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Fundusz rozpatrzył w 2008 r. 138 wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu 

edukacji ekologicznej, z których 114 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, 2 nie spełniały „Kryteriów ...” Funduszu,  

8 zostało wycofanych przez wnioskodawców, a 11 pozostało do rozstrzygnięcia na 2009 r. 

W ciągu roku w trakcie realizacji znajdowało się 146 zadań. Fundusz wydatkował  

w 2008 r. środki na dofinansowanie 128 zadań. 

Na dofinansowanie realizacji zadań z dziedziny edukacji ekologicznej Fundusz 

wydatkował 3 605,8 tys. zł, tj. 1,59% wydatków statutowych - 100,0% w formie dotacji. 

Na realizację 31 zadań kontynuowanych Fundusz posiada zobowiązania na lata następne na 

kwotę 1 717,9 tys. zł w formie dotacji (1,4% 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 jednostki administracji rządowej, gminy i związki gmin, a wśród 

pozostałych inwestorów stowarzyszenia, fundacje. 

 

Do najwaŜniejszych zadań w dziedzinie edukacji ekologicznej i popularyzacji 

problemów ochrony środowiska, finansowanych przez Fundusz w 2008 r. naleŜą: 

 

Realizacja programów edukacyjnych: 

•   Projekt edukacji ekologicznej „Las przyjacielem człowieka” (objęto 700 osób) - 

Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Rogoźnicy. 

•   Realizacja zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Atmosfera oceanem Ŝycia” 

(objęto 1.172 osoby) – Powiat Świdnicki; Projekt realizowany w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. Stefana śeromskiego w Strzegomiu. 

•   Projekt Edukacji Ekologicznej „Rady na odpady” (objęto 1.050 osób) – Gmina Walim; 

Projekt realizowany w Zespole Szkół w Walimiu. 

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

Miasto Lubań obejmował konkursy ekologiczne, seminarium, akcje (m.in. zadrzewiania 

miasta, sprzątania szlaków turystycznych, Nadzwyczajną Sesję Młodych Ekologów, 

Światowy Dzień bez samochodu – rajd rowerowy. Programem objęto bezpośrednio 8 584 

uczniów oraz mieszkańców miasta i gminy Lubania. 
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• Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze realizowało całoroczny program edukacji 

ekologicznej pn. „Muzeum nauczycielem poszanowania przyrody”, w ramach którego 

przeprowadziło cykl 35 prelekcji o tematyce przyrodniczej oraz zorganizowało wystawy 

czasowe pn. „Wilki”, „Karkonosze zimą” w fotografii Romana Rapały, „śycie pod wodą 

2008”, „Patagonia”. 

•  Fundacja Rozwoju Miasta i Gminy Lubawka zorganizowała program edukacyjny 

„Jedziemy na Bukówkę” połączony z akcją sprzątania brzegów zbiornika wodnego 

Bukówka, w którym wzięło udział ok. 1450 osób. 

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

przez Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – KsiąŜnicę Karkonoską 

w Jeleniej Górze. 

•  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 przez dzieci  
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z przedszkoli, młodzieŜy ze szkół oraz innych grup zorganizowanych. Fundusz 

dofinansował zajęcia dla 16.470 osób. 

•   Program edukacji ekologicznej dla gminy Miękinia – II etap”, realizowany przez Gminę 

Miękinia. Projekt miał na celu edukację społeczności lokalnej w zakresie wykorzystania 

opakowań wielokrotnego uŜytku. Programem zostały objęte 4 szkoły podstawowe  

i 2 gimnazja z terenu gminy Miękinia, do których uczęszcza łącznie 1.124 osoby.  

W ramach zadania przeprowadzono 5 warsztatów ekologicznych, 3 konkursy, 2 wyjazdy 

warsztatowe, akcje sprzątanie świata – Polska – Nasza gmina, kampanii „Bądź 

konsumentem przyjaznym środowisku” oraz doposaŜono 2 koła aktywności ekologicznej. 

•  Realizacja przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski projektu edukacyjnego 

„50/50 – Bezinwestycyjne oszczędzanie energii w szkołach wrocławskich i Doliny 

Baryczy”. Do projektu przystąpiło 75 placówek edukacyjnych z terenu Wrocławia  

i Doliny Baryczy, w tym 22 przedszkola, 25 szkół podstawowych, 16 gimnazjów  

i 12 szkół ponadgimnazjalnych. 

