


Czas trwania projektu:od 6.11.2020-31.10.2021
Dofinansowanie: Program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy,  Fund



 

-próba niedopuszczenia do zniszczenia obiektu UNESCO
Krzemionki Opatowskie

-próba niedopuszczenia do pomniejszenia obszaru ŚPN

Główne założenia projektu:





-spotkania warsztatowe ze społecznością gmin :Ożarów, Bodzechów, Bałtów,
Ćmielów (10 spotkań) udział ok 50 osób;

-spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego powiatu ostrowieckiego,
gmin, miaszkańcami gminy Ćmielów, 2 spotkania;

-udział w proteście w trakcie konferencji na 70- lecie ŚPN;
-udział w konsultacjach społecznych ws. projektu rozporządzenia dotyczącego

pomniejszenia powierzchni ŚPN,
2-krotnie, wrzesień 2020 i lipiec/sierpień 2021;

-udział w konsultacjach społecznych dotyczących  powołania Parku
Kulturowego Doliny Kamiennej

 

Główne działania w ramach projektu Korzenie:



 

-badania walorów przyrodniczych szczytu Łyścca wraz z przyległosćami,
inwentaryzcja w w ŚPN,

-udział w postępowaniach administracyjnych ws. kopalni w Rudzie Kościelnej;
-udział w postępowaniu administracyjnym ws. budowyudowie zespołu

elektrowni fotowoltaicznych Stoki Małe;

-szkolenia dla wolontriuszy i udział w działaniach strażniczych ;

-udział w konferencjach prasowych, organizacja ws.złożenia doniesienia do
NIK oraz poselskich, 

kontakty z przedstawicielami administracji publicznej, rządowej i
samorządowej

 



-nawiązane współpracy z organizacjami pozarządowymi, grupami
aktywistów, m.in Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Towarzystwo

Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej, KOD 

Świętokrzyski., Fundacja Camposfera, Kielckie Forum Organizacji
Pozarządowych

-współpraca z instytucjami : Muzeum Archeologiczno-Historyczne w
Krzemionkach, Geonatura Kielce, WKZ w Kielcach



- powstał 1,5 minutowy klip promujący projekt "Korzenie"

-powstały logotypy projektu
-zgłoszenie do NIK skargi ws. rządowego rozporządzenia dotyczącego projekt

zmian granic Parku;

-skarga na opieszałosć organu do Naczelnego Sądu Administracyjnego
-Raport z badań na Łyśccu

-ekspertyza -opinia hydrogeologiczna na temat możliwości oddziaływania
kopalni odkrywkowej na Rezerwat Krzemionki  oraz Prehistoryczny Region

Wydobycia Krzemienia Pasiastego;

-materiały  i prezentacje dot. powłani Parku Kulturowego;

-skarga do Komsji Europejskiej dotycząca ŚPN;

-

Produkty w ramach projektu:



-ocena raportu oddziaływań inwestycji kopalni w Rudzie Kościelnej
-ocena raportu oddziaływan elektrowni fotowoltaicznej Stoki Małe
-prezentacje na temat Parku Kulturowego i statusu obiektu UNESCO

-strona poświęcona konferencji Korzenie
-Konferencja Korzenie ;

-raport oddziaływań ruchu turystycznego na Łyśccu;

-przygotowanie publikacji nt. walorów przyrodnicznych Rezerwatu Krzemionki

-artykuły i publikacje na stronie www.mostedu.pl, FB,a także mediach
ogólnopolskich, np portal onet, okopress, GW, Dzikie Życie, EchoDnia



 -zaangażowanie 30 wolontariuszy w dzialania strażnicze, głównie na
terenie ŚPN;

-zainteresowanie wynikami naszych badań, pzrejawianie przez 
 instytucjie badawcze i naukowe m.in : Instytut Badań Ochrony przyrody,

Radę Naukową ŚPN, Państwową Radę Ochrony Przyrody.

i



 ti

Osiągnięcia w ramach projektu:
-zorganizowanie się społeczności lokalnej w grupy m.in Stop Kopalni w Rudzie

Kościelnej
-zainteresowanie organów i instytucji ciężkoprzemysłowymi inwestycjami w
sąsiedztwie obiektu UNESCO  (RDOS, Sanepid , Zarząd Główny Zlewni Wód

Polskich, Wodociągi Miejskie Ostrowiec Świętokrzyski;
-wysłanie petycji w sprawie Łyścca-dedykowana strona Szczyt Chciwości)

-nagłośnienie sprawy planów pomniejszenia ŚPN dla szerszej opinii publicznej
-zgłoszenie przez posłów interpelacji ws. rozporządzenie pomniejszenia ŚPN.
-zainteresowanie posłów różnych sił parlamentarnych sytuacją w ŚPN oraz

zagrożeniami dla obiektu UNESCO Krzemionki Opatowskie oraz konsultacjami
społecznymi ws. powołania Parku Kulturowego Doliny Kamiennej;



-zgłoszenie przez posłów 3 interpelacji ws. rozporządzenie pomniejszenia ŚPN.

-zainteresowanie posłów różnych sił parlamentarnych sytuacją w ŚPN oraz
zagrożeniami dla obiektu UNESCO Krzemionki Opatowskie oraz konsultacjami

społecznymi ws. powołania Parku Kulturowego Doliny Kamiennej;
-zaangażowanie 30 wolontariuszy w dzialania strażnicze, głównie na terenie ŚPN



Obiekt Unesco Krzemionki nie uległ zniszczeniu, ale na dzień dzisiejszy nadal nie
wyjaśniona jest dalsza przyszłosć inwestycja kopalni ŚSM

Ministerstwo Dziedzictwa i Kultury oglosiło konsultacje w tej sprawie

Aktualna systuacja dotycząca efektów podejmowanych działań



Rozporządzenie RM ws. pomniejszenia obszaru ŚPN -nadal w trakcie
rozpatrywania uwag, termin zgłaszania ich minął 15 sierpnia 

UWAGA ostatnia informacja z 22 października 

Nie uwzględniono uwag strony społecznej:organizacji pozarzą◘dowych, osób
fizycznych



Nieistotne okazały się  tutaj opinię eksperckich oraganizacji pozarządowych;

37 tyś głosów ludzi wysyłających petycję sprzeciwu wobec planów
pomniejszenia ŚPN,

-głosy ekspertów i ekspertek : Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Rady
Naukowej ŚPN, Instytutu Badań Ochrony Przyrody PAN oraz wielu innych

specjalistów.



Projekt "Korzenie" się już kończy w pażdzierniku 2021 ,ale nadal zamierzamy
wspierać działania na rzecz zachowania integralności ŚPN oraz ochrony

obiektu ze światowej listy dziedzictwa UNESCO Krzemionkowskiego Regionu
Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego.



Dziękuję za uwagę


