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Fundusz rozpatrzył w 2009 r. 135 wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu 

edukacji ekologicznej, z których 112 zostało pozytywnie rozpatrzonych przez Zarząd i Radę 

Nadzorczą, 2 zostały rozpatrzone odmownie ze względu na niewielki efekt ekologiczny 

planowany do uzyskania w wyniku ich realizacji,  1 nie spełniał  „Kryteriów ...” Funduszu,  

3 zostały wycofane przez wnioskodawców, a  17 pozostało do rozstrzygnięcia na 2010 r.  

 

W ciągu roku w trakcie realizacji znajdowały się 142 zadania. Fundusz 

wydatkował w 2009 r. środki na dofinansowanie 126 zadań. 
 

Na dofinansowanie realizacji zadań z dziedziny edukacji ekologicznej Fundusz 

wydatkował 4 282,6 tys. zł, tj. 2,1% wydatków statutowych, z czego 4 084,6 tys. zł,   

tj.  95,4% stanowiły dotacje,  a 198,0 tys. zł,  tj. 4,6% poŜyczki.  . 

 Na realizację 31 zadań kontynuowanych Fundusz  posiada zobowiązania na lata 

następne na kwotę 793,1 tys. zł w formie dotacji (0,9% wszystkich zobowiązań), wynikające 

z zawartych umów.  
 

Ze względu na tematykę jak i formę przekazywania wiedzy z działalność 

z zakresu edukacji ekologicznej charakteryzowała się duŜą róŜnorodnością. Wśród 

wnioskodawców realizujących róŜne przedsięwzięcia w omawianej dziedzinie przewaŜają 

stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządowe, jednostki podległe wojewodzie oraz szkoły 

wyŜsze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie przez  WFOŚiGW we Wrocławiu  w 2009 r. 
zadań z zakresu edukacji ekologicznej - według beneficjentów

20,9%

33,5%

7,3%

5,8%

4,3% 0,2%

28,0%

Gminy, związki gmin 
i jednostki podległe - 28,0%

Komunalne spółki prawa
handlowego - 0,2%

Powiaty i jednostki podległe 
- 4,3%

Województwo Dolnośląskie 
i jednostki  podległe - 7,3%

Administracja rządowa 
i jednostki podległe - 20,9%

Podmioty gospodarcze  -
5,8%

Pozostali inwestorzy, 
w tym organizacje
ekologiczne - 33,5%



  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 3

Do najwaŜniejszych zadań w dziedzinie edukacji ekologicznej i popularyzacji problemów 

ochrony środowiska, finansowanych przez Fundusz w 2009 r. naleŜą: 

Realizacja programów edukacyjnych 

• Program edukacji ekologicznej "Natura i ty" realizowany przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Złotoryi. 

• Projekt edukacji ekologicznej „Dbajmy o zachowanie zasobów i walorów parków 

narodowych i krajobrazowych by pozostały bez uszczerbku dla następnych pokoleń” 

(13.470 osób) – Powiat Świdnicki;  

• Program o charakterze ekologicznym „Ziemia nasz wspólny dom” (1.200 osób) – 

Gmina Walim;  

• Programy o charakterze ekologicznym realizowane przez Gminę Strzegom:  

� „Jeśli odpady z głową sortujesz, to przyrodę ratujesz” (500 osób); 

� „Dobrze gdy las otacza nas” (400 osób);  

� "Choć przedszkolak jest nieduŜy to przyrodzie wie jak słuŜyć” (400 osób);  

� „Dzieci środowisku, środowisko dzieciom” (3.500 osób); 

• Całoroczna edukacja ekologiczna i krajoznawcza w Centrum Edukacji Ekologicznej            

i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu, podległemu Dolnośląskiemu 

Zespołowi Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, jednostce Województwa 

Dolnośląskiego. RóŜnorodność zajęć edukacyjnych (terenowych, laboratoryjnych, 

seminaryjnych, plenerów artystycznych i zajęć w pracowni komputerowej) stworzyła 

moŜliwość poznania środowiska przyrodniczego dla dzieci z przedszkoli, młodzieŜy 

ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz innych grup zorganizowanych. 

Fundusz dofinansował zajęcia dla 16.931 osób.  

