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Powrót do edukacji na śmietniku

W najbliższym czasie zostanie uporządko-
wana gospodarka odpadami na terenie 12 gmin 
członków Międzygminnego Związku „Gospodarka 
Komunalna”. w  ramach realizowanego projektu 
powstanie w Siedliskach k/Ełku zakład unieszkodli-
wiania odpadów wraz ze składowiskiem odpadów 
komunalnych. Zostanie również zorganizowany 
system selektywnej zbiórki odpadów. w  tym du-
żym projekcie, na realizację którego czekaliśmy 
od lat, Centrum Edukacji Ekologicznej w  Ełku ma 
do odegrania znaczącą rolę. Jest odpowiedzialne 
jako podwykonawca za przeprowadzenie części 
kampanii edukacyjnej w  zakresie racjonalnej go-
spodarki odpadami. Celem kampanii jest:

• zwiększenie świadomości ekologicznej spo-
łeczeństwa;

• dostarczenie wiedzy na temat stanu środo-
wiska naturalnego;

• działania na rzecz redukcji wytwarzanych 
odpadów z naciskiem na selektywną zbiórkę;

• kształtowanie kultury ekologicznej;
• tworzenie nowych wzorców zachowań w za-

kresie korzystania z zasobów środowiska;
• kształtowanie prośrodowiskowych postaw, 

wartości i  przekonań jednostek oraz grup 
społecznych, w tym wytwórców i posiadaczy 
odpadów;

• wyeliminowanie niekontrolowanego wpro-
wadzania odpadów do środowiska;

• poprawy skuteczności selektywnej zbiórki 
poszczególnych frakcji odpadów.

Od czerwca bieżącego roku trwały prace nad 
opracowaniem programu edukacji ekologicznej, 

który będzie realizowany w ramach zajęć pozalek-
cyjnych w  placówkach oświatowych w  gminach 
objętych projektem. Równolegle trwały prace 
nad opracowaniem na potrzeby programu scena-
riuszy zajęć i wzorów prac domowych. Realizacja 
programu przewidziana jest na 20 godzin lekcyj-
nych. Przygotowano również program szkoleń 
dla nauczycieli wraz z  materiałami pomocniczy-
mi. Pierwsze szkolenia ruszą w marcu 2011 roku, 
we wrześniu rozpocznie się wdrażanie programu 
w  przedszkolach, szkołach podstawowych, gim-
nazjach i  szkołach ponadgimnazjalnych w  gmi-
nach Związku Międzygminnego. 

Zaraz po powstaniu Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej w Ełku w roku 2001, jednym z pierwszych 
większych projektów tutaj realizowanych była „Edu-
kacja na śmietniku”. Pragnęliśmy wówczas przybli-
żyć tematykę odpadów i  problematykę związaną 
z  racjonalną gospodarką odpadami. Przeszkolili-
śmy około setki nauczycieli i  ładnych kilka tysięcy 
uczniów i wychowanków przedszkoli. Obecnie po-
wracamy do tych zagadnień, ale z  przekonaniem 
że wiedza i  umiejętności przez nas przekazane 
znajdą praktyczne zastosowanie w  codziennym 
życiu mieszkańców regionu i walnie przyczynią do 
powodzenia projektu wprowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów na naszym terenie.

Roman Paczkowski

Turystyka w Centrum

Ważną rolę w rozwoju i obsłudze ruchu tury-
stycznego spełniają tzw. stanice, miejsca w  któ-
rych turyści mogą zrobić przerwę w  swoich 
wędrówkach, odpocząć, załatwić podstawowe 
potrzeby, spędzić ciekawie czas, w końcu zdobyć 
informacje ważne dla wakacyjnych wędrówek 
dotyczące szlaków turystycznych, pól biwako-
wych, bazy hotelowej czy gastronomicznej. 

Przez Ełk przebiega szereg szlaków tury-
stycznych-pieszych, rowerowych i  kajakowych. 
Wszystkie biegną wzdłuż brzegu Jez. Ełckiego 
przecinając teren położony pomiędzy ujściem 
rzeki Ełk, plażą miejską i  Centrum Edukacji Eko-
logicznej w  Ełku. Przecina go ciąg komunikacyj-
ny pieszo-rowerowy ciągnący się wzdłuż całego 
wschodniego brzegu Jez. Ełckiego. Jest położo-
ny na skrzyżowaniu szlaków turystycznych, po-
między już istniejącą infrastrukturą turystyczną: 
plażą miejską, polem biwakowym, stanicą PTTK 
oraz Centrum Edukacji Ekologicznej z  Muzeum 

Projekt Partnerski Grundtviga - wizyta w Hiszpanii
fot.: M. Mużyło
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Jeziora, ekspozycją dotyczącą dawnego rolnictwa 
i  sezonowymi wystawami dotyczącymi przyrody 
Mazur. Teren położony jest blisko centrum miasta, 
jednak jest to miejsce ustronne, z dala od ruchli-
wych dróg i miejskiej zabudowy. Turysta może tu 
w pełni korzystać z walorów nieskażonej przyro-
dy posiadając jednak świadomość, że tylko pięć 
minut marszu dzieli go od usług oferowanych 
w średniej wielkości mieście, usług gastronomicz-
nych, hotelowych, kulturalnych czy handlowych. 
Wspomniane walory sprawiają, że jest to wręcz 
idealne miejsce do lokalizacji centrum obsługi ru-
chu turystycznego. Centrum Edukacji Ekologicz-
nej ze swoją bazą i kadrą jest wręcz stworzone do 
realizacji tego zadania i uczynienia z niego jednej 
z  głównych płaszczyzn swej działalności. w  ob-
szarze turystyki działania Centrum mają na celu:

• Podniesienie efektywności wykorzystania 
już istniejącej infrastruktury turystycznej, 
podniesienie jej rentowności (dotychczas 
cieszyła się ona mniej niż umiarkowanym za-
interesowaniem turystów);

• Skanalizowanie ruchu turystycznego po-
przez skierowanie go na już istniejące i ozna-
czone szlaki turystyczne;

• Zagospodarowanie brzegu i  półwyspu Jez. 
Ełckiego poprzez stworzenie centrum dys-
trybucji i obsługi ruchu turystycznego;

• Zapewnienie turystom możliwości godne-
go zaspokojenia podstawowych potrzeb jak 
również zapewnienia im atrakcyjnych wa-
runków wypoczynku i rekreacji.

