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Partnerstwo Miast i Obywateli „Zielony Targ dla Wrocławia – połączenie
doświadczeń drezdeńskiej spółdzielni konsumenckiej oraz wrocławskich
Ekojarmarków”. 
Robert Bosch Stiftung, Fundacja im.Stefana Batorego
czas realizacji: X 2005 – VI 2006

Nowatorski pomysł połączenia tradycji targowych Wrocławia ze współczesną formą  spółdzielni
konsumenckiej w Dreźnie jest tematem polsko-niemieckiego projektu “Zielony Targ dla Wrocławia
- połączenie doświadczeń drezdeńskiej spółdzielni konsumenckiej Verbrauchergemeinschaft-
Dresden oraz wrocławskich Ekojarmarków”. 

Dofinansowany przez Fundację Batorego 10-miesięczny projekt za cel stawia sobie wypracowanie
modelu  centrum  dystrybucji  produktów  ekologicznych  we  Wrocławiu  przy  współudziale
samorządu,  lokalnego  biznesu  oraz  producentów  Ŝywności  ekologicznej  z  regionu.  W ramach
współpracy przewidziane są wizyty studyjne oraz  warsztaty, dzięki którym zostanie opracowane
studium  wykonalności  dla  przedsięwzięcia,  niezbędne  do  pozyskania  funduszy  na  inwestycję.
Inicjatorem  projektu  jest  Dolnośląska  Fundacja  Ekorozwoju  zaś niemieckim  partnerem
Umweltzentrum z Drezna. Początek projektu zaplanowany jest na wrzesień 2005.

Tydzień Edukacji Globalnej 
Z Fundacją Edukacja dla Demokracji
16-30 listopada 2005 

Projekt „Graj Fair, czyli rzecz o odpowiedzialnej konsumpcji” realizowany w ramach obchodów
Tygodnia Edukacji Globalnej we Wrocławiu składał się z trzech, uzupełniających się elementów. 

I  element:  Punkt  Sprawiedliwych  Zakupów  w  ramach  Ekojarmarku  (cykliczna  impreza
organizowana  przez  Dolnośląską  Fundację  Ekorozwoju  od  2001  roku.  Cel:  propagowanie
świadomej  konsumpcji  poprzez    sprzedaŜ  i  promocje  produktów  wytworzonych  w  sposób
przyjazny  dla  człowieka  i  środowiska).  W  Punkcie  były   udostępnione  publikacje  nt.
odpowiedzialnej konsumpcji, informacje związane z ruchem Sprawiedliwego Handlu itp.

II  element:  Panel  dyskusyjny nt.  ”Sprawiedliwy Handel  – utopia  czy konieczność?”.  Tematem
panelu dyskusyjnego była  kwestia odpowiedzialnego biznesu, świadomej konsumpcji. Do dyskusji
ze strony prelegentów zostanie zaproszona osoba reprezentująca biznes :  Ryszard Gajak IWAY
specjalista z  IKEA Polska,  prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu Małgorzata Greszta  oraz
specjalista od komunikacji społecznej  politolog dr Jarosław Kotas z UWr, tak aby jak najszerzej
moŜna  było  spojrzeć  na  problem  coraz  większego  rozłamu  między  Państwami  Północy  oraz
Państwami Południa.

III element:  wystawa plakatów grupy Adbusters prezentująca krytyczny stosunek do działań
komercyjnych (reklamy, promocje) wielkich korporacji. Zarówno forma jak i treść plakatów
zmusza widza do zajęcia stanowiska oraz  krytycznego spojrzenia na działania  prezentowane w
środkach masowego przekazu.



Centrum dystrybucji lokalnych produktów rolnictwa ekologicznego – system dostaw Eko-Paczek na wrocławski rynek

Program Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównowaŜonego rozwoju”

XII 2005 – 31.VII. 2006

W  grudniu  rozpoczął  się  9-cio  miesięczny  projekt  będący  kontynuacją  kilkuletnich   działań
Fundacji  na  polu  rozwoju  dystrybucji  lokalnych  produktów ekologicznych.  Projekt  ten  ma za
zadanie  zainicjowanie  systemu dystrybucji  lokalnych produktów ekologicznych  w  formie  eko-
paczek na rynku wrocławskim. Idea ta zrodziła się w wyniku współpracy z niemieckim partnerem z
Drezna  (patrz  projekt  „Zielony  Targ  dla  Wrocławia”) oraz  doświadczeń   Fundacji  na  polu
kreowania  postaw  odpowiedzialnej  konsumpcji  (patrz  raport  2004  –  Jarmarki  Ekologiczne),
wspierania  inicjatyw  lokalnych  (patrz  raport  2005  projekt  Ekoinowator)   oraz  rozwoju
Wrocławskich Jarmarków Ekologicznych (od 2001 roku).

Wrocławskie Jarmarki Ekologiczne
W ramach organizowanych po raz kolejny jarmarków, w 2005 roku Fundacja promowała Wrocław
jako miasto ekologiczne, czyste, przyjazne swoim mieszkańcom. Estetyczna zabudowa,
róŜnorodność prezentowanych artykułów, promocja ekologicznej Ŝywności oraz wyrobów opartych
na naturalnych produktach cieszyły się duŜym zainteresowaniem przez cały rok.
Czterokrotnie przez kilka dni na wrocławskim placu Nowy Targ  gościli rolnicy ekologiczni oraz
rzemieślnicy z regionu. Przy pięknej pogodzie największym zainteresowanie cieszyły się
oczywiście jajka naszych kur - zielononóŜek kuropatwianych. 
Do udziału w Jarmarkach zaprosiliśmy kupców, rzemieślników, drobne firmy handlowe z
regionalnym asortymentem, twórców realizujących swoje prace z naturalnych materiałów. W
programie mieliśmy np. kiermasz atestowanej Ŝywności (soki i moszcze, miody i preparaty, sery,
jajka od zielononóŜek, zapachowe drobiazgi, woskowe świece, oferty agroturystyczne - i wiele
innych atrakcji.

W roku 2005 zrealizowaliśmy 4 ekojarmarki na placu Nowy Targ we Wrocławiu. 
W marcu, kwietniu, maju i czerwcu.
Jeden jarmark zrealizowaliśmy w czerwcu przy hali IASE we Wrocławiu.
Na prośbę naszych wystawców przenieśliśmy się na plac Solny przy samym Rynku.
Przeprowadziliśmy  jarmarki w dniach 26 IX - 2 X ; 22 X - 28 X ; 21 XI - 27 XI   2005 r. 

Sprzątanie Świata 2005

Po raz dwunasty Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju zaproponowała Zarządowi Gospodarki
Odpadami współorganizowanie ogólnopolskiej akcji na terenie miasta Wrocławia.

Niestety  okazało  się,  Ŝe  miasto  nie  przewidziało  włączenia  w  to  zadanie  organizacji
pozarządowych i postanowiło przeprowadzić ja  (po interwencji Fundacji Nasza Ziemia- inicjatora
Sprzątania Świata)  własnymi siłami.
Wobec  zaistniałej  sytuacji  poinformowaliśmy  jedynie  wrocławskie  placówki  edukacyjne  o
moŜliwości bezpośredniego kontaktu z ZGO i współpracy z nami przy okazji innych prowadzonych
przez nas kampanii ekologiczno-edukacyjnych. 