• Zadanie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – „Propagowanie odnawialnych 

ekologicznych źródeł energii. W ramach zadania zakupiono profesjonalne instalacje 

słuŜące do pozyskiwania energii wiatru (elektrownia jachtowa JSW 750-12, Turbina 

Air 400), energii słońca (konwersja promieniowania słonecznego na energię cieplną: 

zestaw solarny Vitosol 200T oraz zestaw solarny F 100 wraz z pompą ciepła Vitocal 

160 A oraz energię elektryczną: zestaw fotowoltaiczny Poly SOL 130) jak i zestawy 

demonstracyjno - edukacyjne przeznaczone do nauki w szkołach średnich oraz 

wyŜszych o wodorze oraz ogniwach wodorowych (zestaw HyTech Set wraz 

z samochodami napędzanymi wodorem) jak równieŜ doświadczalny zestaw Wind 

Trainer Junior - umoŜliwiający pomiar siły wiatru w warunkach szkolnych 
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i laboratoryjnych. Zakupiony sprzęt posłuŜy do realizowania przedsięwzięć 

związanych z edukacją z zakresu ekologicznych odnawialnych źródeł energii 

w szkołach średnich oraz studentom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dla 

zwiększenia świadomości ekologicznej. PosłuŜy równieŜ do przeprowadzenia badań  

i eksperymentów naukowych w zakresie pozyskiwania energii cieplnej, elektrycznej, 

energii promieniowania słonecznego (nasłonecznienia, usłonecznienia) w okresach 

tygodniowych, miesięcznych, rocznych, wydajności i sprawności kolektorów 

słonecznych ogniw fotowoltaicznych, sprawności i przydatności mini siłowni 

wiatrowych badanych w tunelach aerodynamicznych z uwzględnieniem pomiaru 

i gromadzenia danych, analizy zebranych danych. 

• Projekt „Czysta ŚlęŜa”, realizowany przez Gminę Sobótka . Projekt miał na 

celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, szczególnie dzieci 

i młodzieŜy w zakresie konieczności segregacji odpadów.  Programem zostały objęte 

2 przedszkola, 6 szkół podstawowych i  gimnazjum z terenu gminy. W ramach 

zadania przeprowadzono m.in. 2 akcje sprzątania ŚlęŜy, 4 konkursy, zamontowano  

10 tablic informacyjnych o tematyce ekologicznej,  

• Projekt edukacyjny Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Dolnośląski 50/50 – 

bezinwestycyjne oszczędzanie energii w szkołach wrocławskich i Doliny Baryczy”. 

Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie zuŜycia energii elektrycznej i cieplnej 

oraz wody w praktycznych działaniach uczniów. Do projektu przystąpiło 64 placówki 

edukacyjne z terenu Wrocławia i Doliny Baryczy w tym 23 przedszkola, 18 szkół 

podstawowych, 16 gimnazjów, 7 szkół ponadgimnazjalnych, Przeprowadzono  

25 szkoleniowych seminariów etapowych dla poszczególnych grup, w tym  

4 seminaria plenarne , na których wygłoszono 18 referatów przedstawiając ogólną 

problematykę energetyczną Polski i świata oraz zorganizowano 2 wycieczki w ramach 

których odbyły się 2 wykłady. 

• Program edukacyjny zrealizowany przez Gminny Zespół Kultury i Bibliotek 

w Krośnicach „Poznajemy Park Krajobrazowy Dolina Baryczy” polegający na 

przeprowadzeniu trzydniowych zajęć edukacyjnych dla 30 grup z dolnośląskich szkół 

(780 uczniów i 58 nauczycieli). 

• Projekt Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze pn.: „Park naszym 

skarbem” w ramach którego w 2009r. m.in. wydano poradnik metodyczny ‘Skarby 

Karkonoszy”, wyprodukowano cztery reportaŜe edukacyjne: „Polodowcowe 



  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 5

dziedzictwo Karkonoszy”, „Wokół Wielkiego i Małego Stawu”, „Po ekosystemach 

leśnych KPN’, „Do Wodospadu Szklarki”, przeprowadzono trzy warsztaty 

ekologiczne dla nauczycieli oraz we współpracy z władzami miasta Szklarska Poręba 

powstała ścieŜka dydaktyczna pn. „Środowisko Ŝycia płazów”, 

• Program edukacyjny pn. „Lubańska Wiosna Ekologiczna’2008” zrealizowany przez 

Miasto Lubań, który obejmował konkursy ekologiczne pt.: „Kartka z przewodnika – 

zachować krajobraz dla potomnych”,  „W krainie łuŜyckich mokradeł”, „Rady na 

odpady”, „Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeŜa dla nietoperza”, „Ogród 

w przyjaźni z naturą”, warsztaty ceramiczne i zajęcia edukacyjne dla 

zrównowaŜonego rozwoju pt. „Glina, mało doceniany skarb ziemi”, seminarium 

warsztatowe pt. „Wyprawy przyrodnicze po Lubaniu i okolicy”, festiwal nauki 

„Ochraniać Ŝycie na ziemi”, akcje: zadrzewiania miasta, sprzątania szlaków 

turystycznych i „Mieszkajmy piękniej, czyli Lubań w kwiatach”, Powiatową Sesję 

Młodych Ekologów, Światowy Dzień bez samochodu – rajd rowerowy i pieszy. 

