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, 64 s. A5 + kolorowa ok³adka, 1 z³: Gry globalne czy lokalne; Gospodarka rynkowa bez kapitalizmu; Gie³dowy rezonans;
Mo¿na inaczej ¿yæ i pracowaæ – gdzieœ ju¿ to robi¹; Rok 501; Warsztat gry na bêbnach dla kobiet – rytmy ziemi; Kontra; Ekonomia bez
ekonomisty; Artyku³ nt naszego od¿ywiania siê. Ideologiczny spór o miêso; Szaleñstwa jesiennej pogody i eksterminacja topoli; Masala;
Wnioski do strategii trwa³ego rozwoju (sustainable development) Polski; Kilka uwag o stosunkach p³ci w póŸnej nowoczesnoœci; Autobus;
Trilogia vegana; Stop the police brutality 2002; Zmar³ pacyfistyczny jezuita.

, 40 s. A4 + kolorowa ok³adka, 5 z³: Puszcza Bia³owieska – dziedzictwo Polski i Europy zagro¿one; Alert: Puszcza Bia³o-
wieska; Gruntowy wymiennik ciep³a; Manifesta; Zatrudniê wegetariankê(-ina) do pracy w Cafe Barku; Nowy adres IUCN w Warszawie; Regio-
nalna Epoka w Internecie; Wolontariat Europejski EVS; Powrót Zwrotnej Butelki; Spo³eczny punkt konsultacyjny w zakresie planowania
gospodarki odpadami w gminie, powiecie i regionie (zwi¹zku komunalnym); Co to s¹ ,,Ekospotkania”; Cz³owiek i spo³eczeñstwo; Nie damy
siê zasypaæ kopalni w Ma³ej Kamienicy!; Izrael grabi zasoby wodne Palestyny; Francuscy dziennikarze zatrzymani przez FSB za odkrycie
œmietnika j¹drowego; O regionalnym programie gospodarki odpadami w Koszalinie; Kopalnie – z³o konieczne?; ¯ak; Zagro¿enia dla
œrodowiska przyrodniczego i ludnoœci gminy Stara Kamienica wynikaj¹ce z planowanego za³o¿enia kopalni odkrywkowej; Raport z Pucka;
Anio³owie Izabeli Bilskiej; Aniela Majcher: ; Anny Kalinowskiej wybór na nowe stulecie;
Wêdrowiec; Frustracja. M³odzi o nowym wspania³ym œwiecie; Ekologiczne aspekty konwersji energii w Koszalinie; Recykling osobisty; Ab-
surd; Memento dla samolubów i ,,olewaczy”; Miejsce cz³owieka w hierarchii wspó³czesnych ,,wartoœci ekologicznych”; W poszukiwaniu
cz³owieka; Wielmo¿ne plugastwo; O samorz¹dnoœci; ABWera straszy; Dzielnicowi wizytuj¹ – Polska krajem policyjnym; Wabiki na Bagnach
Biebrzañskich; Pieni¹dze utopione w zaporach; Obszary NATURA 2000 w dolinie Odry; Adwokaci przyrody z ksiêgi drugiej; Powycieczkowe
refleksje; Edukacja ekologiczna to podstawa – rozmowa z Krystyn¹ Bonenberg; Plan Puebla Panama; Ekwador – bez komentarza. 5 PLN

