posiadamy własną kogenerację*;

3. zarządzaniu wodą – w kuchniach i łazienkach zastosowano urządzenia 
ograniczające jej zużycie (np. zmywarki);

4. zarządzaniu energią cieplną – w firmie wykorzystywane jest ciepło od-
padowe pochodzące z kogeneracji, stosujemy regulatory pogodowe w kotłow-
niach oraz termoregulatory w kaloryferach; 

5. zmniejszaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska – ogrzewanie 
budynków odbywa się wyłącznie za pomocą gazu ziemnego; zminimalizo-

„Zielone biuro” to certyfikat, którym FUNDACJA 
PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA wyróżnia firmy 
świadome swojego wpływu na środowisko oraz podejmujące 
nowe, skuteczne inicjatywy na rzecz  jego ochrony.

  ZIeloNe?
biznes

czy nasze 
biuro jest 

waliśmy również ilości odbywanych 
podróży służbowych poprzez wpro-
wadzenie systemu wideokonferen-
cyjnego;

6. oszczędności papieru – stosuje-
my systemy elektronicznego obiegu 
dokumentów.

Jesienią zaprosimy do firmy au-
dytorów i zaprezentujemy im nasze 
praktyki. Audyt zostanie przeprowa-
dzony pod nadzorem niezależnej ze-
wnętrznej kapituły tworzonej m.in. 
przez przedstawicieli administracji 
publicznej. 

Certyfikatem „Zielone Biuro” zo-
stała wyróżniona dotychczas nie-
jedna znana firma. Warto wymienić 
chociażby: Bank Ochrony Środowi-
ska, Danone, Ikea, Lot, Coca-Cola, 
LG, Toyota, Bosh, BP, Herlitz i wiele 
innych. Mamy nadzieję, że uda nam 
się w niedługim czasie dołączyć do 
tego grona.

* wytwarzanie energii elektrycznej 
w skojarzeniu z wytwarzaniem cie-
pła.

f
tekst: 
zuzanna wasyl pbg s.a. 
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Fundacja Partnerstwo dla Środowiska jest organizacją ekologiczną wspierającą 
lokalne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. Wspólnie z ponad 600 partnerami 
z Polski Fundacja realizuje pięć długoletnich programów, które wprowadzają zasady 
zrównoważonego rozwoju w codzienne życie Polaków, m.in.: Czysty Biznes, Zielone 
Szlaki – Greenways, Eko-certyfikaty, Szkoły dla Ekorozwoju, Grupy Partnerskie.

Na zdjęciu powyżej budynek PBG i widok na znajdujący się nieopodal staw.

fotografia: 
piotr mierZwa fundacja pba
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omoc w zmianie stylu życia na bardziej 
eko można znaleźć już na własnym osie-
dlu.

Aż 90% zapytanych Polaków deklaruje 
troskę o środowisko naturalne – wynika 

z tegorocznej edycji badania European Trusted Brands. 
Pozostałe 10 proc. w niewielkim stopniu troszczy się 
o środowisko, bądź w ogóle o nie nie dba. Jeszcze kilka lat 
temu poziom wiedzy Polaków na tematy związane z eko-

logią był niski, teraz obserwuje się większe zaangażowa-
nie społeczeństwa w ochronę środowiska naturalnego. 
Jednak do europejskich standardów w tej dziedzinie 
jeszcze Polsce daleko. Stąd też potrzeba ciągłej edukacji 
w tym zakresie. 

Z myślą o promocji ekologicznych zachowań, powstał 
projekt osiedla Ecoria przy ul. Karpiej w Poznaniu. To 
propozycja dla osób szukających komfortowych i funk-
cjonalnych przestrzeni do życia, w których nie zabraknie 

rozwiązań przyjaznych dla naszej 
planety. Mieszkania zostaną wypo-
sażone m.in. w wymienniki ciepła, 
czyli alternatywne rozwiązanie 
w zakresie regulacji centralnego 
ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej, co pomoże znacz-
nie zredukować koszty wynikające 
ze zużycia energii. 

To co odróżnia osiedle Ecoria od 
innych, podobnych projektów, to cały 
program działań, które mają zmienić 
sposób myślenia mieszkańców i po-
kazać im, na czym polega ekologicz-
ny styl życia.

– Proponując mieszkańcom ideę 
ekologicznych czterech kątów, chcemy 
uzmysłowić im, jak w prosty sposób, 
przy okazji codziennych czynności, 
można zahamować postępującą de-
gradację środowiska naturalnego – 
mówi Joanna Rajczak z PBG Erigo. 
– W tym celu stworzyliśmy poradnik 
„Ecoria”, w którym mieszkańcy osiedla 
będą mogli znaleźć cenne wskazówki 
na ten temat. Promujemy ekologiczny 
styl życia i stawiamy na edukację spo-

łeczeństwa w tym zakresie. W ramach 
projektu „Świeć przykładem” planu-
jemy przeprowadzić szereg działań 
proekologicznych w szkołach oraz przy 
użyciu mediów społecznościowych. 
Akcja „Świec przykładem” ma zwró-
cić uwagę na problem oszczędzania 
energii i jego pozytywnych rezultatów 
dla przyrody – dodaje.

Zmiany na lepsze

Życie pod znakiem eko nie oznacza 
rezygnacji z dotychczasowych wy-
gód. Wystarczy mała zmiana domo-
wych nawyków, aby przyczynić się 
do ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla lub zmniejszyć wycinkę la-
sów. Najważniejsze są codzienne 
zachowania, drobne czynności 
i uczenie się proekologicznych przy-
zwyczajeń. 

Pierwszym krokiem może być np. 
segregacja śmieci. Wystarczy zamiast 
tradycyjnego „kubła na śmieci”, wy-
posażyć szafkę zlewozmywakową 
w segregator z co najmniej dwoma 
pojemnikami. Mobilizację do „segre-

p
opracowanie: 
magDalena górZna-jaromin pbg erIgo 

Życie pod znakiem eko nie ozna-
cza rezygnacji z dotychczasowych 
wygód. Wystarczy mała zmiana domo-
wych nawyków, aby przyczynić się do ograniczenia emisji 
dwutlenku węgla lub zmniejszyć wycinkę lasów.

Proponując miesz-
kańcom ideę ekolo-
gicznych czterech 
kątów, chcemy 
uzmysłowić im, 
jak w prosty spo-
sób, przy okazji 
codziennych czyn-
ności, można zaha-
mować postępującą 
degradację środo-
wiska naturalnego.

gacji” dla mieszkańców Ecorii, będą 
stanowiły kolorowe pojemniki do 
selektywnej zbiórki odpadów, które 
pojawią się na terenie osiedla. Dzięki 
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   Natura puka do Twoich drzwi 

takiemu działaniu znaczną część od-
padów, które w ciągu roku produkuje 
każdy człowiek (a jest ich ok. 360 ki-
logramów) uda się odzyskać. 

Kolejnym „domowym” sposobem 
na ochronę środowiska są rozważne 
zakupy. Z myślą o mieszkańcach 
osiedla Ecoria, deweloper zapew-
nia pomoc w doborze sprzętów go-
spodarstwa domowego o wysokiej 
klasie energooszczędności. Należy 
pamiętać, że urządzenia klasy A zu-
żywają najmniej energii elektrycz-
nej. Różnica w cenie jest zazwyczaj 
niewielka, za to oszczędność energii 
ogromna. 

O tym, jak codzienna dbałość 
o ekologię wpływa na nasze wydatki, 
można się przekonać na przykładzie 
żarówek. Żarówki energooszczędne 
zużywają nawet o 80 proc. mniej 
energii niż ich tradycyjne odpowied-
niki. W skali roku można w ten spo-
sób zatrzymać w portfelu nawet ok. 
50 zł, przy utrzymaniu tego samego 
stanu oświetlenia w mieszkaniu. 
Wśród wszystkich domowych sposo-
bów oszczędzania prądu są też takie, 
które wymagają minimalnego nakła-
du pracy oraz czasu. Jednym z nich 
jest pamięć o niepozostawianiu 

sprzętów domowych na tzw. trybie 
„stand-by”. Cechą charakterystyczną 
tego trybu jest paląca się mała dioda 
na obudowie np. komputera czy te-
lewizora. Wiele osób myśli, że w tym 
czasie tylko ona pobiera prąd. Nie 
jest to jednak prawda. Sprzęty nie 
wyłączają się całkowicie i nadal po-
bierają energię, tylko że w mniejszej 
ilości. Po skończeniu użytkowania 
danego urządzenia trzeba pamiętać, 
żeby wyłączyć je całkowicie. Tylko 
wtedy nie będzie w ogóle pobierać 
prądu.

