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Fundusz rozpatrzył w 2005 r. 124 wnioski o pomoc w dofinansowaniu prowadzonej  

w całym województwie dolnośląskim edukacji ekologicznej, z  których 99  zostało 

rozpatrzonych pozytywnie przez Zarząd i Radę Nadzorczą, 10 zostało rozpatrzonych 

odmownie ze względu na niewielki efekt edukacyjny planowany do uzyskania w wyniku ich 

realizacji, 11 wniosków nie spełniało „Kryteriów ...” Funduszu lub zostało wycofanych przez 

wnioskodawców, a 4 pozostały do rozstrzygnięcia w 2006 r. 

 

Na dofinansowanie realizacji zadań z dziedziny edukacji ekologicznej Fundusz 

wydatkował w formie dotacji 2.429,5 tys. zł  tj. 1,82% wydatków statutowych. 

 

W ciągu roku w trakcie realizacji znajdowało się 111 zadań.  Fundusz  przekazał  

w  2005 r.  środki na dofinansowanie 100 zadań. Na realizację 24 zadań kontynuowanych 

Fundusz  posiada zobowiązania na lata następne na kwotę 1.256,6 tys. zł  w formie dotacji 

(1,7% wszystkich zobowiązań), wynikające z zawartych umów.  
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Działalność z zakresu edukacji ekologicznej charakteryzowała się duŜą 

róŜnorodnością zarówno ze względu na tematykę jak i formę przekazywania wiedzy z tej 

dziedziny. Wśród wnioskodawców realizujących róŜne przedsięwzięcia w omawianej 

dziedzinie przewaŜają stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządowe, jednostki podległe 

wojewodzie oraz szkoły wyŜsze. 

 

Do najwaŜniejszych zadań w dziedzinie edukacji ekologicznej i popularyzacji 

problemów ochrony środowiska, finansowanych w 2005r. naleŜą: 

 

Realizacja programów edukacyjnych 

• Całoroczna edukacja ekologiczna i krajoznawcza w Centrum Edukacji Ekologicznej    

i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu, podległemu Dolnośląskiemu 

Zespołowi Parków Krajobrazowych we Wrocławiu. RóŜnorodność zajęć 

edukacyjnych (terenowych, laboratoryjnych, seminaryjnych, plenerów artystycznych  

i zajęć w pracowni komputerowej) stworzyła moŜliwość poznania środowiska 

przyrodniczego. W zajęciach tych uczestniczyła młodzieŜ ze szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i średnich, dzieci z przedszkoli oraz zorganizowane grupy z róŜnych 

placówek oświatowych, ośrodków kultury i ośrodków wychowawczych. Fundusz 

dofinansował zajęcia dla 15.824 osób.  

• Ekologiczna edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych - program realizowany 

     przez Stowarzyszenie Eko Idea w miastach Oława, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław. 

W wymienionych miastach w okresie od października do grudnia 2005r. odbyły się                              

4 cykle warsztatów. Uczestniczyli w nich nauczyciele i uczniowie szkół  

podstawowych, gimnazjalnych, szkół średnich, przedstawiciele rad osiedli jak równieŜ    

przedstawiciele placówek oświatowych i kulturalnych. Program będzie kontynuowany   

w 2006 r. 

• Informacyjno-edukacyjny program internetowy „Zielona Brama”, realizowany przez 

Dolnośląską Fundację Ekorozwoju. Jest to kontynuacja programu rozpoczętego 

w 1999 roku. W 2005 r. nastąpiła dalsza rozbudowa bazy technicznej i systemowej 

programu. Na serwerze „Zielonej Bramy” zwiększyła się liczba organizacji 

korzystających z moŜliwości prezentowania własnych witryn ( łącznie 21 ). W roku 

2005 odwiedziny na serwerze osiągnęły liczbę 357.329. 

• Program edukacyjny dla szkół podstawowych pt. „Nie wszystko na wysypisko”, 
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realizowany przez Stowarzyszenie „Eko-Biegły”. Programem objęto 13.528 uczniów 

ze 40 szkół podstawowych i gimnazjalnych  z następujących gmin: Wrocław, 

Czernica, Długołęka, Św. Katarzyna, Oborniki Śląskie, Kąty Wrocławskie.  