, 40 s. A4 + kolorowa ok³adka, 5 z³: W obronie przyrody Popradzkiego Parku Narodowego!; Centrum Ochrony Terenów Gór-
skich; Apel ws. wilka w krajach karpackich; Apel ws. zasad prowadzenia gospodarki leœnej w Karpatach w zakresie zapobie-
gania powodziom; List do ministra ws. kolejki na Kasprowy Wierch; Pilsko rezerwatem przyrody, nie lunaparkiem!; Uszanujmy dziedzictwo
Karkonoszy; ¯yj i pozwól ¿yæ innym; ,,Zielony Paradygmat”; Empatia; Powróci³ ,,Przyjaciel Ziemi”; Ido – potomek Esperanta; Schroniska dla
zwierz¹t; Dzikimi rzekami litewskimi; Wspólnota Fundacji Findhorn ma 40 lat!; Trochê faktów o Wspólnocie Fundacji Findhorn; Hotel dla
zwierz¹t ,,Dalmat”; Ekologiczna Grupa Interwencyjna; Wieczna Treblinka; Feliks Koneczny, postaæ bardzo niewygodna; Aleksandra Zió³-
kowska-Boehm ; Wegetarianom, przeciwnikom ogrodów zoologicznych i kotofilom pod rozwagê; Kontekst historyczny
obecnego ekologizmu; Zwierzêta mówi¹; Hierarchia; Szczyty ekologiczne, bardzo pobo¿ne; Pokochajcie czwart¹ w³adzê; 75 lat Ligi Ochrony
Przyrody; Lokalna Ekonomia Twórczej Samopomocy; Pozwolono im zabijaæ; Ratujmy niedŸwiedzie!!!; Z ¿ycia zwierz¹t i ludzi; W obliczu za-
g³ady; Co zrobiæ z bobrami.

, 40 s. A4 + kolorowa ok³adka, 5 z³: M³odzi ekolodzy; Jak wychowaæ przysz³ych ekologów; NLP – Edukacja bardziej eko-
logiczna; Jest wojna; Centrum Ekologicznych Technologii ,,Sunflower Farm”; Chris Maser ; Europejczycy chc¹ wiêcej lasów
pod ochron¹; Leœnictwo przysz³oœci; Wojny o energiê; Urzêdas; Chemia i ekologia; Czym jest w swej istocie eko-kosmologia; 10 lat ,,

; Ekologiczne wartoœci; Nowatorskie kierunki w ochronie przyrody a m¹droœæ staro¿ytna; Jesteœmy w stanie wojny; Wszystkie lasy
pañstwowe w Polsce zamierzaj¹ posiadaæ certyfikat dobrej gospodarki leœnej FSC; Publiczna informacja o ocenie certyfikacyjnej gospo-
darki leœnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Kroœnie; Rola regionalnych i lokalnych strategii rozwoju zrównowa¿onego w d¹¿eniu
do Unii Europejskiej.

, 40 s. A4 + kolorowa ok³adka, 5 z³: Wyt³aczarka olejowa pana Karola; czyli jak walczyæ o Ziemiê;
,, zaprasza do wspó³pracy; ABC globalizacji; Eko-filozofia w koncepcji prof. Henryka Skolimowskiego; Podstawy koncepcji
filozoficznej prof. Henryka Skolimowskiego – próby okreœlenia osobowoœci; Œrodowisko i poszerzenie UE: fortuna i wyzwanie dla UE; Wsi¹œæ
do poci¹gu...; Walka o przetrwanie rolników; ,,G³osowaæ na jakoœæ. Tak dla polskich rolników”; Europejscy rolnicy popieraj¹ rolników z
Polski; Stanowisko: Miêdzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) a Unia Europejska; Trzecie doroczne spotkanie Miê-
dzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi; Bez jaskó³ki dymówki ( ) do Unii nie wchodzê; Zmienianie Unii Euro-
pejskiej od œrodka – b³êdne przekonanie czy prawda; Rolnictwo ekologiczne szansa dla wsi w kontekœcie akcesji do UE; Szanse i zagro¿enia
nie tylko polskiej wsi – rozmowa z Les³awem Michnowskim, prezesem Klubu Twórców Ekorozwoju; Jakie zagro¿enie dla przyrody niesie po-
wiêkszanie gospodarstw rolnych i intensyfikacja produkcji roœlinnej, czyli przyjmowanie wzorców z UE; Kto zatrzyma Smithfielda; Smith-
field atakuje; Urlop u ekorolników; W Londynie mieszkaj¹ nie tylko Polacy; Refleksje w obliczu kapitaklizmu.