Programem objęto bezpośrednio 5 658 uczniów i nauczycieli ze szkół oraz 

mieszkańców miasta i gminy Lubania. 

• Całoroczny program edukacji ekologicznej zrealizowany przez Muzeum Przyrodnicze 

w Jeleniej Górze pn.: „Muzeum nauczycielem poszanowania przyrody’, w ramach 

którego przeprowadzono cykl 37 prelekcji o tematyce przyrodniczej oraz 

zorganizowano wystawy czasowe pn. „Ekspozycja przyrodnicza retro”, „Park  

i Pawilon Norweski w Cieplicach”, „Fotografia dzikiej przyrody”, „Przyroda 

Kresów”, „100-lecie karkonoskich grzybobrań”, „Karkonoską wystawę i giełdę 

minerałów, skał i skamieniałości”, Wystawę świeŜych grzybów”, które łącznie 

odwiedziło ok. 33 tys. osób. Ponadto Muzeum Przyrodnicze wzbogaciło księgozbiór 

biblioteki naukowej Muzeum o nowe pozycje wydawnictw fachowych i popularnych, 

prowadziło preparację i konserwację okazów ptasich i ssaków, wykonało 2 ule 

figuralne do „Pasieki Karkonoskiej” oraz wydało kalendarz „Motyle Polski’2010”  

w nakładzie 500 egz.  oraz dwa pierwsze numery kwartalnika o tematyce 

przyrodniczej pt. „W ogrodzie Ducha Gór” w nakładzie po 1 500 egz. kaŜdy. 

• Program edukacyjny „Ekologia w Bibliotece Publicznej - kontynuacja” zrealizowany 

przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - KsiąŜnicę 

Karkonoską w Jeleniej Górze. 

• Program edukacyjny „Jedziemy na Bukówkę” zorganizowany przez Powiat Kamienna 
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Góra, połączony z akcją sprzątania brzegów zbiornika wodnego Bukówka, w którym 

wzięło udział ok. 1 400 osób.  

• Pięć odcinków programów o tematyce ekologicznej pt.: „Co to jest ekologia?”, 

„Gospodarka odpadami”, Lasy – gospodarka i ochrona”, „Park Krajobrazowy Gór 

Sowich” i „Rudawski Park Krajobrazowy” wyprodukowanych przez Agencję 

Reklamy i Promocji „DAMI” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze i wyemitowanych 

w telewizjach regionalnych. 

• Program Ochrony Środowiska Powiatu Jaworskiego w zakresie edukacji ekologicznej 

dzieci i młodzieŜy z terenu powiatu jaworskiego. 

• Projekt „IV Euroregionalne Spotkania Ekologiczne” realizowany przez Dolnośląski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu obejmował między innymi 

organizację: 

- Kiermaszu Ekologicznego – jednodniowych targów przeprowadzonych w dniu  

19 września 2009r. na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, gdzie prezentowane 

było rolnictwo ekologiczne, zdrowa Ŝywność, urządzenia i sprzęt proekologiczny, 

stoiska zielarsko – medyczne i gospodarstwa agroturystyczne, 

- Cyklu siedmiu jednodniowych szkoleń pn. „Moja wieś – moja szansą” dla 

rolników i doradców rolnych z 6 powiatów: Bolesławiec, Jelenia Góra, Kamienna 

Góra, Lubań, Lwówek Śl., Zgorzelec, które przeprowadzono we wzorcowym 

agroturystycznym gospodarstwie w Mysłakowicach, 

- 5 powiatowych Jarmarków Ekologicznych promujących rolnictwo ekologiczne w: 

śeliszowie - powiat bolesławiecki, Mysłakowicach – powiat jeleniogórski, 

Chełmsku Śl. – powiat kamiennogórski, Świeradowie powiat lubański 

i zgorzelecki i Mirsku – powiat lwówecki, 

- II Forum Rolnictwa Ekologicznego na Dolnym Śląsku przeprowadzone w dniu  

04 grudnia 2009r w Karpaczu, w którym wzięło udział 115 uczestników, 

- Wydanie 4 rodzajów ulotek w łącznym nakładzie 4000 egz. o tematyce 

ekologicznej.  