• Program edukacyjny pn. „Lubańska Wiosna Ekologiczna’2005” zrealizowany przez 

Miasto Lubań obejmował konkursy ekologiczne: „Nie byle jaka budka dla ptaka 

i całkiem świeŜa dla nietoperza”, Bądź przyjacielem przyrody – chroń ją przed 

ogniem”, „W obronie lasu”, „W krainie łuŜyckich lasów”, „Rady na odpady”, „Doliną 

rzeki Kwisy – wielkie postacie i ich zasługi dla bioregionu”, „Konkurs chemiczny na 

najciekawsze doświadczenie z dziedziny ochrony środowiska”, warsztaty terenowe  

w Lubańskim Wielkim Lesie, ekologiczną bajkę terapeutyczną „W obronie lasu”, 

zajęcia terenowe w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Sudety Zachodnie, koncert  

„W obronie lasu”, seminarium warsztatowe „Przyroda Górnych ŁuŜyc i jej ochrona”, 

akcje: zadrzewiania miasta, sprzątania szlaków turystycznych, zabezpieczania obiektu 

sieci europejskiej „Natura 2000” – sztolni w Leśnej, gdzie występują nietoperze oraz 

„Mieszkajmy piękniej, czyli Lubań w kwiatach”, Nadzwyczajną Sesję Młodych 

Ekologów, Światowy Dzień bez samochodu – rajd rowerowy. Programem objęto 

bezpośrednio 9491 uczniów ze szkół oraz mieszkańców miasta i gminy Lubania, 

gminy Siekierczyn, Olszyny i Bolesławca. 

• Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze realizowało program edukacji ekologicznej  

w ramach którego przeprowadziło cykl 27 prelekcji o tematyce przyrodniczej, 

w których wzięło udział ok. 1093 osób oraz zorganizowało wystawy pn. „Ziemia po 

której stąpamy”, „Ptaki w fotografii Włodzimierza Puchalskiego”, „Fotografia dzikiej 

przyrody 2004”, „Michał Sikorski – fotografia inspirowana przyrodą”, „Karkonoską 

wystawę i giełdę minerałów, skał i skamieniałości”, Wystawę świeŜych grzybów”, 

które łącznie odwiedziło ok. 23 tys. osób. 

• Program edukacyjny „Wychowanie i profilaktyka jako nadrzędne zadanie edukacji 

ekologicznej w oparciu o działania związane z festynem „Majówka ze zwierzakami” 

oraz programem ekologicznym „Pamiętaj o Nas” zrealizowany przez Towarzystwo 

Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Jeleniej Górze. 

• „Gmina Świerzawa teŜ segreguje odpady” program edukacyjny przeprowadzony przez 

Gminę Świerzawa w celu podniesienia wiedzy i zwiększenia akceptacji społecznej dla 

przedsięwzięć związanych z selektywną zbiórką i segregacją odpadów komunalnych 

na terenie miasta i gminy Świerzawa. 
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• Program edukacyjny „Jedziemy na Bukówkę” połączony z akcją sprzątania brzegów 

zbiornika wodnego Bukówka zrealizowany przez Fundację Rozwoju Miasta i Gminy 

Lubawka. 

• Program edukacyjny „Ekologia w Bibliotece Publicznej” zrealizowany przez Grodzką 

Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze. 

• „Rolnik straŜnikiem przyrody pilotaŜowy projekt edukacji ekologicznej rolników 

z obszarów pogranicza dolnośląskiego” zrealizowany przez Południowo- Zachodnie 

Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu – wydanie broszury 

„Rolnik straŜnikiem przyrody – Programy rolnośrodowiskowe – poradnik” 

w nakładzie 5400 egz. 

• „W poszukiwaniu źródeł Skory”  - kontynuacja rozpoczętego w 2004 roku programu 

realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnowie obejmującego 

róŜnorodne działania o charakterze edukacyjno-kulturalnym dot. doliny rzeki Skory tj. 

konkursy plastyczny i fotograficzny, przegląd inscenizacji, sesję popularno-naukową, 

sprzątanie doliny Skory, wydanie przewodnika turystycznego „Rowerem do źródła 

Skory” w nakładzie 1030 egz. 