, 40 s. A4 + kolorowa ok³adka, 5 z³: Bomba ekologiczna w Ko³baczu; Fotograficzny apel; II Zlot Obywateli Rzeczpospolitej
Ptasiej w S³oñsku 5.7.2003; Jak¹ masz rodzinê panie bocianie?; Jednoœæ jedynego Boga; Jeszcze raz ,,SS-System”; Kasztanowce i ich
wrogowie; Kwiaty w œciekach, czyli informacji parê o oczyszczalni ogrodowej; Ma³a globalizacja; O ,,spo³eczn¹” kampaniê ekoedukacyjn¹
TVP; O miêdzynarodow¹ budowê informacyjnych podstaw trwa³ego rozwoju; Ochrona przyrody zbyt skomplikowana dla Ministerstwa; Po-
nad chciwoœci¹ i niedostatkiem; Poszukujemy wolontariuszy!; Presti¿owy tytu³ ,,Dobroczyñcy przyrody” przyznany!, Reklama w ZB – dla-
czego TAK?!?; Ruch ekologiczny z dobrej strony...; Sprz¹tamy Mazury; Staro¿ytnoœæ a ekologia; Œwiatowy dzieñ dzia³añ przeciwko spalaniu
odpadów 14.7.2003; Votum nieufnoœci – apel organizacji ekologicznych o odwo³anie prof. Ewy Symonides ze stanowiska G³ównego
Konserwatora Przyrody; W œwietle prawa niewinni; Wykorzystanie roœlin do ochrony upraw rolniczych i sadowniczych przed chorobami i
szkodnikami; Zatruj¹ najwiêkszy w Europie rezerwat ¿urawi; Ziemia z nieba. Portret planety u progu XXI wieku. Yann Arthus-Bertrand –
wystawa fotografii; Zmiany w prawie ekologicznym.

, 40 s. A4 + kolorowa ok³adka, 5 z³: Czy ? W obronie antypedagogiki; Czy region œrodkowej Wis³y
bêdzie siê rozwijaæ dziêki przyrodzie? Delfiny w Navy; Dolina Noteci zagro¿ona; Ekosystem leœny wartoœci¹ cz³owieka; Energia genetycznie
modyfikowana – ziarno zniszczenia dla polskiej wsi; Jak to siê robi w Kalifornii...; Ken Balcomb, Navy i wieloryby; Konflikt sieci; Ksi¹¿ka
o Naturze 2000; Lasy pó³nocnej Kalifornii; Motyle i chwasty; Nie dla kolejnego kamienio³omu w Rybnicy Leœnej k. Wa³brzycha czyli ile mo¿na
pomieœciæ kamienio³omów w pobli¿u Parku Krajobrazowego Sudety Wa³brzyskie; Niespokojna Bezmiechowa; Nowoœæ: Film ;
Nowy pomys³ Busha; O przebiegu Via Baltica przes¹dzi strategiczna ocena oddzia³ywania na œrodowisko; Organizacje pozarz¹dowe w pro-
cesie ,,Œrodowisko dla Europy” po V Konferencji Ministrów w Kijowie; Polska bez pastwisk; Przed wojn¹; S³owacko-polskie góry; Stanowisko
TNZ ws. budowy drogi ekspresowej S-1; Transport reaktora atomowego; Wielka Racza (chwilowo) uratowana!; WWF doradza rolnikom gos-
podaruj¹cym w dolinie Odry jak u¿ytkowaæ grunty na obszarach zalewowych; Z ziemi Indian (i nie tylko).

, 40 s. A4 + kolorowa ok³adka, 5 z³: reaktywacja; Disney i PETA; Doœwiadczenia na zwierzêtach; Ochrona przy-
rody; Administracja Busha bierze na muszkê Greenpeace – wyœlij list do G. W. Busha!; Konkurs ,,Zielona butelka”; Czyn roku na rzecz ochrony
lasów 2002; Banki czasu. Klucz do uruchamiania ludzkiej aktywnoœci nakierowanej na pomoc innym jak zamieniæ worek bez dna w efekt do-
mina; Polityka ekologiczna a zatrudnienie; Program Edukacyjny ,,Bocian”; Chroñmy ostatnie puszcze Europy zanim bêdzie za póŸno!; Pe-
tycja przedstawicieli œrodowisk naukowych ws. ochrony lasów w Europie; Czy uda siê przywróciæ lasom Polski zachodniej nadrzewnego gry-
zonia – popielicê; Rifkina – wydawca poszukiwany!; Powtarzaj¹ca siê historia; Szambowozem do Unii; Ewangelia dla miêso¿erców;
Czas odlotu (filozofia spo³eczna); Listy do Spo³eczeñstwa Nowej Ery (25). Ewolucja Zielonych; RAJD po Parku Krajobrazowym odwo³any!

