
Miesięcznik „Zielone Brygady. Pismo ekologów”, prenumerata w cenie 5 zł/
egz. (VAT 0%), w tym koszt wysyłki na terenie kraju (w przypadku wysyłki zagranicz-
nej prosimy o kontakt celem ustalenia sposobu i kosztów wysyłki). W bieżącym roku 
ukażą się numery: 9 – 10 (211 – 212) i 11 – 12 (213 – 214) a w r. 2006: 1 (215) 
i 2 (216). O dalszych planach będziemy informować. Numery podwójne są w cenie 
dotychczasowych numerów pojedynczych, aby wynagrodzić czytelnikom powstałe 
opóźnienia. W sprzedaży:

• nr 2 (204)/2005, 40 s. A4, kolorowa okładka, 137 g, 5 zł (7% VAT), 
a w nim m.in.: Szlachetnie zapanować nad przyrodą; Jednogłośnie przeciw GMO; 
Zatrzymać GMO – póki nie jest za późno. List dot. wprowadzenia zakazu importu 
i uprawy kukurydzy GM MON810 na terytorium Polski; Nieuniknione protesty; 
Klub miłośników spędzania wolnego czasu; Waluty komplementarne w Europie; 
Bezpłatny pokaz fi lmów nt. międzynarodowych instytucji fi nansowych – relacja; 
W sprawie petycji do ministra fi nansów RP; Portal informacyjny www.petycje.pl; 
Raport NIK ws. zwierząt rzeźnych; Teksty odrzucone: Cmentarz dla zwierzaków; 
Nie dzielić Puszczy! Na narty do... Przemyśla; Podjąć walkę z plagą urzędników 
i myśliwych, a nie z lisami; „Polowania” niebezpieczne są i dla ludzi; Dzika łąka 
to bogaty ekosystem podlegający ochronie; Kalendarz przyrody – luty. Felieton 
przewrotny; Pamiętaj o przyrodzie. Akcja na rzecz pojednania człowieka z przy-
rodą. Kalendarz maj – sierpień 2005; Wilka nogi żywią; Mokradła – zagrożone 
bogactwo przyrody; Konwencja ramsarska; Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła; 
Co w bagnach piszczy? Unocal daje za wygraną; Raport – skażenie Bałtyku przez 
chemikalia; Oświadczenie WWF w sprawie skażeń ryb bałtyckich; Natura 2000: 
„lista cieni” dla propozycji rządowej.

• nr 3 – 4 (205 – 206)/2005, 80 s. A4, kolorowa okładka, 246 g, 5 zł (0% 
VAT) a w nim m.in.: Drodzy czytelnicy; Festiwal lokalnej żywności; Po Robercie; 
Wracając do historii; Program Rozwoju Społeczeństwa Lokalnego; Szwajcaria ma 
dwie ofi cjalne waluty; Podmiotowość obywatelska; Siedem grzechów śmiertel-
nych kapitalizmu; Gdzie dziś jesteśmy; Wspólne wizje, wspólne życie (Auroville); 
Wspólne wizje, wspólne życie, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie; List otwar-
ty w sprawie wycinania przydrożnych drzew; Protest – regulacja rzek!; Pamiętaj 
o przyrodzie. Akcja na rzecz pojednania człowieka z przyrodą. Kalendarz wrze-
sień – grudzień 2005; Politycy chcą więcej dzieci; Jak skutecznie wpływać na 
politykę władz...; Człowiek w ciszy i słowach; Ekofi lozofi a. Powrót do pytań 
zasadniczych; World as sanctuary; Sprawozdanie ze zbiórki dotacji 1%; Masa 
krytyczna; Jądrowy potencjał Izraela; Gratulacje dla działaczy; Ruch ekologiczny 
REFA; Wujaszek Drakula; O konieczności powołania ogólnokrajowych organizacji 
ekologicznych; Sztuka jedności; Agroturystyka alternatywna?; Warszawa. Portret 
z przyrodą w tle; Architektura i natura; Nowa konstytucja; W harmonii z przyro-
dą; „Zielona Arka”; Placówka; W przygotowaniu: ekonomia i ekologia; O ener-
getyce inaczej – dla użytkowników i sceptyków; Człowiek i las; Zintegrowane 
planowanie stref ochronnych.