Istotnym elementem postawy 
pro-eko jest świadome i przemyśla-
ne dokonywanie wyborów podczas 

zakupów. Na półkach obok zwykłych 
towarów leżą te ekologiczne: po-
chodzące z bio-upraw albo ze zna-
kiem certyfikacyjnym ,, FairTrade” 
(oznaczenie produktów ,,sprawie-
dliwego handlu’’). Kupując towar 
z takim znakiem, możemy mieć 
pewność, że produkt jest ekologicz-
ny, oraz że ludzie, którzy przyczynili 
się do jego produkcji, nie pracowali 
w niewolniczych warunkach. Dzięki 
partnerom, jakich pozyskała Ecoria, 
w postaci sklepów ze zdrową żyw-
nością, mieszkańcy osiedla będą 
mieć pewność, że produkty które 
kupują, nie są ekologiczne tylko 
z nazwy. 

Dzięki swojej lokalizacji Ecoria 
będzie zachęcać nie tylko do eko-
logicznego, ale także do zdrowego 
trybu życia. Osiedle sąsiaduje z Re-
zerwatem Żurawiniec oraz terenami 
nadwarciańskimi, które są idealne 
do uprawiania wszelkiego rodzaju 
rekreacji.

Dzięki działaniom edukacyj-
nym i efektywnym rozwiązaniom 
wspierającym koncepcję „zielonego 
osiedla”, Ecoria ma szansę stać się 
synonimem ekologicznego stylu 
życia.

Dzięki swojej lo-
kalizacji Ecoria 
będzie zachęcać 
nie tylko do ekolo-
gicznego, ale także 
do zdrowego trybu 
życia. 

biznes biznes

ochrona środowiska na 
budowie lng

Dziś ochrona środowiska na budowie to już nie tylko segregacja 
odpadów i utrzymanie czystości, to indywidualne postępowa-
nie każdego pracownika, jak również szeroki zakres działań 
normowanych przez prawo, mający na celu zapobieganie nisz-
czeniu otaczającego nas środowiska naturalnego.

o
tekst i zdjęcia: 
michał szklarski  pbg s.a.  

ochrona środowiska nie stanowi już odręb-
nego działu na budowie, który zajmuje się 
tylko swoimi sprawami. Dziś ochrona śro-
dowiska stanowi integralną część zespołu 
decydującego o terminie oraz sposobie 

wykonywania prac. Poprzez pozyskiwanie odpowiednich 
pozwoleń w odpowiednim terminie, odpowiednie rozpla-
nowanie prac, przewidywanie konsekwencji oraz pełnej 
współpracy z Kierownikiem Budowy i wszystkimi podle-
gającymi jemu zespołami możemy bez przeszkód konty-
nuować budowę. Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego 
LNG w Świnoujściu jest pod tym względem wyjątkowa, 
postaram się w kilku słowach opisać jak bardzo…

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. reguluje kwestie 
prawne w zakresie budownictwa – od wielkich inwestycji 
na skalę krajową – po budowę domu jednorodzinnego. 

Zarówno w fazie budowy jak i w fazie ją poprzedzają-
cej, czyli w przygotowaniu placu budowy obowiązują nas 
przepisy prawne. Zgodnie z art. 75 ww. ustawy – Prawo 
Ochrony Środowiska, pamiętać należy o uwzględnieniu 
ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac. Przy 
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzy-

stywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych 
wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne 
w związku z realizacją Terminalu LNG. Jeżeli ochrona 
elementów przyrodniczych nie jest możliwa, zarówno 
Inwestor jak i wykonawca (czyli my), zobowiązani są po-
dejmować działania mające na celu naprawę wyrządzo-
nych szkód, prowadzące do przywrócenia równowagi 
przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód do-
konanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia 
i zachowanie walorów krajobrazowych. 

Prawne formy ochrony przyrody 

Rejon planowanego przedsięwzięcia znajduje się w gra-
nicach następujących prawnych form ochrony przyrody 
w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody [Art. 25 ust. 1 pkt 3)], tj. obszarów mających 
znaczenie dla Wspólnoty: 

• część morska w obszarze Natura 2000 – Specjalnym 
Obszarze Ochrony Siedlisk PLH 990002 Ostoja na Zatoce 
Pomorskiej (obszar zatwierdzony przez Komisję Europejską 
– Decyzja z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca, na mocy 
dyrektywy Rady 92/43/EWG, drugi zaktualizowany wy-

http://www.projektoskop.pl/t-9815-inwestor.html
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biznes biznes

• zmiany w zachowaniu chiropte-
rofauny w przypadku zakłócenia ich 
okresu godowego lub hibernacji;

• zmiany w środowisku morskim.

Monitoring emisji zanieczyszczeń 
powietrza

W trakcie prowadzenia inwestycji 
prowadzony jest stały monitoring 
emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
Wyniki monitoringu systematycznie 
są aktualizowane na tablicy infor-
macyjnej na terenie budowy.

Ograniczenie hałasu

Problematyka związana z hałasem 
generowanym podczas prac na tere-
nie INWESTYCJI ma charakter dwo-
jaki: z punktu widzenia środowiska, 
wzmożone wytwarzanie hałasu przy 
granicy placu budowy może stano-
wić uciążliwość dla ludzi i środo-
wiska przyrodniczego; natomiast 
w obrębie Placu Budowy najważ-

niejszym problemem jest kwestia 
zdrowia pracowników narażonych 
na oddziaływanie dźwięków o du-
żym natężeniu przez dłuższy czas. 

Monitoring wód

Na terenie placu budowy oraz w jego 
obrębie prowadzony jest również 
monitoring hydrologiczny oraz hy-
drogeologiczny. Badania składu wód 
pozwolą na określenie zagrożeń 
wynikających ze skażenia środowi-
ska. Potrzeba monitorowania wód 
podziemnych wynika z płytkiego 
położenia warstwy wodonośnej (na 
głębokości od 1 do 4 m), dodatkowo 
pozbawionej strefy aeracji.

Odpady

GRI jako wytwórca odpadów, jest 
zobowiązany do prowadzenia ich ilo-
ściowej i jakościowej ewidencji zgod-
nie z przyjętym katalogiem odpadów 
i listą odpadów niebezpiecznych.

Powyższe zadania, pomimo iż ob-
szerne stanowią dopiero część zadań 
wyznaczonych działaniom z zakre-
su ochrony środowiska na budowie. 
Była to część abiotyczna.

A ponadto

Część biotyczna, która będzie przed-
miotem dalszych rozważań wzbudza 
największe emocje nie tylko w dziale 
ochrony środowiska, ale w całym kon-
sorcjum (SAIPEM-TECHINT-PBG).

Dzieje się tak ponieważ ma ona 
kluczowe znaczenie przy udzielaniu 
pozwolenia na pracę w konkretnym 
miejscu na placu budowy.

Przykładowo około 1/3 placu 
budowy została tymczasowo za-
mknięta ze względu na występowa-
nie ściśle chronionych gatunków 
ptaków. Wyznaczono granice stre-
fy ochronnej, w której nie wol-
no nawet chodzić, a tym bardziej 
pracować oraz poinformowano 

kaz terenów mających znaczenie dla 
Wspólnoty, składających się na kon-
tynentalny region biogeograficzny); 

• część lądowa w obszarze Na-
tura 2000 – Specjalnym Obszarze 
Ochrony Siedlisk PLH 320019 Wo-
lin i Uznam, (obszar zatwierdzony 
przez Komisję Europejską – De-
cyzja z dnia 13 listopada 2007 r. 
przyjmująca, na mocy dyrektywy 
Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktu-
alizowany wykaz terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty, składają-
cych się na kontynentalny region 
biogeograficzny). 