•  Realizacja przez Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA" z siedzibą we Wrocławiu 

zadania pn. „Cała prawda o odpadach - kampania informacyjno edukacyjna dla dzieci  

i młodzieŜy szkolnej”. W ramach projektu wydano komplet 7 zeszytów (makulatura, 

plastik, szkło, metal, baterie, kompost, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)  

w nakładzie 4.000 egzemplarzy. 

•  Informacyjno-edukacyjny program „Internetowa Brama Dolnego Śląska”, realizowany 

przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju. Jest to kontynuacja programu rozpoczętego  

w 1999 roku. W 2008 r. nastąpiła dalsza rozbudowa bazy technicznej i systemowej 

programu. Podczas projektu serwer utrzymywał nieodpłatnie 23 witryny ekologicznych 

organizacji ekologicznych, została stworzona internetowa biblioteka publikacji 

ekologicznych (78 pozycji), internetowy atlas walorów przyrodniczo-turystycznych 

Dolnego ,Śląska, którego centralnym punktem jest mapa internetowa prezentująca obszary 

Natury 2000 wraz z opisami – 60 obszarów oraz serwis prezentujący walory przyrodnicze 

i turystyczne Doliny Baryczy. 

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

Ekologiczny Okręg Dolnośląski miał na celu ochronę bioróŜnorodności na obszarze 

Dolnego Śląska. W ramach projektu odbyły się cztery sesje warsztatowe, w których 

wzięło udział 211 uczniów z 24 szkół oraz zorganizowano seminarium podsumowujące 

projekt, na którym wręczono nagrody za udział w projekcie. 
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•  „Przyjazna Gmina Grębocice” - torba plastikowa zagroŜeniem dla środowiska”

 realizowane przez Gminę Grębocice. 

•   „Działania edukacyjne wspierające wdraŜanie systemu selektywnej zbiórki odpadów na 

terenie gminy Miłkowice” realizowane przez Gminę Miłkowice. 

•   „Muchowska Kosa – impreza upowszechniająca wiedzę i problematykę unikatowych łąk 

podgórskich” realizowana przez Gminę Męcinka. 

•    Programy o charakterze ekologicznym realizowane przez Gminę Strzegom: 

���� „Bez edukacji nie ma segregacji” (objęto 3.920 osób); 

����  „Walcz z hałasem, szanuj ciszę – znajdziesz przyjazną niszę" (objęto 1.000 osób); 

����  „Woda źródłem Ŝycia" (objęto 500 osób); 

���� „Chrońmy wodę źródło Ŝycia" (objęto 1.400 osób); 

����  „Wielkie składowisko w mojej małej miejscowości” (objęto 600 osób); 

����  „Szukaj zysku w odzysku” (objęto 1.000 osób). 

•   Ze środków Funduszu realizowane były programy, które kontynuowane będą w 2009 

roku: 

����  Realizacja projektu edukacji ekologicznej dla uczniów klas I-VI i przedszkola  

pn. „Zwierzęta i rośliny dla potomności ocalimy” (objęto 400 osób) – Gmina 

Strzegom. 

����  Realizacja programu o charakterze ekologicznym „Las – nasza przyszłość” (objęto 

1.200 osób) – Gmina Lądek Zdrój. 

 

Ponadto w 2008 roku ponadto realizowane były zadania, których termin zakończenia 

przewidziany jest w następnych latach: 

•   Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze realizuje dwa projekty: Program pt. 

„Karkonoski Park naszym skarbem”, Program pt. „Przyroda i Człowiek 50 lat 

Karkonoskiego Parku Narodowego wraz z rozwojem systemu edukacji ekologicznej”. 

