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 Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne prowadzi działalność edukacyjną od 1994 roku. 
Od 1999 roku współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie. W swoim dorobku ma szereg projektów edukacyjnych zarówno o zasięgu 
lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne koordynuje 
rozwinięty program edukacyjny realizowany przez ełckie szkoły (inicjowanie i koordynowanie 
akcji na rzecz środowiska naturalnego np. konkursy, spotkania, warsztaty, itp.) wspomaga 
działalność placówek włączających w proekologiczne działania całą społeczność Ełku. Od 
2001 roku Stowarzyszenie zaangażowane jest w prowadzenie Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Ełku.
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EŁCKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE



 Placówka oświatowa wychowania pozaszkolnego, jednostka organizacyjna Urzędu 
Miasta w Ełku. Głównym zadaniem Centrum Edukacji Ekologicznej jest propagowanie idei 
ekorozwoju oraz kształtowanie społecznego poparcia dla ekologicznych działań samorządu. 
Zadanie realizowane jest poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej i przyrodniczej, rozwijanie 
turystyki i krajoznawstwa, inspirowanie ruchu ochrony środowiska, współpracę z organizacjami 
pozarządowymi oraz społecznością lokalną i regionalną, wspieranie i upowszechnianie idei 
samorządności oraz wspieranie i promowanie inicjatyw samorządu lokalnego zmierzających 
do podniesienia jakości środowiska i życia mieszkańców

CENTRUM
EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ
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CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W EŁKU

PROWADZIMY:
 - Zajęcia dydaktyczne dla dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych;
 - plenerowe wystawy malarskie, fotograficzne, muzyczne, rzeźbiarskie preferujące tematykę 

ekologiczną. Są ciekawą twórczą formą przekazu oraz rejestracji stanów zjawisk natury;
 - szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli przyrody, prowadzone w oparciu o specjalistyczny 

sprzęt podnoszą kwalifikacje nauczyciela i zachęcają do samodzielnego prowadzenia zajęć;
 - akcje, konkursy i festyny proekologiczne, imprezy turystyczne.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku



Muzeum jeziora

 W budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku powstało Muzeum Jeziora, 
w którym obok plansz informacyjnych znalazły się akwaria imitujące ekosystem mazurskich 
jezior, ich łączna pojemność to ok 4 tys. litrów. W ten sposób Mazury, oglądane do tej 
pory tylko przez nielicznych zajmujących się nurkowaniem, mogą być podziwiane przez 
wszystkich odwiedzających. Poza rodzimymi gatunkami ryb, można tu również obejrzeć 
okazy egzotyczne oraz różne gatunki żółwi.
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ZWIEDZANIE  
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku otwarte jest codziennie 
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 18:00

Mini pasieka

 W ogrodzie Centrum Edukacji Ekologicznej znajdują się ule zamieszkałe przez pszczele 
rodziny oraz hotel dla dziko żyjących owadów zapylających. Przy ulach zostały postawione 
tablice edukacyjne, informujące o historii pszczelarstwa, o wyrobach pszczelarskich oraz  
o samych pszczołach i ich gatunkach. 

Zwiedzanie



Odnawialne źródła energii

 Energia elektryczna niezbędna do zasilania obiektu Centrum i urządzeń 
technologicznych jest produkowana ze źródeł odnawialnych (siłownia słoneczna składająca 
się z baterii 16 paneli ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na systemie do aktywnego 
śledzenia słońca - solar tracki). Siłownia solarna jest dodatkowo wspomagana siłownią 
wiatrową. Baterie akumulatorów i przetworników energii produkowanej przez solar 
tracki umieszczone zostały w kontenerze ustawionym w pobliżu solar tracków i wiatraka. 
W budynku umieszczono natomiast bufory centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz 
układ opomiarowania i wizualizacji instalacji. Przy każdej instalacji zamieszczone zostały 
tablice edukacyjne z informacjami o zasadach funkcjonowania poszczególnych urządzeń. 
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Ogród

 Nasz ogród pełni funkcję nie tylko dydaktyczną, ale także rekreacyjną.  
W zaaranżowanych zakątkach tematycznych spotkamy tu rodzime gatunki drzew i krzewów, 
takie jak brzoza, wierzba, modrzew, ale również rośliny kolekcjonerskie, często pochodzące 
z dalekich zakątków świata. Znajdziemy tu wiele urokliwych miejsc, gdzie w ciszy można 
delektować się obcowaniem z naturą. 

