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Fundusz rozpatrzył w 2007 r. 172 wnioski o dofinansowanie zadań  

z zakresu edukacji ekologicznej, z których 135 zostało pozytywnie 

rozpatrzonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą, 3 zostały rozpatrzone odmownie 

ze względu na niewielki efekt ekologiczny planowany do uzyskania w wyniku 

ich realizacji,  4 nie spełniały „Kryteriów ...” Funduszu, 12 zostało wycofanych 

przez wnioskodawców, a 18 pozostało do rozstrzygnięcia na 2008 r. 
 

W ciągu roku w trakcie realizacji znajdowało się 137 zadań. Fundusz 

wydatkował w 2007 r. środki na dofinansowanie 121 zadań. 
 

Na dofinansowanie realizacji zadań z dziedziny edukacji ekologicznej 

Fundusz wydatkował 3 245,5 tys. zł, tj. 2,07% wydatków statutowych, w tym  

w formie dotacji  2 738,3 tys. zł , tj. 84,37% oraz w formie poŜyczki 507,2 tys. 

zł,  tj. 15,63%.  

Na realizację 32 zadań kontynuowanych Fundusz posiada zobowiązania 

na lata następne na kwotę 1 267,2 tys. zł w formie dotacji (1,78% 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 przez Fundusz  

w 2007 r. naleŜą: 

 

Rozwój bazy słuŜącej realizacji programów edukacyjnych: 

•  Stworzenie i prowadzenie serwisu internetowego z zakresu edukacji 

ekologicznej; projekt prowadzony był przez: przez Media.regional.pl.  

W ramach zadania stworzony został serwis internetowy 

(www.zielonpolska.info.pl)  

z zakresu edukacji ekologicznej, który pełni 3 podstawowe funkcje: 

informacyjną, edukacyjną i promocyjną. Swym zasięgiem, tzn. obsługą 

dziennikarską, obejmuje regiony: Wrocław, Wałbrzych, Jelenią Górę  

i Legnicę. 

•  Wybudowanie oraz wyposaŜenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach 

Centrum  Kultury w Krośnicach. 

•  Dofinansowanie prac remontowych w Centrum Edukacji Ekologicznej 

i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu, podległym DZPK we 

Wrocławiu w  celu poprawienia bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego oraz 

doposaŜenie ośrodka w sprzęt laboratoryjny, ksiąŜki, plansze i gry. 
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•  Wykonanie ścieŜki edukacyjno-turystycznej na terenie leśnictwa Sułków, 

gmina Góra - zadnie realizowane przez nadleśnictwo Góra Śląska. 

•  Utworzenie ścieŜki przyrodniczo-historycznej „Ŝelazny KrzyŜ” - zadanie 

realizowane przez Nadleśnictwo Złotoryja. 

•  Zakup zbiorów dla Ekobiblioteki i podlegającego jej Ośrodka Informacji 

Ekologicznej - zadanie realizowane przez Legnicką Bibliotekę Publiczną. 

•  VI Edukacyjne Dymarki Kaczawskie, ekologiczne, terenowe zajęcia 

dydaktyczne w Parku Krajobrazowym Chełmy - zadanie realizowane przez 

Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych. 

•  ŚcieŜka przyrodniczo-rekreacyjna „Szlakiem Przyrody Głogowa - zadanie 

realizowane przez Miasto Głogów. 

 

Realizacja programów edukacyjnych: 

•  Całoroczny program ekologiczny: „Woda przynosi śycie, śycie potrzebuje    

wody" - Powiat Świdnicki, realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

im. Stefana śeromskiego w Strzegomiu. Programem objęto 1.172 osób. 
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•  Programy o charakterze ekologicznym realizowane przez Gminę Strzegom: 

"Las - bogactwo natury", "Odpady i ja", "Zrobimy wszystko, by dbać  

o środowisko", "Ziemi lŜej, gdy śmieci mniej", „Woda naszym bogactwem". 

•  Projekt edukacji ekologicznej „Ziemia nasz wspólny dom" - Gmina Walim. 

•  Projekt realizowany w Zespole Szkół Publicznych Gimnazjum w Walimiu, 

którym objęto 1.050 osób. 

•  Edukacja leśna społeczeństwa, i młodzieŜy szkolnej, o ochronie ekosystemów 

leśnych - Nadleśnictwo Lądek Zdrój. Programem objęto 2 213 osób.  

W ramach zadania przeprowadzone zostały lekcje z edukacji leśnej, 

zorganizowane zostały 

4 konkursy o tematyce ekologicznej: przyrodniczy, plastyczny, wiedzy 

ekologicznej,  literacki, ponadto poszerzona została baza edukacji 

ekologicznej przy Nadleśnictwie Lądek Zdrój, 

•   Projekt edukacji ekologicznej "Czysta woda, to zdrowie i uroda" – 

Stowarzyszenie "Mała Szkoła" w Rogoźnicy. Projekt realizowany w Szkole 

Podstawowej w Rogoźnicy, objęto nim 800 osób. 

