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Fundusz rozpatrzył w 2006 r. 140 wniosków, z których 111 zostało pozytywnie 

rozpatrzonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą, 7 zostało rozpatrzonych odmownie ze 

względu na niewielki efekt ekologiczny planowany do uzyskania w wyniku ich realizacji, 

13 nie spełniało  „Kryteriów ...” Funduszu lub zostało wycofanych przez wnioskodawców,  

a 9  pozostało do rozstrzygnięcia na 2007 r.  

 

W ciągu roku w trakcie realizacji znajdowało się 136 zadań. Fundusz wydatkował 

w 2006 r. środki na dofinansowanie 126 zadań. 

 

Na dofinansowanie realizacji zadań z dziedziny edukacji ekologicznej Fundusz 

wydatkował w formie dotacji 2 829,0 tys. zł  tj. 1,96% wydatków statutowych – 100% 

pomocy stanowiły dotacje. 

  

Na realizację 23 zadań kontynuowanych Fundusz  posiada zobowiązania na lata 

następne na kwotę 779,0 tys. zł w formie dotacji (1,1% wszystkich zobowiązań), wynikające 

z zawartych umów.  

 

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 przez Fundusz w 2006 r. 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 - 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 16 tys. osób. 
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•   „Edukacja z polotem” - multimedialny, informacyjny program aktywnej edukacji 

ekologicznej, realizowany przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju we Wrocławiu. 

Program w 2006 roku obejmował rozwinięcie tematyki ptasiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• „Odra jakiej nie znany” – promocja walorów przyrodniczych i atrakcji turystycznych      

Doliny Środkowej Odry oraz wsparcie inicjatywy „Partnerstwa Doliny Środkowej 

Odry” - realizowany przez WWF Polska – Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody. 

•   „Lubańska Wiosna Ekologiczna’2006” - program edukacyjny zrealizowany przez    

Miasto Lubań.  

•    Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze realizowało program edukacji ekologicznej  

o tematyce przyrodniczej oraz zorganizowało wystawy pn. „śycie pod wodą’ 2006”, 

„Pustynie świata” w fotografii Michała Sikorskiego, Wystawa najlepszych prac 

nadesłanych na Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej Foto-Eko‘2005, 

„Karkonosze w obiektywie mistrzów – Waldemar Wydmuch”, „Karkonoską wystawę 

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

•   „Etyka w edukacji ekologicznej” - program edukacyjny jako nadrzędne zadanie 

edukacji ekologicznej, tworzony w oparciu o działania związane z festynem 

Dofinansowanie WFOŚiGW we Wrocławiu do realizowanych w 2006 r. 
zadań z zakresu edukacji ekologicznej

30,6%

2,2%
7,9%6,6%16,3%

26,3%

0,7%

9,4%

Rozwój bazy dydaktycznej 
- 26,3%

Realizacja programów
edukacyjnych - 30,6%

Olimpiady, konkursy, festiwale,
festyny - 9,4%

Akcje o charakterze 
edukacyjnym - 2,2%

Konferencje, seminaria
- 7,9%

Kursy, warsztaty - 6,6%

Wspieranie wydawnictw i prasy
prowadzących edukację
ekologiczną - 16,3%

Inne zadania - 0,7%
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„Majówka ze zwierzakami” oraz programem ekologicznym „Pamiętaj o Nas” 

zrealizowany przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce  Oddział 

w Jeleniej Górze. 

•   „Jedziemy na Bukówkę” - program edukacyjny zorganizowany przez Fundację 

Rozwoju Miasta i Gminy Lubawka, połączony z akcją sprzątania brzegów zbiornika 

wodnego Bukówka. 

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

przez Grodzką Bibliotekę Publiczną w Jeleniej Górze. 

•   „ZrównowaŜona Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dziewinie” - realizowana przez   

Stowarzyszenie "Centrum Rozwiązań Systemowych". 

•   "Rady na odpady" - zwiększenie udziału społeczności lokalnych w systemach 

segregacji odpadów w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich Dolnego Śląska” 

realizowana przez  Fundacją Ekologiczną  "Zielona Akcja". 

