Kartka z kalendarza: 19 marca
1887 – zmarł Józef Ignacy Kraszewski, pisarz
1937 – urodziła się Elżbieta Dzikowska, podróżniczka,
pisarka
1947 – urodziła się Krystyna Tkacz, aktorka

Dziś jest poniedzialek, 19 marca 2012 r.

Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego MŚ
godz. 9.30
MONITORING MEDIÓW
Przegląd prasy regionalnej – tematy z zakresu działalności MŚ
Dziennik Polski: Chmury dymu krążą nad powiatem wielickim (Jolanta Białek) – artykuł informacyjny
W Węgrzcach Wielkich ogień z łąk zniszczył budynki, a w Gołkowicach ‐ szklarnie. Od piątku w wielickich
gminach doszło do ponad 150 pożarów traw. Szczególnie dramatyczna była pod tym względem sobota,
kiedy do takich zdarzeń strażacy wyjeżdżali aż 65 razy. Najgroźniej ‐ nie tylko w skali powiatu wielickiego,
ale całego regionu ‐ było w Węgrzcach Wielkich. Na granicy tej miejscowości i Kokotowa płonęło 30
hektarów łąk. Ogień sięgnął zabudowań. Doszczętnie spłonęły dom, stodoła i dwie szopy.

Polska – Dziennik Bałtycki: 240 dorodnych drzew pójdzie pod topór. Dzięki temu droga powiatowa
będzie szersza (Mateusz Węsierski) – artykuł informacyjny
Decyzja zapadła i dzieli mieszkańców. Jedni popierają wycinkę, którą zlecił Zarząd Dróg Powiatowych. Inni
ganią, uważając ją za barbarzyństwo. Pierwsi mają na względzie bezpieczeństwo i dobro w związku
z przebudową drogi z Miastka do Wołczy Wielkiej ‐ będzie poszerzona i zmodernizowana. Drudzy
uważają, że niektóre z 240 planowanych do wycinki drzew powinny pozostać.

Polska – Gazeta Wrocławska: Już w czwartek święto wody we Wrocławiu (Marcin Torz) – artykuł
informacyjny
Po raz pierwszy ‐ 22 marca ‐ na Dolnym Śląsku obchodzić będziemy Światowy Dzień Wody.
Organizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Tegoroczne obchody odbywają się pod
hasłem: „Woda, a bezpieczeństwo żywnościowe".

Polska – Dziennik Zachodni: Obszar Natura 2000 pod ochroną – informacja
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczęta sporządzanie planów działań
ochronnych dla Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Podziemia Tarnogórsko‐Bytomskie", położonego
na terenie gmin: Zbrosławice, Radzionków, Tarnowskie Góry oraz Bytom.

Polska – Dziennik Zachodni: Jak zachować się w lesie – artykuł informacyjny
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach wspólnie z NFOŚiGW prowadzi społeczną
kampanię informacyjną pod nazwą „Świadomi zagrożenia". Akcja skierowana jest do nauczycieli oraz
młodzieży gimnazjalnej. Jej celem jest przekazanie wiedzy o bezpiecznym i przyjaznym zachowaniu się
w lesie oraz o działaniach dotyczących ochrony przeciwpożarowej w kompleksach leśnych.

Dziennik Wschodni: Sąsiad ze skrzydłami (Agnieszka Antoń‐Jucha) – artykuł informacyjny
Rachów Nowy, Dąbrowa, Bęczyn czy Góry ‐ to tylko niektóre miejsca w powiecie kraśnickim, gdzie
inwestorzy chcą stawiać wiatraki. Nie wszyscy są jednak zachwyceni. Mieszkańcy gminy Urzędów
zapowiadają protest.

Gazeta Pomorska: Natura nie lubi śmieci i złodziei (LT) – artykuł informacyjny
Na sprzątanie w lasach, w minionym roku, trzeba było wydać więcej niż w 2010. Przybyło też kradzieży
drewna. No i wciąż nie potrafimy korzystać z tego, co wspólne. Aż 546 przypadków kradzieży drewna
zanotowano w 2011 roku na terenie administrowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych
w Toruniu.