Na przełomie roku 2009 i  2010 wykonano 
szereg inwestycji, których zadaniem było zago-
spodarowanie terenu w otoczeniu Centrum pod 
kątem rozwoju turystyki. Wykonano:

• Przystań dla łodzi, kajaków i żaglówek;
• Nowe bramki umożliwiające wejście na te-

ren Centrum z każdej strony;
• Parkingi dla rowerów;
• Tablice informacyjne-mapy z  naniesionymi 

szlakami turystycznymi, opisy szlaków. 4.
• Altanę z  miejscami do siedzenia i  spożywa-

nia posiłków;
• Oświetlenie terenu (położenie instalacji elek-

trycznej, budowa latarni);
• Ścieżki piesze i rowerowe;
• Aranżację terenów zielonych poprzez nasa-

dzenia i  instalację urządzeń koniecznych do 
jej utrzymania;

• Miejsca do wypoczynku i  rekreacji-ławki, 
pergole, itp.

Ciekawą atrakcją turystyczną są znajdujące 
się na posesji Centrum instalacje wykorzystujące 
odnawialne źródła energii – wiatrak, ogniwa fo-
towoltaiczne i  kolektory słoneczne. Teren wokół 
Centrum zmienił się nie do poznania. 

Działaniom nad rozwojem bazy Centrum to-
warzyszą wysiłki nad wzbogaceniem jego ofer-
ty programowej. Do tradycyjnego nurtu pracy 
Centrum obracającego się głównie wokół edu-
kacji ekologicznej i  przyrodniczej dołączane są 
działania skierowane do szerokiej publiczności, 
które stają się częścią oferty turystycznej Ełku. 
Sztandarowym przykładem jest odbywający się 
w  sierpniu festyn „Frutti di Lago czyli kulinarne 
skarby Mazur”. Mają Włosi swoje frutti di mare 
– owoce morza, my ełczanie zewsząd otoczeni 
jeziorami, możemy mieć frutti di lago – owoce 
jeziora. Oczywiście głównym tematem pokazów 
i  konkursu są potrawy z  ryb słodkowodnych. 
Przedsięwzięcie realizowane jest z  rozmachem, 
z udziałem gwiazdy kulinarnej, z  konkursem lo-
kalnych restauratorów. Ciekawym pogawędkom 
o  kulinariach i  degustacji towarzyszy muzyka 
i atrakcje dla najmłodszych. Dodając do nowych 
przedsięwzięć imprezy tradycyjnie odbywające 
się w  Centrum – międzynarodowy plener rzeź-
biarski, koncerty muzyki popularnej i  rocko-
wej, pokazy filmów przyrodniczych, spotkania 
z  parkami narodowymi, „zielony festyn” – otrzy-
mujemy całkiem pokaźną dawkę pożytecznej 
rozrywki mogącej urozmaicić czas zarówno eł-
czanom jak i odwiedzającym Ełk turystom.

Roman Paczkowski
Projekt Partnerski Grundtviga - wizyta w Hiszpanii

fot.: M. Mużyło
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Rok 2010 w Centrum Edukacji Ekologicz-
nej w Ełku minął. Wspomnienia i znajomi po-
zostali.

Działania 2010 przeprowadzone przez CEE 
przyciągnęły mnóstwo osób. Zajęcia i imprezy cie-
szyły się ogromną popularnością, zarówno wśród 
szkół jak i  osób prywatnych. Wielu interesantów 
przychodziło obejrzeć i  dowiedzieć się jak dzia-
ła instalacja odnawialnych źródeł energii, jakie są 
koszty, i jakie oszczędności. 

Dzieci na zajęciach uczyły się rozpoznawać 
drzewa, maluchy smakowały miodu i  robiły wła-
sne świece, młodzież badała wodę naszego Je-
ziora Ełckiego i  oceniała jej stan czystości. Także 
dorośli mogli znaleźć coś dla siebie. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyły się warsztaty „Kupuj 
odpowiedzialnie”. Ludzie dowiedzieli ciekawych 
rzeczy na temat wyborów konsumenckich i sztu-
czek marketingowych. Mogli zastanowić się i na-
uczyć jak, uniknąć błędów zakupowych i nie dać 
się oszukać reklamie. 

Latem, które w  tym roku dopisało, ogród też 
„nie narzekał na samotność”. Młodzież, dorośli 
i  całe rodziny odpoczywali na „zielonej trawce”, 
i wieczorami zorganizowane grupy bawiły się przy 
ognisku. w CEE znalazło się miejsce dla każdego. 

Dużym powodzeniem cieszyły się spotkania 
ornitologiczne przyciągały ludzi do CEE. Nawet 
duży mróz i  zaspy śnieżne nie zrażały zaintere-
sowanych do spacerów, w  czasie których razem 
z prowadzącym obserwowano ptaki i spotykano 
ciekawe gatunki.

W ciągu całego roku 2010 odbywało się też 
wiele konkursów związanych z  ekologią. Uczest-
ników było dużo, i choć tylko Ci najlepsi byli na-
gradzani, to nikt nie odszedł z  pustymi rękoma 
– wszyscy zdobyli wiedzę na temat dbania o śro-
dowisko wokół nas. 

Joanna Sochoń

Patrząc wstecz na cały rok 2010, trudno 
oprzeć się wrażeniu, że zamyka się on pewne-
go rodzaju pętlą: zaczęło się remontem i koń-
czy się remontem. Początek roku to był czas prac 
wykończeniowych i  dochodzenia do siebie po 
realizacji inwestycji „Zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii na potrzeby ogrzewania budynku 
Centrum Edukacji Ekologicznej w  Ełku”, dzięki 
której jakoś przetrwaliśmy wyjątkowo srogą zimę. 
Koniec roku upływa nam natomiast po znakiem 
ocieplania budynku. Czyżby zapowiedź kolejnej 
mroźnej zimy?

O ile remonty wydają się być cechą charakte-
rystyczną zimowych miesięcy, to pozostałe pory 
roku upłynęły nam na realizacji wszelkiego rodza-
ju działań promujących zrównoważony rozwój. 
Były konkursy, warsztaty, szkolenia, festyny, spo-
tkania w  Centrum i  w  plenerze – dla młodszych 
i starszych. Bywało nerwowo, chociaż deszcz sku-
tecznie studził emocje. Ale, jak mówi porzekadło, 
co nas nie zabije, to nas wzmocni, więc pozostaje 
nam wierzyć w  ludowe mądrości. Zresztą, żeby 
też oprzeć się na twardych danych statystycz-
nych, nigdy tak wiele osób nie chciało się z nami 
bawić i uczyć (15 015!).

Realizacja działań wymaga środków, niestety 
w dużej mierze finansowych, które są ograniczo-
ne i trudno dostępne. w 2010 roku ze zmiennym 
szczęściem sięgaliśmy po zewnętrzne finansowa-
nie, kilka razy się udało, w  dwóch przypadkach 
byliśmy tuż-tuż, i  jednak jeszcze nie tym razem. 
Do poprawki w 2011. 