Zwiedzanie



Towarzystwo Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej

 Towarzystwo działa od lutego 2013 r. Jest nieformalnym zrzeszeniem pasjonatów 
krajoznawstwa i turystyki, osób aktywnie spędzających każdą wolną chwilę. Organizowane 
przezeń działania cieszą się dużym powodzeniem i przyciągają liczne grupy dzieci, 
młodzieży szkolnej, a także dorosłych mieszkańców Ełku i okolic. Celem Towarzystwa jest 
propagowanie i rozwijanie wypoczynku dla szeroko rozumianej turystyki, propagowanie  
i rozwijanie krajoznawstwa; promocja zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie wiedzy 
na temat zagrożeń i możliwości ich unikania związanymi z uprawianiem turystyki i rekreacji;  
krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży, 
osób dorosłych w postaci organizacji rajdów, spływów, marszów; ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego oraz troska o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody; ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej 
tematycznie do turystów, podróżników, miłośników geografii i świata.
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KLUBY DZIAŁAJĄCE PRZY CENTRUM EDUKCJI EKOLOGICZNEJ 
W EŁKU

Zwiedzanie



Klub Miłośników Ptaków

 Od 2005 roku Klub Miłośników Ptaków łączy dzieci, młodzież, a także dorosłych 
mieszkańców Ełku w celu wspólnej obserwacji ptaków w ich naturalnym środowisku, 
a także poszerzania wiedzy z zakresu ornitologii. Działania prowadzone były zarówno na 
terenie miasta, jak i w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Ptaki mogliśmy 
spotkać niemal wszędzie, zarówno wiosną, latem, jesienią, jak i zimą. O każdej porze roku 
ptaki były równie intrygujące. W ramach działalności Klubu organizowane są spacery, 
wyjazdy terenowe, prezentacje tematyczne oraz obozy obrączkowania ptaków. 

8 Zwiedzanie
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Wkraczamy w tajemniczy świat ekologii - Przez zabawę, 
manipulowanie, obserwację, badanie i działanie dzieci 
uczą się na zajęciach poznawać otaczający je świat. 

Rok z życia bociana białego - Uczestnicy zapoznają 
się z: trasami przelotów, sposobem budowy gniazd, 
wysiadywaniem jaj i opieką nad pisklętami, miejscami 
żerowania i rodzajem pokarmu, boćkowymi kłopotami.

Spójrz na las okiem ekologa - Dzieci poznają 
mieszkańców poszczególnych warstw lasu oraz 
zależności występujące między nimi; 

Dzięcioł - twórca dziupli - W trakcie zajęć uczestnicy 
poznają życie dzięciołów, dowiadują się, co jest ich 
pokarmem, co to jest dziupla i jak powstaje, uczą się 
przystosowań dzięcioła do kucia w drzewie. 

Poznajemy drzewa najbliższej okolicy - Przy 
pomocy okazów naturalnych oraz przewodników 
dzieci uczą się rozpoznawać najczęściej spotykane w najbliższej okolicy gatunki drzew. 

Tajemnicza woda, powietrze i gleba - W trakcie zajęć uczniowie poznają zasoby wody 
na naszej planecie, jej krążenie w przyrodzie oraz metody racjonalnego gospodarowania 
wodą we własnych domach. Poznają, co zawiera gleba i obserwują te składniki przez 
mikroskop stereoskopowy. 

Życie ptaków drapieżnych - W trakcie zajęć uczestnicy oglądają pióra ptaków, poznają 
ich typy i budowę. Uczą się rozpoznawać ptaki po ich sylwetkach w locie, budowane 
przez nie gniazda, zaznajamiają się z tokami oraz ze zjawiskiem kainizmu. 

Sowy - nocne drapieżniki - Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z kilkoma gatunkami 
polskich sów, ich zwyczajami i biologią oraz uświadomienie konieczności ochrony tych 
ptaków. 

Jak działają prawa w przyrodzie?  
– W trakcie zajęć dzieci zdobywają 
wiedzę poprzez wykonywanie ćwiczeń, 
doświadczeń z wykorzystaniem 
ciekawych pomocy dydaktycznych.

Monitoring wód Jeziora Ełckiego 
- Dzieci za pomocą walizek EKO 
oznaczają twardość wody, zawartość 
azotanów, azotynów, fosforanów 
oraz określają jej pH. Pobierają próbki 
bezkręgowców, obserwują materiał 
biologiczny za pomocą mikroskopów 
stereoskopowych. 
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ŻYJEMY W ZGODZIE Z NATURĄ 

Oferta zajęć edukacyjnych 2017/2018



„Magiczne kwiaty”, „Latająca kula”, „Morska meduza”, „Czarodziejska iluzja”
Zajęcia umożliwiają uczestnikom zapoznanie się z tematyką odpadów i gospodarowania 
odpadami. Wykonywane przez dzieci eksperymenty w trakcie zajęć plastyczno - technicznych 
wiążą się z wykorzystaniem odpadów, surowców wtórnych rozwijając dziecięcą kreatywność, 
zdolności manualne oraz uczą logicznego myślenia. 

Adresaci: grupy przedszkolne, uczniowie klas 1-3
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ECO EKSPERYMENTY 

ZIEMNIACZANE ZABAWY 

Na spotkaniu omawiane są problemy związane z ekologią oraz surowcami wtórnymi oraz 
odpadami ukazując, w jaki sposób możemy je odzyskać ponownie. Składową zajęć 
jest praca z ziemniakami w trakcie, których dzieci wykonują z ziemniaków stempelki bądź 
ziemniaczane straszydełka.

Adresaci: grupy przedszkolne, uczniowie klas 1-3

Odnawialne źródła energii - moda, czy przyszłość Ziemi? - W czasie zajęć uczestnicy 
dowiedzą się, w jaki sposób można pozyskać energię ze Słońca, wiatru, wnętrza Ziemi, 
biomasy i wody. Poznają zalety i wady alternatywnych źródeł energii.