•   Realizacja programu edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku 

przedszkolnym "Mali przyjaciele przyrody" - Przedszkole Niepubliczne 

"PROMYK" Anna Kryśpiak - Świdnica. 

•   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,  

z przedszkoli oraz zorganizowane grupy z róŜnych placówek oświatowych, 
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ośrodków kultury i ośrodków wychowawczych. Fundusz dofinansował 

zajęcia dla 16.177 osób. 

•   Program edukacji ekologicznej dla gminy Miękinia”, realizowany przez 

Gminę Miękinia. Projekt miał na celu edukację w zakresie gospodarki 

odpadami poprzez bezpośrednią akcję informacyjną i edukacyjną skierowana 

do mieszkańców gminy Miękinia. Programem zostały objęte 4 szkoły 

podstawowe i 2 gimnazja z terenu gminy, do których uczęszcza łącznie 1.183 

osoby.  

W ramach zadania przeprowadzono warsztaty ekologiczne, 5 konkursów, 

wyjazd do przedsiębiorstwo zajmującego się oczyszczaniem ścieków oraz 

wyposaŜono 2 koła aktywności ekologicznej. 

•   „Kampania informacyjno-promocyjna na rzecz ochrony i zachowania 

nadodrzańskich terenów zalewowych dla ochrony przyrody i poprawy 

bezpieczeństwa powodziowego „Bezpieczna Gmina nad Odra” - realizowany 

przez  WWF Polska – Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody. Celem 

projektu jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego gmin nadodrzańskich i 

ich mieszkańców poprzez opracowanie i udostępnienie 26 Urzędom Gmin 

map obszarów zalewowych doliny Odry w skali 1:10 000 oraz informacji  

o moŜliwości ograniczania zagospodarowania na terenach zalewowych. 

•   Opracowanie i wdraŜanie programu edukacyjnego dotyczącego 

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - zadanie realizowane przez 

Miasto Legnica. 

•   „Muchowska Kosa” - impreza upowszechniająca wiedzę i problematykę 

ochrony  unikatowych łąk górskich”, zadanie realizowane przez Gminę 

Męcinka. 

•   Działalność Edukacyjno-informacyjna w ramach działalności Małego 

Centrum  Informacji o Ochronie Środowiska i Ekologii - zadanie realizowane 

przez Miasto  Złotoryja. 
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•   Opracowanie programu edukacji ekologicznej dla szkół „Eko-Kaczawa 

i podsumowanie wyników jego pierwszej realizacji - zadanie realizowane 

przez Miasto Złotoryja. 

•   Rewitalizacja flory i fauny w Palmiarni jako baza słuŜąca realizacji 

Programów Edukacji w powiecie legnickim - zadanie realizowane przez 

Miasto Legnica. 

•   „Zielona Gmina” – Gmina Stare Bogaczowice; projekt realizowany był  

w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach. Programem objęto 1.000 osób. 

•   „My ślę perspektywicznie – działam ekologicznie” – Gmina Strzegom.   

Projekt realizowany był w Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu, objęto nim 3.800 osób. 

 

Olimpiady, konkursy, festiwale, festyny: 
 

•   Organizacja piątej edycji trzech szkolnych konkursów ekologicznych 

dotyczących selektywnej zbiórki odpadów: „O srebrną puszkę”, „Bezpieczna 

bateria”, „Zbieramy nakrętki”. 

•   „Czysta Ziemia to zdrowe śycie” – VI edycja powiatowego konkursu wiedzy 

ekologicznej oraz szkolny konkurs fotograficzny jako impreza towarzysząca. 

•   XXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej zorganizowana przez Ligę Ochrony 

Przyrody, Okręg we Wrocławiu. W trzech etapach wzięło udział 3.891 

uczniów ze 137 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska. 

•   Organizacja przez Ligę Ochrony Przyrody, Okręg we Wrocławiu  

9 konkursów, w których udział wzięło 179 placówek przedszkolnych 

 i szkolnych, : 

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

województwa dolnośląskiego zorganizowany przez Dolnośląski Zespół 

Parków Krajobrazowych we Wrocławiu. W konkursie uczestniczyło 2.337 
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uczniów z 1 gimnazjów, z terenu 33 gmin połoŜonych na terenie 

Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 

•   VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego 

„Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro pt. Czas 

Mamuta” zorganizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny Oddział we 

Wrocławiu – udział wzięło 112 szkół podstawowych, 19 gimnazjów,  

11 szkół ponadgimnazjalnych woj. dolnośląskiego. 

