EKOLOGIA W MOJEJ OKOLICY
Połączenie działalności człowieka z dbałością o środowisko jest w dzisiejszych
czasach dużym wyzwaniem. Zadania takiego podejmują się organizacje ekologiczne,
które reprezentują różne formy działalności. Mogą to być instytucje państwowe;
stowarzyszenia - zarówno osób fizycznych jak i gmin; związki stowarzyszeń
- o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym; fundacje.
W województwie kujawsko-pomorskim jest wiele organizacji działających na
rzecz środowiska naturalnego.
Opiszę cztery z nich.

 Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu

Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzone jest przez zespół osób Wydziału
Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Celem CEE jest szeroko pojęta
edukacja ekologiczna.
Do zadań Centrum Edukacji Ekologicznej należy:
 prowadzenie warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży
szkolnej;
 zapewnienie dostępu do informacji o stanie środowiska przyrodniczego naszego
miasta i okolic;
 organizowanie działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym
otoczeniu;
 wprowadzenie elementów edukacji ekologicznej do wszystkich sfer życia
społecznego;

 zainteresowanie społeczeństwa rozwijaniem postaw ekologicznych na terenie
Grudziądza;
 umożliwienie każdemu zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla
ochrony środowiska;
 rozwinięcie współpracy ze środowiskiem naukowym;
 przekazanie społeczeństwu informacji o podstawowych zasadach ochrony
przyrody, obszarach Natura 2000,
 ustawowych ograniczeniach samowolnych wycinek drzewostanu oraz drzew
i krzewów;
 organizacja imprez ekologicznych;
 wspieranie działań i inicjatyw społecznych w dziedzinie ochrony środowiska;
 organizacja seminariów dotyczących ochrony środowiska, w tym ochrony
powietrza, wód i ziemi;
 popularyzacja wartości odnawialnych źródeł energii;
 prowadzenie warsztatów i dendrologicznych zajęć terenowych;
 współpraca z towarzyszeniami i organizacjami ekologicznymi.
Centrum organizuje zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci
i młodzieży:
 warsztaty ekologiczne;
 pogadanki;
 prezentacje;
 pikniki, rajdy.

 Brodnickie Stowarzyszenie Ekologiczne „BROSEKO” Brodnica

Brodnickie Stowarzyszenie Ekologiczne skupia ludzi, których głównym celem
jest propagowanie idei proekologicznych oraz rozwijanie świadomości na rzecz
ochrony środowiska naturalnego.
Cele stowarzyszenia:
 upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska;
 promowanie inicjatyw społecznych w dziedzinie ekologii;
 kształtowanie proekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży tworzenie więzi
emocjonalnych z naszą "małą ojczyzną" - miejscem zamieszkania.
Brodnickie Stowarzyszenie Ekologiczne realizuje swoje cele poprzez:
 organizację zajęć terenowych dla młodzieży i dorosłych;
 organizację wypoczynku, rekreacji i sportu dla młodzieży i dorosłych;
 działalność wydawniczą i prasową;
 organizowanie odczytów;
 organizację spotkań, wystaw i szkoleń;
 liczenie i monitoring oraz obrączkowanie ptaków głównie na terenie powiatu
brodnickiego i związane z tym różnego rodzaju prace badawcze;
 zawieszanie budek lęgowych ptaków.

 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Leśnym
Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy
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Ośrodek:
 posiada doskonale wyposażoną pracownię mikroskopową, laboratoryjną oraz
salę konferencyjną z systemem audiowizualnym;
 umożliwia uczestnikom zajęć prowadzenie obserwacji mikroskopowych oraz
różnego rodzaju badań laboratoryjnych;
 umożliwia sporządzanie notatek na bazie przygotowanych kart pracy;
 pomaga w pogłębianiu wiadomości z zakresu tematyki proekologicznej.
Centrum realizuje zadania poprzez:
 prowadzenie zajęć dydaktycznych dla różnych grup wiekowych;
 organizację zielonej szkoły, czyli pobytu z noclegiem;
 organizację konkursów plastycznych, fotograficznych i innych;
 prowadzenie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i innych osób dorosłych oraz
dla dzieci i młodzieży;
 prowadzenie seminariów i konferencji;
 przygotowywanie festynów i akcji proekologicznych;
 przygotowywanie wystaw malarstwa, fotograficznych i inne;
 organizowanie obozów i koloni letnich i zimowych.

 Bractwo Czarnej Wody

Bractwo Czarnej Wody jest stowarzyszeniem działającym od października
2000 roku. Kontynuują pracę istniejącego poprzednio w Osiu Koła Terenowego
nr 1 Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich.

Cele działalności:
 promowanie naszych terenów;
 upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki oraz kultury fizycznej i sportu;
 ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego;
 wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej;
 promocja idei wolontariatu i działanie na rzecz jego rozwoju.
Bractwo realizuje swoje cele poprzez:
 prowadzenie działalności popularyzatorskiej, wydawniczej i filmowej promującej
walory terenów nad Wdą oraz ideę zrównoważonego rozwoju;
 organizowanie prelekcji, wystaw, pokazów oraz konferencji;
 współpracę z ośrodkami naukowymi oraz organizacjami społecznymi w kraju
i za granicą w zakresie badań i ochrony terenów nad Wdą;
 opiniowanie decyzji planistycznych dotyczących tego terenu;
 promowanie walorów turystycznych rejonu Wdy;
 prowadzenie działalności interwencyjnej mającej na celu ochronę przyrody
i środowiska oraz dóbr kultury;
 organizowanie festynów i konkursów, imprez turystycznych i sportowych;
 prowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności turystycznych i sportowych;
 opiekę nad miejscami i obiektami o szczególnej wartości przyrodniczej,
historycznej lub kulturowej;
 gromadzenie
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i pamiątek związanych ze środowiskiem przyrodniczym, historią, kulturą i dniem
dzisiejszym terenów nad Wdą;
 współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami,
organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami w realizacji celów statutowych.
To tylko zaledwie kilka ofert działalności ekologicznej w naszym
regionie. Na pewno w Waszej okolicy znajdziecie dodatkowe organizacje
prowadzące działalność proekologiczną. Współpraca z takimi instytucjami to
świetny sposób na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu, bo
ekologia to obecnie bardzo ważna dziedzina naszego życia.
Ziemia od jakiegoś czasu woła o pomoc i każdy z nas może dołożyć
swoją cegiełkę.
Justyna Hnat-Bojar