Adresaci: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych

Oferta zajęć edukacyjnych 2017/2018



Uczestnicy zajęć poznają różne formy pracy. 
Nauka posługiwania się różnymi technikami 
plastycznymi z wykorzystaniem różnych 
materiałów. Wykonywane prace będą 
ściśle związane z porami roku i zmianami 
zachodzącymi w przyrodzie.

Adresaci: grupy przedszkolne, uczniowie 
szkół podstawowych
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CZTERY PORY ROKU W PRZYRODZIE 

CZY POTRZEBNY NAM PAPIER ? 

PLASTKI, CZY WIEMY CO TO JEST I JAK MOŻEMY GO WYKORZYSTAĆ ?

Zajęcia mają na celu ukazanie, jaką rolę w naszym ekosystemie pełnią drzewa i co by było 
gdyby zabrakło lasów. Uczą kreatywności i logicznego myślenia poprzez zajęcia manualne w 
trakcie, których wykorzystywane są m.in. rolki od papieru toaletowego, z których uczestnicy 
tworzą niepowtarzalne obrazy bądź wymyślone przez siebie stworki.

Adresaci: grupy przedszkolne, uczniowie klas 1-3

Zajęcia umożliwiają uczestnikom zapoznanie 
się z tematyką odpadów i gospodarowania 
odpadami. Głownie ukazują problem 
zalegającego na naszej planecie plastiku. W 
trakcie spotkania dzieci wykorzystując nakrętki 
od butelek tworzą swoje prace plastyczne pod 
nazwą „Czarodziejskie nakrętki”

Adresaci: grupy przedszkolne, uczniowie klas 
1-3

Oferta zajęć edukacyjnych 2017/2018
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ŻYCIE NASZYCH PRADZIADÓW W RYTMIE NATURY

ZAJĘCIA TERENOWE

Zajęcia odbywać się będą dwutorowo. Zapoczątkuje je pogadanka połączona z prezentacją, 
następnie odbędą się warsztaty: ekspresja teatralna, tworzenie własnych opowieści i bajek 
związanych z tematem prezentacji, zagadki i mini konkursy oraz prace techniczno-plastyczne.

Tematyka zajęć:
 - Domy i zagrody oraz ich wyposażenie
 - zajęcia rolnika i rzemieślnika
 - wspólne prace i świętowanie
 - tradycje świąteczne i rodzinne.

Adresaci: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych

Oferta zajęć edukacyjnych 2017/2018

Celem zajęć są piesze wycieczki przyrodnicze na terenie Ełku i okolic. W programie – 
zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym oraz pospolitymi gatunkami roślin i ich biologią, 
rozpoznawanie napotkanych gatunków ptaków. Wycieczki połączone z przewodnictwem 
turystycznym. Trasy wędrówek uwzględniają poznanie terenu przylegającego do zgłaszanych 
placówek szkolnych. Czas trwania, trasa i program konsultowane są z opiekunem grupy. 
Istnieje możliwość zorganizowania na zakończenie wycieczki ogniska na terenie CEE.

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
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Zachęcamy grupy do skorzystania ze spacerów krajoznawczo-turystycznych po Ełku 
prowadzonych przez wykwalifikowanych przewodników. Spacery organizowane są przez 
cały rok. 
Czas trwania spaceru 1,5 – 2 godziny.  

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

SPACERY PO EŁKU
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 Przez cały rok organizowane były zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z całego 
regionu. Realizując zagadnienia z dziedziny ekologii uczyliśmy wrażliwości i szacunku dla 
przyrody, zachęcaliśmy do aktywnej obecności we własnym środowisku, rozwijaliśmy 
poczucie odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne. 
Uczyliśmy ekologicznego trybu życia we własnym domu oraz uzmysławialiśmy, że 
jesteśmy nierozerwalnie związani z przyrodą. Zajęcia prowadzone były przez pedagogów 
z wieloletnim doświadczeniem. 
W ramach zajęć dydaktycznych odbywały się również zajęcia zimowe (w czasie 
ferii zimowych) i letnie (w czasie wakacji letnich: lipiec). W tegorocznych zajęciach 
edukacyjnych uczestniczyło ok 8000 osób.
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Zajęcia edukacyjne styczeń – grudzień 2017

Nordic Walking – rekreacja w zgodzie z naturą 

Raport 2017



Spacery ornitologiczne 
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Terminy marszów: 09.01; 23.01; 30.01; 06.02; 13.02; 27.02; 05.03; 13.03; 23.03; 27.03; 
06.04; 10.04; 18.04; 24.04; 04.05; 08.05; 22.06; 27.06; 05.07; 14.07; 24.07; 03.08; 17.09; 
28.09; 02.10; 05.10; 16.10; 26.10 

 Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z Towarzystwem Krajoznawstwa i Turystyki 
Aktywnej i z Grupą Chodzę z kijami przez cały rok, w każdy poniedziałek organizowali 
marsz nordic walking „Nordic Walking - rekreacja w zgodzie z naturą”. Po krótkiej 
rozgrzewce i pokazaniu techniki prawidłowego chodzenia z kijami uczestnicy wyruszali 
na ok 2 godzinne przemarsze okolicami miasta Ełku. Marsze prowadziła Instruktorka 
Nordic Walkingu - Alicja Tracichleb-Salik. Łącznie w marszach uczestniczyło 255 osób. 