• „Lekcje w przyrodzie” – program realizowany przez Fundację Ekologiczną  „Zielona 

Akcja” w zakresie edukacji ekologicznej promującej i popularyzującej przyrodę 

Dolnego Śląska, rokrocznie obejmujący około 6,5 tys. młodzieŜy szkolnej -

obejmujący m.in. terenowe zajęcia warsztatowo-ćwiczeniowe, wyszkolenie kolejnych 

instruktorów do obsługo zajęć terenowych, przeprowadzenie pogadanek i prelekcji 

przyrodniczych w szkołach i bibliotekach, wydanie poradnika „Społeczna Ochrona 

Przyrody” w nakładzie 2 tys. egz.  

• Program edukacyjny „365 dni w roku” realizowany przez Stowarzyszenie „Gminna 

szkoła Reymontowska” w Witoszycach. 

• „365 dni w roku”, „ W poszukiwaniu źródeł Skory”, „Lekcje w przyrodzie”. 

• „Programy Edukacji Leśnej Społeczeństwa”, realizowane przez Nadleśnictwa: 

� Lądek Zdrój 

W ramach realizacji zadania przeprowadzonych zostało szereg wydarzeń 

ekologicznych : około 100 lekcji ekologicznych (zajęcia dydaktyczne w Izbie 

Edukacji Leśnej, działającej przy Nadleśnictwie Lądek Zdrój, - w terenie oraz  

– w placówkach objętych programem), szereg konkursów ekologicznych, jak np. 

konkurs plastyczny „Pory roku w lesie”, konkurs przyrodniczy „Poznajemy Parki 
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Krajobrazowe”, konkurs przyrodniczo-ekologiczny i inne. Ponadto zrealizowano 

„Akcj ę sprzątania świata”, „Akcję sprzątania lasu”, „Akcję sadzenia drzewka”  

i inne. Ciekawym wydarzeniem ekologicznym był „Rajd bociana”, którego trasa 

przebiegała wokół Stronia Śląskiego.  Programem objęto ok. 2 tys. dzieci  

i młodzieŜy. 

� Świdnica 

� Międzylesie 

W ramach realizacji zadania „Edukacja leśna społeczeństwa – Izba Edukacji 

Leśnej” Nadleśnictwo Międzylesie, oprócz realizacji programu, wyremontowało 

oraz wyposaŜyło w sprzęt multimedialny i materiały edukacyjne poddasze  

w biurowcu Nadleśnictwa celem przystosowania go na Izbę Edukacji Leśnej. 

Programem objęto ok. 2 tys. osób. 

Realizowane przez Nadleśnictwa programy Edukacji Leśnej Społeczeństwa      

wspierają naukę pobieraną przez dzieci i młodzieŜ ze szkół – czynnie promują 

postawy człowieka   wraŜliwego na walory rodzimego środowiska naturalnego. 

• Program pn. „Zamkowe spotkania ze sztuką Z EKOLOGIĄ NA TY”, realizowany 

przez Wałbrzyską Galerię Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek KsiąŜ” 

w Wałbrzychu. Zgodnie z zaplanowanymi działaniami programu w ramach zadania 

ogłoszony został konkurs (skierowany do dzieci i młodzieŜy w trzech grupach 

wiekowych: 6-9 lat, 10-13 lat, 14-16 lat) pt. „Wpływ cywilizacji na środowisko 

naturalne (plusy lub minusy)”, który towarzyszył wystawie pt. „Cywilizacje” Kostasa 

Kiritsisa. W konkursie wzięło udział 117 dzieci, 10 nauczycieli/opiekunów, a wystawę 

odwiedziło około 500 osób. Kolejnym zrealizowanym wydarzeniem był cykl spotkań 

z Krzysztofem śarkowskim, fotografikiem, propagatorem ekologii. Cykl spotkań 

składał się z autorskich wykładów i pokazów slajdów (ok. 1 tys.). W cyklu spotkań 

uczestniczyło 60 dzieci i 6 opiekunów. W ramach programu zrealizowane zostało 

zadanie pt. „Ziemia-moja planeta@zapisy.pl” - plener (60 dzieci, 6 opiekunów), który 

towarzyszył wystawie Ewy Granowskiej „INNA KSIĄśKA”. Wystawę odwiedziło 

około 900 osób. Podczas pleneru malarskiego „Wielkie malowanie – jaki piękny jest 

świat przyrody” zorganizowanego 1 czerwca 2005r. z okazji Międzynarodowego Dnia 

Dziecka uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych wykonali tabliczki z gliny  

z własnym zapisem, który chcieliby przekazać innym cywilizacjom, natomiast 

najmłodsi uczestnicy pleneru (przedszkolaki)  wykonali z gliny zwierzęta , które wg 

nich naleŜy objąć ochroną. W plenerze wzięło udział 240 dzieci z powiatu 
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wałbrzyskiego. Plener zakończony został konkursem. Frekwencja zwiedzających 

Zamek w czasie wakacji oraz wystawy poplenerowe wyniosła około 30 tys. osób. 