•   „Szkoły dla ekorozwoju - zadbajmy o wspólną przestrzeń”  - realizowana przez  

Fundacją Ekologiczną  "Zielona Akcja". 

•   „Wrzosowa Kraina w zgodzie z naturą” - realizowany przez Stowarzyszenie 

Wspierania Działań Społecznych "Inicjatywa". 

•   „Edukacja dla ekorozwoju – szansa na przetrwanie – Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu. W ramach programu 

przeprowadzono: lekcje informacyjno-edukacyjne z wykorzystaniem zbiorów 

bibliotecznych, konkursy, wystawy, spotkania, przedstawienia.  

•   Edukacja leśna społeczeństwa – dzieci i młodzieŜy szkolnej o ochronie ekosystemów 

leśnych – Nadleśnictwo Lądek Zdrój. Przeprowadzono 4 międzygminne konkursy: 

„Budowa i Ŝycie lasu”, Konkurs Plastyczny „Leśne Zwierzęta”, Konkurs 

Przyrodniczo-Ekologiczny, Konkurs Literacki „Las potrzebuje przyjaciół”.  

•   Edukacyjny Program PilotaŜowy Gminy Stronie Śląskie w zakresie selektywnej   

zbiórki odpadów „Segregujemy śmieci” – Gmina Stronie Śląskie.  

•   Projekt Edukacji Ekologicznej „Ziemia nasz wspólny dom” – Gmina Walim                   

W ramach zadania przeprowadzono między innymi konkursy: Szkolny Konkurs 

Wiedzy Ekologicznej,  Konkurs Wiedzy o Parkach Narodowych Polski, Konkurs 
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plastyczny pt.: „Ziemia nasz wspólny dom”, Konkurs na najciekawsze prace 

z odpadów, Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny czy Konkurs zbiórki makulatury, 

którego wynikiem było zebranie  ogółem 8,5 tony makulatury.   

•   Projekt o charakterze ekologicznym pn.: „O czym szumi las” – Gmina Strzegom 

(Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2). Przeprowadzono: prelekcje i prezentacje 

multimedialne, warsztaty i zajęcia terenowe, przedstawienia, konkursy, wycieczki.  

•   Całoroczny program o charakterze ekologicznym „Nie wszystko na wysypisko” – 

Gmina Strzegom (Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy). Przeprowadzono: 

5 ekologicznych akcji środowiskowych, 8 konkursów, 5 wycieczek połączonych 

z warsztatami, 5 apeli ekologicznych,2 wystawy prac dzieci, 3 prelekcje i spotkania, 

na terenie szkoły i wsi.  

•   Program o charakterze ekologicznym „Gdy śmieci w moim koszu mniej, to Ziemi 

lŜej” – Gmina Strzegom (Zespół Szkolno–Przedszkolny w Stanowicach) -  

obejmujący: konkursy, wycieczki, prelekcje, doświadczenia i badania ekologiczne, 

pokaz, inscenizacje, akcje ekologiczne, gazetki informacyjne, wystawy.  

•   Całoroczny program o charakterze ekologicznym pod nazwą „Rady na odpady” – 

Gmina Strzegom (Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy. 

•   Całoroczny program ekologiczny „Myśleć o świecie – działać w powiecie, czyli: 

Człowieku! Z szacunkiem do naturalnych zasobów skorupy ziemskiej!” – Powiat 

Świdnicki (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu). 

•   Zakup materiałów informacyjnych propagujących ochronę przyrody z przeznaczeniem 

dla szkół - Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgowy w Wałbrzychu.  
 

W roku 2006 zakończona została realizacja programów prowadzonych na podstawie umów 

podpisanych w roku ubiegłym: 

•   Działalność edukacyjna Ośrodka Dydaktyczno – Muzealnego działającego przy Parku 

Narodowym Gór Stołowych – Park Narodowy Gór Stołowych w Kudowie Zdroju.  