Gazeta Współczesna: Hałasują, że aż głowa boli (Urszula Bisz) – artykuł informacyjny
W miejscowościach położonych przy drogach krajowych jest zdecydowanie za głośno. Najgorzej jest
w Rajgrodzie przy drodze krajowej nr 61. Norma hałasu w tej miejscowości przekroczona jest o jedną
trzecią – wynika z badań przeprowadzonych przez WIOŚ w Białymstoku.
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Dziennik Polski: Zanim Słońce wchłonie Ziemię (Marek Lovell) – artykuł informacyjny
„Nie podnoś na słońce oczu, póki nie zrobisz analizy moczu" – żartowali Ilf i Pietrow. Czy badacze z NASA,
formułując tezę, że „konsekwencje słonecznego sztormu będą porównywalne z wojną jądrową", nie
przesadzają?

Polska – Gazeta Krakowska: Myśliwi u maluchów (Marian Satała) – artykuł informacyjny
Członkowie Komisji Etyki, Tradycji i Kultury Łowieckiej przy Okręgowym Związku Łowieckim w Krakowie
spotkali się w piątek z podopiecznymi Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie‐Prokocimiu.
Przyszli z darami zakupionymi z dochodu Balu Myśliwych, który odbył się w lutym.

Polska – Dziennik Zachodni: Gaz drożeje już. Woda później. Ale o 400 proc.? (Aldona Minorczyk‐Cichy)
– artykuł informacyjny
Gaz podrożeje „zaledwie" o 7 do 10 proc, ale niestety już, bo od kwietnia. Woda nieco później, ale może
nawet o 400 procent! Będziemy bowiem przypuszczalnie płacić Unii kary za opóźnienia w modernizacji
sieci. To nie będzie jedyna przyczyna podwyżek. Okazuje się, że poważny wpływ na nie mogą mieć
przewody nad naszymi działkami i rury po nimi.

Polska – Gazeta Wrocławska: Powstanie mapa akustyczna (AAG) – informacja
Legnica ogłosiła przetarg na mapę akustyczną miasta. Do 19 marca w urzędzie miasta można składać
oferty. Mapa musi identyfikować i charakteryzować źródła hałasu w mieście.

Polska – Dziennik Bałtycki: Wkrótce Światowy Dzień Wody (Agnieszka Szczadzka) – artykuł
informacyjny
Za niespełna tydzień, 22 marca, obchodzić będziemy na całym świecie Dzień Wody. Zachęcamy
Czytelników do refleksji, jak korzystamy z wody, czy czasem nie marnujemy jej zbyt wiele, podczas gdy
miliony ludzi na świecie cierpi z jej niedostatku? – zaprasza redakcja.

Polska – Dziennik Bałtycki: W Gniewie będą spalać słomę, a nie odpady (Anna Szatkowska) – artykuł
informacyjny
Słoma zamiast chemicznych odpadów będzie spalana w gniewskiej firmie Weber. Pięćset ton odpadów
chemicznych z Niemiec mogło trafić do Gniewa, bo zakład produkujący keramzyt uzyskał na to zgodę.
Jednak z niej nie skorzysta.

Polska – Dziennik Bałtycki: Sowy w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Grażyna Antoniewicz) –
artykuł informacyjny
Tajemnicze ptaki – sowy – często były tępione ze względu na złą sławę, jaką dały im legendy i zabobony.
Cóż, głosy sów nie brzmią tak miło dla ucha jak śpiew słowika czy skowronka. Tymczasem sowy są
naszym sprzymierzeńcem w walce ze szkodnikami upraw takimi jak norniki, myszy, a także szczury, które
są podstawowym pokarmem tych ptaków.

Gazeta Pomorska: Przed nami „Tydzień lasów" (M) – informacja
Tak zatytułowaliśmy nasz kolejny dodatek tematyczny. Od poniedziałku będziemy zapraszać Państwa do
naszych lasów, przedstawiać ich walory i pożytki płynące z ich szeroko rozumianej eksploatacji, ale też
zagrożenia. Gazeta Pomorska zaprasza do czytania dodatku poświęconego lasom.