• nr 5 – 6 (207 – 208)/2005, 80 s. A4, kolorowa okładka, 246 g, 5 zł (0% VAT) 
a w nim m.in.: Nowe relacje miasto – wieś; Lokalne rozwiązania globalnych 
problemów; Wykorzystać szansę – czas dla rolników; Lokalna produkcja – lokalny 
zysk; Sprawiedliwy handel – gra fair; Afrykański Pazur; Wiosna ludów latynoskich; 
Rzeź niewiniątek w Kanadzie; Obcinanie psom ogonów i uszu – nielegalne 
i nieetyczne; Tradycja zabijania; Etyka i nauka; Wolność dla zwierząt; Polityka 
dla śmiertelników; Ekolog o dworku kresowym; Dom z gliny, prasowanej słomy 
i żerdzi; Nie czekając na administrację; Gospodarka odpadami komunalnymi; 
Jaśnie oświecony kraj; Jesteśmy pszczołami Niewidzialnego; Przyrodnik 
– romantyk; Witamina B12 w żywieniu wegetariańskim; Żelazo w żywieniu 
wegetariańskim; Moje drugie ja; Stary Polak w nowych czasach; Krew języka; 
Uwaga – mechanizm, który pozwala nam przetrwać; Analiza reklamy piwa – Tatra 
Mocne; Dajcie mi robotę; Ekologu, nie bój się stosować prawa; Stan polskiego 
środowiska w rękach dzieci; Festiwal Lokalnej Żywności – relacja; Zaproszenie 
do reklamy w ZB.

Wydawnictwo 
„Zielone Brygady” 
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Zielone Brygady. Pismo ekologów. nr 3 – 4 (205 
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Margrit Kennedy, rys. Helmut Creutz, Pieniądz wolny od infl acji i odsetek. 
Jak stworzyć środek wymiany służący nam wszystkim i chroniący Ziemię?, 
wyd. I, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 2004, ISBN 83-87331-48-1, 148 s. 
A5, kolorowa okładka, 202 g, 10 zł. Margrit Kennedy sięga głęboko do źródeł naszych 
obecnych problemów ekologicznych: nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, 
zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, zagrożenia dla bioróżnorodności, po-
stępujących zmian klimatycznych. Te niezmiernie ważne dla przetrwania gatunku 
ludzkiego na Ziemi problemy, chociaż przyciągnęły do siebie wiele uwagi, traktowane 
są najczęściej powierzchownie, objawowo: próbuje się neutralizować skutki nie się-
gając do przyczyn. Dokonuje wnikliwej analizy, w jaki sposób czynniki ekonomiczne, 
a w szczególności system fi nansowy, wpływają na powiększające się zagrożenia eko-
logiczne. Zob. ZB nr 195 – 196 s. 57 (zb.eco.pl/zb/195-196/pdf/ksiazki.pdf).

Marek Chlebuś, rys. Andrzej Mleczko, Wielki słownik nauki i sztuki, wyd. I, 
Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 2005, ISBN 83-87331-57-0, XLIV s. A6, 
okładka, XX tomów, LXXIII hasła, XXX rysunków, 54 g, 7 zł. Prześmiewcze krótkie 
formy literackie poświęcone wszystkiemu temu co kręci dzisiejszy świat. Tak więc 
mamy tu nauki i porady ekonomiczne, gospodarkę, nauki moralne, astralne, mili-
tarne i jeszcze więcej i więcej... Do tego doskonałe rysunki znanego w całym kraju 
Andrzeja Mleczki. Przykładowe hasło:

EKONOMIA to religia zobowiązująca wiernych do rozwijania cnoty chciwości.
Ekonomia toleruje – na zasadach wzajemności – te spośród innych religii, 
które nie kwestionują jej kultu. 

Łukasz Konsor „Antyglobalizm” – charakterystyka idei, ISBN 83-87331-65-1, 
29 s. A5 / O globalizmie na spokojnie pod red. Anny Frątczak, ISBN 83-87331-66-
X, 43 s. A5 (2 książki w jednej oprawie, razem 72 s., obwoluta), wyd. I, Wydawnictwo 
„Zielone Brygady”, Kraków 2005, 118 g, 5 zł. Pierwsza książka to studium nad ruchem 
antyglobalistycznym, gdzie poza genezą i kontestacją ruchu mamy przedstawione 
również jego propozycje alternatywne. Jest to licencjacka praca dyplomowa napisana 
pod kierunkiem prof. dr hab. Karola Modzelewskiego Wyższa Szkoła Komunikowania 
i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie (Warszawa 2004). Druga 
książka to pokłosie konferencji „Globalizacja, globalizm i antyglobalizm” (22.5.2002, 
Instytut Filozofi i Uniwersytetu Jagiellońskiego). Prezentowane na niej referaty po-
wstały podczas cyklicznego seminarium „Filozofi a wobec historii” prowadzonego pod 
kierunkiem prof. dr hab. Jana Skoczyńskiego. Treść: Anna Frątczak, Słowo wstępne; 
Nelu Braden-Ebinger, Zwycięzcy i przegrani; Leszek Pietrzkiewicz, Globalizm – regio-
nalizm, globalizacja – regionalizacja; Anna Frątczak, Globalizacja w aspekcie cywi-
lizacyjnym; Katarzyna Gilarek, Proces, dyskurs czy teoria? Rzecz o naturze globa-
lizacji; Joanna Łenyk, Początki antyglobalizmu; Człowiek bez tożsamości. Rozmowa 
Józefa Barana z prof. Janem Skoczyńskim. 