• Program edukacji ekologicznej pn. „PRZYJACIELE PRZYRODY”, realizowany 

przez Towarzystwo Przyjaciół Przyrody Zarząd Oddziału Okręgowego w Wałbrzychu. 

Zadaniem objętych zostało 670 podopiecznych z okręgu wałbrzyskiego, skupionych 

na co dzień w dziewięciu placówkach opiekuńczo-wychowawczych i sześciu 

świetlicach środowiskowych przyjętych do prowadzenia przez TPD ZOO  

w Wałbrzychu. Zorganizowany konkurs ekologiczny pod tym samym tytułem, jak 

realizowany program „Przyjaciele Przyrody”  posłuŜył podsumowaniu i utrwaleniu 

zdobytej przez wychowanków wiedzy i nabytych przez nich dzięki  codziennej pracy 

opiekuńczo – wychowawczej umiejętności. Konkurs był dwuetapowy i zrealizowany 

został w celu urzeczywistnienia hasła: „Widzieć – chcieć - działać”. W I etapie dzieci 

wykonały (w porozumieniu z gospodarzami terenu) konkretną pracę na rzecz ochrony 

środowiska przyrodniczego. Drugi etap natomiast polegał na dokumentowaniu etapów 

i efektów pracy. 

• Program pn. „ZDROWY ŚWIAT – ZDROWY CZŁOWIEK”, propagowanie 

i upowszechnianie wiedzy ekologicznej i prozdrowotnej, realizowany przez 

Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Bibliotekę pod Atlantami” w Wałbrzychu.  

Programem objęto ok. 2 tys. osób. W ramach zadania przygotowana została 

np. „Bibliografia wydawnictw ekologicznych za lata 1989-2004”, równieŜ w wersji 

elektronicznej jako baza danych. W czasie ferii zimowych w Oddziale Dziecięcym 

Powiatowej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” przeprowadzone zostały 

warsztaty ekologiczne – cykl zajęć przygotowany i prowadzony przez pracowników 

Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Uczestnicy zajęć wykonywali pod kierunkiem 

aktorów dekoracje, lalki i maski, wykorzystywane potem przy odgrywaniu scenek  

i przygotowaniu przedstawienia. Tworzywem były surowce wtórne. Prowadzone 

zajęcia miały walor edukacyjny, kształtowały postawy, nawyki proekologiczne 

(segregacja śmieci). Efektem dwutygodniowych zajęć było wystawienie sztuki pt. 

„Królewna Śmieciucha”. W zajęciach w czasie ferii zimowych uczestniczyło ponad 

300 osób. DuŜym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjalnych cieszyły się ogłoszone przez Placówkę konkursy: plastyczny 

„Krajobraz mojego miasta” oraz przedstawień teatralnych „Ekoprzedstawienie”. Na 

konkurs plastyczny wpłynęło 115 prac z sześciu wałbrzyskich szkół oraz grupy 

terapeutycznej „Pastela”, działającej przy WOK-u. W „Ekoprzedstawieniu” natomiast 
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wzięło udział pięć grup teatralnych. Rywalizację wygrała grupa z PSP w Starych 

Bogaczowicach przedstawieniem „O tym, jak krasnale zaopiekowały się KsiąŜańskim 

Parkiem Krajobrazowym”. WyróŜnienie otrzymali gimnazjaliści za „Dziady 

ekologiczne”.  

W drugim etapie realizowanego przez Bibliotekę pod Atlatami Programu 

przeprowadzono ponadto dwa duŜe konkursy: konkurs na prezentację „walory 

rurystyczno – kulturowe naszego regionu” oraz – fotograficzny „Las w obiektywie”. 

Realizację Programu zakończyła Konferencja „Edukacja dla ekorozwoju”. Na 

konferencji zaprezentowano zestawienia i bibliografię oraz przypomniano nagrodzone 

przedstawienie i prezentację. W drugiej części konferencji przeprowadzone zostały 

warsztaty przez pracowników PiMBP oraz aktorów Teatru Lalki i Aktora  

w Wałbrzychu. 