Gazeta Wyborcza Gdańsk: Gazowy zamach na Kaszuby (Krzysztof Katka) – artykuł informacyjny
Podlęborska wieś Łebień, sierpień 2011 r. Do otworu poszukiwawczego LE‐2H należącego do spółki Lane
Energy Poland wtłaczane są tajemnicze substancje. Wiercą tu już od roku, ale miejscowi zauważają, że
teraz jest głośniej i ruch się zwiększył. To przez pierwsze w Polsce szczelinowanie hydrauliczne skal
łupkowych w odcinku poziomym. To także pierwsze szczelinowanie zbadane przez ekspertów
z Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG). Sprawdźmy zatem, jakie naprawdę zagrożenia niesie
poszukiwanie gazu łupkowego, a jakich argumentów przeciwników poszukiwań słuchać nie warto –
zachęca Wyborcza.

Gazeta Wyborcza Kraków: Zielona metropolia (Dawid Hajok) – artykuł informacyjny
Rozwój, a nie rozbudowa ‐ to jedno z głównych haseł przyszłego rozwoju przestrzennego Krakowa.
Urbaniści chcą wykorzystać istniejące zasoby miasta poprzez uwolnienie nowych terenów pod rozbudowę
i wskazanie terenów zielonych przeznaczonych pod ochronę – pisze Dawid Hajok

Gazeta Wyborcza Radom: Bomba w piecu (Małgorzata Rusek) – artykuł informacyjny
Strażnicy miejscy i inspektorzy ochrony środowiska weszli wczoraj do garbarni przy ulicy Krzewień
w Radomiu po sygnale, że z komina kotłowni unosi się czarny dym. Okazało się, że spalano tam w piecu
strużyny garbarskie.

Przegląd prasy zagranicznej
Europolitics: Water management a matter for local authorities (Sophie Mosca) – artykuł informacyjny
Podczas gdy woda jest problemem globalnym o kluczowe znaczeniu, zarządzanie zasobami wodnymi jest
bardziej skuteczna na poziomie lokalnym – podkreślali podczas VI Światowego Forum Wody w Marsylii
przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych.