•   Edukacyjny Program PilotaŜowy Gminy Międzylesie w zakresie selektywnej zbiórki 

odpadów „Nie wszystko to śmieci” – Gmina Międzylesie.   

•   Realizacja całorocznego programu o charakterze ekologicznym pod nazwą „Dbając 

o środowisko zrobimy dla lasu wszystko” – Gmina Strzegom (Publiczna Szkoła 
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Podstawowa nr 4 w Strzegomiu).  

 

W 2007 w kontynuowane będą programy: 

•   Projekt „Zielona Gmina” – Gmina Stare Bogaczowice (Zespół Szkół w Starych 

Bogaczowicach). 

•   Projekt „Myślę perspektywicznie – działam ekologicznie” – Gmina Strzegom 

(Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu). 

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. 

 

Rozwój bazy słuŜącej realizacji programów edukacyjnych: 

•   Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze oddał do uŜytku Karkonoskie Centrum 

Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie przy ul. Okrzei, w pobliŜu dolnej stacji 

wyciągu krzesełkowego na Szrenicę. Ośrodek przystosowany jest dla osób 

niepełnosprawnych. W prowadzonej tam czynnej edukacji ekologicznej uczestniczy 

miesięcznie około 600 osób. 

•   Nadleśnictwo Szklarska Poręba wykonało ścieŜkę dydaktyczno – przyrodniczą „Cicha 

Dolina” w Piechowicach jako odtworzenie starych ścieŜek spacerowych dla 

okolicznych szkół, mieszkańców Piechowic i turystów. 

•   Miasto Bolesławiec wykonało ścieŜkę dydaktyczną las przy ul. Piastów w Bolesławcu. 

•   Powiat DzierŜoniowski  wykonał ŚcieŜką przyrodniczo – edukacyjną Ligota Mała – 

Przerzeczyn Zdrój – Edukacja Ekologiczna; ścieŜka o długości około 6 km przebiega 

przez malownicze zakątki Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich w sąsiedztwie rzeki 

ŚlęŜy i sześciu stawów. 

•   Nadleśnictwo Świętoszów zaadaptowało pomieszczenia przy ul. Brzozowej 17 na cele 

dydaktyczne edukacji leśnej. 

•    Stowarzyszenie „Wszystko dla Gminy” zrealizowało na terenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim ŚcieŜkę Ekologiczną pod 

nazwą „Zielony Zakątek”; w ramach zadania utworzono arboretum zlokalizowane 
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wokół szkoły w sześciu strefach nasadzeń, ze ścieŜkami i tabliczkami 

informacyjnymi. 

•   Powiat Strzeliński otworzył i wyposaŜył Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej 

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ludowie Polskim. 

•   DoposaŜono w sprzęt pracownie w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa 

„Salamandra” w Myśliborzu, podległemu Dolnośląskiemu Zespołowi Parków 

Krajobrazowych we Wrocławiu. 

• DoposaŜono Miejską Bibliotekę Publiczną w Złotoryi, prowadzącą działalność 

edukacyjno-integracyjną w ramach Centrum Informacji o Ochronie Środowiska 

i Ekologii.  

• Powiat Bolesławiec oddał do uŜytku Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu.  

• Zakupiono zbiory dla Ekobiblioteki i podlegającego jej Ośrodka Informacji 

Ekologicznej -  zadanie realizowane przez Legnicką Bibliotekę Publiczną. 

• Nadleśnictwo Złotoryja wykonało ścieŜkę przyrodniczą „Wokół  Wielisławki”.  

• Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych zrealizowało „V Edukacyjne Dymarki 

Kaczawskie” obejmujące terenowe zajęcia edukacyjne na terenie Parku 

Krajobrazowego „Chełmy” i ścieŜki dydaktycznej „Synklina Leszczyny”.  

• Gmina Męcinka zorganizowała imprezę upowszechniającą wiedzę i problematykę 

ochrony łąk podgórskich pn.: „Muchowska  Kosa”.  

•   DoposaŜono Bibliotekę Ekologiczną Stowarzyszenia Wałbrzyskiego Oddziału 

Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot.  

