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EKOLOGICZNEJ!
Salony Prasowe Ruch, Saloniki Kolpo-
rtera i EMPiKi a tak¿e:

Ebola, Floriañska 13;
G³ówna Ksiêgarnia Naukowa, Podwa-
le 6 (2 salony!); Kawiarnia Naukowa,
Jabuba 31; Ksiêgarnia Amerykañska
Massolit Books & Cafe, Felicjanek 4
(róg Smoleñsk); Sklep ekologiczny,
Królewska 57, Zamenhofa 1; Tania
ksi¹¿ka w przejœciu pod dworcem
PKP; Towarzystwo dla Natury
i Cz³owieka, Okopowa 6/14;
ODE „Zród³a", Próchnika 1/301; Re-
gionalny Oœrodek Edukacji Ekologi-
cznej, Nowa 11/13;
Piotrek tel . 0 -15/ 832-27-42;

Wa³brzyski Od-
dzia³ Pracowni na rzecz Wszystkich
Istot, Wojska Polskiego 2/1;
Firma „Zdrowie", SDH UNIVERSAM,
Szosa Che³miñska 19/21;

„Infoszop", £otewska 11;
Ksiêgarnia Fundacji Pomocy Biblio-
tekom Polskim, Marsza³kowska róg
Ho¿ej; Melon (dawniej Mata Hari),
Nowy Swiat 52/2;Sklep wegetaria-
ñski ,,¯ó³ty Cesarz’’, ul. Bruna 34 (od
Rakowieckiej), ,,Czarna Emilka” Cen-
trum Inicjatyw Spo.ecznych ul. Emilii
Plater 15 Bar Wegetaria-
ñski „Vega", Sukiennice 1/2.

Internet - a ta-
k¿e: Biblioteka Wojewó-
dzka, Kiliñskiego 16; Przy-
stanek Alaska; Biblio-
teka Œl¹ska, Pl. Rady Europy 1;

Biblioteka Ekologiczna ROEE,
Lubicz 46; Biblioteka Jagielloñska,
Mickiewicza 22; Instytut Ochrony
Przyrody – Biblioteka, Al. Mickie-
wicza 33; Kawiarnia Naukowa, Ja-
kuba 29-31; Miejska Biblioteka Publ.
i Czytelnia, Rajska 1; Biblio-
teka G³ówna UMCS, Radziszewskiego
11; Biblioteka Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego, Szopena 27;
Biblioteka Uniwersytecka, Matejki
34/38; ODE „�ród³a", Próchnika
1/301; S¹decka biblio-
teka publiczna, Franciszkañska 11;

S.E.K. V.A., Grunwaldzka
23a/2; Biblioteka Uniwer-
sytetu Opolskiego, Akade-
mia Rolnicza – Biblioteka G³ówna,
Witosa 45; Biblioteka Uniwersytecka,
Ratajczaka 38/ 40; Biblioteka Wol-

noœciow@ przy squacie „Rozbrat", Pu-
³askiego 21a; Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej – Biblioteka
Ekologiczna, Koœciuszki 79;

Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej; Politechni-
ka Rzeszowska – Biblioteka G³ówna,
M. Curie Sklodowskiej 8/2;
Uniwersytet Gdanski - Biblioteka G³ó-
wna, Armii Krajowej 110;

. Biblioteka Ekologiczna, Por-
towa 3; Ksi¹¿nica Pomor-
ska, Podgórna 15/16;
Biblioteka Publiczna, Niepodle-
g³oœci 16; Biblioteka G³ów-na
UMK, Gagarina 13; Bi-
blioteka Uniwersytecka, Dobra 56/
66; Biblioteka Narodowa, Al. Niepo-
dleg³oœci 213; Biblioteka Publiczna
M. St. Warszawy, Koszykowa 26; „Info-
szop", Lotewska 11; Bi-
blioteka Uniwersytecka, Szajnochy
10.

Prosimy wype³niæ przekaz, wpisuj¹c
numer i nazwê konta podanego
w stopce. Na odwrocie œrodkowego
odcinka blankietu prosimy zazna-
czyæ, ¿e wp³ata dotyczy prenumeraty
ZB „od... do..." wraz z iloœci¹ egz.