Przegląd portali internetowych – tematy z zakresu działalności MŚ
Gazeta.pl: Spotkanie ministrów ds. europejskich państw Trójkąta Weimarskiego (PAP) – informacja
W piątek w Antibes (Francja) spotkali się ministrowie ds. europejskich Polski, Niemiec i Francji ‐ Mikołaj
Dowgielewicz, Michael Link i Jean Leonetti. Jak powiedział PAP Dowgielewicz, rozmowa dotyczyła m.in.
wzrostu gospodarczego i polskiego weta do pakietu klimatycznego UE.
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114877,11360067,Spotkanie_ministrow_ds__europejskich_p
anstw_Trojkata.html
Gazeta.pl: Zieloni 2004 złożyli wniosek do NIK ws. gazu łupkowego (PAP) – informacja
Przedstawiciele partii Zieloni 2004 złożyli w piątek wniosek do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie gazu
łupkowego ‐ domagają się pilnej kontroli procesu wydawania koncesji na poszukiwania oraz kontroli
przestrzegania wymogów środowiskowych.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,11358379,Zieloni_2004_zlozyli_wniosek_do_NIK_ws__gazu_lupko
wego.html
Gazeta.pl: Sejm zmienił prawo dot. ochrony powietrza przed pyłami (PAP) – informacja
Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o ochronie środowiska, która dostosowuje polskie prawo do
unijnych norm ochrony atmosfery. Chodzi o pyły zawieszone w powietrzu oraz obecność tlenków azotu,
siarki, węgla oraz ozonu, benzenu i ołowiu.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,11355106,Sejm_zmienil_prawo_dot__ochrony_powietrza_przed_
pylami.html
Gazeta.pl: Europejskie łąki są nie mniej bogate w gatunki niż lasy deszczowe (PAP) – informacja
Europejskie łąki i pastwiska mogą konkurować z lasami deszczowymi o miano najbogatszych w gatunki
miejsc na ziemi – twierdzą naukowcy na łamach najnowszego "Journal of Vegetation Science". Wnioski
z tych analiz są dość zaskakujące ‐ uważa dr hab. Krzysztof Kujawa z Instytutu Środowiska Rolniczego
i Leśnego PAN w Poznaniu. "Potwierdza się, jak złożonym zagadnieniem jest tak zwana różnorodność
biologiczna, której od dość dawna nie traktuje się już tylko jako liczby gatunków przypadających na
określoną powierzchnię. W nowoczesnym ujęciu różnorodność biologiczna przestała być trywialna,
a zatem łatwa do przewidzenia na podstawie wiedzy zdroworozsądkowej" – powiedział.
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114877,11354906,Europejskie_laki_sa_nie_mniej_bogate_w
_gatunki_niz.html
Gazeta.pl: Zachodniopomorskie. 39 mln zł z UE na wodno‐kanalizacyjne inwestycje (PAP) – informacja
W sobotę w Koszalinie podpisano dwie, opiewające łącznie na 39,1 mln zł, umowy na unijne
dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno‐ściekowej. Beneficjentami są: Związek Miast
i Gmin Pojezierza Drawskiego oraz gmina Gryfino
http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,11363162,Zachodniopomorskie__39_mln_zl_z_UE_na_wodno_kan
alizacyjne.html
Gazeta.pl: W woj. pomorskim działa najwięcej w kraju biogazowni rolniczych (PAP) – informacja
W woj. pomorskim działa 5 ‐ spośród 20 krajowych ‐ biogazowni rolniczych. Ponad 20 takich siłowni jest
w trakcie realizacji, z czego 6 na etapie zaawansowanym. W Pomorskiem biogazownie przy fermach
trzody chlewnej zbudowało jedno z przedsiębiorstw rolnych.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,11361999,W_woj__pomorskim_dziala_najwiecej_w_kraju_biogazo
wni.html
Gazeta.pl: Podlaskie. Turyści szukają innych atrakcji, niż tylko Puszcza Białowieska (PAP) – informacja
Rośnie liczba turystów odwiedzających województwo podlaskie – uważają przedstawiciele organizacji
turystycznych z regionu. Zwracają też uwagę, że coraz częściej wybierają oni inne atrakcje, niż np. znana
w kraju i za granicą Puszcza Białowieska.
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114877,11365373,Podlaskie__Turysci_szukaja_innych_atrak
cji__niz_tylko.html