Ponadto zlokalizowany jest naj-
bliżej następujących obszarów chro-
nionych: 

• obszaru Natura 2000 – Obsza-
ru Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 
990003 Zatoka Pomorska – ok. 0,9 km 
od zachodniej granicy obszaru; 

• obszaru Natura 2000 – Obsza-
ru Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 

320002 Delta Świny – ok. 2,5 km od 
północnej granicy obszaru; 

• Wolińskiego Parku Narodowe-
go – ok. 2,8 km od granic otuliny 
parku. 

Plan Ochrony Środowiska

Dział ochrony środowiska z ramie-
nia Generalnego Realizatora Inwe-
stycji (GRI) odpowiada za całość prac 
na budowie w ramach INWESTYCJI 
tak, aby były wykonywane zgodnie 
ze wszystkimi obowiązującymi wy-
maganiami środowiskowymi. 

Dlatego właśnie opracowaliśmy 
Plan Ochrony Środowiska obejmują-
cy wszystkie etapy budowy oraz opi-
sujący jakie działania należy podjąć 
w konkretnym etapie budowy, aby nie 
doprowadzić do kolizji z ogólnym har-
monogramem. Niniejszy Plan zawie-
ra dogłębną analizę zagrożeń, ocen 
oddziaływania na środowisko po-
szczególnych prac, zawiera wszystkie 

środki zapobiegawcze oraz naprawcze 
w przypadku wystąpienia negatywne-
go oddziaływania na środowisko. Je-
steśmy gotowi na wszystko!

Potencjalne zagrożenia

W trakcje prowadzenia INWESTY-
CJI istnieje możliwość wystąpienia 
na jej terenie:

• zakłócenia równowagi środowi-
ska glebowego i wynikającej z tego 
zmiany w strukturze fauny glebowej 
oraz flory;

• częściowej ingerencji (nie więk-
szej niż 3000 m2) i zniszczenie sie-
dlisk chronionych w ramach sieci 
Natura 2000, w tym siedliska prio-
rytetowego wydmy szarej;

• zmiany w strukturze gatun-
kowej i liczebnościowej awifauny 
w wyniku płoszenia ptaków pod-
czas prac budowlanych; zagrożenie 
dla ptaków mogą stwarzać wysokie 
instalacje;

Jaja Sieweczki rzecznej (Charadrius dubius) oraz dorosły osobnik
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o zaistniałym fakcie zespół zarzą-
dzający GRI.

Strefa ochronna zostanie znie-
siona po około 2 tygodniach. Młode 
ptaki, które nabiorą sił odlecą wtedy 
do ciepłych krajów. Stanowi to oczy-
wiście ogromny problem dla postępu 
budowy, dlatego staramy się pozy-
skać pozwolenie na umyślne płosze-
nie i niepokojenie gatunków ptaków 
objętych ochroną ścisłą stwierdzo-
nych na terenie przewidzianym pod 
planowaną inwestycję „Terminal 
regazyfikacyjny skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu. Pozwolenie 
będzie wydane na cały okres budowy 
i ptaki chronione nie będą już w przy-
szłości wstrzymywać prac.

 Podobnie dzieje się z licznie wy-
stępującymi płazami. W przypadku 
stwierdzenia żab na placu budowy, 
musimy pozyskać decyzję deroga-
cyjną na przenosiny żab. W tym 
celu należy wykonać inwentaryza-
cję ilości żab, następnie zdobyć po-
zwolenie na ich przeniesienie w inne 
miejsce, po czym przez kolejne lata 
należy sprawdzać czy żaby zaakli-
matyzowały się w nowym otoczeniu 
oraz przesyłać stosowne sprawozda-
nia do Regionalnej Dyrekcji Ochro-

ny Środowiska (RDOŚ). Oczywiście 
w tym czasie w miejscu występo-
wania żab należało założyć strefę 
ochronną. Z takimi problemami na 
co dzień spotykamy się w trakcie bu-
dowy Terminalu LNG.

Zapobieganie erozji wiatrowej 
i wodnej

Erozja wiatrowa polega na zwie-
waniu wierzchniej warstwy gleby, 
mechanicznym niszczeniu roślin 
i odsłaniania ich systemu korzenio-
wego oraz zanieczyszczaniu pylasty-
mi częściami gleby wód i powietrza. 
Nasilenie erozji wietrznej zależy 
od  prędkości i częstotliwości wy-
stępowania wiatrów, rodzaju gleby, 
stopnia urozmaicenia krajobrazu 
i rodzaju okrywy roślinnej.

W trakcie realizacji przedmio-
towej INWESTYCJI istnieje bardzo 
duże zagrożenie występowania bar-
dzo silnej erozji wiatrowej na od-
słoniętych powierzchniach piasków 
wydmowych, pozbawionych stabil-
nej pokrywy glebowej oraz zwartej 
okrywy roślinnej. W okresie jesien-
no-zimowym, zwłaszcza przy do-
datnich temperaturach i znacznym 
przesuszeniu podłoża, częste wystę-
powanie silnych wiatrów sztormo-
wych, powodować będzie nasilenie 
się zjawiska erozji wiatrowej. Z tego 
też powodu należy w trakcie budo-
wy zastosować odpowiednie zabiegi 
ochronne w celu zapobiegania tej 
erozji.

Zabezpieczenie drzew przed 
uszkodzeniami mechanicznymi

W przypadku prowadzenia prac w po-
bliżu drzew, zostaną one osłonięte 
zgodnie z obowiązującą procedurą.

W przypadkach, kiedy drzewo 
będzie stanowiło zagrożenie dla 
pracowników w trakcie budowy, 
bądź dla eksploatacji przedmiotowej 
instalacji, zostaną wykonane cięcia 
sanitarne w uzgodnieniu z Nadzo-
rem Przyrodniczym Polskiego LNG  
(PLNG) oraz po uzyskaniu stosownej 
zgody z Urzędu Miasta.

Zabezpieczenie przed obsychaniem 
odsłoniętych w trakcie prac brył 
korzeniowych

W przypadku odsłonięcia bryły ko-
rzeniowej w trakcie prac zostaną one 
osłonięte materiałem zabezpiecza-
jącym przed obsychaniem, bądź je-
śli wystąpi taka możliwość, zostanie 
uzupełniony materiał ziemny wokół 
bryły korzeniowej.

Ogrodzenie

Teren INWESTYCJI musi być ogro-
dzony w taki sposób, aby zabezpie-
czyć go przed penetracją ze strony 
ludności oraz zwierząt. Ogrodzenie 

będzie wykonane z blachy karbo-
wanej od strony ulicy Ku Morzu 
oraz z siatki metalowej w pozostałej 
części. 

Nasadzenia

GRI opracuje „Projekt zagospodaro-
wania małej architektury i zieleni”, 
który musi uwzględniać założenia za-
warte w Planie Działań Ochronnych 
wraz z programem monitoringu. 
W/w projekt wraz z uaktualnionym 
harmonogramem nasadzeń drzew 
i krzewów zostanie uzgodniony 
z Nadzorem Przyrodniczym i przez 
niego zaakceptowany. Po zaakcepto-
waniu projektu GRI wykona wszyst-
kie prace w nim określone.

Jeżeli zajdą uzasadnione przyczy-
ny zmiany harmonogramu nasadzeń 
będą uzgadniane z PLNG.

W ramach zagospodarowania 
terenu zostaną wykonane dodat-
kowe nasadzenia drzew 5 – 10 let-
nich i krzewów od strony terenów 
zabudowanych. Mają one spełniać 
dwie funkcje tj. stworzyć natural-
ną barierę izolacyjną, osłaniającą 
infrastrukturę terminala oraz od-
tworzyć zieleń na obszarze nie wy-
korzystywanym pod infrastrukturę 

inwestycji, a stanowiącą rekompen-
satę dla dokonanych wylesień, które 
stanowić będzie miejsce bytowania 
ptaków oraz poprawi walory este-
tyczne i krajobrazowe. Wszystkie na-
sadzenia będą wykonane z użyciem 
gatunków zgodnych z obecnie ist-
niejącymi warunkami siedliskowymi 
(zakazuje się wprowadzania obcych, 
potencjalnie inwazyjnych gatunków 
roślin) w uzgodnieniu z Nadzorem 
Przyrodniczym oraz założeniami 
Planu Działań Ochronnych. 