, 80 s. A4 + kolorowa ok³adka, 10 z³: Przebudziæ siê do cudownego œwiata!; SOS! Radioaktywne zagro¿enie; Pu-
sty dzban Salomona; Matriarchat na po³udniu Meksyku; Ekologiczne Parki Przemys³owe; Kiedy biznes mo¿e byæ etyczny; Trochê o pi¹tym;
Globalizm a epoka postglobalistyczna (cz. 1); Zasadzka w wê¿owym gnieŸdzie; Globalizacja a preferencje zbiorowe; Jose Bove – wspó³czes-
ny bohater; Spo³eczne aikido – wstêp; Raport z g³êbi paradoksu; ,,Miasto-ogród 2004”. Projekt dzia³añ dla zieleni Krakowa realizowany od
1995; Uwolnijmy ksi¹¿ki! Bookcrossing; Kultura masowa: Niszcz wszystko i pozwól niszczyæ innym!; Czy sztuce brakuje empatii; Stempowski
czyli raj utracony; Projekty nagrodzone w konkursie ,,Bieda i œrodowisko naturalne” 2004; Powracaj¹ca fala œmieci; Stanowisko krakowskich
organizacji ekologicznych ws. projektu budowy spalarni odpadów i podatku odpadowego; Psalm o stworzeniu Jury; Jak W¹sid³o wilczy-
d³owa³; Zabiæ ¿ubra; Biebrza zim¹; Ekologia g³êboka, czyli nie wiadomo co, nie wiadomo o czym, nie wiadomo po co; Bierzmy przyk³ad
z Austrii; Wakacyjny wysyp nielegalnych cyrków; Ekologia po œl¹sku; Centrum Interwencji Przyrodniczej; Chcemy wiêkszej ochrony Puszczy;
Ochrona Bagien Krêpskich; Ratujmy kasztanowca pospolitego; Ratujmy Park Jurajski!; Perspektywy rozwoju ochrony przyrody w woj. lu-
buskim; Leœny Kompleks Promocyjny ,,Bory Lubuskie'”'; Genetyczny koszmar; Wniosek formalny ws. gnojowicy; Na ekologicznych œcie¿kach
i rozdro¿ach; Wyprostowaæ, obwa³owaæ, przegrodziæ!; Komentarz do artyku³u ; Ekospo-
³eczna pomoc PCK w Krakowie; Apel paryski; Gie³da zwierz¹t w Falenicy; Czworono¿ni inwalidzi; Nowy projekt przepisów dotycz¹cych psów;
Syndrom Auschwitz.