Baterie
Po dwuletnim okresie przygotowawczym fundacja uzgodniła z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz
partnerami ze strony organizacji odzysku zasady przeprowadzenia regionalnej kampanii
„Selektywna zbiórka baterii i zuŜytego sprzętu elektronicznego – wsparcie nowych elementów w
gospodarce odpadami”

Będzie miała formułę cyklu seminariów dla samorządów oraz firm handlowych i placówek
edukacyjnych zachęcających do podjęcia selektywnej zbiórki tego rodzaju odpadów, wsparcia w
realizacji programów gospodarki odpadami i tworzenie nowych regulaminów utrzymania porządku
i czystości w gminach – obejmujących tę sferę gospodarowania odpadami. Wsparcie polegać będzie
równieŜ  na nieodpłatnym przekazaniu materiałów edukacyjnych oraz pojemników do zbiórki.
Kampania ruszy z początkiem 2006 roku.

Przez cały rok prowadzony i aktualizowany był takŜe serwis poświęcony tematowi
elektrochemicznych źródeł prądu www.eko.org.pl/baterie  Przybyło takŜe zgłoszeń od firm i
instytucji zajmujących się selektywna zbiórką i zgłaszających własne punkty zbiórki.

Fundacja pośredniczyła w nawiązywaniu kontaktów z odbiorcami i recyklerami zuŜytych baterii.

Działania porz ądkuj ące

Wypracowany  przez  fundację  program  realizacji  strategicznych  kierunków  rozwoju  zakładał
ograniczanie  dotychczasowej  aktywności  fundacji  w  sferze  odpadowej.  W  związku  z  tym
wypracowany  dorobek  informacyjno-edukacyjny  w  zakresie  selektywnej  zbiórki  odpadów
przekazany został wortalowi www.recykling.pl inicjatywie fundacji „Nasza Ziemia”.

Podjęto  równieŜ  decyzję  o  zaprzestaniu  działań  w  zakresie  POP’s  i  przekazaniu  domeny
www.pcb.pl wraz ze zgromadzonymi materiałami długoletniemu partnerowi w tym zakresie firmie
„Pofrabat” zajmującej się utylizacja instalacji i urządzeń zawierających PCB.

Rezygnacja  z  tych  działań  nie  wyklucza  wykorzystywania  wiedzy  i  dorobku  fundacji  w  tych
zakresach dla poŜytku publicznego. 

Współpraca mi ędzynarodowa
DFE  kontynuowała  rozpoczętą  w  2003  roku  współpracę  międzynarodową  z  pozarządowymi
organizacjami w Mołdowie. Na bazie doświadczeń projektu „Odra dla Dniestru-demokratyzacja”,
przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (program RITA) oraz Ministerstwu Spraw
Zagranicznych RP, został zrealizowany projekt  „Agroturystyka i rolnictwo ekologiczne – szansą
rozwoju  obszarów  wiejskich  Mołdowy  –  wymiana  doświadczeń  i  wypracowanie  nowych
projektów”
Zasadniczymi elementami projektu były:

1. Tygodniowa wizyta studyjna w Polsce  
• Przebiegła  w  dniach  27VI  -  2VII  2005  (3  dni  Dolny  Śląsk  głównie  agroturystyka  i  rolnictwo

ekologiczne, 2 dni mazowieckie – GMO i rolnictwo ekologiczne oraz świętokrzyskie – turystyka wodna
i partnerstwa) 

• Wzięło w niej udział 21 uczestników reprezentujących instytucje i organizacje mołdawskie oraz rolnicy



indywidualni 
• Zapoznano ich z modelowym rozwiązaniami obecnymi w Polsce w dziedzinie agroturystyki i rolnictwa

ekologicznego, problematyki GMO
• Zaznajomiono z praktycznymi i prawnymi aspektami funkcjonowania tych obszarów w Polsce
• Poznanie trendów i moŜliwości finansowani obszarów objętych projektem
• Wymieniono doświadczenia oraz nawiązano kontakty z polskimi organizacjami pozarządowymi w celu

rozwijania przyszłej współpracy międzynarodowej
Ponadto  wydzielono  3  grupy  robocze  w  róŜnych  tematach:  agroturystyka,  rolnictwo  ekologiczne,
problematyka GMO wraz z wyborem 3 koordynatorów grup roboczych 

2. Współpraca ekspercka w trzech tematach projektowych i wizyty studyjne  
W projekcie zaangaŜowane było szereg polskich organizacji i instytucji wspierających zrównowaŜony
rozwój - Ministerstwo Rolnictwa, IUCN Poland, Spoleczny Instytut Ekologiczny, Stowarzyszenie Eko-
Unia", nstytut na rzecz Ekorozwoju, WWF Polska, Partnerstwo Doliny Środkowej Odry, Fundacja
Ekologiczna "Zielona Akcja", Stowarzyszenie"Bałtów"  po stronie polskiej oraz Eco Tiras, Pelikan, Habitat,
AO Agroconsultant, "Sofama"BIOS, Renesterea, National Assosation of Travel Agencis, Vinaria Purcari,
Ministry of Ecology, Ecospectrum – po stronie mołdawskiej.

Stałą bezpośrednią współpracę z grupami tematycznymi prowadzili Dorota Metera (rolnictwo ekologiczne),
Jolanta Kamieniecka (agroturyastyka) oraz Radoslaw Gawlik (GMO). W celu rozpoznania mołziwosci
rozwoju kaŜdego z tematów i późniejszego ukierunkowania prac grup roboczych odbyły sie dwie
czterodniowe wizyty studyjne w sierpniu i listopadzie.

3. Konferencja w Kiszyniowie  
„Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego, agro- i ekoturystyki oraz problem GMO w Mołdowie.
Polskie doświadczenia w tych sferach.”

Był  to  główny element  medialny  podczas  całego  projektu.  Jej  przeprowadzenie  i  nagłośnienie  zostało
przeprowadzone podczas dwóch tematycznie związanych z  projektem imprez targowych Farmer  2005 i
MoldEco  2005  z  myślą  o  jak  najszerszym  dotarciu  z  tematyką  konferencji  do  gości  targowych.
Przygotowanie do konferencji było robione na polu merytorycznych pod kierunkiem naszej fundacji i
organizacyjnym pod kierunkiem koordynatora mołdawskiego Eco Tiras.

PoniewaŜ celem wspólnej konferencji było przedstawienie wypracowanych koncepcji projektowych
oraz zachęcenie do powstawania partnerstw realizujących tematykę rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i
GMO do końca trwała intensywna wymiana pomiędzy ekspertami i grupami tematycznymi. Wypracowane
koncepcje zostały następnie włoŜone w prezentacje multimedialne i okraszone zdjęciami. Z drugiej strony
polscy eksperci przygotowali materiały pokazujące moŜliwości rozwoju kaŜdego z tych tematów i polskie
doświadczenia w tych kwestiach.
Polskie  wystąpienia,  przygotowane  przez  ekspertów,  wraz  z  materiałami  konferencyjnymi  zostały
przekazane wolontariuszowi z Ukrainy, który był naszym reprezentantem i dokonał ich prezentacji w języku
rosyjskim. 