Wydma szara

Lokalizacja Terminala względem 
siedlisk przyrodniczych spowoduje, 
że będzie miał on znikomy wpływ 
na ich stan. Siedliska występujące 
przy brzegu morskim (wydma szara 
oraz inicjalne stadia wydm białych) 
zostaną naruszone tylko w jednym 
miejscu infrastrukturą techniczną. 
Realizacja Projektu w części lądo-
wej ingeruje w niewielki obszar 
o powierzchni ok. 0,3 ha użytku 
ekologicznego. Zatem ingerencja 
będzie miała charakter nieodbiega-
jący istotnie od zakresu oddziały-
wania przejść do plaży istniejących 
obecnie.

Dziś ochrona 
środowiska to już 
nie tylko wyraz 
potrzeby dbania 
o środowisko 
naturalne, to także 
styl życia. [...]
Główny nurt 
proekologiczny 
wyznacza strategia 
zakładająca 
stosowanie 
nowoczesnych 
technologii...

Stawy znajdujące się na terenie kontraktu LNG (fot. Marcin Stankowski)
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Należy właściwie przygotować 
projekt, aby już w założeniach ogra-
niczyć uszkodzenia wydmy szarej do 
3000 m2. Projekt musi zostać zaak-
ceptowany przez Nadzór przyrodni-
czy PLNG.

W trakcie wykonywania prac zo-
stanie wybrana osoba, która będzie 
pilnowała wielkości ingerencji wy-
dmy szarej w trakcie prac. Koordy-
natorem wielkości ingerencji będzie 
Kierownik ds. Ochrony Środowiska. 
W przypadku ingerencji na większej 
powierzchni Wydmy Szarej niż jest 
to dopuszczalne, Nadzór Przyrod-
niczy PLNG będzie natychmiastowo 
poinformowany poprzez PLNG.

W tym przypadku GRI przystąpi 
do opracowania i wdrożenia pro-
gramu rekultywacji w uzgodnieniu 
z Nadzorem Przyrodniczym PLNG

Proekologiczna strategia

Dziś ochrona środowiska to już nie 
tylko wyraz potrzeby dbania o śro-
dowisko naturalne, to także styl ży-
cia. W przypadku budowy Terminalu 
LNG główny nurt proekologiczny 
wyznacza strategia zakładająca sto-
sowanie nowoczesnych technologii 
przyjaznych środowisku.

Strategia ochrony środowiska na 
naszej budowie obejmuje trzy za-
gadnienia:

• Environmental Prevention – bo 
najlepiej zapobiegać oddziaływaniu 
na środowiska

• Environmental Promotion – bo 
promowanie ochrony środowiska 
zawsze usprawnia realizację wcze-
śniejszych założeń

• Environmental Protection – jeśli 
oddziaływanie jest nieuniknione, 
musimy chronić środowisko zgodnie 
z Polskim prawem.

Nowoczesna ochrona środowiska 
polega bardziej na wychodzeniu na-
przeciw wszystkim przeciwnościom 
oraz zapobieganiu powstaniu awa-

rii środowiskowej niż naprawianiu 
szkód wywołanych negatywnym 
oddziaływaniem na środowisko. 

Właśnie dlatego na placu budowy 
był organizowany Światowy Dzień 
Ochrony Środowiska, który będzie 
również organizowany w kolejnych 
latach na większą skalę. Dodatkowo 
w najbliższym miesiącu na placu bu-
dowy pojawią się plakaty promujące 
ochronę środowiska oraz bezpie-
czeństwo pracy. Myślą przewodnią 
będzie przedstawiony na początku 
artykułu „THINK ENVIRO”, która 
namawiać będzie do ciągłego my-
ślenia o środowisku naturalnym.

Wszyscy pracownicy w trakcie 
szkoleń są uświadamiani, że odpo-
wiedzialność za przyszłość środowi-
ska, za istotne dziedziny życia i pracy 
człowieka, jest wpisana w strategię 
rozwoju Generalnego Realizatora In-
westycji, to coś więcej niż tylko obo-
wiązek proekologicznych inwestycji, 
ekologiczna edukacja, ale przesłanie 
wynikające z wartości, jaką niesie 
marka każdej z firm wchodzących 
w skład konsorcjum.

Zmiana sposobu myślenia

W trakcie szkoleń wstępnych, coty-
godniowych szkoleń dla kadry za-
rządzającej oraz codziennych tool 
boxach przekonujemy wszystkich, 
że nie chodzi tu tylko o przestrzega-
nie procedur, chodzi zmianę sposobu 
myślenia. Nie chcemy, aby wszyscy 
myśleli „JA MUSZĘ”. Chcemy aby 
wszyscy myśleli „JA CHCĘ”. W prze-
ciwnym razie nie będziemy w stanie 
namówić ponad 1000 ludzi pracują-
cych na placu budowy do poszanowa-
nia środowiska, w którym planujemy 
wybudować Terminal LNG. 

Wyzwanie jest ogromne i może 
wydawać się trudne do zrealizowa-
nia. Jednak niewielkim wysiłkiem 
każdej jednostki, niewielka zmia-
na każdego z nas może generować 

niezmiernie pozytywne zmiany na 
dużą skalę. Tłumaczenie każdemu 
z osobna, że musi segregować odpa-
dy, nie może zanieczyszczać gleby, 
powietrza i emitować hałasu wyda-
je się mało efektywne. Zmieniając 
sposób myślenia na prośrodowi-
skowy, możemy osiągnąć sukces 
na zdecydowanie większą skalę. 
Tworząc swojego rodzaju kulturę 
środowiskową, zgodną z duchem 
CSR wprowadzoną w naszej firmie, 
osiągniemy sukces nie tylko na bu-
dowie Terminalu LNG, ale również 
w naszym codziennym życiu.

Pozdrowienia ze  Świnoujścia!

Zmieniając spo-
sób myślenia na 
pro środowiskowy, 
możemy osiągnąć 
sukces na większą 
skalę. Tworząc swo-
jego rodzaju kultu-
rę środowiskową, 
zgodną z duchem 
CSR wprowadzoną 
w naszej firmie, 
osiągniemy sukces 
nie tylko na bu-
dowie Terminalu 
LNG, ale również 
w naszym codzien-
nym życiu.
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eśli chcesz uciec od ma-
sowego wypoczynku 
w zatłoczonym kuror-
cie, a przy tym kochasz 
przyrodę i propagujesz 

ekologiczny styl życia, z pewnością 
ekoturystyka to coś dla Ciebie.

Ekoturystyka to stosunkowo mło-
da dziedzina turystyki, za jej począ-
tek uznaje się lata 50. XX wieku.

W jej skład wchodzi: 
• turystyka przygodowa,
• turystyka krajobrazowa,
• agroturystyka,
• turystyka kwalifikowana,
• turystyka wypoczynkowa.
Dominka Zaręba, autorka pierw-

szej książki w Polsce zajmującej się 
turystyką przyjazną dla środowiska, 

Czy  podczas urlopu mógłbyś godzinami podglądać 
ptaki, pływać z żarłocznymi rekinami lub wypoczywać 
w towarzystwie rolników uprawiających ziemię?

tuRystyKA
czyli odpowiedzialne podróżowanie z pasją

after work

definiuje Ekoturystykę: „(ecotourism, green tourism) to ekologicznie odpo-
wiedzialne podróżowanie i zwiedzanie stosunkowo nietkniętych obszarów 
przyrodniczych, w celu czerpania zadowolenia i korzystania z bogactw natury 
(a także z wszelkich towarzyszących jej wartości kulturowych – zarówno prze-
szłych, jak i teraźniejszych), które promuje ochronę przyrody, ma niewielki 
negatywny wpływ na środowisko i stwarza możliwości aktywnego społeczno-
-ekonomicznego zaangażowania lokalnych społeczności”.