Helena Norberg-Hodge, Todd Merrifi eld, Steven Gorelick, Powrót gospodarki 
żywnościowej do korzeni. Lokalne alternatywy wobec globalnego prze-
mysłu rolnego, wyd. I, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 2005, ISBN 83-
87331-69-4, 152 s. A5, ilustracje, kolorowa okładka, 195 g, 0 zł. Znakomita książka 
krytykująca proces globalizacji na przykładzie przemysłu rolno-spożywczego oraz 
wskazująca alternatywy wobec patologii związanych z „nowoczesnym rolnictwem”. 
Autorzy wskazują, jak wiele problemów społecznych i ekologicznych wiąże się 
z globalizacją rolnictwa, przetwórstwa i handlu żywnością. Z książki dowiesz się, ile 
naprawdę kosztuje „tania żywność”, dlaczego „ekologiczna żywność” często jest an-
tyekologiczna, ile nieszczęść niesie ze sobą przemysłowe rolnictwo, jak wiele płacisz 
za niszczenie własnego zdrowia kupując importowane produkty rolne itp. Poznasz 
także alternatywy wobec takich problemów. Książka konkretna, dobrze udokumen-
towana, daleko wykracza poza problem rolnictwa i produkcji żywności. Udowadnia, 
że alternatywą dla globalizacji nie jest „alterglobalizacja”, lecz lokalność produkcji, 
samowystarczalność, samorządność, kontrola społeczeństwa nad własnymi zasobami 
i systemem gospodarczym. To książka radykalna, bo dotyka korzeni (radices – korze-
nie) ekologicznych i ekonomicznych problemów świata. Przedstawia fundamentalne 
prawdy, zadaje głębokie pytania, nie popada w ekstremizm. Lokalna żywność jest 
rewolucyjna. Patronat medialny: „Magazyn Obywatel”.

Lokalna żywność, globalna pomyślność. Pakiet kampanijny pod red. Marii 
Humy, wyd. I, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 2005, ISBN 83-87331-70-8, 
28 kolorowych s. A4 w teczce, 129 g, 0 zł. Jest to praktyczne uzupełnienie powyż-
szej książki, opracowane na podstawie Local food, global prosperity. Action pack, 
International Society for Ecology and Culture, wzbogacone m.in. o przykłady i adresy 
z Polski, rozbudowujące wiedzę o ekonomicznych podstawach lokalności i o jej wpły-
wie na środowisko. Recenzje, rekomendacje i fragmenty Pakietu i książki Powrót 
gospodarki żywnościowej – zob. ZB nr 205 – 206 s. 67 – 71 i ZB nr 195 – 196 s. 
58 – 63 (zb.eco.pl/zb/195-196/pdf/ksiazki.pdf).
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Pieniądz wolny od infl acji i odsetek, 10 zł