•   Nadleśnictwo Jugów zakończyło realizację Programu Edukacji Leśnej,  

w ramach którego doposaŜono ścieŜkę edukacyjną znajdującą się na terenie szkółki 

leśnej w leśnictwie Kalenica.  

 

Wspieranie wydawnictw i prasy prowadzących edukację ekologiczną: 

•   Wydanie przez Polski Klub Ekologiczny 6 numerów dwumiesięcznika „Zielona 

Planeta”, kaŜdy w nakładzie 2.000 egzemplarzy. 
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•   Wydanie przez Polskie Centrum Edukacji, Promocji Produktów i Urządzeń 

Ekologicznych Stowarzyszenie Ekonatura 12 numerów miesięcznika „Ekonatura” 

kaŜdy w nakładzie 1.000 egzemplarzy,. 

•   Wydanie przez Extemlo Anna Wiącek miesięcznika „Turysta Dolnośląski” 

11 numerów po 1500 egzemplarzy kaŜdy. 

•   Wydanie przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju 1 numeru magazynu ekologicznego 

„Kropla”, w nakładzie 2.500 egzemplarzy. 

•   Wydanie przez Południową Oficynę Wydawniczą Spółka z o.o. 5 wkładek dodatku           

o tematyce ekologicznej, do „Gazety Południowej” w nakładzie 21.000 egzemplarzy 

kaŜda. 

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

zespołów szkół, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków szkolno wychowawczych 

województwa dolnośląskiego w ilości: 1380 miesięcznie, 15.180 egzemplarzy rocznie. 

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

pozarządowych w ilości 3.396 egzemplarzy rocznie. 

•   Wydanie przez Dolnośląską Organizację Turystyczną 2 folderów promocyjnych, 

prezentujących przyrodę dolnośląską i walory klimatyczno – uzdrowiskowe Dolnego 

Śląska pt. „Dolny Śląsk - gdzie woda czysta i trawa zielona” w nakładzie 20.000 

egzemplarzy oraz „Dolnośląskie Hity” w nakładzie 35.000 egzemplarzy. 

•   Wydanie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska „Raportu o stanie 

środowiska województwa dolnośląskiego w 2005 r.” w wersji ksiąŜkowej w nakładzie 

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

•   Wydanie pracy zbiorowej pod redakcja Michała Mierzejewskiego pt. „Karkonosze. 

Przyroda nieoŜywiona i człowiek” przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 

Sp. z o.o. w nakładzie 700 egzemplarzy.  

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

Forum Polityczne i Gospodarcze 2005 „Dolny Śląsk obszarem wolności” w nakładzie 

1.500 egzemplarzy. 

•   Emisja cyklu 36 audycji o tematyce ekologicznej pn. „Nasze Środowisko” na antenie 

Katolickiego Radia Rodzina. 
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•   Wydanie przez Fundację Karkonoską w Jeleniej Górze kwartalnika „Zielony Region”  

w łącznym nakładzie 1400 egz. 

•   Wydanie przez Fundację Karkonoską w Jeleniej Górze materiałów pokonferencyjnych 

pt. „Edukacja dla zrównowaŜonego rozwoju” pod redakcją Tadeusza Borysa i Sabiny 

Zaremby w nakładzie 300 egz. 

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

turystycznego obszaru Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego". 

•   Wydanie przez Wydawnictwo "Eko-teatr"  materiałów do edukacji ekologicznej dla 

szkół ponadpodstawowych +DVD” – zadanie realizowane przez  Fundacja Eko-

rozwoju FER. 

 

Konferencje i seminaria: 

•   Konferencja nt.„Aktualne problemy rolnictwa, gospodarki Ŝywnościowej  

i ochrony środowiska”, zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we 

Wrocławiu -wydano 650 egzemplarzy referatów konferencyjnych. 