Gazeta.pl: W USA gaz łupkowy zwycięża z energetyką atomową (qub) – informacja
Amerykańskie firmy energetyczne zawieszają plany budowy elektrowni atomowych, bo dzięki
eksploatacji złóż w łupkach bardziej opłaca się budowa elektrowni na gaz. Według dziennika "The Wall
Street Journal" awaria japońskiej elektrowni atomowej Fukushima Dai‐Ichi postawiła pod znakiem
zapytania plany odrodzenia energetyki nuklearnej w USA. A stało się tak, bo amerykańscy energetycy
mają alternatywę w stosunku do atomu w postaci obfitości taniego gazu, jaki zapewniło wprowadzenie
innowacyjnych metod wydobycia gazu ze skał łupkowych.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,11367804,W_USA_gaz_lupkowy_zwycieza_z_energetyka_atomow
a.html
Onet.pl: Weto klimatyczne z którego nic nie wynika (Zbigniew Kuźmiuk) – blog
Opinia publiczna w Polsce została poruszona wetem polskiego ministra ochrony środowiska w sprawie
zaostrzenia zapisów paktu klimatyczno ‐ energetycznego. Dokładnie tydzień temu na posiedzeniu Rady
Unii Europejskiej ministrów ochrony środowiska 27 krajów członkowskich polski minister Marcin Korolec
zawetował duńską propozycję redukcji CO2 aż o 80% w roku 2050. Komentarz polityka.
http://wiadomosci.onet.pl/blogi/weto‐klimatyczne‐z‐ktorego‐nic‐nie‐
wynika,6855031,459119688,blog.html
Onet.pl: Koniec marzeń o gazowym eldorado? (Marcin Gawęda, Elżbieta Kowalska) – debata – materiał
wideo
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozywa UEFA, inflacja rośnie, a złoża gazu łupkowego mogą
okazać się mniejsze od szacunków ekspertów – to zdaniem naszych komentatorów najważniejsze
wydarzenia mijającego tygodnia.
http://biznes.onet.pl/koniec‐marzen‐o‐gazowym‐eldorado,18494,5061176,1,news‐detal
Onet.pl: Koszalin: 39 mln zł z UE na wodno‐kanalizacyjne inwestycje (SG, PAP) – informacja
W sobotę w Koszalinie podpisano dwie, opiewające łącznie na 39,1 mln zł, umowy na unijne
dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno‐ściekowej. Beneficjentami są: Związek Miast
i Gmin Pojezierza Drawskiego oraz gmina Gryfino.
http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/szczecin/koszalin‐39‐mln‐zl‐z‐ue‐na‐wodno‐kanalizacyjne‐
inw,1,5061651,region‐wiadomosc.html
Onet.pl: Polska sprzeciwia się UE (Andrzej Orzechowski) – blog
Polska nie zgadza się z nowymi planami Komisji Europejskiej dotyczącymi zwiększenia redukcji dwutlenku
węgla. KE do 2020 roku chce zwiększyć jej poziom aż o ponad 20%. Nasze władze nie chcą się na to
zgodzić, ponieważ zdjęcie z rynku części uprawnień do emisji CO2 spowoduje ich mniejszą podaż,
a w rezultacie doprowadzi do podniesienia cen m.in. energii – ocenia poseł PO.
http://wiadomosci.onet.pl/blogi/polska‐sprzeciwia‐sie‐ue,5684101,459632963,blog.html
PAP.pl: Słoneczne elektrownie termalne wydajne jak klasyczne (mmej) – informacja
18.03. Warszawa (PAP) ‐ Naukowcy z USA opracowali nowe materiały, które zwiększają wydajność
słonecznych elektrowni termalnych. Mogą one umożliwić tym elektrowniom konkurowanie z energetyką
opartą na paliwach kopalnych – poinformował magazyn Technology Review.
http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=nauka&id
NewsComp=&filename=&idnews=45730&data=infopakiet&_CheckSum=‐1247770249
Samorząd.PAP.pl: MŚ o raporcie UOKiK (mp) – informacja
W całym kraju będą przetargi, a to gwarancja konkurencji – podkreśla wiceminister środowiska Piotr
Woźniak. Jego zdaniem zarzuty UOKiK do nowego systemu gospodarki odpadami są przedwczesne i nie
zostały oparte na faktach.
http://samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=sz
ablon.depesza&dep=105442&data=&_CheckSum=743412432