Zadanie zostało zrealizowane do końca grudnia 2009 r., natomiast środki zostaną 

przekazane w styczniu 2010 r. 

• Projekt edukacji ekologicznej dla uczniów klas I-VI i przedszkola pn. „Zwierzęta 

i rośliny dla potomności ocalimy” (400 osób) zrealizowany przez Gminę Strzegom.  

• Program o charakterze ekologicznym „Las – nasza przyszłość” (1.200 osób) 
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zrealizowany przez Gmina Lądek Zdrój. 

 

W 2009 roku  ponadto realizowane były zadania, których termin zakończenia 

przewidziany jest w następnym roku: 

• Program o charakterze ekologicznym pn. "Ekologiczne pogotowie wyjdzie Ci na 

zdrowie” (1.000 osób) realizowany przez Gminę Strzegom. 

• Projekt o charakterze ekologicznym pt. "Woda korzeniem śycia” (4.500 osób) 

realizowany przez Gminę Strzegom. 

• Program realizowany przez Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze pt.: 

„Przyroda i Człowiek 50 lat Karkonoskiego Parku Narodowego wraz z rozwojem 

systemu edukacji ekologicznej” w ramach którego w 2009r. między innymi w dniach 

21-23 września w Szklarskiej Porębie przeprowadzono Międzynarodową Konferencję 

Geoekologiczne Problemy Karkonoszy. Efektem konferencji będzie wydanie 

materiałów pokonferencyjnych w 2010 r. Planowany termin zakończenia zadania 

30.09.2010 r. 

• Program realizowany przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze pn.: 

„X Mi ędzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie oraz Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 

w Jeleniej Górze – Program edukacji ekologicznej” w ramach którego w 2009 r. 

między innymi wydano publikację pt. „Międzynarodowe Warsztaty  Pszczelarskie 

oraz XXVII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza – program edukacji ekologicznej”  

w nakładzie 2000 egz. 

• Program „Cztery pory roku w lesie i w pracy leśnika” realizowany przez Nadleśnictw 

Złotoryja 

• Program „Ptasi karmnik edukacyjny czyli pomagamy w zimie ptakom w szkole” 

realizowany przez Nadleśnictw Złotoryja 

 

Rozwój bazy dydaktycznej słuŜącej realizacji programów edukacyjnych: 

• Budowa wystawy stałej pn. „Centrum Edukacji Przyrodniczej – Jaskinia 

Niedźwiedzia” w pawilonie wejściowym do „Jaskini Niedźwiedziej” w Kletnie – 

Gmina Stronie Śląskie. Powstała ekspozycja obejmuje m.in. gabloty tematyczne 

poświęcone paleontologii i geologii. Umieszczono w nich najciekawsze znaleziska 

paleontologiczne z Jaskini Niedźwiedziej. Dwie duŜe ściany zostały przeznaczone 

na wydruki wielkoformatowe poświęcone faunie i florze Masywu ŚnieŜnika 
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oraz historii badań i odkrycia Jaskini. Ekspozycję wzbogacają elementy 

multimedialne, które zawierają bardzo bogate treści edukacyjne. DuŜą atrakcję 

stanowią dwie multimedialne makiety: Masywu ŚnieŜnika oraz - Dna Doliny 

Kleśnicy. Makiety są plastycznymi mapami wielkoskalowymi z dodanymi elementami 

świetlnymi sterowanymi przez zwiedzających z panelu sterowania przy makiecie. 

Niewątpliwą atrakcją nowej ekspozycji są trzy realistyczne modele zwierząt 

jaskiniowych (niedźwiedzia jaskiniowego, lwa jaskiniowego, hieny jaskiniowej) 

wykonane w skali 1:1. Zwierzęta zostały wkomponowane w niezagospodarowaną do 

tej pory wnękę w pawilonie wejściowym i odpowiednio  podświetlone oraz ustawione 

w pozycjach dynamicznych. Wystawa została wykonana pod nadzorem 

merytorycznym pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki 

zastosowaniu nowoczesnych środków ekspozycja jest bardzo atrakcyjna dla 

zwiedzających w kaŜdym przedziale wiekowym. 

•   Karkonoski Park Narodowy zakończył zadanie polegające na dostosowaniu Ośrodka 

Informacyjnego „Domek Myśliwski” do funkcji edukacyjnej. Zakres rzeczowy 

zadania obejmował modernizację budynku wraz z przyłączami przydomowej 

oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wodny, otoczenia budynku oraz wyposaŜenia 

ośrodka w sprzęt multimedialny do systemu prezentacji, pomoce dydaktyczne i meble.  