 W ramach działalności Klubu 
Miłosników Ptaków kilka razy do roku 
organizowane są spacery ornitologiczne, 
podczas których obserwujemy ptaki 
Ełku i okolic. Rozpoznawanie gatunków 
ptaków żyjących w pobliżu człowieka 
i podglądanie różnych aspektów ich 
życia jest świetną okazją do poznania 
i zrozumienia ciekawych, złożonych 
zależności, zachodzących w świecie 
przyrody. W tegorocznych spacerach 
uczestniczyło 85 osób.
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Wędrówki piesze po bezdrożach… obrzeżami Ełku 

 Kto z nas nie lubi czasem oderwać się od całego świata, od pracy, stresu, 
zabiegania? Każdy chodź przez chwilę chciałby zostawić wszystko gdzieś za sobą, aby 
móc naładować akumulatory. Wędrowanie to jedna ze wspaniałych aktywności, gdzie 
można przemierzać kolejne kilometry przez malowane naturą lasy, strumyki, wzgórza, 
łąki. Świeże powietrze, wspaniałe widoki  i cel wędrówki dają radość z wędrowania bez 
względu na to jak długa i ciężka przed nami droga. Wędrówki po bezdrożach prowadzi 
Jarosław Wasilewski z Towarzystwa Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej. Łącznie  
w 8 wędrówkach uczestniczyło około 170 osób.

14.01.2017           XII Liczenie Ptaków Wodnych Zimujących w Ełku
28.01.2017           XIII Zimowe Ptakoliczenie 
18.03.2017           Przedwiosenny spacer ornitologiczny
22.04.2017           Wiosenny spacer ornitologiczny
20.05.2017           Majowy spacer ornitologiczny
22.07.2017           Lipcowy spacer ornitologiczny
02.09.2017           Wrześniowy spacer ornitologiczny
16.12.2017           Przedświąteczny spacer ornitologiczny 



19Raport 2017

Prezentacje ornitologiczne

22.01.2017        Wędrówka piesza po bezdrożach „Dzikie Konieczki II”  
12.02.2017        Wędrówka piesza po bezdrożach obrzeżami rezerwatu „Ostoja Bobrów Bartosze” 
12.03.2017        Wędrówka piesza po bezdrożach
04.04.2017        Wyprawa do krainy niebieskich żab 
07.05.2017        Brzegiem Jeziora Krzywego i straduńskie pagórki
21.10.2017        Wyprawa do rezerwatu krajobrazowo-leśnego „Piłackie Wzgórza”
26.11.2017        Wędrówka piesza po bezdrożach
17.12.2017        Wędrówka piesza po bezdrożach

 W ramach działalności Klubu Miłosników Ptaków organizowane były spotkania, 
podczas których nasi goście prezentowali ciekawe zagadnienia ornitologiczne, 
popularyzujące wiedzę o ptakach, ich zwyczajach, wymaganiach i zagrożeniach.  
W tegorocznych spotkaniach uczestniczyło 140 osób.
04.02.2017            MPPL, MGFP, MOP… - czyli kto, jak i po co liczy ptaki
24.02.2017            Krym - ptasi raj, w którym jakby czas się zatrzymał
24.03.2017             „Czy ptaki czują zmianę klimatu?”
18.11.2017             „Jak długo żyją ptaki?”, „Czy koty interesują się ptakami i co z tego wynika?”
01.12.2017            Wyprawy na ptaki - Skandynawia - prezentacja z wyprawy Michała 
                                      Polakowskiego
13.12.2017            „Intymne życie bocianów - nieznane fakty z życia bocianów białych”
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Warsztaty rękodzieła artystycznego

11.02.2017                                   Podstawy szydełkowania
25.02.2017; 11.03.2017            Koronka renesansowa
01.04 2017                                   Warsztaty filcowania
18.11. 2017; 02.12.2017           Haft kontemplacyjny

 W 2017 roku kontynuowaliśmy warsztaty rękodzieła artystycznego, prowadzone 
przez Martę Krajewską - instruktorkę rękodzieła artystycznego, czeladnika w zawodach, 
tkactwo, koronkarstwo, hafciarstwo. Wiosenny i jesienny cykl spotkań pokazał nam, jak 
za pomocą rękodzieła nadać „drugie życie” ubraniom i rzeczom. Każde spotkanie było 
odmienne tematycznie, dzięki czemu uczestniczki miały okazję poznać wiele ciekawych 
stylów rękodzieła i zobaczyć w jaki sposób wykorzystywać w pracy rękodzielniczej 
naturalne materiały. Łącznie w spotkaniach uczestniczyły 65 osób. 
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Jej wysokość Annapurna - 13 lutego 2017

