
•  nr 1 (215)/2006, 40 s. A4, kolorowa okładka, 123 g, 5 zł (0% VAT) a w nim m.in.: World Press Photo – nagroda 
dla Greenpeace; Zootechniczne GMO – patent na świecie; WTO przeciwko europejskim konsumentom i rolni-
kom; Terminator – ziarna apokalipsy; Kłusownictwo morskie – globalny problem; Nowy Dyrektor Generalny 
WWF International; Nowe kraje członkowskie UE a program NATURA 2000; Lasy spuszczane w toalecie; Europa 
potrzebuje lepszego systemu handlu emisjami; Bałtyk równie cenny jak Wielka Rafa Koralowa; Rada UE osła-
bia REACH; Bezpieczeństwo w świecie po tsunami; Kongres „Moja Przyszłość, Twoja Przyszłość. Sprawiedliwość 
pokoleniowa w Polsce i w Niemczech”; Międzynarodowy apel w sprawie Puszczy; Marzec – kalendarz przyrody; 
www.KRAKOW.targi.ECO.pl; Krótko o elektrowniach atomowych; Atomowy konkurs ;(; Elektrownia wiatrowa 
w Tymieniu koło Koszalina; Projekt Uniwersytetu Gdańskiego Błękitna Wioska; Nowa Krajowa Komisja Etyczna 
do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach; Powstaje koalicja na rzecz zrównoważonego transportu; Tanie linie 
kolejowe powstają w Wielkiej Brytanii; Populistyczna wizja bezpłatnych autostrad; Niewidzialna ręka przy-
padku; Edukacja do zrównoważonego rozwoju człowieka i środowiska – podejście psychosyntezy; Festiwal 
Europejski w Krakowie; Szósta międzynarodowa konferencja „Obecne problemy zrównoważonego rozwoju”; 
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot; Nie Zabijaj; Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona; Zaproszenie do 
Łagowa; I Ty możesz zostać sponsorem; Wydawnictwo „Zielone Brygady” oferuje.

•  nr 2 (216)/2006, 40 s. A4, kolorowa okładka, 123 g, 5 zł (0% VAT) a w nim m.in.: Dzikie jest piękne; 
Sąsiedzkie ringi w Niemczech; Drapieżniki i ofiary; Kwiecień – kalendarz przyrody z dygresjami; Szkolne 
Miniostoje Różnorodności Biologicznej w miastach – przyrodnicze laboratoria pod chmurką; Jak funkcjo-
nują Parki Narodowe w USA; Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego; Fundusz Kropli Beskidu; 
Zwolnić hamulce – samo pojedzie! O energetyce dla zwykłych ludzi i humanistów; O ogrodach klasztornych i 
diecie mnichów; Legendy o „Smoczej Jamie” ciąg dalszy...; Legenda o Królowej Drzew; O turystyce industrial-
nej i ochronie dziedzictwa postępu techniki; Polski transport zbiorowy swym upadkiem może prześcignąć 
Europę Zachodnią; Winne organizacje pozarządowe czy leniwi dziennikarze?; W kontekście i perspektywie 
„Choroby wściekłych ludzi”...; Zaproszenie do udziału w programie Herkules; PoPoLiNi – ekologiczne pielusz-
ki wielokrotnego użytku; Niebezpieczne spalanie; „Chwalcie łąki umajone”; Dieta wegetariańska prosta i 
zdrowa; Kuchnia wegetariańska prosta i zdrowa; Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce; 
Przyszłość ekorozwoju. 