W  konferencji  wzięło  udział  70  osób  oraz  odwiedziło  ją  kilkudziesięciu  gości  targowych.
Równocześnie  pomyślano  o  wszystkich  potencjalnych  odbiorcach  zainteresowanych  poruszaną  na
konferencji  tematyką.  W tym  celu  zostały  zebrane  referaty  i  na  ich  podstawie  przygotowana  została
publikacja pokonferencyjna.

4. Strony www projektu  

Strona internetowa projektu www.rolnictwo.eko.org.pl została pomyślana jako platforma informacyjna dla
uczestników,  a  przede  wszystkim  dla  partnerów  i  potencjalnych  zainteresowanych  projektami.  Została
zaprojektowana jako strona wielojęzyczna (partnerzy z róŜnych krajów) z dominacją informacji dla strony
mołdawskiej. Strony zostały zaprojektowane w formie dynamicznej, gdzie kaŜdy z partnerów ma moŜliwość



edytowania tekstów ze swojej dziedziny i informowania o ciekawych wydarzeniach.

Została funkcjonalnie podzielona na następujące strefy: ogólnej informacji o projekcie, bieŜących
wydarzeniach, szczegółach dotyczących kaŜdego z nurtów projektu (rolnictwo ekologiczne, agroturystyka i
GMO) oraz stronę kontaktów.

W kaŜdym panelu istnieje moŜliwość dodawania załączników graficznych, tekstowych i multimedialnych.
Nagłośnienie  funkcjonowania  strony  odbyło  się  podczas  konferencji  na  targach  MOLDEXPO.
Wykorzystywana jest równieŜ przy kontaktach z nowymi partnerami, mogącymi całościowo zapoznać się z
tematyką i działaniami podejmowanymi w Mołdowie.

Czyste środowisko- komfort na co dzie ń

Pod ta nazwą kontynuowany był program edukacji ekologicznej w gminie Krapkowice
(woj. opolskie) rozpoczety we wrześniu 2004 roku. Pierwszą edycję zakończono uroczystą gala
w Krapkowickim Domu Kultury w dniu 21.06.2005.

Od września rozpoczęła  się  druga edycja poszerzona o placówki  edukacyjne spoza miasta i
realizowano  w  zmodyfikowanej  formule.  Podzielona  została  na  3  etapy  –  warsztatów
przygotowania nauczycieli biorących udział w programie, merytorycznej realizacji programu z
uczniami, wyjazdu na Szkołę Zielonych Pomysłów najaktywniejszej grupy uczestników.

Osiągnięcia programu:
• Nawiązanie partnerstwa z Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta i Gminy dla realizacji

zadania poŜytku publicznego; 
• Współpracę z instytucjami i podmiotami Gminy Krapkowice;
• Włączenie w program media lokalne i regionalne;
• ZaangaŜowanie 10 placówek edukacyjnych z terenu Gminy Krapkowice;
• Bezpośrednie włączenie w PEE 15 nauczycieli i 182 uczniów;
• Realizacja cyklu warsztatowo-szkoleniowego dla nauczycieli;
• Realizacja dwóch bloków tematycznych w formie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów;
• Przeprowadzenie trzech konkursów indywidualnych i jednego międzyszkolnego dla uczniów;
• Prezentację bloku ekologicznego związanego z PEE podczas Dni Krapkowic;
• Zaproszenie 42 najaktywniejszych uczestników programu na 5-dniową Szkołę Zielonych

Pomysłów do Kowar;
•  Publikacja materiałów edukacyjnych w prasie oraz transmisji w radio i telewizji Opole – w tym

konkursu prasowego i radiowego;
• Prowadzenie serwisu internetowego www.czystesrodowisko.org prezentującego przebieg PEE.

Czy ja dbam o środowisko?
Nasz fundacja została regionalnym partnerem Agro-Group” z Białegostoku koordynującym nowy
program edukacyjny kierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – nakierowany
na  zaplanowanie  przez  młodych  ludzi  programu  naprawczego  dla  własnej  szkoły  w  zakresie
oddziaływania na środowisko.

W jego ramach zorganizowaliśmy dwa seminaria dla nauczycieli informujące o zasadach i celach
programu 14 grudnia w Krapkowicach oraz 15 we Wrocławiu.

Prawie  50  nauczycieli  otrzymało  pakiety  materiałów  wraz  informacje  o  moŜliwości
przeprowadzenia audytu oceniającego, w których sferach moŜna bezkosztowo wprowadzić zasady
ekorozwoju w szkołach. W projekcie dla najciekawszych zgłoszeń przewidziano pulę grantów w



wysokości 1000zł na wprowadzanie zmian wynikłych z audytu. 

Ekoinnowator  –  zintegrowane  doradztwo  dla  rozwoju  cennych  przyrodniczo
obszarów wiejskich (model Doliny Baryczy)

Celem  projektu  było  przygotowanie  i  wdroŜenie  oferty  doradztwa  dla  rozwoju  cennych
przyrodniczo obszarów wiejskich w oparciu o zintegrowanie moŜliwości wykorzystania środków
pomocowych dla rozwoju cennych przyrodniczo obszarów wiejskich. Projekt realizowany był na
pilotaŜowym  obszarze  Doliny  Baryczy   -  jednym  z  przyrodniczo  najcenniejszych  w  Polsce
obszarów wiejskich.

Projekt realizowany był od grudnia 2004 do końca czerwca 2005, a jego najwaŜniejsze efekty to:
•  wydanie pakietu edukacyjno – informacyjnego „Ekoinnowator”  - moŜliwości rozwoju cennych

przyrodniczo obszarów wiejskich”,  skierowanego do rolników oraz  właścicieli  gospodarstw
rolnych  i  przedstawiający  moŜliwości  w  zakresie:  samoorganizacji  rolników,  w  tym  w
szczególności  wykorzystania moŜliwości  wsparcia dla tworzenia grup producentów rolnych;
przetwórstwa i  sprzedaŜy produktów rolnych w aspekcie tworzenia produktów lokalnych w
powiązaniu  z  walorami  przyrodniczymi;  agroturystyki  oraz usług  związanych  z turystyką  i
wypoczynkiem,  edukacją  przyrodniczą;  efektywnego  wykorzystania  środków  unijnych
przeznaczonych na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

• opracowanie  kilkunastu  studiów przypadku konkretnych  przedsięwzięć  w zakresie  tematyki
objętej pakietem informacyjnym; najciekawsze przykłady przedstawione zostały w powyŜszej
publikacji

• przeprowadzenie kilkunastu praktycznych warsztatów z zakresu: warsztaty terenowe “Program
rolnośrodowiskowe i Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych” dla doradców rolnych i rolników;
warsztaty  “Zielony  produkt  lokalny”;  oraz   warsztaty  “Efektywna  współpraca  -  grupy
producentów rolnych” z udziałem lokalnych producentów;  warsztaty “Agroturystyka i edukacja
ekologiczna w gospodarstwie rolnym” dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz osób
zainteresowanych rozwojem usług w zakresie turystyki przyrodniczej i tzw. „birdwatchingu”

W ramach projektu powstało równieŜ 5 modelowych planów rolnośrodowiskowych dla wybranych
gospodarstw rolnych (w efekcie których rolnicy złoŜyli wnioski o płatności rolnośrodowiskowe);
modelowe  rozwiązanie  wytwarzania  “zielonych  produktów  lokalnych”  dla  gospodarstw
decydujących się na podjęcie uprawy ziół w Dolinie Baryczy; plan działania grupy producentów jaj
kury zielononóŜki kuropatwianej współpracujących w ramach Stowarzyszenia “ZielononóŜka”; dla
jednego z gospodarstw agroturystycznych w Dolinie Baryczy  koncepcja rozwoju gospodarstwa
pod kątem usług w zakresie agroturystyki, usług związanych z turystyką i wypoczynkiem.