• Programy realizowane przez szkoły podległe Gminie Strzegom: 

� realizacja całorocznego programu o charakterze ekologicznym pn.: 

„Dbając o środowisko zrobimy dla wody wszystko” (Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu), 

� realizacja całorocznego programu o charakterze ekologicznym pn.: „Drzewa 

ratunkiem dla naszego środowiska” (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pawła II 

w Kostrzy w gm. Strzegom). 

• Program edukacji ekologicznej pn. „ATMOSFERA”, realizowany przez podległy 

Powiatowi Kłodzkiemu – przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kudowie 

Zdroju. W ramach projektu przyjęto do realizacji zorganizowanie konkursów: 

plastycznego, fotograficznego, literackiego, wiedzy ekologicznej i reklamy kawiarenki 

tlenowej. W konkursach wzięło udział 112 uczniów zespołu szkół 

Ponadgimnazjalnych w Kudowie Zdroju. Podsumowaniem przeprowadzonych 

konkursów oraz lekcji była sesja ekologiczna, której tematem była atmosfera. 

Celem jej było nakłonienie odbiorców do refleksji oraz działań na rzecz ochrony 

powietrza juŜ we własnym zakresie. W czasie sesji przedstawione zostały referaty 

nt. niepokojących anomalii pogodowych, kwaśnych deszczy, dziury ozonowej, efektu 

cieplarnianego, schorzeń ludzi, zwierząt i roślin, zniszczeń budowli, korozji metali 

i hałasu, przygotowane w formie prezentacji komputerowych. Na sesji wręczone 

zostały ponadto nagrody uczniom wyróŜnionym w poszczególnych konkursach. 

Organizacja V Międzynarodowej Sesji Ekologicznej „Atmosfera” umoŜliwiła 

wymianę doświadczeń między uczniami zaprzyjaźnionej szkoły z Czech a szkołami 
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kudowskimi. W sumie w róŜnych działaniach ekologicznych w ramach realizowanego 

projektu wzięło udział 130 uczniów a ogółem projektem objęto około 500 osób. 

• Program edukacji ekologicznej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Województwa 

Dolnośląskiego dla osób z upośledzeniem umysłowym Wałbrzych – Mokrzeszów – 

Wrocław, realizowany przez Stowarzyszenie Wałbrzyski Oddział Pracowni na Rzecz 

Wszystkich Istot z/s w Szczawnie Zdroju. 

W 2005 roku zakończyła się realizacja dwóch programów, dla których przedłoŜenie    

rozliczeń końcowych przewidziane jest na początek roku 2006: 

• III etap Programu Edukacji Ekologicznej w ramach Integracyjnego Centrum 

Aktywności Dzieci i MłodzieŜy, działającego przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. 

Św. Franciszka z AsyŜu w Wałbrzychu. 

Celem realizacji Programu jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz 

właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego – podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa a przede wszystkim: dzieci i młodzieŜy. Program stanowi 

ciekawe uzupełnienie wiadomości zdobytych podczas zajęć szkolnych. Podczas zajęć  

w Ośrodku Edukacji Ekologicznej poszerzana jest wiedza – wpajany jest dzieciom 

i młodzieŜy szacunek, jakim będą darzyli otaczającą przyrodę. 

• Program realizowany przez działające na terenie Gminy Świebodzice, Centrum 

Edukacji Ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 6 z oddziałami Integracyjnymi 

w Cierniach. 

Programem objęto ok. 5 tys. osób. Przeprowadzono szereg wydarzeń ekologicznych  

oraz  powstała baza do dalszych działań proekologicznych (edukacja, koordynacja 

działań, punkt informacyjny i interwencji ekologicznej dla mieszkańców), stworzono 

pakiet załoŜeń do opracowania Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej. 

 

 

ZałoŜeniem wszystkich programów było dotarcie do jak największej liczby osób  

z rzetelną i pełną wiedzą w zakresie ochrony środowiska i metodami dostosowanymi do 

moŜliwości poszczególnych grup odbiorców. 
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Rozwój bazy słuŜącej realizacji programów edukacyjnych poprzez: 

• Wykonanie ścieŜki przyrodniczej „Wzgórza Łomnickie” w Staniszowie (gmina 

Podgórzyn) przez Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze w Jeleniej Górze, 

wspólnie z Gminą Podgórzyn. 