 

W roku 2010 kontynuowane będą zadania: 

• „Pierwsza Podziemna ŚcieŜka Edukacji Ekologicznej o Nietoperzach w Starej Kopalni 

Uranu w Kletnie” – Podziemna Trasa Turystyczno–Edukacyjna w Starej Kopalni 

Uranu w Kletnie Sp. z o.o. – Lubin. 

• „Jestem częścią przyrody – utworzenie ścieŜki ekologicznej w ogrodzie Przedszkola 

Publicznego Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie” – Gmina Bielawa; 

 

Olimpiady, konkursy, festiwale, festyny 

• Organizacja 10-tej edycji powiatowego konkursu "Recykling puszek aluminiowych" 

oraz zakup nagród dla najaktywniejszych realizowanego przez Powiat Złotoryja. 

• Konkurs ekologiczny „Odpadów segregowanie to środowiska ratowanie” (676 osób) – 

Gmina Miejska Duszniki Zdrój; Placówki oświatowe z terenu gminy zebrały ogółem: 

22.807 kg makulatury, 5 kg butelek plastikowych, 957 kg nakrętek plastikowych, 957 

kg baterii. 
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• „Ziemia – wspólne dobro” – VIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny oraz konkurs 

fotograficzny dla gimnazjów bielawskich z wystawą pokonkursową jako imprezą 

towarzyszącą (3.865 osób) - Powiat DzierŜoniowski. 

• „Organizacja siódmej edycji trzech szkolnych konkursów ekologicznych dotyczących 

selektywnej zbiórki odpadów” (5.044 osób 28 placówek oświatowych z terenu miasta 

i gminy Nowa Ruda oraz – gminy Radków) – Noworudzkie Usługi Komunalne  

Sp. z o.o.; W ramach równolegle przeprowadzonych trzech szkolnych konkursów 

ekologicznych („O srebrną puszkę”, „Bezpieczna bateria”, „Zbieramy nakrętki”) 

zebrano ogółem: 1.638,00 kg puszek, 4.392,36 kg nakrętek i 1.280,10 kg baterii. 

• Konkurs ekologiczny na plakat „Odpady segregujesz – czysty świat zyskujesz”  

(4.871 osób) – Gmina Czarny Bór. 

• XXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej zorganizowana przez Ligę Ochrony Przyrody 

Okręg we Wrocławiu. W trzech etapach wzięło udział 2.866 uczniów ze 107 szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska. 

• Konkursy zorganizowane przez Ligę Ochrony Przyrody, Okręg we Wrocławiu:  

- plastyczny „Płazy i gady Polski” – udział wzięło 510 przedszkoli, nadesłano  

413 prac, 

- konkurs „Najlepiej pracujące przedszkolne koło LOP”, udział wzięło 

9 przedszkoli,  

- konkurs „Najlepiej pracujące szkolne koło LOP”, udział wzięło 11 szkół,  

- plastyczny „Polskie ssaki drapieŜne”, udział wzięły 37 szkoły, nadesłano 

431 prac, 

- fotograficzny „Mchy i porosty” – udział wzięło 17 placówek, nadesłano 89 prac,  

- konkurs „Mój las” – udział wzięło 40 placówek - nadesłano 130 prace, 

- w ramach akcji „Święto Polskiej Niezapominajki trwa przez cały rok” – konkurs 

plastyczny dla przedszkoli „Portret ptaka w mieście” – udział wzięło  

19 przedszkoli, nadesłano 230 prac, 

- w ramach akcji „Święto Polskiej Niezapominajki trwa przez cały rok” – konkurs 

badawczy „Rośliny lecznicze” – udział wzięły 24 szkoły, nadesłano  

220 zielników,  

- w ramach akcji „Święto Polskiej Niezapominajki trwa przez cały rok” – konkurs 

badawczy „Środowisko występowania i zastosowanie roślin leczniczych” – udział 

wzięły 24 szkoły, nadesłano 62 prezentacje multimedialne, 
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• VIII edycja konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” na terenie 

województwa dolnośląskiego zorganizowanego przez Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych we Wrocławiu. W konkursie uczestniczyło 1.933 uczniów  

z 49 gimnazjów, z terenu 38 gmin połoŜonych na terenie Dolnośląskiego Zespołu 

Parków Krajobrazowych. 