Projekt  sfinansowany został  ze środków  Granty BPW dla Organizacji  Pozarządowych Fundacji
„Fundusz Współpracy”. 



fot. Warsztaty  “Program rolnośrodowiskowe i Kodeks Dobrych
Praktyk  Rolniczych”. Dr  Zygmunt  Kącki  „przedstawia”
poszczególne  gatunki  traw  występujących  na  łąkach
kwalifikujących się do płatności rolnośrodowiskowych.

Ochrona  przyrody  i  zrównowaŜony  rozwój   –
kampania  informacyjna  dla  ludności  obszarów
wiejskich w krajach europy środkowej.

Celem projektu  jest  ukazanie  moŜliwości  wykorzystania
funduszy  europejskich  na  obszarach  wiejskich  na
konkretnych przykładach z krajów Europy Zachodniej, a
takŜe  analiza  i  promocja  doświadczeń  Lokalnych  Grup
Działania  (  LGD)  Programu Leader  +  w  powiązaniu  z
ochroną  przyrody.  Projekt  realizują  dwie  organizacje
polskie:  Stowarzyszenie  Ekologiczne  Eko-  Unia,

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju oraz dwie czeskie:  Arnika - Nature Conservation Program i
Partnerstvi - Environmental Partnership.

Projekt  realizowany jest od maja 2005, planowane zakończenie w maju 2006. W 2005 roku w
ramach projektu zrealizowano:

• Studia  obszarów  LGD (Case  Study).  Ich  celem było  zebranie  i  opracowanie  danych  oraz
przygotowanie ilustrowanych przykładów wykorzystania funduszy europejskich w krajach tzw.
Starej Europy. Wybrane zostały miejsca z doświadczeniami we współpracy LGD Leadera + na
terenach  cennych  przyrodniczo,  posiadających na swoim terenie  obszary europejskiej  Sieci
NATURA 2000. Opracowano studia obszarów dotyczące GórnołuŜyckiej Krainy Wrzosowisk i
Stawów (Niemcy- Saksonia), Wachau (Austria), Pielachtal (Austria) oraz Kyjovské Slovácko
(południowe  Morawy  -  Czechy).  

 -Wyjazdy studyjne ( Study Tours): w 2005 r. odbyły się 3 wyjazdy studyjne na tereny lokalnych
partnerstw LGD - w październiku 2005 r do Saksonii,  a w listopadzie 2005r. do Kyjovské-
Slovácke oraz do Wachau (Austria).  W wyjazdach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych grup
działania tworzonych na terenie całej Polski w ramach pilotaŜowego programu LEADER+, a
takŜe uczestnicy z Czech.

• Seminarium  „Współpraca  i  zrównowaŜony rozwój  w  działaniach  grup  typu  Leader  Polski
Południowo – Zachodniej. Sieć Natura 2000 a Program Leader+”, zorganizowane w dniu 15
grudnia  we  współpracy  z  Fundacją  „Zielona  Akcja”  dla  przedstawicieli  lokalnych  grup
działania, administracji samorządowej i władz ochrony przyrody z obszaru pd-zach Polski. 

• Powstanie strony  www.natura2000.pl o tematyce Natura 2000 i  rozwój  obszarów wiejskich,
prezentującej efekty projektu.

W ramach projektu  wydano  równieŜ  materiały  informacyjno-promocyjne  związane  z  tematyką
projektu,  w  tym  dokumentację  filmową  z  wyjazdów  studyjnych,  ulotki,  postery.

Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu PRINCE oraz ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  w ramach projektu
„Natura  procentuje  -  kampania  promująca  wykorzystania  lokalnego  partnerstwa  dla  ochrony



obszarów Natura 2000”

Fot.  Wizyta  studyjna  do  Walii,  Dyfi  Valley  -  spotkanie  w
ośrodku  informacji  w  rezerwacie  wydmowym  Ynys  Las
Dunes

Rozwój organizacji
W 2005 roku kontynuowaliśmy rozpoczęte w zeszłym roku
działania związane z rozwojem organizacji. W ramach tych
działań  cały  zespół  Dolnośląskiej  Fundacji  Ekorozwoju
uczestniczył w warsztatach nt. pracy w zespole, warsztatach

z zakresu zarządzania finansami. Przeprowadzony został audyt finansowy fundacji, a pod koniec
roku rozpoczęliśmy planowanie  zmierzające do wypracowania  strategii  działania na lata 2007-
2013. Realizacja tych działań moŜliwa była dzięki dotacji Fundacji Batorego w ramach programu
„Kuźnia”.

Europejski Dzień Bez Samochodu 2005

W roku 2005 obchody Europejskiego Dnia Bez Samochodu zostały rozłoŜone na kilka dni –
kampania trwała od 17 do 22 września. 

Za najwaŜniejsze osiągnięcia EDBS w 2005 roku moŜna bez wątpienia uznać darmową
komunikację zbiorową oraz zamknięte dwie ulice w centrum miasta. Oprócz tego dniom bez
samochodu towarzyszył szereg imprez:

Sierpień

Stworzono stronę poświęconą imprezie pod adresem www.eko.org.pl/edbs2005 oraz ogłoszono
konkursy w prasie i na sieci. Opublikowano tłumaczenia obcojęzycznych wydawnictw, zbierano
podpisy pod deklaracją oraz prowadzono serwis informacyjny.

15 wrzesień (czwartek) 

Happenieng uliczny: wolontariusze Fundacji przebrani w białe kombinezony i z maskami
przeciwpyłowymi na twarzy w samo południe na zakorkowanych ulicach Szczytnickiej i
Wyszyńskiego rozdawali kierowcom, rowerzystom, pasaŜerom MPK i przechodniom ulotki
reklamujące imprezę rowerową oraz darmową komunikację zbiorową.



17 wrzesień (sobota) 

Przejazd peletonu rowerzystów z pl. Wolności na Morskie Oko pod eskortą Policji oraz ratowników
drogowych z Fundacji „Szansa”. Trasa peletonu wiodła przez Ogród Botaniczny, który został
wyjątkowo otwarty dla rowerów tego dnia. Po przejeździe odbyła się impreza plenerowa pod
wzgórzem KilimandŜaro – a na niej m.in. znakowanie rowerów przez Policję, konkursy z
nagrodami, występ DJ'a bardzo.rower, prezentacja koncepcji tras rowerowych Wrocławia,
pozowanie do zdjęć, wyścig MTB. 