Dobrze byłoby zakończyć jakimś pozytyw-
nym akcentem, więc: przetrwaliśmy rok 2010, je-
steśmy, pracujemy, rozwijamy się. i co przyniesie 
rok 2011, to się jeszcze zobaczy.

Monika Mużyło

Mija kolejny rok naszej pracy. Kolejny 
pracowity i owocny.

Odwiedza nas coraz to większa rzesza dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych. Po odwiedzeniu naszej 
siedziby są zachwyceni urokiem tego miejsca i, 
oczywiście, naszej działalności. Bardzo to nas cieszy, 
gdyż widzimy, że nasza praca nie idzie na marne. 

Mam nadzieję, że przyszły rok 2011 przyniesie 
nam dużo pomysłów na ciekawe działania i przy-
ciągniemy do siebie rzesze nowych zwolenników. 

Wioletta Gbur

Projekt Partnerski Grundtviga - wizyta w Hiszpanii
fot.: M. Mużyło
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W dniach 6-7.05.2010 w  Centrum Edu-
kacji Ekologicznej można było wybrać 
się na wspaniałą wycieczkę ukazującą 

tajemnicze elementy przyrody. Nie trzeba było 
się przemieszczać, wystarczyło wygodnie usiąść. 
w Spotkaniach z Filmem Przyrodniczym uczest-
niczyło ponad 700 osób. Goście nie tylko pre-
zentowali swoje filmy, ale pokazywali też sprzęt, 
na którym pracują, namioty, w  których cierpli-
wie czekają na zwierzęta oraz zdradzali tajniki 
fotografowania przyrody i świata zwierząt. 

Pierwszego dnia Spotkań gościem był Tomasz 
Kłosowski - fotograf, filmowiec, dźwiękowiec 
i zarazem reżyser. Przyrodnik prowadzi cykl pro-
gramów zrealizowanych przez TV Polonia „Dzika 
Polska”. w tym czasie w Olecku swoje pasje pre-
zentował przyrodnik Tomasz Ogrodowczyk – fo-
tograf, filmowiec i  dźwiękowiec, laureat Grand 
Prix i  nagrody publiczności podczas festiwalu 
fotografii przyrodniczej „Wizje Natury 2007”.

Drugiego dnia przegląd filmów w Ełku poprowa-
dził przyrodnik i  fotograf, pracownik Biebrzań-
skiego Parku Narodowego - Piotr Dombrowski. 
Tego samego dnia w Gołdapi gościem był Artur 
Wiatr, również przyrodnik, fotograf i  pracownik 
Biebrzańskiego Parku Narodowego.

W Centrum Edukacji Ekologicznej w  Ełku od 6 
maja 2010 była też prezentowana wystawa fo-
tografii przyrodników Grzegorza i Tomasza Kło-
sowskich „Żuraw – Ptak Nadziei”. 

III Ełckie Spotkania z Filmem Przyrodniczym: 
Ełk, Gołdap, Olecko
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nych m.in. w Bukowinie Tatrzańskiej. Brał udział 
w plenerach rzeźbiarskich w Sejnach i Opaleni-
cy, jego rzeźby zdobią główne place tych miej-
scowości.

Juozas Videika - ur. w  1965r. Był uczestnikiem 
międzynarodowych plenerów na Litwie, w  Pol-
sce, Włoszech i  Belgii. w  2004 roku został lau-
reatem nagrody im. Lionginasa Šepki, i  w 2010 
roku - zwycięzcą w litewskim konkursie na rzeź-
bę Św. Jerzego. 

Andrzej Wasilewski - ur. w 1962r. w Puńsku. Czło-
nek Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lubli-
nie. Autor rzeźb do przedstawienia „Pastorałka” L. 
Schillera w reż. K. Rau, wystawianego w Europie 
i USA. Jego prace znajdują się w muzeum w Bia-
łymstoku i  Węgorzewie oraz na Litwie, i  także 
w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

Jan Zaborowski - ur. w  1957r. Prowadzi warsz-
taty rzeźbiarskie dla młodzieży (instruktor rzeź-
biarstwa w  Szkole Artystycznej w  Kothla Jarve 
w  Estonii). Tematem przewodnim jego prac są 
kwiaty i  postacie religijne (Chrystus Frasobliwy, 
Św. Kazimierz, Św. Antoni, Św. Juda Tadeusz). 
Jego Matkę Boską można oglądać w  kościele 
w Dubeninkach.

Arturas Zienka - ur. w 1978r. Od 2003 roku ak-
tywnie uczestniczy w  plenerach. Był uczestni-
kiem międzynarodowych plenerów na Litwie, 
Białorusi, w  Rosji i  Polsce. Od 2005 roku jest 
członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
Litwy. 

VI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski 
„Natura i Kultura”

Od 17 do 22 czerwca mieszkańcy Ełku 
i  turyści mogli obserwować artystów 
– rzeźbiarzy w  czasie pracy przy ełc-

kiej promenadzie. Już po raz szósty Ełckie Sto-
warzyszenie Ekologiczne i  Centrum Edukacji 
Ekologicznej w  Ełku zaprosiło artystów z  Polski 
i  zagranicy. Tematem przewodnim pleneru byli 
Królowie Polski. 

Dziesięciu artystów w ciągu sześciu dni stworzy-
ło świat pełen historii i piękna. 

Gośćmi tegorocznej imprezy byli: 

Konrad Kotarski - ur. w  Sejnach w  1978r. Rzeź-
bi od kilku lat. Uczestnik plenerów w Polsce i za 
granicą. Przez 2 lata prowadził pracownię rzeź-
biarską oraz galerię. Obecnie właściciel firmy 
Grafkon.

Antanas Lastauskas - ur. w  1959r. Od 2001 
roku aktywnie uczestniczy w  wystawach, od 
2002 – w plenerach. Był uczestnikiem między-
narodowych plenerów na Litwie, Białorusi oraz 
w Polsce.

Jan Meglin - ur. w  1957r., absolwent Szkoły 
Rzemiosł Artystycznych w  Cieplicach Śląskich 
Zdrój – Jelenia Góra. w swoim dorobku posiada 
wystawy indywidualne i  zbiorowe. Jego prace 
znajdują się w  prywatnych zbiorach w  Kana-
dzie, Francji, Niemczech, Czechach, Słowacji 
oraz Polsce. 

Krzysztof Mianowski - samouk, rzeźbą zajmuje 
się od zawsze i z tego żyje. Tematyka jego prac 
to: świętości, płaskorzeźby, tematyka myśliwska, 
rzeźby historyczne. Największa rzeźba mierzy 
sobie 8 m, jest to Światowid. Uprawia też kowal-
stwo artystyczne oraz rzeźbi w kamieniu.