• X Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia – 

środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro pt. „Ziemia Gigantów”  zorganizowany 

przez Państwowy Instytut Geologiczny Oddział we Wrocławiu – udział wzięło  

51 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, 7 szkół ponadgimnazjalnych woj. 

dolnośląskiego. 

• Konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieŜy pt. „Ochrona przyrody w Polsce”, 

„Czyste Góry”, „Bądźmy przyjaciółmi przyrody” oraz „Przegląd Piosenki 

Ekologicznej i Turystycznej” przeprowadzone przez Okręg Ligi Ochrony Przyrody  

w Jeleniej Górze, w których wzięło udział 3713 dzieci ze szkół podstawowych  

i gimnazjalnych regionu jeleniogórskiego. 

• Konkursy plastyczno – literackie pn. „Środowisko naturalne, w którym pragnę Ŝyć”  

i „Co mnie zachwyca, a co bulwersuje w przyrodzie”, Konkurs fotograficzny pt. 

„Przyroda Karkonoszy” oraz Konkurs dla placówek oświatowych pn. „Zbieramy 

zuŜyte baterie” zorganizowane przez Związek Gmin Karkonoskich, w których wzięło 

udział łącznie ok. 7500 dzieci z 48 placówek oświatowych (14 przedszkoli, 23 szkół 

podstawowych i 11 gimnazjów) z terenu gmin związkowych tj. Karpacza, Kowar, 

Mysłakowic, Piechowic, Podgórzyna, Szklarskiej Poręby oraz zaproszonych gościnnie 

gmin: JeŜów Sudecki, Janowice Wielkie, Stara Kamienica. 

• Konkurs Bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieŜy „Uczę się bezpiecznie Ŝyć”, 

zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa w Jeleniej 

Górze Dolnośląski, w którym wzięło udział ponad 25 tys. dzieci z 258 placówek 

oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów) z terenu całego 

województwa dolnośląskiego. 

• Edukacja ekologiczna zrealizowana przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 

w Polsce Oddział w Jeleniej Górze w oparciu o zorganizowany festyn „Majówka ze 

zwierzakami” oraz wydanie gazety okolicznościowej „Kicia i Azor” w nakładzie  

2000 egz. i „Kalendarza Małego Ekologa” w nakładzie 1500 egz. 
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• XIV Gminny Ekologiczny Turniej Szkół i Przedszkoli przeprowadzony przez Gminę 

Osiecznica w którym uczestniczyło 598 dzieci z 5 szkół podstawowych i 2 przedszkoli 

z terenu gminy Osiecznica., 

 

Wspieranie wydawnictw i prasy prowadzących edukację ekologiczną 

• Wydanie przewodnika edukacyjnego dot. Gór i Pogórza Kaczawskiego będącego 

elementem zadania „Kraina Wygasłych Wulkanów - juŜ wiesz gdzie to jest!” 

realizowanego przez Stowarzyszenie Kaczawskie. 

• Wykonanie filmu edukacyjnego promującego walory przyrodnicze Gminy Głogów 

i osiągnięcia z zakresu ochrony środowiska zrealizowanego przez Gminę Głogów. 

• Realizacja filmu ekologicznego „Powiat Polkowicki w przyjaźni ze środowiskiem” 

przez Powiat Polkowice. 

• Wydanie przez Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu publikacji 

pt. „Działalność wśród dzieci i młodzieŜy na rzecz upowszechniania ekologii, 

wędkarstwa i sportu wędkarskiego – dorobek i perspektywy” w nakładzie                      

4.000 egzemplarzy.   

• Wydanie przez Stowarzyszenie Ogrody Dolnośląskie - „Albumu – przewodnik 

po parkach i ogrodach Wrocławia”  w nakładzie 2.000 egzemplarzy.  

• Wydanie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska „Raportu o stanie 

środowiska województwa dolnośląskiego w 2008 r.” w wersji ksiąŜkowej w nakładzie 

1.200 egzemplarzy oraz w wersji na CD w nakładzie 500 egzemplarzy. 

• Wydanie przez Polski Klub Ekologiczny 6 numerów dwumiesięcznika „Zielona 

Planeta”, kaŜdy w nakładzie 2.000 egzemplarzy. 

• Wydanie przez Polskie Towarzystwo Zoologiczne czterech numerów kwartalnika 

„Notatki Zoologiczne” w nakładzie 800 egzemplarzy kaŜdy.  

• Wydanie przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 4 numerów kwartalnika 

„Architektura krajobrazu” w nakładzie 516 egzemplarzy kaŜdy.  