, 80 s. A4 + kolorowa ok³adka, 10 z³: dzieciakom; Koncepcja programu Podstawowej Szko³y
Waldorfskiej w Krakowie; Pierwsze demokratyczne przedszkole w Polsce; Miejsce i rola przedszkola w edukacji ekologicznej dzieci; Leœne
wyprawy przedszkolaków; Ziemia – planeta, na której ¿yjemy. Ekosystem ³¹ka – æwieræland ekologiczny. Scenariusz przebiegu uroczystoœci;
Z ekologi¹ na ty; Ekologia dla najm³odszych; – Clara-
val; Stany Zjednoczone jako HIPC. Jak biedni op³acaj¹ bogatych. Raport Jubilee Research z New Economic Foundation; Globalizm a epoka
postglobalistyczna (cz. 2); Reforma procesu globalizacji; Represje po G8; Zmiana klimatu a wybory europejskie; Klimat na neokolonializm;
Pieni¹dz wolny od inflacji i odsetek; W przygotowaniu: ekonomia i ekologia; Nowy wspania³y œwiat, czy stechnicyzowana pustynia barba-
rzyñców; Hemaya – uratowaæ Synaj; Segregacja odpadów w Krakowie; VI Miêdzynarodowy Spis Bociana Bia³ego; Puszczyk. Spotka³a baba
biologa; Jak W¹sid³ê na Bukowinie omal nie ze¿ar³o; Cz³owiek i las; Kostrzyn nad Odr¹ – spotkanie kultur, spotkanie kultury i natury; Pie-
mont: fabryka kultury; Warszawski ,,Dzieñ Ziemi” 2004; Hipokryzja ekologiczna; Rozstrzygniecie konkursu ,,Moje gospodarstwo ekologicz-
ne jako element zrównowa¿onego rozwoju wsi”; Wspania³a fasola; Ochrona przyrody przyniesie rolnikom konkretne korzyœci; Era zwisme-
na; Spo³eczeñstwo na drodze przemian; Technologia dla demokratycznego spo³eczeñstwa; Turystyka i region.

, 40 s. A4 + kolorowa ok³adka, 5 z³: W cieniu spalonego lasu; Filozofia potrzebna jak tlen; Dok¹d zmierzamy; Piêæ szkó³
ekofilozofii; Globalizm a epoka postglobalistyczna (cz. 3); Prowadzi³ nas los; Alarm czy zmierzamy do kompromitacji;

; – konkurs; Ogólnopolski konkurs ,,Dbaj o œwiat”; ,,M¹droœæ natury” – konkurs plastyczny; Miasta wolne od sa-
mochodów; Strefy wolne od GMO; Jaka przysz³oœæ czeka polsk¹ wieœ i polskich konsumentów; Napromieniowanie ¿ywnoœci i europejskie
fermy rodzinne; Napromieniowanie ¿ywnoœci nie oznacza bezpiecznej ¿ywnoœci; Smithfield Foods – profil korporacji; Czy wiesz sk¹d pocho-
dzi miêso, które spo¿ywasz; Apel ws. wielkoprzemys³owych ferm w Polsce; Konferencja ,,Karpaty i inne Euroregiony – postawy psycho-
logiczne wobec ochrony œrodowiska”; Konferencja ,,Rolnictwo wolne od technologii genowej w rozszerzonej Europie wspó³praca ponad
granicami”.

Pierwszy rok ¿ycia dziecka. Poradnik m³odej mamy
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wydawnictwo zielone brygady oferuje

Ma³gorzata Grodziñska-Jurczak, Agata Bartosiewicz,
Wyd. I, Kraków 2002, ISBN 83-87331-40-6, 32

kolorowe s. A4 w kszta³cie kosza na œmieci, kolorowa, foliowana ok³adka,
ilustracje, 10 z³. Jest to zestaw oryginalnych, bardzo bogato ilustrowanych æwiczeñ
opisuj¹cy zagadnienia odpadów komunalnych, od wytworzenia œmieci
w domu przez ich segregacjê, recykling, kompostowanie a¿ po inne metody
utylizacji. Adresowany jest do szeœciolatków i zerówkowiczów szkolnych. Oprócz
przeœledzenia informacji o odpadach przedstawianych przez przyjazn¹ postaæ
„Œmiecioludka", ka¿de z æwiczeñ wymaga samodzielnej pracy przedszkolaka
(kolorowanie koszy do segregacji, wycinanie przyk³adowych œmieci i umie-
szczanie ich w odpowiednim koszu, przechodzenie labiryntu itp.). Dodatkow¹
atrakcj¹ jest gra planszowa i sticker (samoprzylepny znaczek) do przyklejania np.
na lodówce, przypominaj¹ce o praktycznych a zarazem proekologicznych me-
todach zagospodarowywania odpadów w domu i przedszkolu.