Przemysław Mianowski - ur. w  1982r., syn 
Krzysztofa Mianowskiego. Wspólnie z  ojcem 
zajmuje się rzeźbą oraz kowalstwem artystycz-
nym.

Bernard Popko - absolwent Wydziału Sztuki 
Lalkarskiej Akademii Teatralnej w  Białymstoku. 
Jego drewniane lalki grały na scenach teatral-



7www.cee.elk.pl Raport 2010

8 sierpnia Centrum Edukacji Ekologicznej 
zamieniło się w  rybne eldorado. Pokaz 
gotowania poprowadził znawca kuchni 

regionalnej - dr Grzegorz Russak. 

W trakcie imprezy swój kunszt kulinarny zapre-
zentowali członkowie Europejskiej Sieci Dzie-
dzictwa Kulinarnego - Warmia, Mazury, Powiśle. 
Restauracja Hotelu Rydzewski przyrządziła „lina 
w  śmietanie po Rydzewsku” oraz „ełcką zupę 
rybną”. z  kolei Przedsiębiorstwo Przetwórstwa 
i Wędzenia Ryb z Sędek zaserwowało wędzoną 
sieję i  karpia. Każdy uczestnik mógł zasmako-
wać kulinarnych skarbów jezior.

Podczas Frutti di Lago nie zabrakło i  innych 
atrakcji. Najmłodsi mogli skorzystać z  dmu-
chanych zjeżdżalni, trampoliny oraz zabaw u 
Majtka Śledzia. Na dorosłych natomiast czekało 
turystyczne karaoke oraz pokaz Klubu Płetwo-
nurków PTTK „Humbak” z Ełku.

Główną atrakcją wieczoru był otwarty turniej 
na potrawy z  ryb przygotowywane w  warun-
kach polowych. Jury wyłoniło jako zwycięzcę 
Restaurację INKOGNITO za jej wybornego „ta-
tara z sandacza”. w konkursowe szranki stanęły 
również Karczma Mazurska z Oracz z przepysz-
ną „tradycyjną rybą po mazursku z  grilla”, jak 
również Primo Passo - Tawerna Pod Pijaną 
Zgrają z  wyśmienitym „makaronem z  rakami 
i okoniem”.

Impreza cieszyła się dużą popularnością, zarów-
no wśród mieszkańców Ełku, jak i będących na 
wakacjach turystów. Nawet ulewny deszcz nie 
zniechęcił rodzin do dobrej zabawy.

Frutti di Lago - Kulinarne Skarby Jezior były czę-
ścią miejskiego projektu „Ełk - kulinarna stolica 
Mazur”, który dofinansowano ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Frutti di Lago, czyli Kulinarne Skarby Jezior
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E ko-Projekt to jeden z  konkursów ogło-
szonych w  2010 roku przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospo-

darki Wodnej w  Olsztynie. w  konkursie można 
było uzyskać dofinansowanie na zakup wypo-
sażenia dydaktycznego i  audiowizualnego dla 
organizacji zajmujących się edukacją ekolo-
giczną. Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne po-
stanowiło skorzystać z tej szansy i przygotować 
projekt na zakup zestawów komputerowych 
niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych. 

Projekt zyskał aprobatę Zarządu WFOŚiGW 
w  Olsztynie i  mogliśmy przystąpić do realiza-
cji zadania. Zakupionych zostało 5 zestawów 
komputerowych HP Pro3120SF z  monitora-
mi LCD 19’’, każdy zestaw został wyposażony 
w oprogramowanie MS Office 2010. 

25 listopada 2010 odbyło się oficjalne otwar-
cie sali, i  pomogły w  tym dzieci z  Miejskiego 
Przedszkola „Słoneczna Ósemka h w  Ełku, bio-
rąc udział w konkursie ekologicznych gier kom-
puterowych. 

Projekt został zrealizowany dzięki dofinanso-
waniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w  Olsztynie oraz budżetu samorządu miasta 
Ełku.

Eko-Projekt 2010
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15 lipca 2010 otrzymaliśmy z  Narodowej 
Agencji Programu „Uczenie się przez całe 
życie” informację, iż projekt „Ogród – miejsce 

uczenia się przez całe życie” został oceniony pozy-
tywnie i zakwalifikowany do dofinansowania.

Realizacja projektu rozpoczęła się w  listopadzie 
2010 od pierwszego spotkania ze wszystkimi part-
nerami w  Hiszpanii, w  Torrejon el Rubio. Oprócz 
Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego projekt 
realizują następujące organizacje:

 - Umweltschutzverein Bürger und Umwelt 
z Austrii

 - Förderverein Schul-Umwelt-Zentrum Mitte e.V 
z Niemiec

 - Chaloupky o.p.s. z Czech
 - NMC „De Groene Inval“ z Holandii
 - Fundaciόn Global Nature z Hiszpanii

Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 
2012 roku, i w międzyczasie odbędą się wizyty stu-
dyjne u każdego z partnerów, na których zgłębiać 
będziemy kwestie związane z ochroną środowiska 
i  edukacją ekologiczną. Ponieważ wszystkie kraje 
Unii Europejskiej stają przed podobnymi proble-
mami, wymiana doświadczeń jest równie ważna 
dla wszystkich partnerów.

W efekcie realizacji projektu powstaną dwa pro-
dukty: film oraz broszura.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finanso-
wym Komisji Europejskiej w  ramach programu 
„Uczenie się przez całe życie”.

Ze streszczenia projektu: 

„Ogrody zadziwiają różnorodnością, i obecnie prze-
żywają swój renesans. Oferują przestrzeń do dzia-

Projekt Partnerski Grundtviga
„Ogród – miejsce uczenia się przez całe życie”

łania dla wszystkich grup populacji i pozwalają 
nam, w erze mediów, przestawić się z głowy na ręce. 
w ogrodach ludzie znajdują otoczenie i miejsca do 
nauki, w których mogą odbierać siebie jako część na-
tury lub systemu życiowego.

Ogrody nie tylko dysponują ogromną różnorodno-
ścią roślin, zwierząt czy upraw, ale są także bogate 
i zróżnicowane pod względem ludzi, którzy o nie 
dbają. Istnieją ogrody sąsiedzkie dla mieszkańców 
dzielnicy, ogrody interkulturalne dla imigrantów, 
ogrody terapeutyczne, ogrody szkolne - miejsca 
o dużej różnorodności kulturalnej i ogromnym po-
tencjale do prowadzenia projektów z zakresu edu-
kacji ekologicznej, jak również innych projektów 
socjalnych i kulturalnych. 

Wspólnym zamiarem zaangażowanych instytu-
cji jest wypracowanie programów i propozycji dla 
multiplikatorów, nauczycieli, pracowników organi-
zacji pozarządowych i ogrodowych „aktywistów”, 
aby otworzyć ogrody jako miejsca spotkań kultu-
ralnych i nieformalne, ponadpokoleniowe miejsca 
uczenia się.