21 wrzesień (środa)

Happenieng - sztafeta rowerowa pt."Politycy nie trują" jeździła non-stop od godziny 6 rano do 17
po południu po pętli biegnącej w większości po wrocławskich ścieŜkach (pl. Solidarności –
Legnicka – Milenijna – Popowicka – Długa – Rybacka - pl. Solidarności, pl. Solidarności –
Legnicka – Zachodnia – Rybacka - pl. Solidarności). Zakładany dystans ogólny sztafety - 130
kilometrów (całkowita długość ścieŜek we Wrocławiu) został znacznie przekroczony. Spośród
zaproszonych stawili się m.in. dyrektor departamentu spraw społecznych UM Włodzimierz
Sidorowicz, wiceprezydent Sławomir Najnigier, Lech Janerka, prof. Stefan Kiedroń, Jacques
Dehue, Batrosz Wawryszuk oraz para holenderskich turystów, którzy specjalnie przejechali na
rowerach 1200 km z Veenendaal. Po przejechaniu pętli kaŜdy z uczestników został poproszony
wypełnienie ankiety.



22 wrzesień (czwartek)

Darmowa komunikacja miejska we Wrocławiu. Tego dnia wszyscy mogli jeździć autobusami i
tramwajami za darmo.
Zamknięto dla ruchu samochodowego dwie krótkie ulice w śródmieściu: Probusa i Poniatowskiego
(tramwaje jeździły na Poniatowskiego bez ograniczeń) i przeprowadzono pomiary hałasu oraz
zanieczyszczeń powietrza (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska). Na ulicy Probusa zorganizowana została konferencja prasowa na
zainscenizowanej przestrzeni ulicznej: rekwizyty domowe zostały ustawione na środku pustej i
cichej jezdni. Podczas konferencji ogłoszono m.in. zwycięzców konkursów na firmę i instytucję
najbardziej przyjazną zrównowaŜonej komunikacji oraz na najlepszy opis wycieczki rowerowej i
prace plastyczne w temacie „Szczęśliwe Ŝycie bez samochodu”. Nagrody zostały rozesłane pocztą.

Przez cały czas kampanii radio RAM nadawało dŜingiel reklamujący imprezę, jak równieŜ
zaprosiło organizatora na antenę. Ponadto organizatorzy pojawili się dwukrotnie w studio telewizji
TV4. Kampanii towarzyszyły takŜe artykuły prasowe i relacje w mediach. 

Pełna dokumentacja fotograficzna imprezy >> 
Więcej o projekcie: www.edbs2005.eko.org.pl

2. Projekt „Bez przekrętów z rowerzystami. Nadzór społeczny i przeciwdziałanie patologiom



w procesach programowania polityk transportowych miast” 

W październiku 2005 roku został rozpoczęty projekt „Bez przekrętów z rowerzystami. ...” 
prowadzony w ramach Programu Społeczeństwa Obywatelskiego Fundacji im. Stefana Batorego
„Organizacje straŜnicze – społeczna odpowiedzialność w Ŝyciu publicznym”. 

Na projekt składają się trzy moduły, z czego jeden z nich zakończył się w roku 2005. Była to
międzynarodowa konferencja p.t.: „Partnerstwo społeczne – problem czy korzyści?” zorganizowana
z partnerem z Berlina – Mobilocal 21. 

Celem konferencji było zaprezentowanie modeli współpracy i roli inicjatyw obywatelskich w
procesie kształtowania polityki transportowej miasta. Spektrum prezentowanych zagadnień
dotyczyło głównie ruchu rowerowego oraz mobilności w mieście. Zaproszeni partnerzy z Berlina,
Wrocławia i Krakowa przybliŜyli własne doświadczenia i rozwiązania związane z polityką
transportową miasta, ze szczególnym naciskiem na zrównowaŜoną komunikację rowerową i rolę
partnerstwa w procesie podejmowania decyzji.

Waga i innowacyjność naszego projektu zostały wysoko docenione takŜe przez Fundację
Współpracy Polsko-Niemieckiej, czego wyrazem jest dofinansowanie konferencji polsko-
niemieckiej pt. "Partnerzy społeczni - problem czy korzyści?" organizowanej w ramach projektu.

Konferencja odbyła się w Urzędzie Miejskim Wrocławia 9 grudnia 2005 roku i zgromadziła ok. 50
uczestników, w tym m.in. wiceprezydenta Sławomira Najnigiera, reprezentantów Zarządu Dróg i
Komunikacji, Biura Rozwoju Wrocławia, Rad Osiedli, organizacji pozarządowych, i innych. 

Więcej o konferencji: http://rowery.eko.org.pl/?site=news&id=57 

Pozostałe moduły projektu „Bez przekrętów z rowerzystami. ...” są w trakcie realizacji.
Więcej o projekcie: http://rowery.eko.org.pl/?site=article&id=217 

3. SilesiaVelo - Wrocławska Magistrala Rowerowa 

Na jesień 2005 roku wyznakowano przebiegające przez Gminę Wrocław dwa międzynarodowe
szlaki rowerowe – Rowerowy Szlak Odry oraz Eurovelo 9 (Szlak Bursztynowy). 
 



Projekt  Wrocławskiego  Magistrali  Rowerowej  Silesia  Velo  powstał  w  wyniku  rosnącego
zapotrzebowania  na  spójny   system  szlaków  rowerowych,  szczególnie  tych  o  znaczeniu
ponadregionalnym we Wrocławiu.  Miasto to znajduje się na przecięciu tych dwóch szlaków, a
dzięki  obecności  niezbędnej infrastruktury dostosowanej do obsługi ruchu turystycznego (lotnisko,
dworce, hotele, itp.) oraz mnogości atrakcji turystycznych spełnia wszelkie wymagania aby stać się
naturalnym węzłem komunikacyjnym dla ruchu turystycznego. 

Stworzenie systemu węzła komunikacyjnego polegało przede wszystkim na spójnym oznakowaniu
dwóch, kluczowych szlaków: międzynarodowego Eurovelo 9 oraz Rowerowego Szlaku Odry, w
taki  sposób,  aby  trasę  przejazdu  połączyć  z  udogodnieniami  oraz  atrakcjami  Wrocławia  dla
turystów.  Jednocześnie  system  szlaków  opatrzony  jest  spójnym  systemem  informacyjnym  na
terenie miasta Wrocław – w tym celu w kluczowych miejscach miasta zostały  ustawione tablice
informacyjne, które mają słuŜyć dobrej orientacji uŜytkownika, informacji o atrakcjach na szlaku
oraz promocji miasta.
Łącznie na terenie Wrocławia zostało oznakowanych ponad 90 km szlaków rowerowych: Szlak
Odry ponad 60 km,  a szlak Eurovelo 9 - ok.30 km.



Dzięki realizacji niniejszego zadania Wrocław realnie stał się centralnym oraz strategicznym
punktem przecięcia dla dwóch ponadregionalnych szlaków rowerowych, co w znaczny sposób
wpłynie na podniesienie rangi miasta jako węzła komunikacyjnego dla międzynarodowych szlaków
rowerowych (szlak Eurovelo). 