•  Energetyka jądrowa – tędy do wyjścia, wyd. I, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 2006, ISBN 83-
87331-75-9, 52 s. A5 kolor, Biblioteka „Zielonych Brygad” nr 55, 0 zł. Tłumaczenie broszury Par ici la sor-
tie… du nucleaire wydanej we Francji przez organizację Reseau Sortir du nucleaire – federację 695 stowa-
rzyszeń (www.sortirdunucleaire.org). Publikacja ta przedstawia przystępnie sposoby działania reaktorów 
nuklearnych, omawia koszty energetyki jądrowej, zagrożenia cywilne i militarne związane z elektrowniami 
atomowymi oraz przedstawia realne alternatywy. Na początku lat 90. XX w. wspólny wysiłek organizacji 
ekologicznych, grup obywatelskich i środowisk związanych z przemianami postkomunistycznymi dopro-
wadził do zaprzestania budowy kilku elektrowni atomowych w Polsce. Po kilkunastu latach przerwy w de-
bacie nt. energetyki jądrowej znów pojawiają się próby forsowania budowy takich obiektów. Towarzyszy 
temu mała aktywność społeczna oraz niska świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą ten rodzaj energe-
tyki. Jednocześnie należy odnotować małe wsparcie władz dla energooszczędności oraz odnawialnych 
źródeł energii. Sytuacja ta wymaga od organizacji ekologicznych wzmożonych działań edukacyjnych w 
oparciu o najnowszą wiedzę. Publikacja doświadczeń organizacji francuskich, które bez przerwy stykają 
się z problemem energetyki nuklearnej, jest cennym uzupełnieniem tych braków. Prezentacja alternatyw 
doskonale uzupełnia argumenty przeciw energetyce nuklearnej.

•  My future. Your future. We build bridges Generational justice in Germany and Poland, wyd. I, Wydawnictwo 
„Zielone Brygady”, Kraków 2006, 83-87331-74-0, 28 s. A5, 0 zł. Anglojęzyczna broszura na temat po-
koleniowej sprawiedliwości i kongresu polsko-niemieckiego „Moja przyszłość, Twoja przyszłość - spra-
wiedliwość międzypokoleniowa w Niemczech i w Polsce”, który odbył się w dniach 31.3 - 4.4.2006 w 
Przysieku k. Torunia i w Warszawie.

•  Margrit Kennedy, rys. Helmut Creutz, Pieniądz wolny od inflacji 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, postępujących 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 
sięgając do przyczyn. Autorka dokonuje wnikliwej analizy, w jaki sposób czynniki ekonomiczne, a w szcze-
gólności system finansowy, wpływają na powiększające się zagrożenia ekologiczne.

•  Janusz Reichel, Czas Ziemi, wyd. I, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 2006, ISBN 83-87331-73-2, 
100 s. A5, kolorowa okładka, 144 g, 0 zł. Książka zawiera krótkie na ogół teksty dotyczące myślenia i stylu 
życia w kontekście współczesnym i polskim. Traktuje m. in. o zaletach ekonomii w małej, bioregionalnej skali, 
o etyce poszanowania wszelkiego życia, wegetarianizmie, ideach Henryka Skolimowskiego, ekologii głębo-
kiej, Ziemi jako Gai itp. Przenika ją myśl kierunku filozoficznego, któremu od lat siedemdziesiątych XX wieku 
nadaje się nazwę „ekofilozofii”. Teksty mają charakter popularno-naukowych esejów. […] Język książki - i to 
uważam za jej wyjątkową wartość - jest nie tylko komunikatywny, ale literacko elegancki, znamionujący pod 
tym względem rzeczywisty talent. […] Książka jest oświecającą i promuje wysokie, a bardzo dziś potrzebne w 
naszym społeczeństwie, wartości etyczne. […] - dr hab. Konrad Waloszczyk. 
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•  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, militarne 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 spo-
kojnie pod red. Anny Frątczak, ISBN 83-87331-66- X, 43 s. A5 (2 książki w jednej oprawie, razem 72 s., ob-
woluta), 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 głównie pokłosie konferencji „Globalizacja, globalizm i anty-
globalizm” (22.5.2002, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Prezentowane na niej referaty powsta-
ły podczas cyklicznego seminarium „Filozofia wobec historii” prowadzonego pod kierunkiem prof. dr hab. 
Jana Skoczyńskiego. Treść: Anna Frątczak, Słowo wstępne; Nelu Braden-Ebinger, Zwycięzcy i przegrani; Leszek 
Pietrzkiewicz, Globalizm – regionalizm, globalizacja – regionalizacja; Anna Frątczak, Globalizacja w aspekcie cy-
wilizacyjnym; Katarzyna Gilarek, Proces, dyskurs czy teoria? Rzecz o naturze globalizacji; Joanna Łenyk, Początki 
antyglobalizmu; „Człowiek bez tożsamości”. Rozmowa Józefa Barana z prof. Janem Skoczyńskim. 