Grupą docelową są osoby dorosłe, zaangażowane 
w wybrane dziedziny i pracujące przy nauczaniu 
dorosłych; nacisk położony został na bioróżnorod-
ność, glebę, zmiany klimatu, energię odnawialną 
i postrzeganie sensoryczne.”
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Ponieważ wolimy obserwowanie ptaków 
od pisania okrągłych słów i rocznicowych 
formułek, niech przemówią suche liczby.

Od grudnia 2005 do grudnia 2010:

 - zorganizowaliśmy 61 imprez, i więc średnio 12 
w roku,

 - z tych 61 – 39 to imprezy terenowe,

 - z imprez terenowych – 13 było częścią akcji 
lub liczeń o zasięgu ogólnopolskim,

 - odbył się jeden dwudniowy i  trzy trzydniowe 
miniobozy obrączkarskie,

 - najmniejsza frekwencja – 3 osoby, najwięk-
sza – 49.

Raport z działań Klubu 

Miłośników Ptaków przy 

CEE w Ełku w roku 2010:

9.01.2010

Czynna ochrona wodniczki 
w Dolinie Biebrzy.

Prezentacja w  Szkole Podstawowej nr 4, prele-
gent – Piotr Marczakiewicz, ornitolog z Biebrzań-
skiego Parku Narodowego, udział wzięło 18 osób.

Podsumowanie działalności Klubu 
Miłośników Ptaków w latach 2005-2010

16.01.2010

V Liczenie Ptaków Wodnych 
Zimujących w Ełku.

Zajęcia terenowe, udział wzięło 25 osób.

Zliczono 722 ptaki z 3 gatunków.

23.01.2010

VI Zimowe Ptakoliczenie (w ramach 
krajowej akcji Ogólnopolskiego Towarzystwa 
Ochrony Ptaków).

Zajęcia terenowe, udział wzięło 7 osób.

Zliczono 128 ptaków z 13 gatunków.

20.03.2010

Ciekawe ornitologicznie miejsca 
w Ełku i okolicach.

Prezentacja w CEE, udział wzięło 9 osób.

10.04.2010

Miejsca w Internecie dla młodych 
(i nie tylko) miłośników ornitologii.

Prezentacja w CEE, udział wzięło 8 osób.

17.04.2010

Wycieczka nad Biebrzę.

Zajęcia terenowe, przewodnik Elżbieta Konopka, 
udział wzięło 18 osób.



11www.cee.elk.pl Raport 2010

8.05.2010

Wiosenny spacer ornitologiczny.

Zajęcia terenowe, udział wzięło 7 osób.

Zobaczono bądź usłyszano ptaki z 30 gatunków.

4-6.06.2010

Warsztaty obrączkarskie – V 
odsłona Akcji Barany.

Odwołane z  powodu niedostępności terenu 
odłowów (wysoki stan wody).

3.10.2010

Europejskie Dni Ptaków 2010 (w 
ramach ogólnopolskiej akcji OTOP).

Zajęcia terenowe, udział wzięło 11 osób.

Zliczono 332 ptaki z 28 gatunków.

15.10.2010

Ptaki Ełku (dla początkujących).

Prezentacja w CEE, udział wzięło 13 osób.

6.11.2010

Polskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków – organizacja pozarządowa 
zorientowana na ochronę przyrody.

Prezentacja w CEE, prelegent – Tomasz Kułakow-
ski, prezes PTOP, udział wzięło 26 osób.

4.12.2010

Ptaki blisko człowieka. Czy i jak 
pomagać? (część I).

Prezentacja w CEE, udział wzięło 11 osób.

27.12.2010

Świąteczny spacer ornitologiczny.

Zajęcia terenowe, udział wzięło 8 osób.

(Autor: Sławomir Michoń – 
Prezes Klubu Miłośników Ptaków)
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	 2.	 zakup	pomocy	dydaktycznych	
koniecznych	do	realizacji	projektu

	 3.	 zakup	materiałów	do	prowadzenia	
zajęć

Ełckie	 Stowarzyszenie	 Ekologiczne	
przyznaje	 Małe	 Granty	 dwa	 razy	 do	
roku	–	na	wiosnę	i	na	jesieni.

Prezentacja obszarów chronionych 
i atrakcyjnych przyrodniczo

Kontynuując	 naszą	 wieloletnią	 tra-
dycję,	 także	 w	 2010	 roku	 zapro-
siliśmy	 wybrane	 parki	 narodowe	
i	 krajobrazowe	 do	 zaprezentowania	
swoich	 walorów	 naturalnych,	 edu-
kacyjnych	 i	 turystycznych.	 Każdy	
z	 parków	 przygotował	 dwudniową	
prezentację,	 na	 którą	 zaprosiliśmy	
mieszkańców	 trzech	 powiatów:	 ełc-
kiego,	oleckiego	i	gołdapskiego.
W	lutym	jako	pierwszy	zaprezentował	
się	 Park	 Krajobrazowy	 Wysoczyzny	
Elbląskiej.	 Wysoczyzna	 Elbląska	 cha-
rakteryzuje	 się	 wielkim	 bogactwem	
form	 terenowych,	 wąwozów,	 jarów,	
strumieni,	 jezior	 i	 mokradeł.	 Przed-
stawiciel	 Parku	 –	 Zbigniew	 Zagrodzki	
wygłosił	 aż	 dziewięć	 wykładów,	 któ-
rych	 wysłuchało	 ponad	 450	 osób,	 nie	
tylko	z	Ełku,	ale	również	z	Olecka,	Goł-
dapi	i	Judzik.
Gościem	majowego	spotkania	z	parkami	
był	Waldemar	 Raduj,	 który	 zaprezento-
wał	 Poleski	 Park	 Narodowy	 –	 unikalny	
zespół	 moczarów,	 stawów,	 jezior	 i	 la-

Zajęcia dydaktyczne „Żyjemy 
w zgodzie z naturą”

Kolejny	 rok	upłynął	nam	pod	znakiem	
zajęć	 edukacyjnych	 dla	 dzieci	 i	 mło-
dzieży,	które	odwiedzały	nas	kilka	razy	
w	tygodniu,	aby	poznać	zwyczaje	bo-
ciana,	 nauczyć	 się	 rozpoznawać	 drze-
wa,	 posmakować	 różnych	 gatunków	
miodu	 czy	 tworzyć	 małe	 dzieła	 sztuki	
z	koralików,	gliny	lub	odpadów.