EkoWalentynki  - 13 lutego - 22 kwietnia 2017

 W Dzień Zakochanych zainaugurowaliśmy akcję „EkoWalentynki” rozdając lizaki 
w kształcie serca w zamian za przynoszone zużyte baterie oraz drobny zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny (ZSEE). Odwiedziło nas wiele osób przynosząc ze sobą duże 
ilości odpadów. Były to zarówno osoby indywidualne, jak i grupy szkolne oraz przedszkolne. 
Zbiórkę baterii i elektroodpadów prowadziliśmy do 22 kwietnia 2017 roku, czyli do Dnia 
Ziemi. Tak jak w poprzednich edycjach partnerami „EkoWalentynek” byli: REMONDIS 
Electrorecycling, Electro-System Organizacja Odzysku SEiE i ERP Polska Organizacja 
Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. - firmy, dzięki którym każdego roku 
wzrasta w Polsce poziom odzysku i recyklingu baterii oraz elektroodpadów.

 W dniu 13 lutego odbyło się spotkanie z Łukaszem Supergan - specjalistą 
od wędrówek długodystansowych, który odbył podróż wokół Annapurny. Podczas 
spotkania pokazywał zdjęcia z tego niezwykłego miejsca, którym towarzyszyła osobista 
opowieść autora. Uwieczniał na zdjęciach ją oraz ludzi napotkanych na szlaku. Opowieść 
prowadziła słuchaczy szlakiem wokół Annapurny, opisując realia życia w tym trudno 
dostępnym miejscu. Wraz z aparatem docierał również w miejsca rzadziej uczęszczane, 
z dala od głównego szlaku, w tym Tilicho Lake - jedno z najwyżej położonych jezior na 
świecie. Zakończeniem pokazu była krótka refleksja nad tym, jak zmienia się to miejsce  
i jego mieszkańcy pod wpływem obecności turystów. W spotkaniu uczestniczyło około 
80 osób. 
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Rowerem i pieszo przez Parki Narodowe i Krajobrazowe

 Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie, Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne mogło znów wspierać realizację 
małych projektów edukacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej. Ogłoszony był jeden, 
wiosenny nabór wniosków, na który dofinansowanie otrzymało 11 placówek. Projekty 
dofinansowano kwotą 15 000,00 zł. 

Otrzymane środki można było przekazać na:

Zakładanie mini ogrodów, ich pielęgnacja i utrzymanie  w należytym stanie;
•	 Rozbudowa mini ogrodów. Zakup nasadzeń, narzędzi do utrzymania ogrodu.
•	 Stworzenie wystawy przyrodniczej, krajoznawczej w placówce oświatowej, która stanie się 
        stałym elementem placówki;
•	 Wyznaczanie miejsc pamięci, pomników przyrody.

Lista placówek, które otrzymały dofinansowanie:

1. Przedszkole Samorządowe „Mazurki” w Prostkach
2. Miejskie Przedszkole i Żłobek Ekoludki w Ełku
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich
4. Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach
5. Zespół Szkół nr 1im. J. Śniadeckiego  w Ełku
6. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku
7. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku
8. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku
9. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach
10. Gimnazjum nr 2  im. Mikołaja Kopernika w Olecku
11. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku

Konkurs Małych Grantów ES - 1 - 23 marca 2017

 Niewielkie skrawki kraju, starannie wybrane ze względu na niezwykły krajobraz, 
tętniący życiem świat zwierzęcy i często unikatowe siedliska roślinności to skrawki 
Północno - Wschodniej Polski niemal nieskażone ludzką ręką i podlegające ścisłej bądź 
częściowej ochronie. Staramy się zachować je w stanie nienaruszonym, aby służyły nam, 
i przyszłym pokoleniom. Z tych samych powodów, dla których są chronione, są one dla 
nas niebywale atrakcyjne. Nikomu nie trzeba przecież tłumaczyć, że najprzyjemniej 
jeździ się tam, gdzie jest naprawdę pięknie i dziko. Wybierając ekologiczny środek 
transportu tym samym przyczyniamy się ochrony tak cennych obszarów jakimi są Parki 
Narodowe czy Krajobrazowe.
 Pierwsza edycja projektu pozwoliła nam zwiedzić niewielki skrawek Polski, jednak 
zostało jeszcze dużo obszarów, do których warto byłby pojechać. Ponadto nie wszyscy 
mieszkańcy wybierają rower jako ich główny środek transportu. Grupy senioralne 
zafascynowały się marszem Nordic Walking, co pozwala im w aktywny sposób zwiedzać 
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przyrodnicze obszary. Poprzez projekt chcieliśmy połączyć dwie grupy społeczne, 
aby z wyjazdu do Parku Narodowego, bądź Krajobrazowego mogli korzystać nie tylko 
rowerzyści, ale i osoby chodzące z kijkami mogły zwiedzać cenne przyrodniczo obszary. 
Tym samym sprawiliśmy, że większa liczba mieszkańców mogła korzystać z oferowanych 
imprez a także odbyła się swoista integracja między pokoleniowa. Ponadto w ramach 
projektu odbył się Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności: turystyka 
piesza nizinna. Kontakt z przyrodą wywołał żywe i silne uczucia, a tym samym gotowość 
jej poznawania oraz ochrony i kształtowania. Dzięki rajdom rowerowym kształtowały 
się pozytywne cechy charakteru, wpływające na postawy, poglądy, zasady współżycia 
i współdziałania w środowisku społecznym. Nastąpiła także promocja walorów 
krajobrazowych i przyrodniczych Ełku i okolic i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.  
Łącznie w projekcie wzięło udział 200 osób. 