Jak zostać idealnym ekoturystą? To nie takie trudne

Ekoturystyka to niewątpliwie wyjazd w mniejszym gronie. Wybierając się 
w podróż możemy zabrać ze sobą najbliższych przyjaciół, rodzinę lub wy-
jechać samemu. 

Warto zaplanować wyprawę, by przeznaczony czas na wypoczynek umoż-
liwił nam głębszą kontemplację otaczającego świata. Bliższy kontakt z wa-
lorami turystycznymi z pewnością wyzwoli w nas aktywne i entuzjastyczne 
poznawanie przyrody i kultury. Cisza, spokój, bogactwo przyrody i kultury 
dostarczą niezwykłych doznań duchowych.

Poza tym emocjonalny stosunek do atrakcji turystycznych pobudzi w nas 
chęć rozszerzania i pogłębiania zainteresowań przyrodniczych i kulturowych. 

j
tekst: 
joanna melerowicZ fundacja pbg 

Ekoturystyka 
to nie tylko wypo-
czynek, długo wyczeki-
wany urlop, ale zmiana 
stylu życia, polegająca 
na dostosowaniu się 
do lokalnych tradycji, 
szacunek do ludzi oraz 
ich kultury.
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GREENWAYs 
W POlSCe: 

• Bursztynowy Szlak Green-
ways Budapeszt-Kraków 
(Polska, Słowacja, Węgry) 
oraz projektowany Kra-
ków-Gdańsk, wraz z lo-
kalną pętlą

• Zielonym Szlakiem Nowa 
Huta-Dłubnia (szlak miej-
ski) w Krakowie Nowej 
Hucie 

• Kraków-Morawy-Wiedeń 
Greenways (Polska, Repu-
blika Czeska, Austria) oraz 
Brno-Wiedeń Greenway 

• Zielony Rower - Greenway 
Karpaty Wschodnie (Pol-
ska, Słowacja, Ukraina) 

• Szlak Odry (Polska) 
• Greenway Naszyjnik Pół-

nocy (Polska) 
• Podlaski Szlak Bociani 

(Polska) 

Zapraszam na stronę in-
ternetową: http://www.
greenways.pl/pl/siec-gre-
enways-w-europie-srodko-
wo-wschodniej.

Znajdziecie tam szczegó-
łowe informacje na temat 
zielonych szlaków w Polsce 
oraz szlaków w pozostałych 
krajach w Europie Środko-
wo–Wschodniej wchodzą-
cych w sieć Greenways.

Pamiętajmy, 
że ekoturystyka 
to ucieczka od tu-
rystyki masowej do 
bardziej zindywi-
dualizowanej.

after work

www.rozmaitosci.eu

Pławno 17
62-095 Murowana Goślina

tel. (61) 812 24 70
kom. 602 66 82 05
www.rozmaitosci.eu

after work

Planując ekowypoczynek należy 
uwzględnić charakter podróży, który 
może być trudny. Długie wędrówki, 
surowe warunki naturalne czy brak 
rozwiniętej infrastruktury turystycz-
nej będą wymagały siły, aktywności 
i spontanicznych decyzji. 

Ekoturystyka to nie tylko wypo-
czynek, długo wyczekiwany urlop, ale 
zmiana stylu życia polegająca na do-
stosowaniu się do lokalnych tradycji, 
szacunek do ludzi oraz ich kultury.

Jak każda podróż, ekoturystyka 
wymaga merytorytcznego przygoto-
wania. Warto przytoczyć słowa Tho-
masa Henrego Huxleya, angielskiego 
zoologa i filozofa:

„Dla osoby nieobeznanej z sekre-
tami przyrody, przechadzka na łonie 
natury jest jak zwiedzanie galerii 
wypełnionej cudownymi dziełami 
sztuki, z których dziewięć na dziesięć 
odwróconych jest twarzą do ściany”.

Dlatego też, im solidniej zapo-
znamy się z historią, kulturą oraz 
przyrodą danego regionu, tym wię-
cej dostrzeżemy pięknych miejsc, 
roślin, zwierząt. Pamiętajmy o pod-
szkoleniu języka, jeśli wybieramy się 
za granicę.

Podczas podróży rysujmy, rób-
my zdjęcia (oczywiście bez lampy 
błyskowej), kręćmy filmy, wspoma-
gajmy lokalną ludność, kupując rę-
kodzieła mieszkańców. Będziemy 
mieć wspaniałą pamiątkę, która 

w zapracowanej codzienności przy-
pomni nam o miłych chwilach i po-
zwoli przenieść się w inny świat.

Kim są ekoturyśći:

Są to ludzie o dużej wrażliwośći. Peł-
ni świadomości ekologicznej, oka-
zują szacunek przyrodzie i kulturze. 
Interesują się zjawiskami przyrodni-
czymi i kulturowymi.

Podróż:

Uczy i kształtuje postawy proekolo-
giczne. Spełnia funkcje rekreacyjne 
i edukacyjne. Może mieć charakter 
badawczy.

Pamiętajmy, że ekoturystyka 
to ucieczka od turystyki masowej do 
bardziej zindywidualizowanej. Jest 
formą podróżowania bardziej świa-
domą a przede wszystkim znacznie 
mniej obciażająca środowisko na-
turalne.

Pisząc o ekoturystyce, koniecz-
nie należy wspomnieć o zielonych 
szlakach – Greenways. Według „De-
klaracji z Sopron”, Environmental Part-
nership for Sustainable Development, 
1 lipca 2006 r.) są to wielofunkcyjne 
szlaki służące niezmotoryzowanym 
użytkownikom, prowadzące wzdłuż 
naturalnych korytarzy, historycz-
nych tras handlowych, rzek i kolei. 
Są zarządzane przez miejscowe spo-
łeczności w celu pobudzania zrów-
noważonego rozwoju i promocji 
zdrowego stylu życia. 

Zielone szlaki tworzą ramy dla 
realizacji lokalnych inicjatyw spo-
łecznych i projektów związanych 
z ochroną przyrody i krajobrazu, 
zachowaniem dziedzictwa kultu-
rowego, turystyką przyjazną dla 
środowiska i zrównoważonym trans-
portem. Zielone szlaki odpowiadają 
na potrzeby zarówno mieszkańców, 
jak i zwiedzających oraz wnoszą po-
zytywny wkład w ożywianie gospo-
darki lokalnej.

http://greenways.pl/pl/s/bursztynowy-szlak-greenways/
http://greenways.pl/pl/s/bursztynowy-szlak-greenways/
http://greenways.pl/pl/s/zielony-szlak-nowa-huta-dlubnia/
http://greenways.pl/pl/s/zielony-szlak-nowa-huta-dlubnia/
http://greenways.pl/pl/s/krakow-morawy-wieden-greenways/
http://greenways.pl/pl/s/krakow-morawy-wieden-greenways/
http://greenways.pl/pl/s/zielony-rower-greenway-karpaty-wschodnie/
http://greenways.pl/pl/s/zielony-rower-greenway-karpaty-wschodnie/
http://greenways.pl/pl/s/szlak-odry/
http://greenways.pl/pl/s/greenway-naszyjnik-polnocy/
http://greenways.pl/pl/s/greenway-naszyjnik-polnocy/
http://greenways.pl/pl/s/podlaski-szlak-bociani/
http://www.greenways.pl/pl/siec-greenways-w-europie-srodkowo-wschodniej
http://www.greenways.pl/pl/siec-greenways-w-europie-srodkowo-wschodniej
http://www.greenways.pl/pl/siec-greenways-w-europie-srodkowo-wschodniej
http://www.greenways.pl/pl/siec-greenways-w-europie-srodkowo-wschodniej
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after work

„po 
godzinach”

Prezes

Je
r

zy WiśnieWski
fot. M. Wiśniewska

Małgorzata Wiśniewska: Może parę słów tym razem na zu-
pełnie inny temat?
Jerzy Wiśniewski: A dla kogo ten wywiad?