Artykuł w prasie wrocławskiej: http://rowery.eko.org.pl/?site=article&id=246 
Projekt został dofinansowany przez Gminę Wrocław.
Więcej o projekcie Eurovelo: http://rowery.eko.org.pl/?site=article&id=245 

“ ZIELONA BRAMA” - EKOLOGIA W  INTERNECIE

Rozwój projektu
Prezentowana  poniŜej  statystyka  odwiedzin  serwera  w  2005  wskazuje  na  utrzymywanie  się
tendencji  wzrostowej liczby odbiorców korzystających z wortalu ekologicznego “Zielona Brama”.

Statystyka odwiedzin
strony WWW



URL: http://www.eko.org.pl
Identyfikator:Zielona Brama

Właściciel strony:Zbigniew Mro Ŝek
Firma/organizacja:Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju

E-mail: admin@eko.wroc.pl
Przedział (dni: 1910) od: sobota, 07 października 2000, godz. 22:07:52

do: piątek, 30 grudnia 2005, godz. 10:02:25
Wygenerowana: piątek, 30 grudnia 2005, godz. 10:02:38

Nast. aktualizacja (najwcześniej): piątek, 30 grudnia 2005, godz. 10:09:18
Aktualny czas: piątek, 30 grudnia 2005, godz. 10:02:38

Podsumowanie:
Całkowita liczba odwiedzin:143898

Odwiedzin w latach: 2005 2004 2003 2002
31373 29892 27200 27237

Zmiana: +1481 +2692 -37 +3784

Odwiedzin w miesiącach: 2005-12 2005-11 2005-10 2005-09
2207 2829 2597 2375

Zmiana: -622 +232 +222 +329

Odwiedzin w dniach: 2005-12-30 2005-12-29 2005-12-28 2005-12-27
10 80 77 66

Zmiana: -70 +3 +11 +28
Wykluczanie adresów/domen:

Liczba wykluczonych odwiedzin:6225
Maska 195.116.86.8*: 6225

Wykluczanie przeładowań:
Liczba wykluczonych przeładowań: 21387

Dane ze skryptu Skryptu Weblizer Wersja 2.0, który zlicza odwiedziny na wszystkich witrynach i
stronach znajdujących się  na serwerze ekologicznym “Zielona Brama” wskazują,  Ŝe wizyty na
stornie  głównej  stanowią  tylko  niespełna  1/10  ogólnej  liczby  odwiedzin  na  serwerze,  która
osiągnęła w tym roku liczbę 357 329!



Dolnośląski serwer ekologiczny
• Strony internetowe organizacji.   
Serwer utrzymuje strony oraz publikacje organizacji i inicjatyw ekologicznych z Dolnego Śląska,
takich  jak:  Centrum  Prawa  Ekologicznego,  Dolnośląska  Fundacja  Ekorozwoju,  Federacja
Zielonych, Front Wyzwolenia Zwierząt,  Fundacja Karkonoska, Fundacja Kultury Ekologicznej,
Fundacja "Zielona Akcja",  Ośrodek Edukacji  Makrobiotycznej,  Polskie Towarzystwo Przyjaciół
Przyrody "proNatura", Stowarzyszenie Działań Ekologicznych, Stowarzyszenie “Semper Avaniti”,
Koalicja  "Rowerowy  Wrocław",  Zachodniosudeckie  Towarzystwo  Przyrodnicze,  Wrocławska
Grupa Chiropterologiczna;
W 2005 roku pojawiły się witryny: Stowarzyszenia na Rzecz ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy
Mściwojów,  Europejskiego  Stowarzyszeni  Ekologów,  Stowarzyszenia  ekologicznego  Eko-Unia,
Grup Partnerskich Polski południowo-zachodniej , Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków –
STOP, Klubu Miłośników Bocianów “CICONIA”,  i  Koalicji  na  Rzecz  Ruchu Rowerowego w
Legnicy.
Rozwój zasobów statycznych, wyłączając autonomiczne witryny wspomnianych wyŜej organizacji
zamknął się liczbą 40 nowych stron www z czego 21 z dotacji WFOŚ i GW powstałych w ramach
prowadzonej  przez Fundację  Witryna Koalicji  “Rowerowy Wrocław” (w której  skład  wchodzą
oprócz Fundacji: Polski Klub Ekologiczny i Dolnośląskie Towarzystwo Cyklistów).
• Konta pocztowe dla działaczy ekologicznych   
Grupa uŜytkowników bezpłatnych kont internetowych wzrosła w 2005 roku. do 439.
• Ekologiczne listy dyskusyjne   –
Liczba uŜywanych na serwerze list na koniec roku. wyniosła  79.
• Administracja i pomoc techniczna   
Nad bezawaryjnym działaniem serwera czuwał administrator, nadzorujący proces publikowania na
serwerze stron www., który udzielał równieŜ bezpłatnych konsultacji technicznych, posiadaczom
kont  pocztowych  i  www  oraz  administratorom  list  dyskusyjnych  oraz  dokonywał  wszelkich
niezbędnych instalacji i rekonfiguracji istniejącego oprogramowania;
• Modernizacja serwera oraz  integracja zasobów ekologicznych
W 2005 Fundacja  rozpoczęła  proces  integracji  zasobów zgromadzonych  na serwerze “Zielona
Brama”  z  zasobami  serwera  Most  prowadzanego  przez  Fundację  Wspierania  Inicjatyw
Ekologicznych z Krakowa, będącym w stosunku do Zielonej Bramy inicjatywą bliźniaczą. W tym
celu zakupiona została wysokiej klasy nowa jednostka centralna, wystarczająca do zapewnienia
obsługi zwiększonej ilości uŜytkowników. 

Dolnośląski Wortal Ekologiczny

• Dolnośląski serwis informacyjny   
Przez cały rok,  przy współpracy Fundacji Ekologicznej  “Zielonej Akcja” oraz Fundacji Kultury
Ekologicznej  Fundacja  prowadziła  ekologiczny  serwis internatowy,  składający  się  z  takich
elementów  jak  :katalog  dolnośląskich  organizacji  ekologicznych  (zawierający  47  ,
zweryfikowanych w 2004  wpisów), dolnośląski ekologiczny przegląd prasy, kalendarium imprez
ekologicznych,  dokumenty,  stanowiska,  opracowania,  (w  tym:  informator  o  stanie  środowiska
Wrocławia o objętości 218 str. www), katalog linków, system poleceń, 
W ciągu roku przekroczony został zakładany poziom 400 nowych informacji i odniesień do

artykułów prasowych opublikowanych w źródłach zewnętrznych.