18-19.03.2017      Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności: turystyka piesza
                                 nizinna
14.05.2017            Rowerem i pieszo przez Puszczę Romincką                                      
16.07.2017            Rowerem i pieszo przez Narwiański Park Narodowy                      
20.08.2017            Rowerem i pieszo przez Puszczę Borecką                                         
24.09.2017            Rowerem i pieszo przez rezerwat „Ostoja Bobrów Bartosze”     

Kurs współfinansowany z budżetu Miasta Ełku w ramach projektu „Rowerem i pieszo przez 
Parki Narodowe i Krajobrazowe” 

Kursu instruktora turystyki kwalifikowanej o specjalności turystyka piesza nizinna
18-19 marca 2017  

 W dniach 18 - 19 marca w CEE w Ełku odbył się Kurs Instruktora Turystyki 
Kwalifikowanej specjalność: turystyka piesza nizinna. Program kursu opierał się na 
zagadnieniach: związanych z organizacją imprez turystyki pieszej, bezpieczeństwa  
w turystyce, rekreacji i animacji czasu wolnego (ćwiczenia), znakowane szlaki 
turystyczne, prawne aspekty turystyki kwalifikowanej, metodyka prowadzenia 
wycieczek i dobór komentarza krajoznawczego (ćwiczenia), podstawy pilotażu 
i przewodnictwa (ćwiczenia). 
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Rajdy rowerowe

Ćwiczenia terenowe: praca z mapą, orientacja w terenie, prowadzenie grupy 
turystycznej. Po dwóch dniach ciężkiej pracy grono Instruktorów powiększyło się o 13 
osób.

 Kurs współfinansowany z budżetu Miasta Ełku w ramach projektu „Rowerem i pieszo 
przez Parki Narodowe i Krajobrazowe”

 Głównym założeniem Centrum Edukacji Ekologicznej i Towarzystwa 
Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej było stworzenie bogatej oferty krajoznawczo-
turystycznej, aby mieszkańcy Ełku mieli możliwość aktywnego zwiedzania unikatowych 
pod względem przyrodniczym i krajoznawczym miejsc, aby pobudzić mieszkańców 
Ełku do aktywności, aby zachęcić do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń 
i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania. Ponadto podczas 



25Raport 2017

trwania rajdów rowerowych propagowany jest zrównoważony transport. Rajdy 
rowerowe prowadzili Aleksandra i Andrzej Szmurło z TKiTA i Alicja Tracichleb-Salik  
i Andrzej Salik z TKiTA. Łącznie w 8 rajdach uczestniczyło około 150 osób. 

Terminy rajdów rowerowych:

26.03.2017       Rajd rowerowy „Przywitanie Wiosny”
23.04.2017       Rodzinny rajd rowerowy połączony z sadzeniem drzewek
13.05.2017       Rodzinny piknik rowerowy
18.06.2017       Rajd rowerowy Wielkimi Jeziorami Mazurskimi
24.06.2017       Świętojański rodzinny Rajd rowerowy
27.08.2017       Rajd rowerowy + plener fotograficzny w ramach „Frutti di Lago”  
29.10.2017       Rowerem przez zapomniane Miejsca Pamięci
02.12.2017       Mikołajkowy rajd rowerowy 

Wyjazdy ornitologiczne

 W ramach działalności Klubu Miłosników Ptaków organizowane są wyjazdy na 
obserwacje ptaków do parków narodowych, rezerwatów, a także miejsc atrakcyjnych 
przyrodniczo. Dzięki temu poznajemy gatunki ptaków, które są charakterystyczne 
dla ściśle określnych ekosystemów. W tegorocznych obserwacjach terenowych 
uczestniczyło 100 osób.
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Akcje Sprzątania

08.04.2017       Wyjazd do Puszczy Boreckiej na obserwacje ptaków
24.06.2017       Wyjazd do Biebrzańskiego Parku Narodowego
05.08.2017       Wyjazd do Puszczy Boreckiej
04.11.2017       Jesienni goście - nury i kaczki morskie - obserwacje terenowe
30.09.2017       Europejskie Dni Ptaków - obserwacje terenowe

Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur - 10 kwietnia 2017
Sprzątanie Świata - 29 września 2017

 Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur oraz Sprzątanie Świata to wspólne lekcja 
poszanowania środowiska. Ich celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja 
odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ 
na środowisko. Wraz z tysiącami wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi - wszystkimi, 



27Raport 2017

Prezentacja obszarów chronionych i atrakcyjnych przyrodniczo

którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie 
powstawania odpadów, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie 
wysypiska. W tegorocznych akcja uczestniczyło 4500 osób.