Myślę, że wielu czytelników „Ogniwa”, jest zainteresowa-
nych tym, co robi prezes „po godzinach”?
Bardzo chętnie opowiem o mojej ostatniej pasji, o tym 
jak niewiele trzeba, aby spędzić czas w piękny sposób, 
blisko natury. Zawsze staram się mieć, w zasięgu ręki kije 
do nordic walking i buty sportowe. W bagażniku zawsze 
się znajdzie miejsce, w walizce też im wygodnie, szcze-
gólnie ten komplet składany.

Ale kiedy konkretnie zaczęła się Twoja przygoda, czy pamię-
tasz ten nasz wspólny pierwszy marsz? 
Oczywiście, oczywiście, że pamiętam, bo właściwie to nie 
bardzo miałem ochotę iść, wydawało mi się to śmieszne, 
już nie wspomnę, że ani trochę nie wierzyłem, że może 
to być mój – nasz sposób – na życie. Dzisiaj mija już kolej-
ny rok, trzeci, kiedy to przemaszerowaliśmy tak wiele kilo-
metrów, w skwar, pamiętasz i wichury. I te najtrudniejsze 

decyzje kiedy, jak już byliśmy gotowi do drogi, za oknem 
zaczynał kropić deszcz? Pogoda ani pora roku nie ma zna-
czenia, za każdym razem jest pięknie, inaczej. Najtrudniej 
jednak po prostu wyjść z domu.

A może cos o sukcesach?
Chętnie, średnia prędkość marszu, pomiar bardzo dokład-
ny, to 5,63 km/h i wcale nie czuję się zmęczony. Początki 
były bardzo trudne, myślałem tylko o tym, kiedy ta trasa się 
skończy, a dziś podczas marszu podziwiam przyrodę i nie 
ukrywam, czasami wymyślam nowe strategie.

Jeszcze ostatnie pytanie, czy polecasz taką formę spędzania 
czasu i gdzie można Cię spotkać na szlaku?
Oczywiście, że zachęcam do wyjścia z domu i zobaczenia 
świata, z innej perspektywy, a przy okazji zachęcam do po-
myślenia o sobie, o kondycji i o zdrowiu, warto!!! A trasy? 
Zapraszam na wędrówki wokół jeziora Kierskiego. 
Bardzo dziękuje za wywiad, za rozmowę, i ja również ze 
swej strony gorąco zachęcam czytelników do uprawiania 
nordic walking.

after work

awsze na początku są wątpliwości, a właściwie jedna: „czy dam 
radę, bo kilometrów sporo do pokonania, bo pogoda niewiadoma 
(nie daj Boże upały), bo nie mam żadnej zaprawy: przez cały rok 
nie jeżdżę i nie ćwiczę” – to nowe „kandydatki” na rowerzystki, 
które chcą dołączyć do naszego grona próbują wybadać sytuację, 

czy się nadają, by podjąć wyzwanie. „Chcę, ale boję się” – tak prawie zawsze 
jest na wstępie.

Otóż rozwiewam wszelkie wątpliwości: jeździmy obecnie średnio tyl-
ko 50–60 km dziennie (przez pierwszych 6 rajdów było to od 70 do ponad 
100 km dziennie, ale lat przybyło, siły nie te, a prawdę mówiąc to już się 
nie chce aż tak wysilać), niewiele z nas chodzi w ciągu roku na jakiekolwiek 
ćwiczenia, a pogoda przez te wszystkie lata nas nie zawiodła. No i dajemy 
radę! Wierzcie nam, żaden to bohaterski wyczyn, żaden niewyobrażalny wy-
siłek, a wspaniała, niezapomniana i niepowtarzalna przygoda dla tych, którzy 
chcą poznać Polskę lepiej, w szczegółach, na wyciągnięcie ręki, obejrzeć sta-
re zabudowania wioski, wypatrzeć gdzieś w zaroślach ruiny starego dworku, 
zamku, pałacu, spotkać ciekawych ludzi, wysłuchać ich opowieści, pogłaskać 
sympatycznego Burka, zachwycić się widokiem, nacieszyć się zielenią i zmie-
niającym się jak w kalejdoskopie krajobrazem. Jak o wiele ciekawsze jest takie 
doznanie świata, z wysokości siodełka roweru, od spoglądania przez okno 
samochodu mknącego 90 km na godzinę!

Folder czyli przewodnik i pamiętnik w jednym

W lipcu po raz jedenasty wyruszyłyśmy na nasz Puszczykowski Bab-
ski Rajd Rowerowy. Co roku inny rejon Polski, nowa trasa, dopracowana 
ze szczegółami, opisana w opasłym folderku (ok. 100 stron!). Każda cie-

w polskę, drogie panie!

Żaden to bohaterski wyczyn, żaden niewyobrażalny wysiłek, 
a wspaniała, niezapomniana i niepowtarzalna przygoda dla 
tych, którzy chcą poznać Polskę lepiej.

kawsza miejscowość, miasteczko, 
atrakcja ma tam swoje strony (ze 
zdjęciami), są adresy i opisy noc-
legów, są ciekawostki, są legendy 
regionu, który zwiedzamy, dowcipy 
(ale tylko „rowerowe”), zabawne 
zdjęcia, także związane z rowerem, 
coś do poczytania przed snem lub 
na postoju (tematyka nadal rowe-
rowa), no i jest miejsce na notatki 
z podróży. Każda osoba ten swój 
przewodnik wozi, uzupełnia, pil-
nuje jak oka w głowie, bo to także 
nasza pamięć! Za kilka, kilkanaście 
lat, otwierając nasz folderek, moż-
na wrócić wspomnieniami, można 
polecić znajomym przyjazny noc-
leg, ciekawe miejsca lub przestrzec 
przed niedogodnościami. Tak więc 
przede wszystkim ma on funkcję 
przewodnika i pamiętnika. 

Wyznaczanie tras

Od 2001 roku zjechałyśmy Pomorze 
Zachodnie, całe Wybrzeże Bałtyc-
kie, część Kaszub z Borami 

na rowerZe!

Z
tekst i fotografie: 
roma Dużewska-zięba szkoła językowa finch system
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after work after work

Tucholskimi włącznie, Pojezierze 
Iławskie, Brodnickie, góry Dylew-
skie, Warmię, wzdłuż granicy z Ro-
sją, a także z jej południową częścią, 
Mazury z Wielkimi Jeziorami, Żu-
ławy Wiślane, wschodnie tereny 
Polski, wzdłuż granicy z Białorusią 
i Ukrainą, Polesie, lubelskie z San-
domierzem, Bałtowem, Staszowem 
i Kazimierzem nad Wisłą włącznie. 
Co roku, w zależności od długo-
ści trwania rajdu (od 7 do 10 dni) 
przejeżdżałyśmy od 300 do pra-
wie 500 km, z czego 2 dni zawsze 
przypadają na podróż pociągiem 
do miejscowości, z której wyrusza-
my rowerami i powrót do Poznania, 
a potem Puszczykowa.

„Rajdowe zasady”

Warto wspomnieć o niezłomnych 
zasadach, które wypracowałyśmy 
przez lata.

Po pierwsze, jeździmy tylko i wy-
łącznie w damskim towarzystwie. 
Powód jest prozaiczny: mężczyźni, 
jako silniejsi fizycznie, narzucili-
by zbyt szybkie tempo. Po drugie, 
zawsze jesteśmy ubrane w jedna-
kowe czerwone koszulki (od lat 
są to koszulki m.in. Finch System) 
i ciemne spodenki. Jesteśmy przez 
to bezpieczniejsze na drodze, gdyż 
z daleka widać, że stanowimy gru-
pę, a także, zauważyłyśmy, że równe 
stroje wzbudzają przychylność lu-
dzi, których spotykamy na trasie. Po 
trzecie, dostosowujemy tempo jaz-
dy do najsłabszej z nas, tak, by jazda 
dla każdej była przyjemnością, a nie 
męką. Po czwarte, nie narzekamy na 
niedogodności losu, noclegu czy po-
gody, a pomagamy sobie wzajemnie 
w sytuacjach kryzysowych. Po pią-
te, wszystkie noclegi rezerwujemy 
ze sporym wyprzedzeniem, a każda 

z nas ma za zadanie wyszukanie 
jednego noclegu na trasie. W więk-
szości nocujemy w gospodarstwach 
agroturystycznych, w pensjonatach, 
tańszych hotelikach, w ośrodkach 
wczasowych, stanicach wodnych 
lub schroniskach. Po szóste, i ostat-
nie, staramy się minimalizować 
koszty rajdu, by każdą z nas było na 
niego stać.