„Zielone Brygady. Pi-
smo ekologów" kosztuje w

5 z³/szt. (w tym koszt wysy³ki
na terenie kraju).
Jeœli zale¿y Wam na czasie, prosimy
o listown¹ informacj¹ o wp³acie – od-
cinek „dla posiadacza rachunku" wê-
druje do nas o wiele d³u¿ej i mo¿e
opóŸniæ realizacjê prenumeraty o
miesi¹c. Przy wiêkszych zamówie-
niach istnieje mo¿liwoœæ dalszych
zni¿ek. Prosimy o pomoc w kolpor-
ta¿u naszych wydawnictw!
Sugerujemy podjêcie dzia³añ celem
zapewnienia sobie i innym bezp³at-
nego dostêpu do naszych wydaw-
nictw. Mo¿na np. zwróciæ siê do pobli-
skiej biblioteki o prenumeratê na-
szych publikacji, do w³adz oœwiato-
wych lub funduszy ochrony œrodo-
wiska (gminnych, wojewódzkich etc.)
o pokrycie kosztów lub dofinanso-
wanie prenumeraty pisma, chocia¿-
by dla szkó³, bibliotek. Pomo¿ecie
w ten sposób sobie i nam. Dokonuj¹c
wp³at na nasze konto, zaznaczajcie,
za co p³acicie. Wp³aty nie opisane bê-
dziemy traktowaæ jako dotacje! Sta-
rych numerów redakcja zwykle nie
posiada, wiec nie plaæcie za nie bez
uzgodnienia.

Nadsy³ajcie zapowiedzi planowanych
„imprez" oraz opisów tych, które siê
odby³y. Czekamy na oryginalne
informacje i teksty (o lokalnych pro-
blemach, prezentacje grup i dzia³añ
proekologicznych, „filozoficzne" i in-
ne).

zaznaczaj¹c je¿eli
chcecie, aby wasz materia³ czy adres
pozosta³ tylko do wiadomoœci reda-
kcji! Wydawnictwo zastrzega sobie
mo¿liwoœæ druku przekazanego ma-
teria³u na ³amach dowolnej swej pu-
blikacji papierowej czy elektroni-
cznej, skróty, redakcje, nadanie w³a-
snego tytu³u lub sródtytu³ów itd. z za-
chowaniem praw autorskich (nie p³a-
cimy honorariów autorskich).
Materia³ów nie zamówionych nie
zwracamy!!!

Nie poœredniczymy te¿ w ko-
respondencji z autorami publikowa-
nych tekstów.
Grafikê oraz teksty mo¿na przekazy-
waæ internetem lub na dyskietkach.
Gwarantujemy zwrot dyskietki nieza-
le¿nie, czy materia³ by³ zamówiony
czy nie!!!
Przesy³ajcie tak¿e w³asne wydawnic-
twa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjêcia
oraz wycinki z prasy, zw³aszcza lokal-
nej.
Przedruki z naszych wydawnictw s¹
mile widziane (o ile w konkretnym
przypadku nie zaznaczono inaczej),
pod warunkiem podania Ÿród³a i na-
des³ania 1 egz. publikacji z przedru-
kiem. Prosimy o nadsy³anie wszel-
kich wzmianek o ZB!
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Miesiêcznik
prenu-

meracie

ZB s³u¿¹ wymianie informacji i po-
gl¹dów miêdzy „firmami" szeroko
pojêtej ekologii, bez ¿adnych for-
malnych zale¿noœci, bez ambicji
do tworzenia wokó³ siebie „cen-
trum", integrowania i unifiko-
wania ruchu ekologicznego.
Autorzy reprezentuj¹ swe w³asne
pogl¹dy a nie pogl¹dy redakcji
i bior¹ odpowiedzialnoœæ za przy-
taczane informacje!

Zaznaczajcie, czy materia³ by³
wysy³any do innych redakcji, pod-
pisujcie swe listy, teksty i grafiki,
tak¿e adresem,

Nie gwarantujemy od-
powiedzi na listy bez zaadresowa-
nej koperty zwrotnej ze znacz-
kiem!!!

Je¿eli sam o sobie nie napiszesz -
nikt o Tobie nie napisze!
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Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam, choæ stara siê sprawdzaæ ich rzetelnoœæ