Ma³gorzata Grodziñska-Jurczak, Marta Tarabu³a,

, wyd. 3,
Kraków 2003, ISBN 83-87331-45-7, 44 s. B5, kolorowa, foliowana ok³adka, 10 z³.
Zestaw æwiczeñ dotycz¹cych problematyki odpadów komunalnych pogru-
powanych tematycznie w czterech rozdzia³ach obejmuj¹cych problematykê iloœci
wytwarzanych odpadów komunalnych, metod ich unieszkodliwiania, gospo-
darowania odpadami w miastach i gminach oraz wp³ywu mieszkañców na ni¹.
Obok celu, wykazu potrzebnych pomocy, czasu trwania, miejsca i metod realizacji
zajêæ oraz ich proponowanego przebiegu, w opisie ka¿dego æwiczenia zamie-
szczone s¹ równie¿ aktualne dane dotycz¹ce odpadów wraz z adresami stron in-
ternetowych instytucji zajmuj¹cych siê te-matyk¹ odpadów. Ksi¹¿ka adresowana
do uczniów klas V i VI klas szkó³ podstawowych oraz I i II gimnazjów. Proponujemy
po 1 egz. dla ka¿dego ucznia i nauczyciela.

Ma³gorzata Grodziñska-Jurczak, Marta Tarabu³a,

wyd. 3, Kraków 2003, ISBN 83-
87331-46-5, 60 s. B5, kolorowa, foliowana ok³adka, 10 z³. Materia³ zawarty w zesta-
wie zawiera podstawowe definicje i metody postêpowania z odpadami komu-
nalnymi oraz ciekawe rozwi¹zania praktyczne prowadzenia lekcji, g³ównie przy
u¿yciu aktywnych metod nauczania. Podane w prosty i przystêpny sposób, do rea-
lizacji g³ównie w ramach lekcji przedmiotów przyrodniczych, œcie¿ek miêdzy-
przedmiotowych oraz godzin wychowawczych. Proponujemy po 1 egz. dla ka¿-
dego nauczyciela. Od grudnia 2001 do dziœ zestaw ten osi¹gn¹³ ju¿ w 4 kolejnych
wydaniach nak³ad ponad 5 tys. egz!

Kazimierz Liana , ISBN 83-87331-
38-4, 116 s. A5, 3 z³. to zbiór dwóch opowiadañ Kazimierza Liany:
„Stalowe uczucia czyli siedemset szesnaœcie dni szeregowego Roberta Janasa"
oraz „Brudniejsza strona ksiê¿yca".
Obydwa napisane zosta³y w pierwszej osobie, potocznym, gawêdziarskim jê-
zykiem, obydwa eksploruj¹ mniej przyjemne sfery rzeczywistoœci. Bohater pier-
wszego to m³ody cz³owiek powo³any do wojska w stanie wojennym a drugiego
dwudziestoszeœcioletni Polak pracuj¹cy na czarno w Pary¿u na pocz¹tku lat dzie-
wiêædziesi¹tych.

Piotr Szkudlarek
, ISBN 83-87331-35-X, 28 s.A5, foliowana ok³adka, 48 g, 2 z³.

Nadzorowanie przez obywateli organów pañstwa ma strategiczne znaczenie dla
ochrony œrodowiska naturalnego. Aby nadzór by³ mo¿liwy, nale¿y informowaæ na
bie¿¹co o dzia³alnoœci tych organów. Zbieraniu tego rodzaju informacji s³u¿¹ prze-
pisy prawa ochrony œrodowiska. Jednak przepisy te œciœle reglamentuj¹ dostêp do
informacji, tak pod wzglêdem organów zobowi¹zanych do udzielania informacji
jak równie¿ tematyki informacji jakie maj¹ byæ udostêpniane. Od wad tych wolna
jest ustawa o dostêpie do informacji publicznej. Jej przepisy mo¿na stosowaæ
w kontaktach ze wszystkimi organami w³adzy pañstwowej oraz samorz¹du tery-
torialnego jak równie¿ i w kontaktach ze zwi¹zkami zawodowymi oraz partiami
politycznymi. Tematyka informacji jaka ma byæ udostêpniana nie jest ogra-
niczona. Mo¿na wiec domagaæ siê informacji tak od administracji jak i od w³adzy
ustawodawczej i s¹downiczej. Ustawa o dostêpie do informacji publicznej po-
zwala wiêc na pozyskiwanie informacji, np.: o pracach legislacyjnych nad usta-
wodawstwem prawa ochrony œrodowiska, o sprawach pogwa³cenia przepisów
karnych o ochronie œrodowiska (np. z Roz-dzia³u XXII Kodeksu karnego) albo o
sprawach z powództwa cywilnego za szkody wyrz¹dzone w œrodowisku natu-
ralnym.