Dofinansowanie WFOŚiGW we Wrocławiu do realizowanych w 2006 r. 
zadań z zakresu edukacji ekologicznej - według beneficjentów

18,0%

1,6%
3,3%

3,9%

35,2%

4,1%

33,9%

Gminy, związki gmin i jednostki
podległe - 18,0%

Powiaty i jednostki podległe
- 4,1%

Województwo dolnośląskie 
i jednostki  podległe - 1,6%

Państwowe szkoły wyŜsze,
jednostki badawczo-rozwojowe 
i instytucje kultury  - 3,3%

Parki narodowe, lasy państwowe,
Dolnośląski Zespół Parków
Krajobrazowych - 33,9%

Stowarzyszenia, Fundacje, 
związki wyznaniowe
- 35,2%

Podmioty gospodarcze 
- 3,9%
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•   Organizacja przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski konferencji pn.: 

„Radon w środowisku Ŝycia, pracy i nauki mieszkańców Dolnego Śląska” - wydanie 

materiałów konferencyjnych w nakładzie 1.000 egzemplarzy. 

•   Organizacja przez Polskie Zrzeszenie InŜynierów i Techników Sanitarnych Oddział 

Dolnośląski VIII Konferencji Naukowo – technicznej „Ochrona Powietrza 

Atmosferycznego” – Pol - Emis 2006 – osiągnięcia w nauce, przemyśle,  

i energetyce – wydanie materiałów konferencyjnych w dwóch numerach czasopisma 

Environment Protection Engineering w wersji angielskiej, w nakładzie 

350 egzemplarzy kaŜdy. 

•   Organizacja przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu II Dolnośląskiej Konferencji 

Edukacji Ekologicznej „Ziemia dla wszystkich” - w konferencji udział wzięły 

82 szkoły. 

• Organizacja przez Politechnikę Wrocławską– Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej Górze 

III Mi ędzynarodowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki pn.: 

„Nauka i technika w ochronie środowiska” – wydanie materiałów konferencyjnych  

w nakładzie 250 egz. 

• Konferencja naukowa pn. „Problemy współpracy na rzecz ochrony środowiska 

i ekorozwoju Sudetów” zorganizowana przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze 

– wydanie materiałów pokonferencyjnych w nakładzie 500 egz. 

 

Szkolenia, warsztaty: 

•   Wyjazdowe warsztaty szkoleniowe organizowane przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg 

we Wrocławiu, w których wzięło udział 6220 osób, głównie dzieci 

 i młodzieŜ ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 673 nauczycieli  

i opiekunów szkolnych  i przedszkolnych kół.  

•   Warsztaty edukacyjne w plenerze, zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Ekologii Humanistycznej ”Ekos” w Sułowie, w których wzięło udział 130 uczniów; 

warsztaty stanowiły blok 8 tematycznych zajęć terenowych dla uczestników 

VIII Sympozjum pt. „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku”. 
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•   „Studium - system zarządzania w ochronie środowiska - II edycja” zorganizowane 

przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji 

Technicznej "Zagłębia Miedziowego" w Legnicy. 

•   Cykl warsztatów pn. „Eko-Fant – przygoda z ekologią” – Gmina Miejska Kudowa 

Zdrój; zadaniem objęto 200 osób (dzieci i młodzieŜ z 5 szkół); podczas warsztatów 

trwających 6 tygodni prowadzone były zajęcia terenowe i stacjonarne pod hasłem 

Eko-Fant.   

• Warsztaty przyrodnicze „Bioregion Sudety” – Wałbrzyski Oddział Pracowni na Rzecz 

Wszystkich Istot; w ramach zdania zrealizowane zostały 4 warsztaty, z których 

najciekawsze to warsztat przyrodniczy i warsztat obrączkarski.  

W roku 2007  kontynuowany będzie warsztat: 

• II zamkowe spotkania ze sztuką – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieŜy – 

Wałbrzyska - Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek KsiąŜ”. 

 

Olimpiady, konkursy, festiwale, festyny: 

•   XXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej zorganizowana przez Ligę Ochrony Przyrody, 

Okręg we Wrocławiu. W trzech etapach wzięło udział 3.593 uczniów z 103 szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska. 