Nie tylko Polska

Zachęcam gorąco do wypoczynku 
na rowerze. Wspaniały to sposób 
poznania świata, bo przecież nie 
na Polsce nasze trasy się skończą. 
Mamy w planach Austrię, Bornholm, 
Holandię… jeśli tylko finanse pozwo-
lą, bo siły, energii, entuzjazmu na 
pewno jeszcze przez wiele lat nam 
starczy. A jeśli któraś z pań, czytel-
niczek, miałaby ochotę dołączyć do 
nas, to serdecznie zapraszamy.

Uczestniczki Puszczykowskich Babskich Rajdów Rowerowych
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uropejski Tydzień 
Zrównoważonego 
transportu jest or-
ganizowany co roku 
w dniach 16-22 wrze-

śnia. Podczas tego tygodnia w set-
kach europejskich miast promowane 
są ekologiczne sposoby przemiesz-
czania się: pieszo, rowerem oraz 
środkami komunikacji publicznej. 
Mieszkańcy miast zostawiają w ga-
rażach swoje samochody i pokonują 
dystans do pracy alternatywnymi 
środkami transportu. Wielu z nas 
wybiera rower. Niektórzy próbują 
swoich sił po raz pierwszy, dla innych 
jest to stały sposób dojazdu do pra-
cy. W ten sposób wspólnie walczymy 
z zanieczyszczeniem powietrza, glo-
balnym ociepleniem i zatłoczonymi 
miejskimi ulicami. Kampania ma na 
celu zachęcenie do masowej rezy-
gnacji z wykorzystania samochodów 
osobowych, szczególnie w centrum 

after work after work

Tydzień zrównoważonego 
TRAnsPORTu
Stwórzmy  szansę poznania miasta 
bez ulicznego hałasu oraz uciążliwego 
ruchu samochodowego, skłońmy się do 
rozważań o konieczności wsparcia takiego 
rodzaju transportu, który nie wpływa 
negatywnie na środowisko.

miast. Samorządy lokalne, zaan-
gażowane w akcję, mają doskonałą 
okazję do testowania i wprowadzania 
nowych rozwiązań pozwalających na 
poprawę jakości komunikacji pu-
blicznej, pieszej i rowerowej. 

Zanieczyszczenie powietrza

Specjaliści badający wpływ zanie-
czyszczeń pochodzących z transportu 
ostrzegają nas, że są one dużo bar-
dziej szkodliwe niż zanieczyszczenia 
pochodzące z przemysłu. Powodem 
jest emisja toksycznych związków 
w dużych stężeniach, na niskich 
wysokościach, w bezpośrednim są-
siedztwie ludzi. Na co dzień wdy-
chamy więc rakotwórcze substancje 
– benzen i WWA (wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne). W zesta-
wie dostajemy również tlenek węgla, 
dioksyny, dwutlenek siarki i inne. 
W mieście stężenie kancerogennych 
związków bywa 5-krotnie wyższe niż 

poza miastem. Niestety na wpływ 
szkodliwych i toksycznych substancji 
najbardziej narażone są nasze dzieci. 

PBG na rowerze

Nasz wkład w Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Transportu 
to trwająca od czerwca akcja in-
formująca o nowych przepisach 
dotyczących rowerzystów, konkurs 
fotograficzny promujący jazdę na 
rowerze oraz zwiększenie ilości 
„miejsc parkingowych” dla rowerów 
na terenie firmy. 

Cieszymy się, że wśród naszych 
kolegów coraz popularniejszy staje 
się dojazd do pracy rowerem. Jest 
nas jednak ciągle niewielu dlatego 
zachęcamy wszystkich do przyłą-
czenia się do wspólnej akcji. Często 
uważamy, że nie posiadamy kon-
dycji wystarczającej na pokonanie 
dystansu do pracy. Przyjmuje się 
jednak, że większość z nas jest w sta-

nie bez problemu pokonać dystans 
do 10 km, nie odczuwając zbytnie-
go wysiłku i zmęczenia. A prędkość 
przejazdu możemy dostosować do 
własnych możliwości. 

Wielu z nas uważa również, że do-
jazd do pracy jest po prostu niebez-
pieczny. Jeździe na rowerze nie 
sprzyja brak odpowiedniej sieci ście-
żek rowerowych. Często można jed-
nak wykorzystać mniej uczęszczane 
ulice lub skorzystać z prawa do jaz-
dy chodnikiem. Kodeks drogowy 
pozwala na korzystanie z chodnika, 
gdy występują niekorzystne warunki 
pogodowe lub gdy chodnik ma sze-
rokość przynajmniej 2 m, a na ulicy 
samochody mogą poruszać powyżej 
50 km/h. 

Czas dojazdu do pracy możemy 
również wykorzystać jako sposób na 
rozruszanie zastałych mięśni. Więk-
szość z nas prowadzi siedzący tryb 
życia i trudno znaleźć czas lub zmo-

bilizować się do ruchu po powrocie 
do domu. 

Dzień bez samochodu 

Kulminacją Tygodnia Zrównowa-
żonego Transportu, która przypa-
da na 22 września, jest Europejski 
Dzień bez Samochodu. Dołączmy się 
wszyscy do działań podejmowanych 
przez organizatorów Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważonego Trans-
portu i stwórzmy szansę poznania 
miasta bez ulicznego hałasu oraz 
uciążliwego ruchu samochodowe-
go, skłońmy się do rozważań o ko-
nieczności wsparcia takiego rodzaju 
transportu, który nie wpływa nega-
tywnie na środowisko.

Zapraszamy do wojaży rowero-
wych nie tylko po naszym mieście, 
ale również po wielu innych malow-
niczych zakątkach naszego kraju 
(i nie tylko). 

Do zobaczenia na trasie.

e
opracowanie: 
zuzanna wasyl pbg s.a.
agnieszka michałowska pbg technologIa 

Cieszymy się, 
że wśród na-
szych koleżanek 
i kolegów coraz 
popularniejszy 
staje się dojazd do 
pracy rowerem. 
Jest nas jednak 
ciągle niewielu, 
dlatego zachęca-
my wszystkich do 
przyłączenia się 
do wspólnej akcji. 

Radek Brzostowski dojeżdża z poznańskich Jeżyc (10 km)
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after work after work

właśnie ten pomysł i jego 
wykonanie w naszych rę-
kach.

O ile większą frajdą bę-
dzie dla naszego dziecka 

stworzenie czegoś do zabawy 
wspólnie z nami, przekonajcie 
się sami. Zrobić zabawki to na-
prawdę nic trudnego, trzeba tyl-
ko uruchomić wyobraźnię – swoją 
i dziecka! 

Do zrobienia domku z tektury 
potrzebujemy na przykład jedy-
nie: karton (wielkość zależy do 
czego będzie służył ), klej, taśmę 
klejącą, nożyczki, farby. Można 
stworzyć arcydzieło, z którego 
nie będzie się chciało wychodzić 
lub, w którym najlepiej na świe-
cie będą czuły się lalki naszych 
pociech.

Z tych samych produktów mo-
żemy zrobić też niezapomniany 
wóz strażacki czy rakietę, w któ-
rej maluchy przeniosą się na 
chwilę w kosmos.

eco dla 

W dobie zabawek rozmaitych, 
milionów pluszaków, plastików i innych, 
kiedy już tylko to, ile chcemy na nie wydać decyduje o tym, co 
przywieziemy ze sklepu do domu, czas na dobry pomysł. 

i nie przestają. Do wykonania mikro-
fonu, będzie nam potrzebny jedynie 
brystol, krepa lub bibuła, wstążki… 
To czego użyjemy, zależy tylko od 
nas, od naszej wyobraźni.