•  Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Katarzyna Nieszporek, Marta Tarabuła- Fiertak, Co warto przedszkola-
kom 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 poniższej publikacji, w proporcji 1 
egz. płatny do 1 egz. bezpłatnego). Zestaw scenariuszy dotyczących zagadnień środowiskowych obejmu-
jących m.in. zagadnienia ochrony gatunkowej zwierząt i roślin, dokarmiania zwierząt w zimie, gospodarki 
wodno-ściekowej oraz rolnictwa ekologicznego. Obok celu zajęć, celów operacyjnych, pomocy dydak-
tycznych, dokładnego opisu przebiegu zajęć, każdy ze scenariuszy wzbogacony jest informacjami odnoś-
nie omawianej w nim tematyki. Publikacja zawiera też także spis instytucji działających na polu edukacji 
ekologicznej w Polsce orz strony internetowe serwisów ekologicznych. Wielką atrakcją książki jest wkładka 
z 48 kolorowymi zdjęciami roślin i zwierząt oraz plansza ze schematem oczyszczalni ścieków. Książka adre-
sowana jest do nauczycieli oddziałów zerowych w przedszkolach lub szkołach. 

•  Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Agata Bartosiewicz, Co każdy przedszkolak o śmieciach wiedzieć po-
winien?, 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 ćwiczeń opisujący zagadnienia odpadów komunalnych, od ich powstania w domu przez 
ich segregację, recykling, kompostowanie aż po inne metody utylizacji. Adresowany jest do sześciolat-
ków i zerówkowiczów szkolnych. Oprócz prześledzenia informacji o odpadach przedstawianych przez 
przyjazną postać „Śmiecioludka”, każde z ćwiczeń wymaga samodzielnej pracy przedszkolaka (kolo-
rowanie koszy do segregacji, wycinanie przykładowych śmieci i umieszczanie ich w odpowiednim ko-
szu, przechodzenie labiryntu itp.). Dodatkową atrakcją jest gra planszowa i znaczek samoprzylepny do 
przyklejania np. na lodówce, przypominające o praktycznych a zarazem proekologicznych metodach 
zagospodarowywania odpadów w domu i przedszkolu. Ostatnie egzemplarze!

•  Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła-Fiertak, Co przedszkolak ze śmieciami robić powinien?, 
Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 2006, ISBN 83-87331-78-3, 28 kolorowych s. A4 + wkładka z gra-
mi, kolorowa, foliowana okładka (teczka). Jest to zestaw oryginalnych, bardzo bogato ilustrowanych ćwi-
czeń opisujący zagadnienia odpadów komunalnych, od wytworzenia śmieci w domu przez ich segregację, 
recykling, kompostowanie aż po inne metody utylizacji. Adresowany jest do zerówkowiczów. Oprócz prze-
śledzenia informacji o odpadach przedstawianych przez przyjazną postać „śmiecioludka”, każde z ćwiczeń 
wymaga samodzielnej pracy przedszkolaka (kolorowanie koszy do segregacji, wycinanie przykładowych 
śmieci i umieszczanie ich w odpowiednim koszu, przechodzenie labiryntu itp.). Dodatkową atrakcją jest 
gra planszowa przypominające o praktycznych, a zarazem proekologicznych metodach zagospodarowy-
wania odpadów w domu i przedszkolu. Kontynuacja popularnej książki Co każdy przedszkolak o śmieciach 
wiedzieć powinien?, której ostatnie egzemplarze można u nas jeszcze nabyć (informacja powyżej). 

•  Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła-Fiertak, Co każdy uczeń ze śmieciami robić powinien? 
Zestaw ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, 
Kraków 2006, ISBN 83-87331-78-3, 84 s. A5, ilustracje, kolorowa okładka, 127 g, 0 zł. Zestaw ćwiczeń 
dotyczących problematyki odpadów komunalnych pogrupowanych tematycznie w trzech rozdziałach 
obejmujących problematykę ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów komunalnych, metod ich unie-
szkodliwiania, gospodarowania odpadami w miastach i gminach oraz wpływu mieszkańców na nią. 
Obok celu zajęć i ćwiczeń do uzupełnienia 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 po 1 egz. dla każdego ucznia i nauczyciela. Obie powyższe książki są kontynuacją popu-
larnej serii Co każdy uczeń o śmieciach wiedzieć robić powinien? 