W	 tym	 roku	 nasza	 oferta	 rozrosła	 się	
już	do	20	tematów,	nowe	to:

	 1.	 Drzwi	wyobraźni.	Twórczo	i	ekolo-
gicznie

	 2.	 Koraliki

	 3.	 Wycieczka	po	odnawialnych	
źródłach	energii

Wszystkie	tematy	cieszą	się	niesłabną-
cą	popularnością,	czego	dowodem	jest	
rekordowa	 ilość	 uczestników	 w	 2010	
roku	-	blisko	3	200	osób,	które	spędziły	
u	nas	prawie	500	godzin!	

Zimowisko 
„Tajemnice natury”

Dla	 wszystkich	 młodych	 ekologów	
nudzących	się	w	czasie	ferii	zimowych	
przygotowaliśmy	 ofertę	 specjalną	 –	
zimowisko	 „Tajemnice	 natury”.	 Przez	
dwa	 tygodnie	 dzieci,	 przeplatając	
naukę	 z	 zabawą,	 zdobywały	 nowe	
doświadczenia	i	umiejętności,	a	na	za-
kończenie	wystawiły	nam	oceny:

KALENDARIUM

„Podobało	mi	się	na	zajęciach,	bo	były	
różne	zabawy.	Można	było	przy	okazji	
dużo	 się	 nauczyć.	 Polecam	 każdemu	
taką	 fajną	 zabawę	 z	 miłymi	 paniami.”	
Noemi

„Bo	 można	 spotkać	 ciekawych	 ludzi	
i	bawić	się	nauką.	Bardzo	mi	się	podo-
bało.	P.S. Za rok też będę!” Michał

„Jest	ciekawie	i	nigdy	się	nie	nudzimy.	
Zawsze	 jesteśmy	mili.	Bawimy	się	na-
uką.	 Ja	 jestem	 tu	 już	 5.	 rok!	Warto	 tu	
chodzić.	 Uważam,	 że	 to	 nie	 były	 stra-
cone	ferie.” Magda

Podobały	 mi	 się	 gry,	 np.	 wygibajtus	
oraz	 koleżanki,	 np.	 Sandra,	 Magda	
i	Wiktoria	 i	 koledzy:	 Rafał,	 Krzyś,	 Mi-
chał	i	Damianek.” Patryk

Małe Granty Ełckiego 
Stowarzyszenia Ekologicznego

W	 2010	 roku	 ogłosiliśmy	 aż	 trzy	 na-
bory	 wniosków	 na	 realizację	 małych	
projektów	edukacyjnych.

Łącznie	na	wszystkie	nabory	wpłynęły	
74	 wnioski,	 69	 z	 nich	 otrzymało	 dofi-
nansowanie,	 które	 wyniosło	 blisko	 30	
tysięcy	złotych.

Z	dofinansowania	skorzystało	37	szkół	
i	 przedszkoli	 z	 powiatów:	 ełckiego,	
oleckiego	i	gołdapskiego.

Otrzymane	 środki	 można	 było	 prze-
znaczyć	na	:

	 1.	 zakup	nagród	w	konkursach
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sów.	 Jest	 on	 dziś	 ostatnim	 fragmentem	
poleskiego	 krajobrazu,	 który	 oparł	 się	
intensywnym	 melioracjom	 lat	 sześć-
dziesiątych.	 Pozostało	 tu	 jeszcze	 coś,	
co	 dawniej	 określano	 mianem	 ”Polesia	
czar”.	 Opowieściom	 Waldemara	 Raduja	
przysłuchiwało	się	niemal	400	osób.

Maraton Energetyczny
Kontynuując	 Kampanię	 na	 rzecz	 Inteli-
gentnej	 Energii	 zorganizowaliśmy	 kon-
kurs	 „Maraton	 Energetyczny”.	 Konkurs	
był	przeznaczony	dla	szkół	i	przedszkoli	
z	 powiatów:	 ełckiego,	 gołdapskie-
go	 i	 oleckiego.	 w	 szranki	 stanęło	 99	
uczniów	i	12	nauczycieli	z	siedmiu	szkół.
Aby	 zdobyć	 nagrody,	 należało	 wziąć	
udział	w	następujących	konkurencjach:
	 1.	 Konkurs	wiedzy	„Inteligentna	

energia	w	moim	otoczeniu”	
	 2.	 Konkurs	na	makietę	„Inteligentna	

energia	w	mojej	szkole”	
	 3.	 Konkurs	na	konspekt	zajęć	„Po-

wszechne	zastosowanie	inteli-
gentnej	energii	oraz	jej	wpływ	na	
środowisko”

	 4.	 Konkurs	plastyczny	„Inteligentna	
energia	w	moim	otoczeniu”	

Nagrodzeni w  klasyfikacji general-
nej Maratonu:

Kategoria: Szkoły Podstawowe, 
klasy 0-3

I miejsce -	Szkoła	Podstawowa	Nr	5	w	Ełku

jakie	 można	 realizować	 w	 ramach	
Kampanii	oraz	jak	ubiegać	się	o	certy-
fikat	„Rowerowa	Szkoła”.	
Kontynuacją	szkolenia	było	ogłoszenie	
przez	Ełckie	Stowarzyszenie	Ekologicz-
ne	naboru	wniosków	w	Konkursie	Ma-
łych	 Grantów	 na	 wsparcie	 wniosków,	
których	 realizacja	 była	 warunkiem	
ubiegania	 się	 o	 certyfikat.	 z	 możli-
wości	 otrzymania	 dofinansowania	
skorzystały	 dwie	 szkoły:	 Szkoła	 Pod-
stawowa	 w	 Talkach	 (projekt	„Talki	 na	
rowerze”)	 oraz	 Szkoła	 Podstawowa	 Nr	
3	w	Gołdapi	(projekt	„Szkolne	przygo-
dy	z	rowerem”).

Podróż na Wschód. Indie i Nepal

Coraz	 więcej	 Polaków	 wybiera	 za	 cel	
swojej	 podróży	 odległe	 rejony	 Azji.	
25	 marca	 Henryk	 Kupiec	 opowiedział	
o	 swojej	 podróży	 do	 Nepalu	 i	 Indii,	
o	 ludziach,	 zwyczajach,	 religiach	
i	 przyrodzie	 tych	 odległych	 krajów.	
Opowieści	 zostały	okraszone	pokazem	
slajdów	i	wideoklipów.	
Spotkanie	 zgromadziło	 prawie	 40	
osób	 zainteresowanych	 przyrodą	 Indii	
i	 Nepalu,	 życiem	 codziennym	 w	 tych	
krajach	 oraz	 szczegółami	 dotyczący-
mi	 samej	 podróży	 w	 odległe	 zakątki	
świata.