• DoposaŜenie Ekobiblioteki Legnickiej Biblioteki Publicznej i podlegającego jej Ośrodka 

Informacji Ekologicznej. 

• Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu, utworzenie arboretum przy 

Szkole Podstawowej i gimnazjum publicznym w Gminie Gaworzyce. 

• Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu. 

• Utworzenie arboretum przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum publicznym w Gminie 

Gaworzyce. 

• DoposaŜenie „Biblioteki Ekologicznej”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Wałbrzyski 

Oddział Pracowni na Rzecz wszystkich Istot z/s w Szczawnie Zdroju;   

• Realizacja przez Powiat DzierŜoniowski  „ŚcieŜki przyrodniczej Lasocin – Kamionki, 

Edukacja Ekologiczna”. 

• Zrealizowana w ramach zadania ścieŜka jest pierwszą ścieŜką na terenie Powiatu 

DzierŜoniowskiego. Przebiega przez malownicze zakątki Parku Krajobrazowego Gór 

Sowich. Jej długość wynosi około  12 km. Czas przejścia ścieŜki wynosi ok. 2,5 godziny. 

W trakcie zwiedzania ścieŜki warto zwrócić uwagę na: pomnikowe lipy, dąb o obwodach 

ponad 4m, piękne widoki na dolinę Rościszowa, Lasoicina i Kamionek, stary kaminiołom, 

miejsca dokarmiania leśnych zwierzat, malownicze górskie strumienie i potoki, urocza 

ścieŜkę biegnącą u podnóŜa skał o nazwie „Siedem Sówek”, lasy bukowe, świerkowe 

i mieszane w róŜnym wieku oraz podmokły las zwany olsem. 

 

Wspieranie wydawnictw i prasy prowadzących edukację ekologiczną: 

•   Wydanie przez Polskapresse Spółka z o. o Oddział Prasa Wrocławska 154 stron 

      wkładek „Ekologia” w dodatku „Nasz Region” gazety „Słowo Polskie* Gazeta  

      Wrocławska o nakładzie 40 tys.             

•    Wydanie przez Polski Klub Ekologiczny 6 numerów dwumiesięcznika „Zielona 

      Planeta”, kaŜdy w nakładzie 2.000 egzemplarzy. 

• Wydanie przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju 1 numeru magazynu 

      ekologicznego„Kropla”, w nakładzie 2.600 egzemplarzy. 

• Wydanie przez EXTEMLO Anna Wiącek w okresie od 10.01.2005 r. do 30.07.2005 r. 
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  miesięcznika „Turysta Dolnośląski” - 7 numerów w nakładzie 2.000 egzemplarzy oraz    

w okresie 01.09.2005 r. do 30.12.2005 r. 4 numerów w nakładzie 1.500 egzemplarzy. 

• Wydanie przez Południową Oficynę Wydawniczą Spółka z o.o. 7 wkładek dodatku     

o tematyce ekologicznej, do „Gazety Południowej” w nakładzie 21 tys. kaŜda, 

o objętości 3 stron kaŜda ( łącznie 21 stron ). 

• Wydanie przez Polskie Towarzystwo Zoologiczne 4 numerów kwartalnika „Notatki 

Ornitologiczne”, kaŜdy w nakładzie 1000 egzemplarzy. 

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

zespołów szkół, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków szkolno wychowawczych 

województwa dolnośląskiego w okresie od 01.07.2005 r. do dnia 30.06.2006 r. 

w ilości: 1.380  miesięcznie, 15.180 egzemplarzy rocznie. 

• Prenumerata miesięcznika „Aura” dla 263 szkół średnich i 20 organizacji 

pozarządowych w ilości 3.396 egzemplarzy rocznie. 

• Wydanie przez Centrum Prawa Ekologicznego publikacji pn. „Prawo ochrony 

środowiska. Podręcznik” w nakładzie 2.000 egzemplarzy. 

• Wydanie przez Infrakom Spółka z o.o. materiałów pokonferencyjnych: Dolnośląskie 

Forum Polityczne i Gospodarcze 2004 „ Kapitał Społeczny Dolnego Śląska” 

w nakładzie 1.500 egzemplarzy. 

• Wydanie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska „Raportu o stanie 

środowiska województwa dolnośląskiego w 2004 r.” w wersji ksiąŜkowej w nakładzie 

1500 egzemplarzy oraz w wersji na CD w nakładzie 500 egzemplarzy. 