Samorząd.PAP.pl: Rozporządzenia do śmieci (mp) – informacja
Minister środowiska podpisał pierwsze z pakietu ośmiu rozporządzeń do ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie
powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zostało podpisane
14 marca i przesłane do publikacji. Zacznie obowiązywać jeszcze w marcu.
http://samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=wi
adomosci_centralne&dep=105460&data=&_CheckSum=‐1499896515
WirtualnaPolska.pl: Polsce grozi śmieciowa katastrofa! (Michał Jankowski) – artykuł
Jeśli w ciągu dwóch lat nie zrobimy porządku ze śmieciami, Bruksela przywali nam takie kary, że odechce
się nam tej całej Unii. Grzywny sięgają 1,2 mln zł za jeden dzień zwłoki! I chociaż mamy polski wynalazek,
który pozwoliłby nam uniknąć horrendalnych kar, to nikt nic nie robi, żeby wyjść z tego z twarzą.
http://finanse.wp.pl/kat,104114,title,Polsce‐grozi‐smieciowa‐katastrofa,wid,14332817,wiadomosc.html
Interia.pl: NIK zbada łupki? (PAP) – informacja
Przedstawiciele partii Zieloni 2004 złożyli w piątek wniosek do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie gazu
łupkowego ‐ domagają się pilnej kontroli procesu wydawania koncesji na poszukiwania oraz kontroli
przestrzegania wymogów środowiskowych.
http://biznes.interia.pl/raport/gaz‐lupkowy/news/nik‐zbada‐lupki,1773086,7572
WNP.pl: Polscy europosłowie przeciw rezolucji ws. redukcji CO2 (Dariusz Ciepiela) – informacja
Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego głosowali przeciwko rezolucji popierającej „Plan działania
na rzecz wprowadzenia konkurencyjnej gospodarki opartej na technologiach niskoemisyjnych do 2050 r.”
wydanego przez Komisję Europejską, który wyznacza ramy działania dla Unii Europejskiej, aby osiągnąć
80‐95 proc. redukcję emisji CO2 przed rokiem 2050. http://www.wnp.pl/wiadomosci/165307.html
WNP.pl: K. Żmijewski: połowa planowanych elektrowni nie powstanie (Dariusz Ciepiela) – informacja
Plany budowy tak dużej ilości nowych bloków, jaką planują w Polsce grupy energetyczne, nie są realne.
Jeżeli połowa z planowanych bloków powstanie to i tak będzie sukces – mówi prof. Krzysztof Żmijewski
z Politechniki Warszawskiej.
http://www.wnp.pl/wiadomosci/165353.html
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Radio Zet: Mamy mniej gazu łupkowego niż zakładali Amerykanie – informacja
Polskie szacunki gazu łupkowego mogą być nawet 10‐krotnie niższe od amerykańskich ‐ nieoficjalnie
dowiedziało się Radio ZET. Państwowy Instytut Geologiczny ma w przyszłym tygodniu opublikować raport
na temat zasobów gazu sporządzony przez polskich i amerykańskich specjalistów. Wg informacji Radia
ZET Główny Geolog Kraju Piotr Wożniak ma poinformować, że zasoby gazu łupkowego mogą się wahać
od pół biliona do biliona metrów sześciennych. W kwietniu ubiegłego roku amerykańska Agencja ds.
Energii podała, że złoża w naszym kraju mogą sięgać 5,3 bilonów metrów sześciennych.
http://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Wiadomosci/Mamy‐mniej‐gazu‐lupkowego‐niz‐zakladali‐
Amerykanie
RMF24: Aktywiści Greenpeace wdrapali się na komin elektrowni Turów (PAP) – informacja
Kilkunastu aktywistów z sześciu europejskich krajów weszło nad ranem na 100‐metrową chłodnię
kominową Elektrowni Turów w Bogatyni na Dolnym Śląsku. Zamierzają rozwinąć na kominie transparent:
"węgiel + drewno to nie zielona energia". W ten sposób Greenpeace protestuje przeciwko "oszustwu,
jakim jest dofinansowanie spalania drewna zmieszanego z węglem jako energii odnawialnej".
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news‐aktywisci‐greenpeace‐wdrapali‐sie‐na‐komin‐elektrowni‐
turow,nId,593333

Polskie Radio Program 3: Aktywiści okupują komin. Walczą o "czystą energię" (IAR, aj) – informacja
Działacze Greenpeace z Polski i innych krajów europejskich weszli na komin elektrowni Turów w Bogatyni
na Dolnym Śląsku.
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/568826,Aktywisci‐okupuja‐komin‐Walcza‐o‐czysta‐energie
Radio Białystok: Mieszkańcy Łomży mogą za darmo pozbywać się elektrośmieci (MCzar) – informacja
Po kilka ton niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych miesięcznie pozbywają się
mieszkańcy Łomży. To tylko dane oficjalne, bo nadal na porzucone sprzęty tego typu można natknąć się
np. w podmiejskich lasach.
http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/region/id/78172
Radio Koszalin: Zachodniopomorskie rzeki będą czystsze. Miliony z UE (jweimer) – informacja
Dwie, opiewające łącznie na kwotę 39,1 mln zł, umowy na unijne dofinansowanie projektów z zakresu
gospodarki wodno‐ściekowej podpisano w Koszalinie.
http://www.radio.koszalin.pl/wiadomosc.php?id=26119
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TVN24: "Wall Street Journal" chwali polskie weto ws. CO2 (bgr) –