•   „Dni Legnickiego Pola” – festyn połączony z konkursem wiedzy 

ekologicznej, zadanie realizowane przez Gminę Legnickie Pole. 

 

Akcje o charakterze edukacyjnym: 

•   Powadzone przez Gminę Miejską Kudowa Zdrój: 

1. Ekologiczne Spotkania Kudowskie. Segregacja i Edukacja; realizacja 

projektu była okazją do zaprezentowania dobrych wzorców i modelowych 

rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska; zadaniem objęto ok. 12.000 

osób. 

2. Akcja selektywnej zbiórki odpadów „Regularne segregowanie to 

środowiska ratowanie”; zadaniem objęto ok. 1.177 osób. 

•   Projekt „Magiczne pudełko” – pakiet edukacyjny dla zrównowaŜonego 

rozwoju dla  w wieku 5-9 lat i ich rodzin”. 

•   Projekt pt. ”Walczymy z bolszewikiem – zagroŜenie roślinami inwazyjnymi” 

realizowany przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski miał na celu 

ochronę bioróŜnorodności na obszarze Dolnego Śląska ze szczególnym 

uwzględnieniem zagroŜeń ze strony roślin inwazyjnych. W projekcie 

uczestniczyło 19 szkół z terenu Wrocławia i 4 z Kotliny Kłodzkiej.  

W ramach zadania wydano 1.000 egz. Broszurki pt. „Rośliny inwazyjne 

Dolnego Śląska”, zorganizowano 4 warsztaty, w których uczestniczyło 197 

uczniów i nauczycieli oraz seminarium podsumowujące projekt, na którym 

wręczono nagrody za udział w projekcie. 
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•   Akcja informacyjno-edukacyjna „Nowoczesny system gospodarowania 

odpadami dla lepszego i czystszego jutra” – Związek Gmin Powiatu 

DzierŜoniowskiego „ZGPD 7”. 

 

Konferencje i seminaria: 

•   Organizacja przez Międzynarodową Komisję Ochrony Odry przed 

Zanieczyszczeniem międzynarodowej konferencji pn. „WdraŜanie Ramowej 

Dyrektywy Wodnej w Dorzeczu Odry” – wydano materiały konferencyjne 

w nakładzie 150 egzemplarzy. 

 

Kursy, warsztaty: 

•   Cykl warsztatów EKO-TV – Kudowa Zdrój - Gmina Miejska Kudowa Zdrój; 

zadaniem objęto 300 osób; efektem pracy warsztatów jest przygotowany 

przez uczestników materiał filmowy na DVD oraz prace plastyczne  

i techniczne o tematyce ekologicznej. 

•   Wyjazdowe warsztaty szkoleniowe organizowane przez Ligę Ochrony 

Przyrody Okręg we Wrocławiu, w których wzięło udział 6948 i młodzieŜy 

oraz 722 opiekunów szkolnych i przedszkolnych, odbyło się łącznie 159 

wyjazdów. 

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

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

 

Wspieranie wydawnictw i prasy prowadzących edukację    ekologiczną: 

•   Wydanie przez Polski Klub Ekologiczny 6 numerów dwumiesięcznika 

„Zielona Planeta”, kaŜdy w nakładzie 2.000 egzemplarzy. 

•   Wydanie przez Polskie Centrum Edukacji, Promocji Produktów i Urządzeń 
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Ekologicznych Stowarzyszenie Ekonatura 12 numerów miesięcznika 

„Ekonatura” w nakładzie 1.000 egzemplarzy (I-V/2007), 1.500 egzemplarzy 

(VI/2007) oraz 2.000 egzemplarzy (VII-XII/2007). 

•   Wydanie przez Polskie Towarzystwo Zoologiczne 8 numerów kwartalnika 

„Notatki Ornitologiczne” w nakładzie 1.000 egzemplarzy kaŜdy. 

•   Wydanie przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju 1 numeru magazynu 

ekologicznego „Kropla”, w nakładzie 5.000 egzemplarzy. 

•   Wydanie przez Dolnośląską Organizację Turystyczną folderu promocyjnego, 

prezentujących przyrodę dolnośląską i walory klimatyczno – uzdrowiskowe 

Dolnego Śląska pt. „Dolny Śląsk – inaczej” w nakładzie 14.000 

egzemplarzy. 

•   Wydanie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska „Raportu  

o stanie środowiska województwa dolnośląskiego w 2006 r.” w wersji 

ksiąŜkowej w nakładzie 1.200 egzemplarzy oraz w wersji na CD w nakładzie 

500 egzemplarzy. 

 

Prenumerata dla szkół: 

•   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. 

 

Inne zadania edukacyjne: 

•  Emisja 9 audycji telewizyjnych wakacyjnego wydania programu 

„Telewizyjny Klub Seniora” poświęconego problematyce ochrony 

środowiska. 