Rodzinny piknik rowerowy - 13 maja 2017

 Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełk i Urząd Miasta 
Ełku w dniu 13 maja b.r. zorganizowali Rodzinny piknik 
rowerowy, który odbył się w ogrodzie CEE. Było to wydarzenie 
promujące aktywny, rodzinny wypoczynek, gdzie nie zabrakło 
konkursów z nagrodami i dobrej muzyki. Odbyła się także 
promocja turystyki rowerowej i zdrowego trybu życia. 
 W trakcie trwania pikniku, dzięki uprzejmości Doktor 
Marchewki można było bezpłatnie zbadać wzrok, dzięki 
uprzejmości Calypso Fitness Club w Ełku, można było 
bezpłatnie zmierzyć analizę składu ciała na wadze Tanita. 
Dla najmłodszych czekało stoisko z malowaniem buziek, 
a także stoisko CEE z grami i zabawami, które obsługiwali 

Narwiański Park Narodowy 25-26 kwietnia 2017r
Mazurski Park Krajobrazowy 16-17 października 2017r. 

 Od wielu już lat, co roku zaprasza przedstawicieli Parków Krajobrazowych, bądź 
Narodowych do udziału w projekcie „Prezentacja obszarów chronionych i atrakcyjnych 
przyrodniczo”. Odbiorcami tych spotkań są dzieci i młodzież z ełckich szkół, jak również 
uczniowie ze szkół poza Ełkiem. Podczas trwania spotkań uczniowie dowiadują się 
w jaki sposób chroniona jest przyroda Parku, jak należy o nią zadbać oraz pokazane 
zostają najważniejsze atrakcje przyrodnicze Parku. W pierwszy dzień spotkań odbywają 
się prelekcje w ełckich szkołach. Drugi dzień spotkań jest dniem wyjazdowym do 
szkół poza Ełkiem. Dziękujemy za tak liczy udział, gdyż w spotkaniach z Narwiańskim 
Parkiem Narodowym i Mazurskim Parkiem Krajobrazowym uczestniczyło prawie 1000 
uczniów.
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Podróże kształcą – wyjazdy edukacyjne 

wolontariusze - uczniowie ZS nr 6 w Ełku - dziękujemy. Każdy mógł posłuchać i zobaczyć 
jak prawidłowo udziela się pierwszej pomocy przedmedycznej – podziękowania dla 
Jednostki Strzeleckiej 1007 Ełk im. płk. Mariana Sołtysiaka, Pseudonim „Barabasz”. 
Nad oprawą muzyczną czuwał OKAW Sztorm, który zagrał także godzinny koncert - 
Dziękujemy. Rodzice z dziećmi mogli zmierzyć się w turnieju rowerowym, w którym 
punktowana była wiedza na temat przepisów ruchu drogowego i znajomość znaków 
drogowych. Do rywalizacji stanęło 7 drużyn. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 
ufundowane przez Urząd Miasta Ełku. Przed rozpoczęciem pikniku odbył się Rodzinny 
rajd rowerowy, w którym uczestnicy zwiedzali okolice miasta Ełku. 

Biebrzański Park Narodowy - 30.05.2017; 01.06.2017 

 Wyjazdy to zawsze radość dla uczniów. Nie tylko bawią i uczą, ale też pozwalają na 
urozmaicenie nauki oraz oderwanie się od szkolnej ławki. Wyjazdy rozwijają zainteresowania 
uczniów i pogłębiają wiedzę krajoznawczą i przyrodniczą. Kształtują osobowość poprzez 
ukazywanie wartości wynikających z przebywania w świecie przyrody. Nauka w zgodzie  
z zasadą „ Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział a 
zrozumiem” Konfucjusz. Wyjazdy edukacyjne organizowane przez Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Ełku, to wyjazdy uzupełniające wiedzę zdobytą w czasie lekcji. W 2017 r 
odbyły się 2 wyjazdy, w których łącznie uczestniczyło 110 osób. 
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Obóz obrączkowania ptaków - 10 - 12 czerwca 2017

 Na terenie Nadleśnictwa Ełk pod czujnym okiem doświadczonego przewodnika 
terenowego i ornitologa pana Michała Polakowskiego, po raz trzeci odbył się obóz 
obrączkowania ptaków zorganizowany przez Klub Miłośników Ptaków. Każdy 
zainteresowany mógł na własne oczy zobaczyć jak wygląda akcja łapania oraz 
oznaczania naszych małych latających przyjaciół.
 Tegoroczne badania wykazały dużą różnorodność ptaków na terenach 
Nadleśnictwa Ełk. Odłowiono i zaobrączkowano około 60 ptaków z 26 różnych 
gatunków. Po raz pierwszy złapano trzcinniczka z francuską obrączką. Dane o tym 
ptaku zostaną przesłane do Centrali Obrączkowania Ptaków we Francji. Dzięki takim 
badaniom prowadzonym na przestrzeni lat możemy zauważyć, że ptaki wracają w te 
same miejsca. Każdego roku udaje się odłowić po 7-8 ptaków, które mają nałożone 
obrączki w latach ubiegłych. W tym roku odłowiono kapturki, kosy i bogatki, które były 
obrączkowane 2 lata temu.
W tegorocznym obozie obrączkowania ptaków wzięło udział około 80 osób.