Wielki słownik nauki i sztuki, 7 zł

„Antyglobalizm” / 
O globalizacji na spokojnie, 5 zł

Powrót gospodarki żywnościowej 
do korzeni, 0 zł

Lokalna żywność, 
globalna pomyślność, 0 zł



Grażyna Jakieła, Ścieżka ekologiczna w klasach IV – VI szkoły podstawowej. 
Scenariusze zajęć, wyd. I, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 2005, ISBN 
83-87331-72-4, 100 s. A5, kolorowa okładka, 144 g, 0 zł. STYL ŻYCIA: Ekologiczny 
styl życia; Wpływ środków transportu na środowisko przyrodnicze; Zasady zdrowe-
go odżywiania; Sposoby wypoczynku przyjazne dla środowiska; Higiena osobista 
i higiena pomieszczeń; Źródła energii i jej oszczędzanie. ODPADY: Oznaczenia eko-
logiczne na opakowaniach; Akcja „Sprzątanie świata – Polska”; Lokalizacja wysypisk 
w naszej miejscowości i ich wpływ na środowisko; Segregacja i rodzaje odpadów; 
Wykorzystanie surowców wtórnych – recykling. OCHRONA PRZYRODY: Ochrona przy-
rody w Polsce i na świecie; Formy ochrony przyrody w Polsce; Gatunki roślin i zwierząt 
prawnie chronione w Polsce; Wykorzystywanie przyrody przez człowieka; Pomagamy 
zwierzętom przetrwać zimę; Nie wypalaj traw! – plakat. WODY: Klasy czystości wód 
w Polsce; Analiza jakości wód; Źródła zanieczyszczeń wód; Oczyszczanie ścieków 
i ich wpływ na środowisko; Wpływ zanieczyszczeń na życie biologiczne; Sposoby 
oszczędzania wody; Jak powstają kwaśne deszcze? GLEBA: Powstawanie gleby i jej 
zasoby; Badanie gleby – organizmy żyjące w glebie; Ćwiczenia terenowe – obserwa-
cja gleby; Niszczenie i źródła zanieczyszczeń gleb; Wpływ zanieczyszczeń glebowych 
na zdrowie człowieka. POWIETRZE: Charakterystyka atmosfery i skład powietrza; 
Źródła zanieczyszczeń i analiza mikroskopowa powietrza; Szacowanie czystości 
powietrza na podstawie organizmów roślinnych; Hałas ciągle groźny; Wpływ zanie-
czyszczeń powietrza na organizmy żywe; Współczesne problemy ochrony środowi-
ska. Podsumowanie wiadomości – problemy naszego środowiska. Bibliografi a. 

Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła-Fiertak, Co każdy uczeń ze 
śmieciami robić powinien? Zestaw scenariuszy zajęć dla nauczycieli szkół 
podstawowych i gimnazjów, wyd. I, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 
2005, ISBN 83-87331-60-0, 84 s. A5, ilustracje, kolorowa okładka, 127 g, 10 zł. 
Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych pogrupowanych 
tematycznie w trzech rozdziałach obejmujących problematykę ilości i rodzajów wy-
twarzanych odpadów komunalnych, metod ich unieszkodliwiania, gospodarowania 
odpadami w miastach i gminach oraz wpływu mieszkańców na nią. Obok celu, wy-
kazu potrzebnych pomocy, metod realizacji zajęć oraz ich proponowanego przebie-
gu, w opisie każdego ćwiczenia zamieszczone są również aktualne dane dotyczące 
odpadów, wraz z adresami stron internetowych instytucji zajmujących się tematyką 
odpadów. Ćwiczenia mogą być wykorzystywane w zajęciach z uczniami V i VI klas 
szkół podstawowych oraz I i II gimnazjów. Proponujemy zakup po 1 egz. dla każdego 
ucznia i nauczyciela. 

Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła-Fiertak, Co każdy uczeń ze 
śmieciami robić powinien? Zestaw ćwiczeń dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów, wyd. I, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 2005, ISBN 
83-87331-61-9, 84 s. A5, ilustracje, kolorowa okładka, 127 g, 10 zł. Zestaw ćwi-
czeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych pogrupowanych tematycznie 
w trzech rozdziałach obejmujących problematykę ilości i rodzajów wytwarzanych od-
padów komunalnych, metod ich unieszkodliwiania, gospodarowania odpadami w mia-
stach i gminach oraz wpływu mieszkańców na nią. Obok celu zajęć i ćwiczeń do uzu-
pełnienia w opisie każdego z nich zamieszczone są również aktualne dane dotyczące 
odpadów, wraz z adresami stron internetowych instytucji zajmujących się tematyką 
odpadów. Książka adresowana do uczniów klas V i VI klas szkół podstawowych oraz I 
i II gimnazjów. Proponujemy zakup po 1 egz. dla każdego ucznia i nauczyciela. Obie 
powyższe książki te są kontynuacją popularnej serii Co każdy uczeń o śmieciach 
wiedzieć robić powinien?