•   Projekt „III Euroregionalne Spotkania Ekologiczne” realizowany przez Dolnośląski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu obejmował między innymi organizację: 

���� Kiermaszu Ekologicznego – jednodniowych targów przeprowadzonych w dniu  

13 września 2008r. na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, 

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

i doradców rolnych z 6 powiatów: Bolesławiec, Jelenia Góra, Kamienna Góra, 
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Lubań, Lwówek Śl., Zgorzelec, które przeprowadzono we wzorcowym 

agroturystycznym gospodarstwie w Komarnie, 

���� 6 Jarmarków Ekologicznych promujących rolnictwo ekologiczne w Bolesławcu, 

Mysłakowicach, Chełmsku Śl., Świeradowie, Mirsku i Pieńsku, 

���� Wydanie 11 rodzajów ulotek w łącznym nakładzie 6500 egz. o tematyce ekologicznej. 

Planowany termin zakończenia zadania 20 marca 2009 r. 

 

Rozwój bazy słuŜącej realizacji programów edukacyjnych: 

•   W roku 2008 dofinansowano Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa 

„Salamandra” w Myśliborzu, podległe DZPK we Wrocławiu w zakresie doposaŜenia  

w urządzenia zwiększające bezpieczeństwo przeciwpoŜarowe oraz w zakresie sprzętu 

multimedialnego. 

•   „Rozwój bazy słuŜącej realizacji programów edukacyjnych w parkach krajobrazowych 

Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych” realizowany przez Dolnośląski Zespół 

Parków Krajobrazowych we Wrocławiu. 

•   Lasy Państwowe – Leśny Bank Genów Kostrzyca w ramach zadania pn. „Rozbudowa 

bazy edukacyjnej na terenie Arboretum LBG Kostrzyca” wymieniło 2000 szt. Małych 

tabliczek edukacyjno – informacyjnych o roślinach rosnących w Arboretum  

i nawierzchnię ścieŜki edukacyjnej oraz wykonało tablicę edukacyjną na temat 

działalności LBG Kostrzyca. 

•  „Zakup zbiorów dla Ekobiblioteki i podlegającego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej” 

realizowane przez Legnicką Bibliotekę Publiczną. 

•  „ŚcieŜka Ekologiczna Tajemnicza Wyspa” realizowana przez Gminę Męcinka. 

���� Wydanie monografii „Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych” (nakład – 1.000 

egz.), plakatu „Storczyki Gór Stołowych” (nakład – 1.000 egz.) i periodyku 

„Szczeliniec” (nakład – 300 egz.) – Park Narodowy Gór Stołowych. 

•  W roku 2008 Zarząd podjął uchwałę na dofinansowanie zadania: Wykonanie ścieŜki 

edukacyjnej „Dolina RóŜaneczników” - realizowanego przez Dolnośląski Zespół Parków 

Krajobrazowych we Wrocławiu. Podpisanie umowy dotacji nastąpi w roku 2009. 
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Olimpiady, konkursy, festiwale, festyny: 

•   Organizacja szóstej edycji trzech szkolnych konkursów ekologicznych dotyczących 

selektywnej zbiórki odpadów („O srebrną puszkę”, „Bezpieczna bateria”, „Zbieramy 

nakrętki”) – Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Nowej Rudzie. W zbiórce 

udział wzięło 5.044 uczniów z 26 placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Nowa 

Ruda oraz – gminy Radków. Zebrano: 1.784,1 kg puszek, 4.365,5 kg nakrętek, 1.160 kg 

baterii. 

•   „Czysta Ziemia to zdrowe Ŝycie” – VII edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego 

oraz szkolny konkurs fotograficzny jako impreza towarzysząca (objęto 3.900 osób) – 

Powiat DzierŜoniowski; Zadanie prowadzone było przez Zespół Szkół w Bielawie. 

•   XXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej zorganizowana przez Ligę Ochrony Przyrody 

Okręg we Wrocławiu. W trzech etapach wzięło udział 3.998 uczniów ze 141 szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska. 