Co ka¿dy przedszkolak
o œmieciach wie-dzieæ powinien?,

Co ka¿dy uczeñ o œmieciach
wiedzieæ powinien? Zestaw æwiczeñ dotycz¹cych problematyki odpadów
komunalnych dla uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum

Co ka¿dy uczeñ o œmieciach
wiedzieæ powinien? Zestaw æwiczeñ dotycz¹cych problematyki odpadów
komunalnych – poradnik dla nauczyciela,

Wiosenna fala. Opowiadania,

Ustawa o dostêpie do informacji publicznej. Komentarz,

Kraków 2003

,
Kraków 2002

Wiosenna fala
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wydawnictwo zielone brygady oferuje

W tym celu nale¿y przes³aæ pod adresem ZB zaadresowan¹ zwrotnie kopertê B5, ze znaczkami
za 1,65 z³ w przypadku 1 z ww. pozycji lub za 2,05 z³ w przypadku ca³ego kompletu, wraz
z wype³nionym oryginalnym kuponem:

Margrit Kennedy, ilustracje Helmut Creutz, t³u-
maczenie Anna Stasiak, Micha³ Sobczyk, Agnieszka Gawe³, Marcin Harembski, Witold Fal-
kowski, Krzysztof Kaczyñski, Jêdrzej Sulmowski, Piotr Jurczak, ISBN 83-87331-48-1, 148 s.
A5, kolorowa ok³adka, waga 220g, cena 10 z³. Dofinansowano ze œrodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Margrit Kennedy siêga
g³êboko do Ÿróde³ naszych obecnych problemów ekologicznych: nadmiernej eksploatacji
zasobów naturalnych, zanieczyszczenia œrodowiska przyrodniczego, zagro¿enia dla bioró-
¿norodnoœci, postêpuj¹cych zmian klimatycznych. Te niezmiernie wa¿ne dla przetrwania
gatunku ludzkiego na Ziemi problemy chocia¿ przyci¹gnê³y do siebie wiele uwagi tra-
ktowane s¹ najczêœciej powierzchownie, objawowo: próbuje siê neutralizowaæ skutki nie
siêgaj¹c do przyczyn. Dokonuje wnikliwej analizy w jaki sposób czynniki ekonomiczne,
a w szczególnoœci system finansowy wp³ywa na powiêkszaj¹ce siê zagro¿enia ekologiczne.

przys³uguje przy zakupie od 50 z³. Zachêcamy szko³y,
biblioteki, czytelnie i in. instytucje do sk³adania wniosków o dofinansowanie zakupu na-
szych publikacji do gminnych, powiatowych b¹dŸ wojewódzkich funduszy ochrony œrodo-
wiska. Prosimy nie wp³acaæ na wy¿ej wymienione publikacje z góry, gdy¿ nak³ad czêœci
z nich jest na wyczerpaniu. Zamówienia nale¿y sk³adaæ pod adresem ZB lub na stronie inter-
netowej: zb.eco.pl/ksiegarn (ksiêgarnia wirtualna). Mo¿na te¿ kupowaæ na miejscu w wy-
dawnictwie (otwarte co najmniej: poniedzia³ek - pi¹tek 8 - 20) i w punktach sprzeda¿y wy-
mienionych na 3 s. ok³adki. Na ¿yczenie wystawiamy faktury VAT (pow. 7 z³). Do podanych
cen nale¿y doliczyæ koszty przesy³ki.