Ewa Gajuś-Lankamer, Anna Maria Wójcik, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, 
Człowiek a środowisko. Program edukacji ekologicznej w gimnazjum, 
wyd. I, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 2005, ISBN 83-87331-62-7, 32 s. 
A4, ilustracje, kolorowa okładka, 121 g, 0 zł (bonus przy zakupie powyższych publi-
kacji w proporcji 1 egz. płatny do 1 egz. bezpłatnego). Program opracowany w opar-
ciu o podstawy programowe ścieżki edukacyjnej Edukacja ekologiczna w gimnazjum. 
Jego myślą przewodnią jest ukazywanie wpływu różnorodnej działalności człowieka 
na środowisko przyrodnicze (z głównym naciskiem na ścisłe relacje między stanem 
środowiska a zdrowiem człowieka). Obok założeń merytorycznych i organizacyjnych, 
celów edukacyjnych i struktury treści zamieszczono dokładny opis każdego z ośmiu 
bloków tematycznych. Publikacja wzbogacona charakterystyką wybranych procedur 
osiągania celów i propozycjami ewaluacji programu. Książka adresowana jest do na-
uczycieli gimnazjalnych. 

Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Agata Bartosiewicz, Co każdy przedszkolak 
o śmieciach wiedzieć powinien?, wyd. I, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 
2002, ISBN 83-87331-40-6, 32 s. A4 w kształcie kosza na śmieci, ilustracje, kolorowa 
okładka, 268 g, 10 zł. Jest to zestaw oryginalnych, bardzo bogato ilustrowanych ćwi-
czeń opisujący zagadnienia odpadów komunalnych, od ich powstania w domu przez 
ich segregację, recykling, kompostowanie aż po inne metody utylizacji. Adresowany 
jest do sześciolatków i zerówkowiczów szkolnych. Oprócz prześledzenia informacji 
o odpadach przedstawianych przez przyjazną postać „Śmiecioludka”, każde z ćwiczeń 
wymaga samodzielnej pracy przedszkolaka (kolorowanie koszy do segregacji, wyci-
nanie przykładowych śmieci i umieszczanie ich w odpowiednim koszu, przechodzenie 
labiryntu itp.). Dodatkową atrakcją jest gra planszowa i znaczek samoprzylepny do 
przyklejania np. na lodówce, przypominające o praktycznych a zarazem proekolo-
gicznych metodach zagospodarowywania odpadów w domu i przedszkolu. 
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Ścieżka ekologiczna 
w klasach IV – VI, 0 zł

Co kady uczeń ze śmieciami 
robić powinien? Zestaw scenariuszy zajęć 

dla nauczycieli szkół podstawowych 
i gimnazjów, 10 zł

Co kady uczeń ze śmieciami 
robić powinien? Zestaw ćwiczeń 

dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów, 10 zł

Człowiek a środowisko. Program 
edukacji ekologicznej w gimnazjum, 0 zł

Co każdy przedszkolak o śmieciach 
wiedzieć powinien? 10 zł



Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Katarzyna Nieszporek, Marta Tarabuła-
Fiertak, Co warto przedszkolakom o środowisku naturalnym opowiedzieć? 
Scenariusze zajęć dla sześciolatków, wyd. I, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, 
Kraków 2005, ISBN 83-87331-63-5, 48 s. A4, ilustracje, wkładka 24 s. kolorowe, 
dwie kolorowe plansze A3, kolorowa okładka, 432 g, 0 zł (bonus przy zakupie powyż-
szej publikacji w proporcji 1 egz. płatny do 1 egz. bezpłatnego). Zestaw scenariuszy 
dotyczących zagadnień środowiskowych obejmujących m.in. zagadnienia ochrony 
gatunkowej zwierząt i roślin, dokarmiania zwierząt w zimie, gospodarki wodno-ście-
kowej oraz rolnictwa ekologicznego. Obok celu zajęć, celów operacyjnych, pomocy 
dydaktycznych, dokładnego opisu przebiegu zajęć, każdy ze scenariuszy wzbogacony 
jest informacjami odnośnie omawianej w nim tematyki. Publikacja zawiera też także 
spis instytucji działających na polu edukacji ekologicznej w Polsce orz strony interne-
towe serwisów ekologicznych. Wielką atrakcją książki jest wkładka z 48 kolorowymi 
zdjęciami roślin i zwierząt oraz plansza ze schematem oczyszczalni ścieków. Książka 
adresowana jest do nauczycieli oddziałów zerowych w przedszkolach lub szkołach. 
Autorki powyższych książek pracują w Zespole Edukacji Ekologicznej Instytutu 
Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pracowni Dydaktyki Biologii 
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie.