• Serwisy tematyczne  
Lista bazujący na aktywności Fundacji, i innych organizacji serwisów przedstawia się następująco:
serwis Klubu Przyrodników, serwis edukacyjny bociany.pl, serwis agro-eko-info, serwis kur rasy
ZielononóŜki  Kuropatwianej,  serwis  ekojamark.pl,  serwis  odra.edukacja.pl,  serwis  ptaki.info.pl,
serwis  PCB-stop,  serwis  Czas  na Odrę  ,  serwis  prawny,  serwis  Fundusze Strukturalne,  serwis
“Poradnik Odpadowy”, serwis energetyczny “Cieplej”, Serwis Natura 2000 (składający się z trzech
segmentów: Natura 2000, Natura 2000 nad odrą i Dolnośląska Natura 2000).  
W  2005  roku  pojawiły  się  następujące  nowe  serwisy:  Serwis  rolnictwo.eko.org.pl,  Serwis
międzynarodowego  projektu  “Bocian”,  Serwis  projektu  “Czarna  Owca”,  Serwis  dolnośląskich
producentów  Ŝywności  ekologicznej  “Ekopaczka”,  Serwis  edukacji  ekologicznej  w  zakresie
recyklingu odpadów “Czyste środowisko”. 
Rozwój serwisów tematycznych prowadzonych przez Fundacje zamknął się liczbą 120 str. www (w
działach : ptaki info serwis edukacyjny, serwis o Natura2000).
• Baza dobrych praktyk wykorzystania funduszy UE  
Na serwisie dotyczacym funduszy strukturalny  (koalicjafs.org.pl), w ramach współpracy z Polska

Zielona Siecią powtała obszerna (50 opisów) baza projektów dobrych praktyk w zakresie

wykorzystania Funduszy Strukturalnych  przez organizacje pozarządowe w krajach Unii projektu,

dobranych pod kątem moŜliwości przeniesienia wybranych doświadczeń na grunt Polski.

Internetowe radio i telewizja
• “Ptasie Gawędy”  
Listę 52 audycji radiowych dostępnych na stronach projektu wzbogacił, zrealizowany cykl 21

nagrań “Ptasie Gawędy” z udziałem prof. Tadeusza Stawarczyka, Artura Adamskiego, Katarzyny

Karwat i Doroty Szulc Guziak.  Audycje, umieszczone zostały w internecie w postaci plików mp3,

w ramach obszernego serwisu “Ptaki.info”.

• EKO - pracownia wizji i dźwięku  
W 2005 roku Fundacja zorganizowała w swojej  siedzibie pracownie wizji  dźwięku posiadającą
otwartą formułę dla organizacji ekologicznych Dolnego Śląska. Na potrzeby pracowni zakupiony
został  odpowiedni  sprzęt  (profesjonalna  kamera  cyfrowa  ze  statywem  i  oprogramowanie  do
montaŜu filmów. 
Ponadto przeprowadzona została I sesja  wewnętrznego szkolenia z zakresu realizacji filmów na
potrzeby  publikacji  w  internecie,  prowadzona  przez  znanego  wrocławskiego  operatora  –Piotra
Niemcewicza, w którym wzięło udział 8 liderów Fundacji oraz Stowarzyszenia “Ekounia”.

Multimedialny interaktywny serwis miło śników ptaków “Wysokie Loty"

W 2005 roku zmodernizowany i rozbudowany został prowadzony przez Fundację od 2003 roku,

dedykowany  wszystkim  zainteresowanym  poznawaniem  gatunków  ptaków,  występujących  na

terenie  naszego  kraju,  zarówno  początkującym  obserwatorom,  jak  i  osobom  zajmujących  się

edukacją przyrodniczą dzieci i młodzieŜy, serwis www.ptaki.info.

Rekonstrukcja  poszła  w  kierunku wykorzystania  w nim nowatorskich  interaktywnych  narzędzi

edukacyjnych mający na celu zwiększenie aktywności dzieci i młodzieŜy (i ich wychowawców) w



zakresie samokształcenia i samodzielnej aktywności terenowej.

W serwisie znaleźć moŜna: 
• bazę  informacyjna,  zawierającą  opis  200  gatunków   wraz  ze  szczegółowym  danymi

dotyczącymi:  wyglądu,  zwyczajów,  siedlisk,  okresów  występowania  i  obserwacji  oraz

ilustracje, zdjęcia i nagrania ptasich głosów;

• dynamiczny  kalendarz  obserwacji  , wyposaŜony  w  podstawowe  wskazówki  obserwacyjne

dotyczące poszczególnych gatunków.

• Poradnik  “Vademecum  Podglądacza”  , będący  zbiorem  podstawowych  zasad  podglądania

ptaków, uzupełniony  o  oparty  na  oficjalnych  danych  WHO  materiał  dotyczący  zasad

prowadzenia zajęć terenowych w sytuacji pojawienia się na terenie Polski wirusa Ptasiej grypy

(które zdaniem specjalistów są bezpieczne i moŜliwe wbrew całej histerii medialnej rozpętanej

wokół tego tematu),

• bazę  terenowych  ścieŜek  edukacyjnych  oraz  interaktywny  zbiór  gotowych  scenariuszy  

edukacyjnych z moŜliwością dodawania recenzji oraz zdalnej publikacji własnych pomysłów

edukacyjnych,

• internetowe  gry  edukacyjne:  “Ptasie  memory”  i  “Ptasi  quiz”  ,  których  formuła  umoŜliwia

ponoszenie  wiedzy  o  ptakach  w  atrakcyjny  sposób  na  poziome  podstawowym  

i zaawansowanym, a adresatami są tutaj zarówno dzieci, jak i dorośli;



• krótkie filmy z Ŝycia ptaków, audycje radiowe mp3   “Ptasie gawędy”, zdjęcia i ptasią  poezję,

• przykłady działań ochronnych   oraz na bieŜąco aktualizowane  “Ptasie wieści”.

LEADER – partnerstwo człowieka i przyrody

W  drugiej  połowie  2005  roku  Dolnosląska  Fundacja  Ekorozwoju  we  współpracy  z

Stowarzyszeniem  Gmin  i  Powiatów  Doliny  Baryczy  oraz samorządami  8  gmin  rozpoczęła

realizację  projektu  w  ramach  działania  „2.7  PilotaŜowy  program  LEADER  +”  Sektorowego

Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i  Modernizacja Sektora śywnościowego oraz Rozwój

Obszarów Wiejskich. Działanie to skierowane jest na wspomaganie tworzenia na obszarach wiej-

skich  partnerstw  trójsektorowych,  tzw.  Lokalnych  Grup  Działania  na  rzecz  zrównowaŜonego

rozwoju wsi. Projekt realizowany jest na terenie ośmiu gmin z obszaru Doliny Baryczy, 5 dolno-

śląskich: Milicz, śmigród, Twardogóra, Krośnice i Cieszków oraz 3 wielkopolskie: Odolanów, z2-

dzice, Sośnie. Gminy te posiadają ten atut, iŜ w całości lub duŜej części ich terytoria znajdują się w

granicach ostoi  ptasiej  obszaru  Natura 2000.  A co  za tym idzie,  moŜliwe jest  stworzeniu zin-

tegrowanego  programu  rozwoju  lokalnego  w  oparciu  o  walory  przyrodniczo-kulturowe  tego

regionu. 

Barycz,  jest  to  prawy  dopływ  Odry,  płynie  środkiem  rozległej  doliny,  kilkadziesiąt

kilometrów na północ od Wrocławia. W średniowieczu jej płaskie i bagniste dno ludzie zaczęli

wykorzystywać dla zakładania stawów rybnych - liczne wówczas dni postne sprzyjały popytowi na

ryby. Obszary zajmowane przez stawy, łąki, pola uprawne i lasy zmieniały się  w zaleŜności od

sytuacji gospodarczo-politycznej, a takŜe czynników klimatycznych, zwłaszcza wielkości opadów.