II miejsce	-	Szkoła	Podstawowa	w	Du-
beninkach
III miejsce	 -	Szkoła	Podstawowa	Nr	4	
im.	Władysława	Szafera	w	Ełku

Kategoria Szkoły Podstawowe, 
klasy 4-6

I miejsce	 -	 Szkoła	 Podstawowa	 Nr	 4	
im.	Władysława	Szafera	w	Ełku
II miejsce	-	Szkoła	Podstawowa	Nr	5	w	Ełku
III miejsce -	Szkoła	Podstawowa	Nr	9	
im.	Jana	Pawła	II	w	Ełku	
Jeszcze	przez	miesiąc	po	rozstrzygnię-
ciu	 konkursu	 można	 było	 podziwiać	
wystawę	„Inteligentna	 energia	 w	 mo-
jej	szkole”	-	makiety	i	prace	plastyczne	
zgłoszone	na	konkurs.	

Szkolenie „Rowerowa Szkoła, 
czyli praca na rzecz środowiska 

może mieć dwa koła!”

18	 marca	 2010	 zaprosiliśmy	 na	 szko-
lenie	 dyrektorów	 i	 nauczycieli	 szkół	
i	przedszkoli,	zainteresowanych	udzia-
łem	w	Kampanii	„Rowerowa	Szkoła”.
Szkolenie	 było	 wynikiem	 współpracy	
Wojewódzkiego	 Funduszu	 Ochro-
ny	 Środowiska	 i	 Gospodarki	 Wodnej	
w	 Olsztynie,	 Olsztyńskiego	 Centrum	
Edukacji	 Ekologicznej	 przy	 Warmiń-
sko-Mazurskim	 Ośrodku	 Doskonalenia	
Nauczycieli	w	Olsztynie,	Stowarzysze-
nia	Aktywności	Społecznej	„Młyn”	oraz	
Centrum	Edukacji	Ekologicznej	w	Ełku.	
Prowadzący	 szkolenie	 –	 Mirosław	 Ar-
czak,	opowiedział	o	założeniach	Kam-
panii	„Rowerowa	 Szkoła”,	 działaniach,	
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W	 2010	 roku	 odbyły	 się	 dwie	 akcje:	
w	 kwietniu	 X	 Wiosenne	 Sprzątanie	
Warmii	i	Mazur,	a	we	wrześniu	Sprzą-
tanie	Świata.	w	teren	wyruszyło	aż	70	
grup	 (prawie	 5	 200	 osób)	 -	 począw-
szy	 od	 przedszkoli,	 poprzez	 szkoły	
podstawowe,	 gimnazja,	 aż	 do	 szkół	
średnich,	 osoby	 dorosłe,	 harcerzy	
i	płetwonurków.	Dzięki	nim	Ełk	i	oko-
lice	stały	się	„lżejsze”	o	prawie	10	ton	
śmieci	(!).	
Do	 współpracy,	 jak	 zwykle,	 zaprosili-
śmy	Nadleśnictwo	Ełk,	a	po	sprzątaniu	
ugościliśmy	 wszystkich	 przy	 ognisku	
w	 ogrodzie	 Centrum	 Edukacji	 Ekolo-
gicznej.

Zielony Festyn
Światowy Dzień Ochrony 

Środowiska
W	 2010	 roku	 świętowaliśmy	 Świa-
towy	 Dzień	 Ochrony	 Środowiska	 pod	
hasłem	„Graj	w	Zielone”.	
W	 godzinach	 przedpołudniowych	
przedszkolaki	 i	 uczniowie	 szkół	 pod-
stawowych	stawali	w	szranki	podczas	
licznych	 zabaw	 i	 gier	 ekologicznych.	
Dzieci	odkrywały	reguły	i	prawa	chro-
niące	środowisko.	
W	 samo	 południe	 w	 sali	 konfe-
rencyjnej	 CEE	 Prezydent	 Ełku	 oraz	
Dyrektor	 CEE	 rozpoczęli	 oficjalną	
prezentację	zrealizowanego	projektu	
”Zastosowanie	 odnawialnych	 źródeł	
energii	 na	 potrzeby	 ogrzewania	 bu-
dynku	 Centrum	 Edukacji	 Ekologicz-
nej	w	Ełku”.
W	 części	 popołudniowej	 turyści	 i	 eł-
czanie	z	całymi	rodzinami	mogli	skosz-

konkurs	na	dokumentację	fotograficzną	
wybranej	trasy	rowerowej.	w	konkursie	
wzięli	 udział	 amatorzy	„dwóch	 kółek”,	
chętni	 i	 lubiący	 fotografowanie,	 którzy	
chcieli	podzielić	się	z	innymi	swoją	wie-
dzą	o	ciekawych	i	godnych	odwiedzenia	
miejscach	w	najbliższej	okolicy.	
W	 roku	 2010	 odbyły	 się	 dwie	 edy-
cje	 konkursu	 –	 wiosenna	 i	 jesienna,	
a	 zwycięzcy,	 poza	 nagrodami	 rze-
czowymi,	 zostali	 wyróżnieni	 poprzez	
wydanie	 zaprezentowanych	 tras	
w	zbiorowej	publikacji.
Osoby	nagrodzone:	

Edycja wiosenna: 
I miejsce	-	Patrycja	Ladzińska
II miejsce	-	Przemysław	Mikołajczyk
III miejsce	-	Sylwia	Grzegorczyk	
Wyróżnienie:
Marcin	Gaczyński
David	Sieńko	

Edycja jesienna:
I miejsce -	 Anna	 Stramowska,	 Anna	
Renowicka
II miejsce	–	Igor	Muczko	
III miejsce	 -	 Gabriel	 Niwski,	 Krystian	
Gawryłow,	Adrian	Sokołowski

Akcje Sprzątania

Ełckie	 Stowarzyszenie	 Ekologiczne	 za-
częło	organizować	akcje	sprzątania	już	
w	 1992	 roku.	 Zawsze	 cieszyły	 się	 one	
sporą	popularnością,	o	czym	świadczy	
fakt,	 że	 co	 roku	 w	 akcje	 angażuje	 się	
coraz	 więcej	 osób.	 Także	 w	 tym	 roku	
nie	mogliśmy	narzekać	na	brak	ochot-
ników	 do	 sprzątania	 miasta	 i	 okolicz-
nych	terenów.

Godzina dla Ziemi

27	 marca	 o	 godzinie	 20:30	 miliony	
ludzi	na	całym	świecie	zgasiły	światła	
na	godzinę.	
My	 również	 przyłączyliśmy	 się	 do	 tej	
akcji,	 by	 zwrócić	 uwagę	 na	 problemy,	
jakie	 wiążą	 się	 z	 globalnym	 ocieple-
niem	 klimatu.	 Zachęcaliśmy	 miesz-
kańców	 Ełku,	 by	 przyłączyli	 się	 i	 nie	
byli	 obojętni	 –	 problem	 energetyczny	
dotyczy	naszego	wspólnego	ŚWIATA.	