Recykling – katalog 97/98, OTZO, Kraków 1997, ISBN 83-903714-5-6, 102 s. 
A4, kolorowa okładka, 278 g, 0 zł. Katalog zawiera dane o ponad 300 największych 
krajowych instytucjach i przedsiębiorstwach oferujących: * systemy zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych i przemysłowych * urządzenia i technologie utylizacji od-
padów * projektowanie, budowę i rekultywację składowisk odpadów * pojemniki do 
selektywnej zbiórki surowców wtórnych * przetwórstwo makulatury, stłuczki szklanej 
i tworzyw sztucznych * utylizację odpadów specjalnych. W dodatkach podano spisy 
i adresy regionalnych skupów surowców wtórnych oraz lokalnych przedsiębiorstw 
gospodarki odpadami – razem 2150 fi rm.

Jacek Warda, Nieodwracalność. Wiersze z lat 1995 – 2004, wyd. I, 
Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 2005, ISBN 83-87331-64-3, 48 s. A5, ko-
lorowa okładka, 73 g, 5 zł.

Kazimierz Liana, Wiosenna fala. Opowiadania, wyd. I, Wydawnictwo „Zielone 
Brygady”, Kraków 2003, ISBN 83-87331-38-4, 120 s. A5, okładka, 160 g, 1 zł. Dwa 
opowiadania stylizowane na wspomnienia lub może rzeczywiście będące wspomnie-
niami, napisane w pierwszej osobie, potocznym, gawędziarskim językiem. W jednym 
bohater jako bardzo młody człowiek zostaje powołany do wojska w stanie wojennym, 
w drugim na początku lat dziewięćdziesiątych pracuje w Paryżu na czarno. W obu 
znajdziemy ogromną ilość barwnie opisanych wydarzeń z codziennego życia żołnierzy 
z poboru względnie turystów zarobkowych, poznamy patologiczne układy istniejące 
w ich środowiskach w obu też dowiemy się jak bohater sobie z nimi radzi. A radzi 
sobie świetnie, jest człowiekiem czynu, umie się przystosować, potrafi  sprostać naj-
trudniejszym sytuacjom. Najważniejsze jednak, że zawsze pozostaje sobą, przyjmu-
je obowiązujące reguły ale nie identyfi kuje się z nimi, nie robi niczego co budzi jego 
sprzeciw. Nawet odmawia wykonania rozkazu.

Do podanych cen należy doliczyć koszty przesyłki (nie dotyczy to prenu-
meraty, przy której nie doliczamy kosztów przesyłki). W tym celu podaje-
my wagi poszczególnych publikacji (1,5 zł do 100 g, 1,7 zł do 350 g, 2 zł do 
500 g, 2,8 do 1 kg, 4,3 do 2 kg, 8 zł do 5 kg, 14 zł do 10 kg, 19 zł do 15 kg, 
27 zł do 20 kg). Przy większych zamówieniach istnieje możliwość negocjacji. 
Wystawiamy faktury VAT. Dokonując wpłat na nasze konto, prosimy zaznaczać cel 
wpłaty. Wpłaty nieopisane mogą zostać potraktowane jako dotacje! Prosimy nie 
wpłacać z góry (nie dotyczy prenumeraty), gdyż nakłady niektórych publikacji są na 
wyczerpaniu.

Aby otrzymać publikacje oznaczone jako bezpłatne (0 zł), o ile przy danym 
tytule nie zaznaczono inaczej, należy przesłać pod poniższym adresem zaadre-
sowaną zwrotnie kopertę odpowiedniego formatu (najlepiej A4) ze znaczkami na 
kwotę odpowiadającą wadze zamawianych publikacji. Do listu należy dołączyć 
wypełniony kupon wycięty z ZB (jest obok) – kopie kuponów nie będą uznawane. 
Czas promocji ograniczony.

Adres redakcji:
Wydawnictwo „Zielone Brygady”
ul. Sławkowska 12 III p., 31-014 Kraków
tel./fax (12) 422 22 64, 422 21 47, 0 603 363 721
zb@eco.pl, zb.eco.pl, gg 210891
Konto:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków
nr 18 1540 1115 2001 6010 5428 0002
swift code ebos pl pw
Niniejsza informacja nie jest ofertą w rozumieniu prawa handlowego.
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Co warto przedszkolakom o środowisku naturalnym 
opowiedzieć, 0 zł

Recykling – katalog 97/98, 0 zł

Nieodwracalność, 5 zł

Wiosenna fala, 1 zł

imię, nazwisko
(i/lub nazwa instytucji)

adres

kod i miejscowość

ew. tel./e-mail