• Wydanie przez Dolnośląską Organizację Turystyczną folderu promocyjnego, 

prezentujących przyrodę dolnośląską i walory krajobrazowe Dolnego Śląska 

pt.: „Osobliwości Dolnego Śląska” w 7 wersjach językowych w nakładzie                        

21.000 egzemplarzy.  
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• Wydanie przez Związek Gmin „Kwisa” w Lubaniu wydawnictwa monograficznego 

poświeconego dolinie rzeki Kwisy i 12 gminom leŜącym w jej dorzeczu pn.: 

„Z biegiem Kwisy. Przyroda i człowiek” w nakładzie 5 000 egz. 

• Muzeum Przyrodnicze wydało w nakładzie po 1 200 egz. kaŜdy Tom 11 i 12 rocznika 

„Przyroda Sudetów”. 

• Wydanie przez Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej Górze z okazji jubileuszu  

20-lecia organizacji Regionalnych Przeglądów Piosenki Turystycznej i Ekologicznej 

publikacji pn. „20 lat Wojewódzkich Regionalnych Przeglądów Piosenki Turystycznej 

i Ekologicznej” w nakładzie 150 egz. 

 

Prenumerata dla szkół 

• Prenumerata miesięcznika „Ekoświat” dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, 

zespołów szkół, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków szkolno wychowawczych 

województwa dolnośląskiego w ilości: 1.875 miesięcznie, 20.625 egzemplarzy 

w ciągu roku. 

• Prenumerata miesięcznika „Aura” dla 579 szkół średnich i 23 organizacji i instytucji 

w ilości 7.224 egzemplarzy rocznie. 

• Prenumerata miesięcznika „Ekonatura” dla szkół, placówek oświatowych 

i wychowawczych, bibliotek oraz jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych na terenie Dolnego Śląska w ilości 1517 egzemplarzy miesięcznie 

w okresie styczeń – czerwiec 2009 oraz 1715 egzemplarzy miesięcznie w okresie 

lipiec – grudzień 2009. 

 
 
Akcje o charakterze edukacyjnym 

• „VIII Edukacyjne Dymarki Kaczawskie Ekoliczne, terenowe zajęcia dydaktyczne 

w Parku Krajobrazowym Chełmy” realizowane przez  Złotoryjskie Towarzystwo 

Tradycji Górniczych. 

• Projekt pt. „ZagroŜenie roślinami inwazyjnymi realizowany przez Polski Klub 

Ekologiczny Okręg Dolnośląski miał na celu ochronę bioróŜnorodności  na obszarze 

Dolnego Śląska i polegał na inwentaryzacji terenów cennych przyrodniczo pod 

względem występowania i rozprzestrzeniania się roślin inwazyjnych. W ramach 

projektu odbyły się trzy sesje warsztatowe, w których wzięły udział 182 uczniów  
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z 13 szkół z dolnego Śląska oraz zorganizowano seminarium podsumowujące projekt , 

na którym wręczono nagrody za udział w projekcie. 

• Kampania edukacyjno-informacyjna „Nowoczesny system gospodarowania odpadami 

dla lepszego i czystszego jutra – edycja 2009” (99.000 osób) - Związek Gmin Powiatu 

DzierŜoniowskiego „ZGPD 7”; Kampania skierowana była do ogółem ok.  

10.000 dzieci i młodzieŜy, skupionych w 50 placówkach oświatowych 

(21 przedszkoli,  

19 szkół podstawowych, 10 szkół gimnazjalnych) oraz do pozostałych mieszkańców. 

W działaniach środowiskowych wzięło bezpośredni udział 242 uczniów  

i 16 opiekunów. W ramach akcji m.in. zostały zakupione i przekazane gospodarstwom 

domowym kompostowniki (241 szt.) do przydomowego kompostowania odpadów 

biodegradowalnych (ogrodowych i kuchennych). Kompostowniki otrzymali 

mieszkańcy Związku po podpisaniu umowy przekazania i złoŜeniu oświadczenia, iŜ 

będą one przez nich uŜytkowane przez co najmniej 3 lata a produkt powstały  

w wyniku kompostowania będzie wykorzystywany do nawoŜenia gleby i nie trafi do 

pojemników do zbierania odpadów oraz nie będzie składowany na składowisku 

odpadów (przekazane mieszkańcom kompostowniki pozwolą ograniczyć składowanie 

odpadów biodegradowalnych o około 50 Mg/rok); 

• Zbieranie śmieci i konkurs ekologiczny pn. „Święto Ziemi na brzegu jeziora”  

(1.917 osób) – Gmina Walim;  

• EKOLĄDEK- wiosenne akcje i działania ekologiczne na terenie gminy Lądek Zdrój 

(6.000 osób) – Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju;  

W roku 2010 kontynuowane będzie zadanie:  

• „Kto segreguje ten Ziemię ratuje” – akcja selektywnej zbiórki odpadów (1.098 osób) – 

Gmina Miejska Kudowa Zdrój. 