• Wydanie przez Akademię Rolniczą monografii „Środowiskowe aspekty gospodarki 

wodnej” w nakładzie 300 egzemplarzy. 

• Wydanie przez Uniwersytet Wrocławski Centrum Edukacji Nauczycielskiej 

2 podwójnych numerów kwartalnika naukowo - metodycznego „Edukacja 

Przyrodnicza w szkole podstawowej” w nakładzie 700 egzemplarzy. 

• Wydanie kwartalnika „Zielony Region” w łącznym nakładzie 1.000 egz. przez 

Fundację Karkonoską w Jeleniej Górze. 

• Publikacja wydawnictwa okolicznościowego pt. „Edukacja ekologiczna na 

przykładzie Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego „Złoty Widok” w Michałowicach” 

w nakładzie 200 egz. przez Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej Górze. 

• Wydanie 18 broszur propagujących zasady ekologicznego rolnictwa, produkcji 

ekologicznej roślin, biologicznych metod ochrony roślin, odnawialne źródła energii 
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itd. W łącznym nakładzie 6.572 egz. przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego we Wrocławiu na XVIII Kiermasz Ekologiczny w dniu 17 września 

2005 r. w Jeleniej Górze w ramach cyklu imprez Września Jeleniogórskiego. 

 

 

Konferencje i seminaria: 

• Organizacja przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski konferencji pn. 

„Ogrzewanie energią słoneczną ”, wydanie materiałów konferencyjnych w nakładzie 

500 egzemplarzy. 

• Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki 

zorganizowana przez Politechnikę Wrocławską – Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej 

Górze pn. „Nauka i technika w obronie środowiska” – wydanie materiałów 

konferencyjnych w nakładzie 250 egz. 

 

Szkolenia, warsztaty: 

• Wyjazdowe warsztaty szkoleniowe organizowane przez Ligę Ochrony Przyrody 

Okręg we Wrocławiu, w których wzięło udział 6.537 osób, głównie dzieci  

i młodzieŜ ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 584 nauczycieli  

i opiekunów szkolnych kół i przedszkolnych.  

• Warsztaty bioregionalne dla dzieci i młodzieŜy Wałbrzych ‘2005 – program edukacji 

ekologicznej dla dzieci i młodzieŜy szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych, zrealizowane przez Stowarzyszenie Wałbrzyski Oddział 

Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, 

• Warsztaty przyrodnicze Sudety ‘2005 zrealizowane przez Stowarzyszenie Wałbrzyski 

Oddział Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. 

 

Olimpiady, konkursy, festiwale, festyny: 

• XX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej zorganizowana przez Ligę Ochrony Przyrody, 

Okręg we Wrocławiu. W trzech etapach wzięło udział 4.668 uczniów z 122 szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska. 

• Konkursy zorganizowane przez Ligę Ochrony Przyrody, Zarząd Okręgowy 

we Wrocławiu:  

- plastyczny: „Skrzydlate bractwo” - udział wzięły 43 szkoły, 
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- fotograficzny: „Mój las” - udział wzięły 104 szkoły,  

- plastyczny „Co w trawie piszczy” - udział wzięły 34 przedszkola, 

- konkurs „Najlepiej pracujące szkolne koło LOP” - udział wzięło 25 szkolnych 

kół LOP, 

- konkurs „Najpiękniejsze otoczenie szkoły” - udział wzięło 13 szkół. 

• IV edycja konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” na terenie 

Województwa Dolnośląskiego zorganizowana przez Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych we Wrocławiu. Konkurs składał się z 5-ciu etapów, w I etapie  

uczestniczyło 3.000 uczniów ze 55 gimnazjów, z terenu 43 gmin połoŜonych na 

terenie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 

• VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze 

wczoraj, dziś i jutro pt. Katastrofy przyrodnicze” zorganizowana przez Państwowy 

Instytut Geologiczny Oddział we Wrocławiu – udział wzięło 68 szkół podstawowych 

woj. dolnośląskiego. 

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

i „Czyste Góry” przeprowadzone przez Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej 

Górze, w których wzięło udział ok. 2570 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” oraz Konkurs dla placówek 

oświatowych pn. „Zbieramy zuŜyte baterie” zorganizowane przez Związek Gmin 

Karkonoskich, w których wzięło udział około 4.000 dzieci z 11 przedszkoli, 19 szkół 

podstawowych i 7 gimnazjów z terenu gmin związkowych. 