Powstał unikalny, dynamiczny krajobraz, złoŜony z mozaiki stawów, pól uprawnych, łąk i lasów.

Dzięki temu przyroda w Dolinie Baryczy jest niezwykle bogata i  róŜnorodna, szczególnie inte-

resujący jest świat  ptaków, zarówno lęgowych, jak i przelotnych. Na tle sąsiadujących terenów

Wielkopolski i Dolnego Śląska, zdominowanych przez intensywne rolnictwo, ekosystemy Doliny

Baryczy wyróŜniają się wyjątkową róŜnorodnością. Ze względu na unikalne walory przyrodnicze,

milickie stawy zostały objęte konwencją  Ramsar, która chroni obszary wodno-błotne waŜne dla

ptaków,  oraz  przyjęte  do  światowej  sieci  „Living  Lakes”,  grupującej  jeziora  o  szczególnych

walorach przyrodniczych. 

W ramach projektu podjęto we współpracy z grupą ok. 40 lokalnych liderów działania na

rzecz stworzenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) oraz powołania

Lokalnej Grupy Działania jako fundacji o nazwie Fundacja „Doliny Baryczy”. W ramach realizacji

projektu zrealizowany został cykl spotkań informacyjnych dla społeczności lokalnej oraz proces

prac warsztatowych nad zapisami ZSROW – wizja i misja obszaru, cele, działania i zadania do



realizacji  w latach 2007 – 2008. Spotkania informacyjne oraz warsztaty organizowane były na

terenie kaŜdej z gmin, gdzie oprócz prac nad strategią dało to moŜliwość uczestnikom warsztatów

zapoznanie się z walorami przyrodniczo – kulturowymi całego obszaru realizacji projektu. Poznać

swój potencjał, który wykorzystany będzie jako podstawa zrównowaŜonego rozwoju regionu. 

Efektem prac lokalnych liderów z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego jest

min. koncepcja rozwoju szlaku konnego i kajakowego w Dolinie Baryczy oraz zawiązanie się grupy

pracującej nad rozwojem produktu lokalnego z tego terenu. Za najwaŜniejsze jednak uznać naleŜy

zbudowanie wśród lokalnych liderów poczucia toŜsamości regionalnej oraz wspólnej, partnerskiej,

aktywności na rzecz zrównowaŜonego rozwoju Doliny Baryczy. 

Projekt kontynuowany będzie równieŜ w 2006 roku. 



Łącznik branŜowy ds. Funduszy Strukturalnych.

Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska uzyskała prawo korzystania z funduszy

strukturalnych. Aby pomóc trzeciemu sektorowi w przygotowaniu się do skorzystanie ze środków

europejskich Przedstawicielstwo Polskich Organizacji  Pozarządowych Brukseli  wraz z Fundacją

Batorego  zainicjowało  w  2002  roku  tworzenie  sieci  łączników  -  specjalistów  ds.  funduszy

europejskich.  W  procesie  rekrutacji  wybrano  po  dwóch  Łączników  regionalnych  oraz  trzech

Łączników  branŜowych  z  dziedziny  ekologii  i  rolnictwa.

Łącznicy mają pomagać organizacją pozarządowym w tym, aby w sposób najbardziej kompetentny

i  aktywny  uczestniczyły  one  w  procesach  związanych  z  przyjęciem  przez  Polskę  funduszy

strukturalnych. 

Rok  2005  był  kolejnym  rokiem  pełnienia  funkcji  Łącznika  branŜowy  ds.  Funduszy

Strukturalnych przez Pawła Antoniewicza współpracownika Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju. W

ramach  działalności  zrealizowane  zostały,  między  innymi,  następujące  działania:  na  stronach

internetowych Koalicji  Pozarządowych Organizacji  Ekologicznych na rzecz Funduszy Unijnych

(www.koalicjafs.org.pl)  realizowany  serwis  informacyjny  „Łącznik  branŜowy  ds.  ochrony

środowiska”,  oraz  w  ramach  projektu  Polskiej  Zielonej  Sieci  „Fundusze  dla  zrównowaŜonego

rozwoju” prowadził punkt doradczy dla organizacji pozarządowych z terenu całego kraju mających

w celach statutowych lub kierujących się w swojej działalności zasadą zrównowaŜonego rozwoju

oraz organizacji zaangaŜowanych w tworzenie Lokalnych Grup Działania w programie LEADER +.

Osoba  pełniąca  funkcje  łącznika  jest  jednocześnie  członkiem  dolnośląskiej  grupy

specjalistów  EURO-NGO.  W  ramach  działalności  tej  grupy  prowadzone  były,  równieŜ  dla

organizacji ekologicznych, działania o charakterze informacyjnym, konsultacyjnym i doradczym.

Aktywizacja społeczności lokalnej - „Aktywni z polotem”

Od kwietnia do lipca 2005 roku ze środków Funduszu Partnerstwa realizowany był projekt

„Aktywni  z  polotem”  skierowany  do  osób  z  terenu  Doliny  Baryczy  prowadzących  lub

zainteresowanych prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego. 

Głównymi celami projektu było:

- Aktywizacja  społeczności  lokalnej  i  samorządu  wokół  idei  ochrony  walorów

przyrodniczych Doliny Baryczy (ostoja ptasia Natury 2000) i uczynienie z tych walorów

podstawy działania grupy partnerskiej, 

- Stworzenie modelowego systemu szkoleń „bird watchingu”, który będzie później wdraŜany



ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- Aktywizacja społeczności lokalnej i wskazanie moŜliwości uzyskania dodatkowego źródła

dochodu w oparciu o walory przyrodnicze,

W ramach  projektu  zrealizowano  cykl  2  spotkań  szkoleniowo  –  warsztatowych  (MoŜliwości

rozwoju turystyki przyrodniczej w Dolinie Baryczy”, „Ptasie bogactwo Doliny Baryczy – szansą na

nowe  usługi  turystyczne  i  dodatkowy  dochód  dla  gospodarstwa”)  oraz  jednego  warsztatu

terenowego. W cyklu szkoleniowo – warsztatowym udział wzięło 13 agroturystów.

W ramach projektu podjęto prace nad wypracowaniem koncepcji promocji i dalszego rozwoju usług

z zakresu turystyki przyrodniczej. Pierwszym krokiem było podjęcie rozmów z urzędami gmin, z

terenu  realizacji  projektu,  na  temat  umieszczenia  na  ich  stronach  informacji  o  nowej  ofercie

gospodarstw agroturysycznych, które brały udział w projekcie. Jednocześnie podjęto rozmowy z

Parkiem Krajobrazowym oraz urzędami gmin, aby w ramach infrastruktury informacyjnej (tablice

informacyjne na szlaku rowerowym) pojawiła się informacja o przeszkolonych w ramach projektu

przewodnikach.

Realizacja  projektu pokazała,  Ŝe wśród osób prowadzących działalność  agroturystyczną

istnieje  potrzeba  rozwoju  oferty  usługowej  w  oparciu  o  potencjał  przyrodniczy  Doliny

Baryczy.