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

����  konkurs „Najlepiej pracujące przedszkolne koło LOP”, udział wzięło 9 przedszkoli, 

����  konkurs „Najlepiej pracujące szkolne koło LOP”, udział wzięło 17 szkół, 

����  plastyczny „Ssaki naszych pól i łąk” – udział wzięło 20 przedszkoli, 

����    plastyczny „Pory roku w przyrodzie”, udział wzięły 44 szkoły, 
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����    fotograficzny „Rośliny terenów podmokłych” – udział wzięło 25 placówek, 

����    konkurs „Mój las” – udział wzięło 39 placówek, 

����    w ramach Kampanii Niezapominajkowej – konkurs plastyczny dla przedszkoli 

„Portret motyla” – udział wzięły 34 przedszkola, 

����    w ramach Kampanii Niezapominajkowej – konkurs badawczy „Cenne przyrodniczo 

miejsca na moim osiedlu” – udział wzięło 8 szkół i przedszkoli, 

����    w ramach Kampanii Niezapominajkowej – konkurs badawczy „Świat bez śmieci” – 

udział wzięło 8 szkół, 

����    w ramach Kampanii Niezapominajkowej – konkurs plastyczny „Nie śmiecę”  

i „Segreguję odpady” udział wzięło 10 szkół, 

����    w ramach Kampanii Niezapominajkowej – konkurs plastyczny „PomóŜmy 

bezdomnym zwierzętom” udział wzięło 8 szkół. 

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

dolnośląskiego zorganizowanego przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we 

Wrocławiu - uczestniczyło 1.836 uczniów z 54 gimnazjów, z terenu 39 gmin połoŜonych 

na terenie DZPK. 

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

środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro pt. „Skarby Ziemi” zorganizowanego przez 

Państwowy Instytut Geologiczny Oddział we Wrocławiu – udział wzięło 41 szkół 

podstawowych, 21 gimnazjów, 14 szkół ponadgimnazjalnych.. 

•   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 ok. 3120 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. 18 tys. dzieci z 82 placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych  

i gimnazjów) z terenu gmin związkowych tj. Karpacza, Kowar, Mysłakowic, Piechowic, 

Podgórzyna, Szklarskiej Poręby oraz zaproszonych gościnnie gmin: JeŜów Sudecki, 

Janowice Wielkie, Stara Kamienica. 
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•   Konkurs Edukacja dla bezpieczeństwa „Uczę się bezpiecznie Ŝyć” –zorganizowany przez 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze, w którym wzięło 

udział ponad 10 tys. dzieci z 93 placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych 

i gimnazjów) z regionu jeleniogórskiego. 

•    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. 

•  XIII Gminny Ekologiczny Turniej Szkół i Przedszkoli przeprowadzony przez Gminę 

Osiecznica w którym uczestniczyło 650 dzieci z 5 szkół podstawowych i 2 przedszkoli  

z terenu gminy Osiecznica. 

 

Akcje o charakterze edukacyjnym: 

•   Zbieranie śmieci i konkurs ekologiczny pn. „Święto – na brzegu jeziora” (objęto 1.917 

osób) – Gmina Walim. Zadanie realizowane było w Zagórzu Śląskim przy Jeziorze 

Bystrzyckim. 

•   Modelowa kampania edukacyjno – informacyjna na rzecz poprawy efektywności 

selektywnej zbiórki odpadów „Świat sam sobie nie da rady, segregujemy więc odpady” 

(objęto 10.400 osób) - Gmina Miejska Kudowa Zdrój. 

•   Akcja edukacyjno-informacyjna „Nowoczesny system gospodarowania odpadami  

dla lepszego i czystszego jutra – edycja 2007/2008” - Związek Gmin Powiatu 

DzierŜoniowskiego „ZGPD 7” (101.000 mieszkańców). 

Konferencje i seminaria: 

•   Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Organizacja konferencji naukowej pt. „Rola 

melioracji wodnych w inŜynierii, kształtowaniu i ochronie środowiska" – wydano 

materiały konferencyjne w nakładzie 300 egzemplarzy. 

•   Publikacja materiałów pokonferencyjnych pn. "Wspólnotowe prawo ochrony środowiska  

i jego implementacja w Polsce 3 lata po akcesji" przez Centrum Prawa Ekologicznego  

w nakładzie 400 egzemplarzy. 

•   Publikacja wydawnictwa zwartego pn. „Meteorologia, hydrologia, ochrona środowiska – 

kierunki badań i problemy” w nakładzie 300 egzemplarzy, jako materiałów 

pokonferencyjnych związanych z ogólnopolską konferencją naukową „60 lat działalności 
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Oddziału IMGW we Wrocławiu na rzecz gospodarki wodnej i ochrony środowiska i 30 lat 

kierowania Oddziałem przez doc. dr Alfreda Dubickiego”. 