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

- fotograficzny: „Mój las” – udział wzięły 53 szkoły,  

- plastyczny „Dom ptaków – dom zwierzaków”  - udział wzięły 35 przedszkola, 

-  „Najlepiej pracujące szkolne koło LOP” - udział wzięło 23 szkolnych kół 

LOP, 

- plastyczny „Kwiaty naszych ogrodów ” - udział wzięło 31 szkół, 

- fotograficzny „Od kwiatu do owocu” - udział wzięło 23 szkoły, 

- na prezentację multimedialną dla młodzieŜy szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych pn.„Tereny zielone w miejscu zamieszkania”. 

• V Edycja konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” na terenie    

województwa dolnośląskiego zorganizowany przez Dolnośląski Zespół Parków 
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Krajobrazowych we Wrocławiu - w konkursie uczestniczyło 1.936 uczniów 

z 60 szkół. 

• X Edycja Wielkiego Konkursu Ekologicznego na terenie gminy Brzeg Dolny, 

organizowanego przez Gminę Brzeg Dolny – zorganizowano m.in. konkursy pn. 

„10 ogrodów na 10-lecie”, „Czysta gmina”, „Zwierzęta wokół nas”, w imprezie udział 

wzięły wszystkie szkoły i przedszkola na terenie gminy. 

• VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze 

wczoraj, dziś i jutro pt. ”W głębinach dawnych mórz” zorganizowany przez 

Państwowy Instytut Geologiczny Oddział we Wrocławiu. 

•   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. 

•   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. 

•   Konkurs Edukacja dla bezpieczeństwa „Uczę się bezpiecznie Ŝyć” – pierwsza pomoc 

przedmedyczna zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu 

Nysa w Jeleniej Górze. 

• „XII głogowski konkurs ekologiczny” realizowany przez  Gmina Miejska Głogów. 

•   Konkurs „Upowszechnianie wiedzy i postaw ekologicznych "Ekologiczna Gmina - 

MŚCIWOJÓW 2006" realizowany przez  Gmina Mściwojów, 

• „Konkurs „Zbieramy puszki i makulaturę, bo taką mamy naturę” - zadanie 

realizowane przez Gminę Gaworzyce. 

• Konkurs ekologiczny „Poruszamy się ekologicznie, poznając walory krajobrazowe 

Wałbrzycha i okolic” – Gmina Wałbrzych.   

•   Organizacja czwartej edycji trzech szkolnych konkursów ekologicznych dotyczących 

selektywnej zbiórki odpadów – Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Nowej 

Rudzie; równolegle przeprowadzono 3 konkursy: „O srebrną puszkę” – zbiórka  
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alu-puszek, „Bezpieczna bateria” – zbiórka baterii i ogniw małogabarytowych, 

„Zbieramy nakrętki” – zbiórka nakrętek od butelek typu „PET”.  

•   Realizacja programu edukacji ekologicznej – Konkurs Ekologiczny pt. „Przyroda 

Polska – Wspólne Dobro” dla dzieci i młodzieŜy z placówek opiekuńczo – 

wychowawczych prowadzonych przez TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd 

Oddziału Okręgowego w Wałbrzychu.  

 

Akcje: 

•   Akcja edukacyjna związana z wprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów, 

organizowana przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego. 

•   Akcja selektywnej zbiórki odpadów „W Kudowie nie wszystko na wysypisko”, 

realizowana przez Gminę Miejską Kudowa Zdrój.  

•   Zakończona została akcja informacyjno-edukacyjna „Edukacja i aktywizacja 

społeczności Gmin zrzeszonych w Związku ZGPD 7 na rzecz prawidłowej gospodarki 

odpadami”, realizowana Związek Gmin Powiatu DzierŜoniowskiego „ZGPD 7”.  

W roku 2007  kontynuowana będzie akcja: 

•   edukacyjno–informacyjna „Nowoczesny system gospodarowania odpadami dla 

lepszego i czystszego jutra” realizowana przez Związek Gmin Powiatu 

DzierŜoniowskiego „ZGPD 7”  

 

 