• I Konkurs Bezpieczeństwa Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa „Uczę 

się bezpiecznie Ŝyć” zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich 

Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze, w którym wzięło udział ok. 7.000 dzieci 

z 63 placówek oświatowych z powiatów: Jelenia Góra, Bolesławiec, Kamienna Góra, 

Lubań, Lwówek Śl. Zgorzelec oraz miejscowości Łęknica. 

• Gminny konkurs ekologiczny „Między Kulturą a Naturą” zorganizowany przez 

Gminę Mściwojów, w którym wzięło udział około 166 dzieci ze szkół podstawowych  

z terenu gminy. 

• „Olimpiada Młodych Producentów Rolnych” w zakresie rolnictwa ekologicznego 

zorganizowana przez Związek MłodzieŜy Wiejskiej Zarząd Dolnośląski, w której 
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ogółem, od szczebla szkolnego do wojewódzkiego, wzięło udział około 3.000 

uczestników.  

• III Ścinawski Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych „Czysta Odra – Saubere 

Oder” w ramach Flisu Odrzańskiego Ścinawa 2005 zorganizowany przez Ścinawski 

Ośrodek Kultury. 

 

Akcje: 

• Akcja selektywnej zbiórki odpadów pn. „Myślę, więc segreguję”, przygotowana 

i poprowadzona przez Miasto Kudowa Zdrój. Projektem objęto ok. 1.400 dzieci 

wszystkich grup wiekowych. Celem cyklicznie prowadzonej akcji jest promowanie 

ekologicznego stylu Ŝycia i dotarcie z przesłaniem do jak największej liczby dzieci 

i młodzieŜy. Np. w ramach akcji podczas prowadzonego w 2005r. konkursu zebrano  

i zagospodarowano:  

 

Lp. uczestnicy surowiec wtórny 
Ilość 

(kg) 

1 makulatura 9.028,0 

2 aluminium 135,5 

3 

 

szkoły 

plastik PET 699,0 

4 
dzieci 

przedszkolne 
nakrętki plastikowe 182,3 

 

• „Harcerska kampania Ekologiczna”, przygotowana i poprowadzona przez Chorągiew 

Dolnośląską Związku Harcerstwa Polskiego Komendę Hufca Ziemi Wałbrzyskiej. 

Celem akcji było wdroŜenie w świadomości harcerzy stałej działalności na rzecz 

zniwelowania zbędnej ilości opakowań na co dzień bezmyślnie uŜytkowanych 

w gospodarstwach rodzinnych. Akcja objęto ogółem około 80 harcerzy. 

 

W 2005 r. w trakcie realizacji znajdowało się ponadto zadanie: „Ośrodek 

Informacyjno – Edukacyjny KPN w Szklarskiej Porębie – Etap II WyposaŜenie” realizowane 

przez Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze. 
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W 2006 r. kontynuowana będzie realizacja zadań przyjętych do dofinansowania 

w 2005 r., w tym m.in.:  

• Program ekologiczny realizowany przez Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny, działający 

przy Parku Narodowym Gór Stołowych. 

• Edukacyjny Program PilotaŜowy Gminy Międzylesie w zakresie selektywnej zbiórki 

odpadów „NIE WSZYSTKO TO ŚMIECI”, 

• Program pn. „Edukacja i aktywizacja społeczności gmin zrzeszonych w związku 

ZGPD 7 na rzecz prawidłowej gospodarki odpadami”, realizowany przez Związek 

Gmin Powiatu DzierŜoniowskiego ZGPD 7, 

• Program pn. „Dbając o środowisko zrobimy dla lasu wszystko” (Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu), 

• Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa realizowany przez Nadleśnictwo Jugów, 

• Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu realizowany przez Powiat 

Bolesławiec,  

• Wydanie  przez Związek Gmin "Zagłębia Miedziowego" przewodnika przyrodniczo-

turystycznego obszaru Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego”, 

• Realizacja XII głogowskiego konkursu ekologicznego organizowanego przez Gminę 

Miejską Głogów, 

• Organizacja Studium pn. „Systemy zarządzania w ochronie środowiska” 

realizowanego przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej 

Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego w Legnicy. 

 

 
 


