
Gmina Długołęka od kilku lat prowadzi wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury szereg działań
związanych  z  edukacją  ekologiczną.   Są  to  wyjazdy,  warsztaty  oraz  konkursy  organizowane
podczas wakacji (dla dzieci ze świetlic wiejskich) oraz w roku szkolnym.

W 2016 rokuW 2016 rokuW 2016 rokuW 2016 roku w ramach projektu pod nazwą:  „Ekologicznie fantastycznie w szkole i  na
wakacjach”  dzieci  i  młodzież  z  terenu  gminy  uczestniczyły  w  wielu  atrakcyjnych  wyjazdach
edukacyjnych:
1. Centrum Edukacji  Ekologicznej  i  Krajoznawstwa  „Salamandra”  w  Myśliborzu  -  Poznanie
środowiska przyrodniczego i jego wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych.
2. Hydropolis we Wrocławiu -  Znaczenie i rola wody w życiu człowieka.
3. Centrum Edukacji  Ekologicznej  w Żmigrodzie -  Poznajemy bogactwa przyrody w Dolinie
Baryczy.
4. Muzeum Powozów i  Zaprzęgów w Galowicach -  Drewno i  jego znaczenie w rzemiośle
dawnym.
5. Ośrodku  Edukacji  Ekologicznej  w  Krośnicach   -  Poznajemy  i  wędrujemy  po  Parku
Krajobrazowym „Dolina Baryczy”.
6. Centrum  Poznawczym  we  Wrocławiu  -   Ekologia  przyszłości  -  udział  w  warsztatach
Ekoarchitektura. 

Ponadto w ramach projektu przeprowadzono:
• Warsztaty edukacyjno - przyrodnicze z wyplatania  z wikliny -   Surowce naturalne i  ich
wykorzystanie  w  codziennym  życiu  zorganizowane  w   świetlicach  na  terenie  gminy  w  czasie
wakacji, 
• Objazdowe warsztaty ekologiczne w placówkach oświatowych z terenu gminy Długołęka -
Ekologicznie  przez życie  -  warsztaty kulinarne podczas,  których  uczestnicy  nauczyli  się  w jaki
sposób można łatwo i szybko przygotować zdrowe zamienniki popularnych dań typu Fast food oraz
słodyczy.

Ponadto Urząd Gminy zrealizował następujące konkursy:
• Ekologiczne konkursy plastyczne: Ekologiczna zabawka, Eko plakat,
• Konkurs  na  stworzenie  materiału  informacyjno  -  promocyjnego  -  planszowej  gry
ekologicznej „Środowisko to nie śmietnisko”, grę planszową wyprodukowano w 500 egzemplarzach
i rozpropagowano w szkołach, świetlicach wiejskich i wśród mieszkańców.

W 2017 roku W 2017 roku W 2017 roku W 2017 roku W ramach projektu pod nazwą: „Kompostujemy i smog likwidujemy” dzieci i
młodzież z terenu gminy uczestniczyły w wielu wyjazdach edukacyjnych:
1. Muzeum Stolarstwa i Bizkupizny w Krobi – gospodarowanie zasobami leśnymi i zasobami
drewna, udział w warsztatach rękodzielniczych oraz zwiedzanie muzeum 
2. Gospodarstwo  Agroturystyczne  'Manufaktura  na  miedzy”  -  wytwarzanie  nawozu
ekologicznego czyli  kompostu, wiedza na temat gleby i  jej ekologicznej,  naturalnej uprawy, rola
dżdżownic  w  ogrodzie,  wykorzystanie  biologicznych  odpadów  do  wytwarzania  nawozu
organicznego 
3. Ośrodek Edukacji Leśnej „Dom Drzewa” w miejscowości Wałkowa – znaczenie lasu w życiu
człowieka 
4. Szlak Ginących Zawodów w Kudowie Zdroju 
5. Ekologiczne warsztaty w Radzimowicach „Rola żywności, wody, powietrza i biobudownictwa
w zdrowym życiu człowieka” - wpływ zachowań proekologicznych na środowisko i człowieka
6. Centrum  Edukacji  Ekologicznej  Leśny  Kompleks  Promocyjny  Lasy  Doliny  Baryczy
Nadleśnictwo Żmigród – skala porostowa, ocena jakości powietrza w mojej okolicy 
7. Centrum Edukacji  Ekologicznej  i  Krajoznawstwa „Salamandra”  w  Myśliborzu  –  poznanie
środowiska przyrodniczego i jego wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych 
8. Zagroda Edukacyjna w rezerwacie przyrody „Grody Ryczyńskie” k/Oławy – wpływ zapylania
roślin przez pszczoły na zachowanie różnorodności w naturze
9. Izba Tradycji Młynarskich „W Starym Młynie” w Kuźniczysku - „Od ziarenka do bochenka”
czyli natura w służbie człowieka 

Ponadto przeprowadzono:
• warsztaty  ekologiczne  -  zapylanie  roślin  przez  pszczoły  jako  jedna  z  form  ochrony
bioróżnorodności kształtującej właściwe funkcjonowanie środowiska
• warsztaty  „STOP  SMOG  –  edukacja  antysmogowa”  -  przyczyny,  źródła  i  zagrożenia
powodowane przez smog, metody opomiarowania oraz sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniu
powietrza.



W okresie wrzesień – październik 2017 przeprowadzono następujące konkursy:
• piosenki ekologicznej
• na projekt graficzny o tematyce ekologicznej „ekogadżet”, który zostanie wykorzystany jako
nadruk na torbach i innych gadżetach edukacyjnych w 2018 roku
• fotograficzny „Różnorodność biologiczna gminy Długołęka”. Nagrodzone zdjęcia w dwóch
kategoriach wiekowych zostały wydane w formie puzzli  i  służyć będą jako materiał  edukacyjny
i promocyjny. 

Wszystkie działania są finansowane z budżetu gminy oraz dotacji otrzymanych z WFOŚiGW.