Konkurs „Dwa kółka - 
klucz do przygody”

Aby	wspierać	 ruch	na	świeżym	powie-
trzu	i	aktywny	wypoczynek,	ogłosiliśmy	
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Konkurs „Zrób To Sam”
Kontynuując	 Kampanię	 Efektywnego	
Gospodarowania	 Odpadami	 zorgani-
zowaliśmy	konkurs	na	najlepszy	wyrób	
z	 odpadów.	„Zrób	To	 Sam”	 cieszyło	 się	
ogromnym	 powodzeniem	 (otrzymali-
śmy	 aż	 45	 prac).	 Rozpiętość	 wiekowa	
uczestników	była	ogromna	–	od	3-lat-
ków	po	osoby	dojrzałe.
Nagrodzeni:
I miejsce	–	Joanna	Sochoń,	Adrianna	
Petelska,	Miłosz	Sochoń
II miejsce	 –	 Małgorzata	 Kulesza,	 Ad-
rian	Przeździecki,	Zuzanna	Wroczyńska
III miejsce –	 Justyna	 Rogucka,	 Ewa	
i	Dawid	Kożuch,	Hanna	Herbszt
Wyróżnieni:
Gabriel	 Niwski,	 Eliasz	 Rożnowski,	 Da-
niel	Krzeszewski,	Piotr	Olszewski,	Piotr	
Mieczkowski,	Maja	Matulewicz

VII Edycja Certyfikatu Warmińsko-
Mazurskiego Kuratora Oświaty 
„Szkoła Przyjazna Środowisku”

3	 listopada	 w	 Centrum	 Edukacji	 Eko-
logicznej	 odbyło	 się	 uroczyste	 roz-
danie	 Certyfikatów	 „Szkoła	 Przyjazna	
Środowisku”.	 Przedsięwzięcie	 miało	

na	 celu	 wyróżnienie	 szkół	 i	 placówek	
oświatowych	 integrujących	 społecz-
ność	 szkolną	 wokół	 działań	 na	 rzecz	
poszanowania	zasobów	środowiska.	
Certyfikat	„Szkoła	 Przyjazna	 Środowi-
sku”	 to	 wyróżnienie	 przyznawane	 za	
doskonalenie	procesów	dydaktycznych	
i	 wychowawczych	 poprzez	 realizację	
zagadnień	 z	 zakresu	 edukacji	 ekolo-
gicznej	dla	zrównoważonego	rozwoju.
Nagrodzone	 placówki	 przywitały	
zaproszonych	 gości	 stoiskami,	 przy	
których	 można	 było	 delektować	 się	
smakołykami	i	jednocześnie	podziwiać	
ich	 własne	 wyroby.	 Artystyczną	 opra-
wę	 wydarzenia	 zapewnili	 uczniowie	
Gimnazjum	 Nr	 1	 pod	 kierunkiem	 Ewy	
Awramik	oraz	solistka	-	Julita	Randzio	
ze	Szkoły	Podstawowej	w	Rękusach.

Warsztaty „Kupuj 
odpowiedzialnie”

Ogromnym	zainteresowaniem	cieszyły	
się	 warsztaty	 na	 temat	 świadomego	
i	 etycznego	 kupowania	 (29-30	 listo-
pada	2010).	
Gość	 prowadzący	 -	 pani	 Magdalena	
Noszczyk	 ze	 Związku	 Stowarzyszeń	
Polska	Zielona	Sieć	z	Krakowa	-	popro-
wadziła	interaktywne	zajęcia	na	temat	
wyborów	 konsumenckich	 i	 sztuczek	
marketingowych	 stosowanych	 przez	
producentów	 w	 celu	 zwiększenia	
sprzedaży	własnej	produkcji.	
Uczestnicy	 warsztatów	 mieli	 okazję	
obejrzeć	 film	„Story	 of	 stuff ”	 opowia-
dający	o	tym,	jak	produkcja	i	sprzedaż	
przedmiotów	 codziennego	 użytku	
wpływa	na	życie	całych	społeczeństw.
Tu	można	obejrzeć	film:
http://ziemianarozdrozu.pl/downlo-
ad/37/story-of-stuff-pl-dubbing-hq

tować	 lokalnych	 potraw,	 posłuchać	
muzyki	 i	obejrzeć	występy	ełckich	ze-
społów,	 a	 także	 wziąć	 udział	 w	 grach	
i	zabawach.	

Serca	 wszystkich	 dzieci	 podbił	 garn-
carz,	który	nie	 tylko	zdradził	dzieciom	
tajniki	 wyrobu	 ceramiki,	 ale	 pozwolił	
im	 także	 spróbować	 swoich	 sił	 przy	
kole	 garncarskim,	 a	 stworzone	 dzieła	
zabrać	do	domu.	

Europejski Dzień Bez Samochodu

Idea	 Dnia	 bez	 Samochodu	 powstała	
w	 1998	 roku	 we	 Francji	 jako	 anti-
dotum	 na	 rosnące	 zanieczyszczenie	
środowiska	 powodowane	 przez	 środki	
transportu.	 Celem	 kampanii	 jest	 rów-
nież	kształtowanie	wzorców	zachowań	
proekologicznych	i	pokazanie,	że	życie	
w	mieście	bez	samochodu	jest	nie	tyl-
ko	możliwe,	ale	także	o	wiele	przyjem-
niejsze.	 Efekty	 Dnia	 bez	 Samochodu	
każdy	 może	 odczuć	 na	 własnej	 skórze	
–	 mniejszy	 hałas,	 czyste	 powietrze	
oraz	 mniejsza	 ilość	 wypadków	 komu-
nikacyjnych.	

22	 września	 my	 również	 przyłączyli-
śmy	 się	 do	 akcji	„Europejski	 Dzień	 Bez	
Samochodu”.	Każdy,	kto	zostawił	swoje	
autko	w	garażu,	mógł	za	darmo	jeździć	
miejskimi	 autobusami	 za	 okazaniem	
dowodu	rejestracyjnego.	



 

Wyróżnienie I stopnia dla 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

W X Edycji Konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku 
zostało uhonorowane Wyróżnieniem I Stopnia za doskonałość zarządzania w kategorii: Organizacje 
Edukacyjne.

Nagroda została odebrana przez przedstawicieli Centrum dnia 5 listopada 2010 roku na Gali Jakości 
2010, która odbyła się w Salach Kopernikowskich Zamku Olsztyńskiego.

Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości została ustanowiona przez Zarząd Województwa w  dniu 29 
sierpnia 2000 roku.

Sfinansowano	ze	środków	
WFOŚiGW	w	Olsztynie