•   Miasto i Gmina Węgliniec przeprowadziło w październiku 2008 r. Forum Ekologiczne nt. 

odnawialnych źródeł energii. Wydano materiały pokonferencyjne w nakładach po 200 

egz. oraz broszurę informacyjną pt. „Odnawialne źródła energii – szanse i bariery 

rozwoju”. 

•  Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze zorganizowało dwie konferencje naukowo – 

edukacyjne o tematyce przyrodniczej: 

����  Konferencja pn. „Problemy wdraŜania europejskiej sieci NATURA 2000  

w Sudetach”, wydano równieŜ publikację o takim tytule w nakładzie 500 egz. 

����    IV Mi ędzynarodowa Konferencja „Nietoperze Sudetów” – prezentowane wyniki  

i obserwacje zostały opublikowane w suplemencie do Rocznika Przyrody Sudetów  

pt. „Nietoperze Sudetów” w nakładzie 500 egz. 

 

Kursy, warsztaty: 

•   Warsztaty ekologiczne pn. „Kudowa Zdrój w Eko-Obiektywie” (objęto 187 osób) - 

Gmina Miejska Kudowa Zdrój. 

•   Wyjazdowe warsztaty szkoleniowe organizowane przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg 

we Wrocławiu, w których wzięło udział 7.610 dzieci i młodzieŜy oraz 848 opiekunów 

szkolnych i przedszkolnych. 

•   XXII Ogólnopolski Kurs Nauczycieli – Kandydatów na Przodowników Turystyki 

Górskiej „Góry Świętokrzyskie 2008” przeprowadzony przez Okręg Ligi Ochrony 

Przyrody w Jeleniej Górze, w wyniku którego 19 nauczycieli zdobyło uprawnienia 

przodownika turystyki górskiej. 

 

Wspieranie wydawnictw i prasy prowadzących edukację ekologiczną: 

•   Wydanie przez Polski Klub Ekologiczny 6 numerów dwumiesięcznika „Zielona Planeta”, 

kaŜdy w nakładzie 2.200 egzemplarzy. 

•   Wydanie przez Fundacje dla Uniwersytetu Wrocławskiego II wydania "Atlasu Śląska 

Dolnego i Opolskiego" w nakładzie 2.800 egzemplarzy. 

•   Wydanie przez Dolnośląską Organizację Turystyczną folderu promocyjnego, 

prezentującego przyrodę dolnośląską i walory krajobrazowe Dolnego Śląska pt. „Atlas 

turystyki rowerowej Dolnego Śląska” w nakładzie 5.000 egzemplarzy. 
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•   Wydanie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska „Raportu o stanie 

środowiska województwa dolnośląskiego w 2007 r.” w wersji ksiąŜkowej w nakładzie 

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

•   Muzeum Przyrodnicze wydało w nakładzie 1200 egz. Tom 10 rocznika „Przyroda 

Sudetów”. 

•   Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej Górze wydał z okazji jubileuszu 80-lecia Ligi 

Ochrony Przyrody w Polsce publikację pn. „Krótka historia konkursów ekologicznych 

jeleniogórskiej Ligi Ochrony Przyrody (1999-2007)” 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, 22.500 egz. rocznie. 

•   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 instytucji na terenie Dolnego Śląska w ilości 1517 

egzemplarzy miesięcznie, czyli 9.102 egzemplarze w okresie lipiec – grudzień 2008. 

 

Inne zadania edukacyjne: 

•   Emisja 16 audycji telewizyjnych programu „Teraz wieś - edukacja na rzecz ochrony 

środowiska”. 

•   „Edukacja ekologiczna młodzieŜy szkolnej prowadzona przez Zarząd Okręgowy Ligi 

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

Wałbrzycha, Świdnicy, Czarnego Boru, Mokrzeszowa, Starych Bogaczowic  

i DzierŜoniowa, w tym: około 1.000 członków Ligi Ochrony Przyrody). 

 Termin rozliczenia końcowego zadania przypada na rok 2009. 

 