Dodatkowo nasi czytelnicy mog¹ otrzymaæ -

, Kraków 2003, ISBN 83-87331-53-8, 150 s. A5,
kolorowa ok³adka, 201 g. Zawiera porady i informacje (liczne adresy!) w nastêpuj¹cych
dzia³ach:

Dofinansowano ze œrodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie www.
wfos.krakow.eco.pl

Rafa³ Rafalski,
Kraków 2003, ISBN 83-87331-37-6, 150 s. A5, kolorowa ok³adka, 206

g. Ksi¹¿ka omawia pocz¹tki i rozwój brytyjskiego ruchu . Ruch pojawi³ siê
w Wielkiej Brytanii na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, jako odpowiedz na zmiany
w polityce transportowej pañstwa. Wraz z redukcj¹ i prywatyzacj¹ publicznego transportu
kolejowego spo³eczeñstwo wyspiarskie stanê³o przed widmem kryzysu transportowego.
Rozwi¹zaniem problemu mia³a byæ wed³ug koncepcji rz¹du pani premier Margaret
Thatcher budowa nowych dróg i autostrad. I tu dochodzimy do sedna spo³eczno-ekolo-
gicznego konfliktu. Ekolodzy zwi¹zani z ruchem postuluj¹ inne rozwi¹-
zania. Zamiast inwestycji w sektor drogowy (niezwykle w Anglii rozbudowany) postuluj¹ po-
wrót do transportu zorganizowanego, czyli koleji oraz transportu autobusowego. Wskazuj¹
na bardziej przyjazne œrodowisku naturalnemu aspekty transportu zorganizowanego, ja-
kimi s¹: zmniejszenie emisji spalin, zachowanie miejsc przyrodniczo cennych, ochrona
spo³ecznoœci lokalnych. Publikacja przedstawia szersz¹ genezê zjawiska, nie ogranicza siê
jedynie do przedstawienia racji jednej z stron konfliktu spo³ecznego. Jednoczeœnie
przedstawia ruch w ca³ej jego okaza³oœci (bardzo bogata dokumentacja
fotograficzna) pocz¹wszy od jego narodzin, a skoñczywszy na efektach dzia³añ ekologów.
Ksi¹¿ka jest tak¿e zapisem zmian w podejœciu do ekologii zarówno polityków, jak i tzw.
przeciêtnych obywateli w krajach Zachodu. Historia tych zmian jest prawie nieznana
w Polsce, chocia¿ wiele wskazuje, i¿ nasz kraj bêdzie pod¹¿a³ bardzo podobn¹ œcie¿k¹.
Poprzez ten pryzmat ksi¹¿ka omawia najwa¿niejsze problemy ekologiczne wspó³czesnego
œwiata. Ze wzglêdu na temat (polityka transportowa) wzbudzaj¹cy du¿e zainteresowanie
jak i liczne kontrowersje, niniejsza publikacja ma szansê dotarcia do licznego grona
czytelników, a tym samym rozbudzenia ich wra¿liwoœci ekologicznej. Mo¿e ona mieæ tak¿e
du¿e znaczenie dla ruchu ekologicznego, pomagaj¹c mu w jego samokreœleniu siê, a tym
samym pomagaj¹c w budowie spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce. Dofinansowano ze
œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

ekokontakty, agroturystyka, czystsza produkcja, edukacja, ekoturystyka, ener-
gia, finanse, ekogminy, inicjatywy, kalendarium, media, odpady, ekoorganizacje, prawo,
przyroda, ekorolnictwo, ekotargi, transport, woda, reklamy.

Road Protesters

Road Protesters

Road Protesters

Pieni¹dz wolny od inflacji i odsetek,

Ma³opolski Informator Ekologiczny

Brytyjski ruch Road Protesters. Dzia³ania na rzecz ochrony œrodo-
wiska naturalnego,

Zwolnienie z op³aty za przesy³kê

Adres:

Konto:

Wydawnictwo „Zielone Brygady" S³awkowska 12 III p., 31-014 Kraków
+48 (012) 422 22 64, 422 21 47, 0 603 363 721

zb@eco.pl : http://zb.eco.pl gg 210891
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Bank Ochrony Œrodowiska S.A.
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