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ZIEMIA, KTÓRA JEST TUŻ OBOK NAS
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Od czasu kiedy pierwszy człowiek ujrzał Ziemię         

z kosmosu, a było to dokładnie 60 lat temu, loty 

kosmiczne i eksploracja kosmosu stały się dla wielu 

ludzi planem niedalekiej przyszłości. Spoglądając   

na naszą planetę z innej perspektywy dostrzegliśmy 

jednak ogromną potrzebę troski o środowisko 

naturalne, aby nie utracić tego, co dla ludzi jest 

najpiękniejsze i najważniejsze tu i teraz.   

W lipcu 1969 roku miało miejsce pierwsze lądowanie 

ludzi na Księżycu, a we wrześniu tego samego roku 

inni Amerykanie zapoczątkowali  wystąpienia 

przeciwko degradacji środowiska naturalnego. 

Największa manifestacja odbyła się 22 kwietnia 1970 

roku, a wzięło w niej udział 20 milionów osób!        

Od tamtej pory oczy Świata skierowane są na 

poprawę sytuacji ekologicznej, a dla umocnienia  

tego kierunku obchodzony jest co roku Światowy 

Dzień Ziemi.     

Zachowania proekologiczne to przejaw naszej 

świadomości i odpowiedzialności za Ziemię, która 

prawdopodobnie pozostanie naszym jedynym lądem 

- a ten temat jest jak rzeka. Dzisiaj opowiem zatem  

o Ziemi w kontekście osiedla, a więc ziemi,         

która jest tuż obok nas.                          

Zachęcam do obejrzenia fotoreportażu.              
Monika Szydłowska



Na początek kilka informacji ogólnych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” funkcjonuje w Białymstoku od 1958 roku. Obecnie w jej zasobach znajdują się 124 budynki 

mieszkalne z 8479 mieszkaniami oraz 16 budynków usługowych. Spółdzielnia zajmuje teren położony blisko Centrum Białegostoku i obejmuje osiedla „Piasta I”, „Piasta II”, 

częściowo osiedle „Bojary”, a także 7 budynków przy oddalonych od Centrum ulicach Sowlańskiej i Leśnej. Ogólnie Spółdzielnia zajmuje teren o powierzchni ok. 67,71 ha. 

Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta”                                                           
1 – Osiedla „Piasta I” i „Piasta II”                                                                    
2 – Osiedle „Bojary”                                                                     
3 – Osiedle Leśna - Sowlańska



Wielu mieszkańców Osiedla „Piasta” pamięta 

końcówkę lat sześćdziesiątych XX wieku, wtedy 

wybudowane zostały pierwsze budynki 

wielorodzinne. Większość domów powstała jednak  

w latach siedemdziesiątych w technologii „wielkiej 

płyty”. W czasie „burzliwego rozwoju” oddawano do 

użytku nawet 1000 mieszkań rocznie! W 2010 roku 

Spółdzielnia rozpoczęła wieloletni program 

termomodernizacji – wszak oszczędzanie energii 

cieplnej także należy do czynności proekologicznych.



Osiedle „Piasta” wyróżnia się dużą powierzchnią terenów zielonych, tzw. biologicznie czynnych. 



W kroplach deszczu

Stokrotka

Fiołek wonny

Jasnota purpurowa



Początek nowego tysiąclecia to czas 
rewitalizacji kompleksów zielonych. 
Dzięki podjęciu decyzji o realizacji 
własnego programu „Zieleń 2000” 
Spółdzielnia dokonała wielu nasadzeń
drzew i krzewów, nowe żywopłoty, 
trawniki i klomby uatrakcyjniły przestrzeń 
osiedli, zapewniając korzystny 
mikroklimat. 

Tawuła japońska GOLDMOUND   

Każdego roku powstają ubytki w roślinności, dlatego jesienią i wiosną sadzone są nowe drzewa i krzewy. W 2019 roku pracownicy Spółdzielni posadzili 

45 drzew i 2800 krzewów, a w 2020 roku - 55 drzew, 230 krzewów iglastych i aż 12100 krzewów liściastych! Ten proces będzie kontynuowany.

Przeprowadzona w 2018 roku inwentaryzacja 

wykazała, że w zasobach S.M. ”Zachęta” 

znajdowało się ok. 7300 drzew i 20160 mb

żywopłotów formowanych i nieformowanych.