Dobrym pomysłem jest też 
stworzenie tekturowego mia-
steczka. Sami zdecydujemy, jakie 
budynki się w nim znajdą. Zro-
bimy go z różnej wielkości kar-
toników, różnokolorowej folii… 
W gruncie rzeczy możemy użyć 
wszystkiego, co tylko wpadnie 
nam do głowy.

Każde dziecko z radością 
włączy się do tej produkcji, któ-
ra sama w sobie jest znakomitą 
zabawą, a czas spędzony przy tej 
okazji z naszym maluchem, bez-
cenny.

To właśnie takie zabawy 
i przedmioty w jej trakcie wyko-
nane własnoręcznie, będą tymi 
najlepiej zapamiętanymi z okre-
su dzieciństwa!

Dobrej zabawy!

Nie ma nic bardziej oryginalnego 
niż zrobiony własnoręcznie mikro-
fon. Przecież każda dziewczynka 
marzy w pewnym okresie życia, żeby 
zostać piosenkarką, niektóre nigdy 

tekst: 
Joanna perczyńska fundacja pbg 

Nina i Tola Morawska, córki Filipa Morawskiego z Expansji 
Advertising, firmy współpracującej z nami od lat.
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konkurs ogniwie

after work after work

ok 2011 jest Między-
narodowym Rokiem 
Lasów. Najwyższy 
czas, aby włączyć się 
do światowej akcji 

chroniącej lasy.
Podczas pikniku, który odbędzie 

się 24 września na terenie firmy 
w Wysogotowie, Prezes Jerzy Wi-
śniewski posadzi pierwsze drzewo 
naszego wspólnego lasu.

Razem, na co Was serdecznie na-
mawiamy, posadzimy ich więcej 10 

szyscy lubimy konkursy, a Wy – 
pracownicy Grupy PBG szczególnie. 
Potraficie zrobić piękne rowero-
we zdjęcia (konkurs fotograficzny, 
o którym pisaliśmy w „Ogniwie” 

nr 2 oraz w BVortalu), Wasze dzieci od kilku lat uczestni-
czą w naszych konkursach rysunkowych, zdobywają pięk-
ne nagrody, a także mogą uczestniczyć w prawdziwych 
wernisażach (czy pamiętacie konkurs „Skarby Ziemi” 
i wystawę prac Waszych Pociech w 2009 roku?).

Tym razem mamy dla Was zadanie literackie: ogła-
szamy konkurs na wierszyk poświęcony ekologii. 
Możecie pisać o gaszeniu światła, butelkach, które wy-
rzucacie do odpowiedniego pojemnika i tych wszystkich 
istotnych działaniach, które sprawią, że nasze wnuki 

W tym roku 15. już raz spotkamy się na pikniku organizowa-
nym dla wszystkich pracowników i ich rodzin. Hasło tegorocz-
nego brzmi ŚWIĘTO LASU! 

października w Dniu Drzewa. Każ-
de drzewo będzie miało tabliczkę 
z informacją, kto je posadził. Duża 
frajda, a przede wszystkim ważna 
sprawa dla potomnych.

Na wiosnę kolejna akcja. Zapra-
szamy!

Przy okazji pikniku, jak nakazu-
je nasza tradycja, chcemy pomóc 
potrzebującym. Będziemy zbierać 
artykuły im potrzebne.

Jak co roku piknikowi będzie to-
warzyszyło wiele atrakcji zarówno 

w r
tekst: 
Joanna skałuba fundacja pbg 

w

uWAGA KONKuRs!!!
tym razem mamy dla Was zadanie literackie: ogłaszamy 
konkurs na wierszyk poświęcony ekologii. 

dla tych najmłodszych, jak i dla do-
rosłych. Maluchy podczas wyśmie-
nitej zabawy przekonają się między 
innymi jak mogą same zrobić coś 
„z niczego”, a my dowiemu się jak 
zaoszczędzić na rachunkach za wodę 
i prąd.

Czeka Was również wiele in-
nych atrakcji przygotowanych, jak 
co roku, w rytmie dobrej muzyki 
i smacznego co nieco...

Organizatorem pikniku jest Fun-
dacja PBG. Do zobaczenia!

piknik eko

tekst: 
Joanna perczyńska fundacja pbg 

będą mogły cieszyć się błękitem nieba i czystością na-
szych wód.

Nasz konkurs podzieliliśmy na kilka etapów: prosimy 
przysyłajcie do nas wierszyki, a w każdym kolejnym nu-
merze „Ogniwa” opublikujemy „wiersz numeru”, z nich 
w przyszłym roku, w wakacje wybierzemy Ekowiersz 
Grupy PBG!

Wierszyki możecie pisać z Waszymi rodzinami, przyj-
miemy także prace działu, pokoju, spółki z Grupy lub 
brygady. Możecie pisać heksametry i białe wiersze, mogą 
być limeryki czy fraszki! Oczywiście będą nagrody – eko-
logiczne, ale warte wysiłku! 

Zapraszamy do zabawy!
Piszcie do nas: redakcja@fundacjapbg.pl

Majówka Rodzinna Grupy PBG, 28 maja 2011 r. (fot. P. Mierzwa)

mailto:redakcja@fundacjapbg.pl
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after work

rganizm ludzki jest 
przygotowany do zno-
szenia ekstremalnych 
warunków, trudnych 
sytuacji ale wyłącznie 

do pewnego czasu… i tu w sukurs 
przychodzi nasza natura.

Przebywanie na tzw. łonie przy-
rody działa jak panaceum, działa 
na wszystko. To tak ładujemy swo-
je akumulatory, regenerujemy siły, 
czyścimy umysł, stajemy się lepsi.

Dwudziestego sierpnia miałem 
zaszczyt uczestniczyć w zlocie har-
cerskim zorganizowanym w po-
siadłości Adama Smorawińskiego. 
Najstarszy harcerz miał 91 lat, naj-
młodszy był w moim wieku. Przez 10 
godzin przebywałem w sercu pusz-
czy nadnoteckiej wśród ludzi, którzy 
z Piłsudskim tworzyli nową Polskę. 
Poznałem Teresę Smorawińską, 
która we Lwowie tworzyła pierwsze 
drużyny harcerskie, poznałem ludzi, 
którzy już w wolnej Polsce szli do 

szumi dokoła

Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ale w każdym 
z nas drzemie tęsknota do lasu, gór czy wody. 
Wiem z autopsji, że ognisko, potok chłodny las ma 
coś z magii.

więzienia tylko za to, że byli harce-
rzami – patriotami.

Patrząc w palące się ognisko sły-
szałem i szum drzew, i stare niezna-
ne mi piosenki śpiewane przez tych 
wspaniałych ludzi, wtedy zdałem 
sobie sprawę, że obok miłości do 
drugiego człowieka trzeba kochać 
to wszystko, co dla nas stworzył Bóg.

Ja osobiście, jak jest ku temu 
okazja, lubię wstać bardzo wcześnie 
i boso chodzić po zroszonej trawie, 
wdychać świeże powietrze i upajać 
się otoczeniem.

Kiedyś chodząc po lesie zbierałem 
grzyby. Wracając spotkałem grzybia-
rza, miał pełen kosz borowików, a ja 
kołpaków (płachetka kołpakowata).
Widziałem jego przestrach w oczach 
a naprawdę nie jadłem lepszego grzy-
ba w marynacie niż kołpaki. Grzybia-
rze twierdzą, że w naszych regionach 
ten grzyb jest zupełnie nieznany.

Jestem pewny, że człowiek, któ-
ry kocha przyrodę jest człowiekiem 

Przebywanie na 
tzw. łonie przyrody 
działa jak pana-
ceum, działa na 
wszystko. To tak 
ładujemy swoje 
akumulatory, re-
generujemy siły, 
czyścimy umysł, 
stajemy się lepsi.

o
tekst: 
ryszarD lewicki pbg s.a. 

lepszym, bardziej wyrozumiałym 
i pogodnym oraz ma to coś w sobie, 
co daje radość życia.

Nie niszczmy tego, co jest naszym 
największym skarbem, nie niszczmy 
fauny, nie niszczmy flory bo znisz-
czymy siebie.

las

obiady rodzinne • imprezy okolicznościowe • catering
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