•  Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła-Fiertak, Co każdy uczeń ze śmieciami robić powinien? 
Zestaw scenariuszy zajęć dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, Wydawnictwo „Zielone 
Brygady”, Kraków 2006, ISBN 83-87331-76-7, 84 s. A5, ilustracje, kolorowa okładka, 127 g, 0 zł. Zestaw 
ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych pogrupowanych tematycznie w trzech 
rozdziałach obejmujących problematykę ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów komunalnych, 
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metod ich unieszkodliwiania, gospodarowania odpadami w miastach i gminach oraz wpływu miesz-
kańców na nią. Obok celu, wykazu potrzebnych pomocy, metod realizacji zajęć oraz ich proponowa-
nego przebiegu, w opisie każdego ćwiczenia zamieszczone są również aktualne dane dotyczące od-
padów, 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 po 1 egz. dla każdego ucznia i nauczyciela. 

•  Co każdy ze śmieciami robić powinien? Multimedialna płyta CD z dodatkowymi materiałami i apli-
kacjami. Płyta CD. Adresowana do nauczycieli publikacja zawiera wersje elektroniczne wszystkich 
trzech ww. publikacji, wzbogacone o multimedialne elementy. Będzie je można wykorzystać zarów-
no w przygotowaniach do zajęć, jak również podczas lekcji szkolnych i zajęć przedszkolnych. Autorki 
wyżej wymienionych publikacji pracują w Zespole Edukacji Ekologicznej Instytutu Nauk o Środowisku 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

•  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. Treść: STYL ŻYCIA: Ekologiczny styl życia; Wpływ środków transportu na środowisko przyrodnicze; Zasady 
zdrowego odżywiania; Sposoby wypoczynku przyjazne dla środowiska; Higiena osobista i higiena pomiesz-
czeń; Źródła energii i jej oszczędzanie. ODPADY: Oznaczenia ekologiczne na opakowaniach; Akcja „Sprzątanie 
świata – Polska”; Lokalizacja wysypisk w naszej miejscowości i ich wpływ na środowisko; Segregacja i rodza-
je odpadów; Wykorzystanie surowców wtórnych – recykling. OCHRONA PRZYRODY: Ochrona przyrody 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! – pla-
kat. WODY: Klasy czystości wód w Polsce; Analiza jakości wód; Źródła zanieczyszczeń wód; Oczyszczanie ście-
ków 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 – obserwacja gleby; Niszczenie i źródła zanieczyszczeń gleb; Wpływ zanieczyszczeń glebo-
wych 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 zanieczyszczeń powietrza na organizmy żywe; Współczesne problemy ochrony 
środowiska. Podsumowanie wiadomości – problemy naszego środowiska. Bibliografia. 

•  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 zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych * urządzenia i tech-
nologie utylizacji odpadów * projektowanie, budowę i rekultywację składowisk odpadów * pojemni-
ki 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 firm. 

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

•  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 wspomnieniami, napisane w pierwszej osobie, potocznym, gawędziarskim języ-
kiem. 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, po-
znamy 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 najtrudniejszym 
sytuacjom. Najważniejsze jednak, że zawsze pozostaje sobą, przyjmuje 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 prenumeraty, przy której nie dolicza-
my kosztów przesyłki). W tym celu podajemy wagi poszczególnych publikacji (1,5 zł do 100 g, 1,7 zł do 
350 g, 2 zł do 500 g, 3,3 zł do 1 kg, 4,8 zł do 2 kg, 8,5 zł do 5 kg, 14 zł do 10 kg, 19 zł do 15 kg, 27 zł do 
20 kg, 30 zł do 30 kg). Przy większych zamówieniach istnieje możliwość negocjacji cen. 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 zaadresowaną zwrotnie kopertę odpowiednie-
go 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. Niniejsza informacja nie jest ofertą w rozumieniu prawa 
handlowego.

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 

imię, nazwisko
(i/lub nazwa instytucji)

adres

kod i miejscowość

ew. tel./e-mail

Co każdy ze śmieciami 
robić powinien?, 0 zł

1 egz.

Ścieżka ekologiczna w klasach 
IV – VI szkoły podstawowej, 0 zł

1 egz.

1 egz.
Recykling – katalog 97/98, 0 zł

egz.
Nieodwracalność, 5 zł

Wiosenna fala, 1 zł
egz.