 

Konferencje i seminaria 

• W październiku 2009 r. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki - Katedra 

Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

zorganizował w Piechowicach  VII Międzynarodową Konferencję Edukacja dla 

ZrównowaŜonego Rozwoju. Efektem konferencji będzie wydanie w 2010r materiałów 

pokonferencyjnych dotyczących problematyki edukacji dla zrównowaŜonego rozwoju. 

• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zorganizował konferencję naukową pt.: 
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"Współczesne problemy gospodarki wodnej i eksploatacji systemów melioracyjnych” 

– w konferencji wzięło udział 123 osoby,  wydano materiały konferencyjne  

w nakładzie 200 egzemplarzy.  

 

Kursy, warsztaty 

• Wyjazdowe warsztaty szkoleniowe organizowane przez Ligę Ochrony Przyrody 

Okręg we Wrocławiu, w których wzięło udział 8.413 dzieci i młodzieŜy oraz  

1005 opiekunów szkolnych i przedszkolnych. 

•   „Drzewo-stan” – edukacja ekologiczna poprzez malarstwo Ilony Sapki (3.000 osób) - 

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek KsiąŜ” 

w Wałbrzychu.  

•   „Bardzo Zielona Kudowa” – cykl warsztatów ekologicznych (200 osób) – Gmina 

Miejska Kudowa Zdrój.  

•   Warsztaty  ekologiczne:  CLIMATE ALERT – BE ALL EYES!   -  80 osób: ok.  

40-osobowa grupa młodzieŜy z województwa dolnośląskiego oraz młodzi 

przedstawiciele z kilku krajów europejskich (Duńczycy, Słoweńcy, Szwedzi, 

Irlandczycy  

i Norwegowie) - Towarzystwo Rozwoju Sokołowska. 

 
Inne zadania edukacyjne 

• Produkcja i emisja przez Telewizję Polską S.A. Oddział Terenowy we Wrocławiu             

12 audycji telewizyjnych programu „EKOREGION – edukacja ekologiczna poprzez 

cykliczny program telewizyjny”. 

• Produkcja i emisja przez Telewizję Polską S.A. Oddział Terenowy we Wrocławiu 

12 audycji telewizyjnych skierowanych do młodego odbiorcy - „Ekoplaneta”.  

• „Edukacja ekologiczna młodzieŜy szkolnej prowadzona przez Zarząd Okręgowy Ligi 

Ochrony Przyrody w Wałbrzychu” (10.000 osób w szkołach na terenie: Wałbrzycha, 

Świdnicy, Czarnego Boru, Mokrzeszowa, Starych Bogaczowic i DzierŜoniowa, 

w tym: ok. 1.000 członków Ligi Ochrony Przyrody) – Liga Ochrony Przyrody Zarząd 

Okręgowy w Wałbrzychu. 

 

 

 

 



  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 15

• Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu. W wyniku realizacji 

przedsięwzięcia zrealizowana została ścieŜka przyrodniczo-dydaktyczna na terenie 

KsiąŜańskiego Parku Krajobrazowego, wytyczona w celu zaprezentowania cennych 

pod względem przyrodniczym walorów Parku (czas potrzebny na przejście wynosi ok 

     1,5 h, dł. trasy ok. 2 km). 

 

• Wykonanie ścieŜki edukacyjnej „Dolina RóŜaneczników” (uchwała z roku 2008)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dofinansowanie przez WFOŚiGW we Wrocławiu w 2009 r. 
zadań z zakresu edukacji ekologicznej - według rodzaju efektów

7,9%

36,1%

2,8%

0,4%

4,2%

2,7%

11,7%

7,1%

27,1%

Realizacja programów edukacyjnych
- 36,1%

Rozwój bazy dydaktycznej -
doposaŜenie ośrodków edukacji
ekologicznej - 27,1%
Olimpiady, konkursy,festiwale,
festyny - 7,9%

Wspieranie wydawnictw i prasy
prowadzących edukację ekologiczną 
- 11,7%
Prenumerata dla szkół - 7,1%

Akcje o charakterze edukacyjnym -
2,8%

Konferencje, seminaria - 2,7%

Kursy, warsztaty - 0,4%

Inne zadania edukacyjne - 4,2%