Na podstawie inwentaryzacji wykonanej w 2018 roku, na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” występują 92 gatunki drzew oraz 63 gatunki 

krzewów.                                                                                                                     
Źródło:  WALORYZACJA ORAZ KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA I PRZEKSZTAŁCEŃ TERENÓW ZIELENI, NALEŻĄCYCH DO S.M. „ZACHĘTA” W BIAŁYMSTOKU, Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, 2018 r.                                             

Tawuła japońska GOLDFLAME   

Forsycja

Berberys zwyczajny



Wiosenne prace pielęgnacyjne. Brygada konserwatorów zieleni Zakładu Remontowo -Transportowego S. M. ”Zachęta” usuwa przerośnięte i obumarłe części 

drzew i krzewów. Odpowiedni sposób przycięcia gałęzi spowoduje lepszy wzrost i obfitsze kwitnienie roślin. Bezpieczeństwo przechodniów to podstawowy 

argument przemawiający za usunięciem niektórych gałęzi.



O porządek i czystość posesji troszczą się przede wszystkim gospodarze budynków. O każdy wspólny kawałek Ziemi troszczymy się także my – mieszkańcy.  



Wielu mieszkańców angażuje się znacznie 

bardziej w pielęgnację niewielkiego fragmentu 

Ziemi. Pięknie ukwiecone ogródki to radość           

i satysfakcja międzypokoleniowa. 



Kwiatów jest coraz więcej, także ku uciesze owadów.



Miodunka pstra
Bergenia sercolistna





„Praca w ogrodzie uspokaja” – mówi pani Janina. „Młoda jeszcze jestem, 92 lata” - pamięć i wiedza encyklopedyczna. „To ciemiernik – jest jeden biały  

i  trzy różowe, a tam szachownica, hiacynty, hortensji trzy rodzaje, krokusów? - chyba ze sześć, żonkile i pierwiosnki. Proszę, niech pani wejdzie, tam 

rosną tulipany”… 



U pani Jadwigi rosną ozdobne krzewy: wysokie róże, hibiskus jak las, hortensje, i jeszcze lubczyk – „Magi, niech pani potrze listek, pachnie”.                         

Do ogrodu pani Jadwigi zaglądają wiewiórki, dzikie kaczki, kot  i… świnka morska? – pewności nie ma, ale to nie jest wykluczone.

Po słonecznej stronie Ziemi żyją sympatyczni Ziemianie.

„Dzisiaj posadziłam sześć lilii i posiałam 

słoneczniki ozdobne, pod płotem” – opowiada 

pani Honorata. „Ogrodzenie to dobra rzecz, bo 

psy nie chodzą, a ja tu mam koper, pasternak   
i miętę, dam pani trochę”. Już widać konwalie.



Mniejsze i większe uprawy 



Aby skutecznie chronić środowisko naturalne należy 

zadbać o jego równowagę biologiczną.        

„Biocenoza to powiązany wzajemnymi zależnościami 

zespół organizmów żywych zamieszkujących dane 

siedlisko przyrodnicze. Biocenoza to żywa część 

ekosystemu – obejmuje wszystkie populacje              

i gatunki organizmów zwierzęcych i roślinnych oraz 

mikroorganizmów, które zasiedlają określony biotop. 

Organizmy te połączone są przede wszystkim 

wzajemnymi zależnościami pokarmowymi            

oraz wewnątrzgatunkową i międzygatunkową 

konkurencją. Już sama etymologia pojęcia 

„biocenoza” wskazuje na aspekt relacyjny – bios       

z greckiego oznacza życie, a koinós to wspólny. 

Biocenoza i biotop razem tworzą ekosystem”.    
Źródło: www.ekologia.pl

Kwiczoły na Osiedlu „Piasta”



Sroka

Gawrony 

Gołąb 

grzywacz



Kawka

Samiec wróbla

Sikorka
Budki lęgowe jerzyków

Kawka

Budki lęgowe jerzyków

Budka lęgowa sikorek

Samica wróbla

Grzywacz

Budka lęgowa sikorek

Naziemni „astronauci”

Gniazdo jaskółek oknówek



Na zakończenie „rowerowe” wspomnienie. 

Pierwsze zdjęcie wykonane zimą, drugie –

wiosną. Najwyraźniej rodzinne podróże 

rowerem nie nudzą się. Stojaki na dwuślady 

są coraz bardziej popularne wśród 

mieszkańców. Jeśli jeszcze w pobliżu 

Twojego domu nie ma tego typu urządzenia,  

a potrzebujesz go, skontaktuj się                    

z administracją osiedla. Zmiana środka 

komunikacji na rower z całą pewnością 

wpłynie na dobrostan planety Ziemi                 

i Twoją kondycję zdrowotną. 

Korzystna odmiana