Nocny Świętojański spływ kajakowy - 24 - 25 czerwca 2017

 Z 24 na 25 czerwca ponad 40-osobowa grupa kajakarzy postanowiła uczcić 
Noc Kupały i uczestniczyć w Nocnym Świętojańskim spływie kajakowym, którego 
organizatorem było Towarzystwo Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej wraz z CEE  
w Ełku. Spływ rozpoczął się w wypożyczalni kajaków Dryf w Stradunach, gdzie przez 
dwie godziny dr. Jan Olejnik - grał na harmonii turystyczne piosenki, uczestnicy śpiewali, 
piekli kiełbaski na ognisku. Było magicznie. Około godziny 22:00 uczestnicy zaczęli 
wodować swoje kajaki i tym samym rozpoczęła się oficjalna część spływu. Dziękujemy 
wszystkim za tak liczne przybycie i do zobaczenia za rok.
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Buty dla Afryki - 13 lipca - 1 września 2017

Frutti di Lago czyli Kulinarne Skarby Jezior - 27 sierpnia 2017

 Centrum Edukacji Ekologicznej przyłączyło się do 
akcji - Buty dla Afryki, którego organizatorem była Fundacja 
Dobra Farma. W terminie od dnia 13.07 do 1.09 można 
było przynosić do Centrum Edukacji Ekologicznej nowe/
używane buty dziecięce, młodzieżowe. Fundacji przekazała 
buty dla dzieci z Zambii. Dzięki temu dzieci miały dostęp 
do edukacji - w Zambii warunkiem wejścia do szkoły jest 
posiadanie butów. Dzięki wielkiej dobroci mieszkańców 
miasta udało nam się zebrać prawie 1000 par butów.

 Tegoroczne Frutti di Lago poprowadził kucharz Wojciech Charewicz oraz znany 
aktor - Andrzej Grabarczyk. Pomimo nie najlepszej pogody wielu mieszkańców miasta 
odwiedziło tego dnia Centrum. Goście przygotowali pulpety ze stynki, które dodawali 
do zupy rybnej, gotowanej nad ogniskiem, a także przyrządzali potrawę z sielawy. 

Równolegle z pokazem odbył się konkurs kulinarny, polegający 
na przygotowaniu fileta z karpia na grillu. Tegoroczną edycję 
konkursu wygrała Patrycja Jasińska - uczennica Zespołu Szkół 
nr 6 im. M. Rataja w Ełku. Podczas trwania festynu można było 
bezpłatnie korzystać z kajaków, najmłodsi mieli do dyspozycji 
miasteczko zabaw z malowaniem buziek, dmuchanymi 
zjeżdżalniami a miłośnicy Nordic Walking mogli wysłuchać 
prezentacji przygotowanej przez instruktorkę Nordic Walking - 
Alicję Alicja Tracichleb - Salik, a następnie udać się na krótki marsz.
 
Działanie współfinansowane z budżetu Miasta Ełku w ramach 
projektu „Frutti di Lago czyli Kulinarne Skarby Jezior”.
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Zbiórka telefonów - 11 września - 30 listopada 2017

 W imieniu Fundacji Nasza Ziemia zaprosiliśmy 
do wspólnej akcji na rzecz zwiększania efektywności 
energetycznej w placówkach dziecięcych. Zebrane 
telefony komórkowe zostały przekazane do firm 
zajmujących się używanym sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym, a środki uzyskane w wyniku 
ich sprzedaży przeznaczone zostały na realizację 
programu wspierającego zakup energooszczędnego 
sprzętu do placówek służących dzieciom (domów 
dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, świetlic środowiskowych oraz 
szpitali dziecięcych).

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu - 16 - 22 września 2017

  Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu co roku jest wspaniałą okazją do 
zachęcenia mieszkańców Ełku do zmiany 
niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń 
i wybrania alternatywnych, ekologicznych 
środków podróżowania: jazdy na rowerze, 
korzystania z komunikacji miejskiej czy 
chodzenia pieszo. Ukazanie mieszkańcom 
Ełku, że mogą wpłynąć na jakość powietrza 
poprzez ekologiczną mobilność, że wszyscy 
mają do odegrania w tym swoją rolę i nawet 
tak małe zmiany mogą poprawić jakość życia. 
W ramach ETZT Centrum Edukacji Ekologicznej 
wraz z Miejskim Zakładem Komunikacji 
przeprowadzili  następujące działania:
  16-22 września „KORZYSTAM Z MZK” 
Należało wypełnić deklarację, dołączyć 
do niej skasowane bilety MZK w dn. 16-22 
września, bądź skserowany bilet miesięczny, 
dekadowy napisać krótką inf. na temat 
podróży komunikacja miejską i przynieść je 

do nas do dnia 25 września. Uczestników nagrodziliśmy upominkami. W Akcji wzięło 
udział: 10 osób. 
 18 września „EKO SPACER” Głównym założeniem było zwiedzanie miasta  
z przewodnikiem bez uciążliwego ruchu samochodowego i hałasu. Do spacerów 
przystąpiło 5 grup z ełckich przedszkoli i grup młodzieżowych: Zespół Szkół nr 6 im. 
M. Rataja w Ełku; Miejskie Przedszkole „Niezapominajka”; Dom Pomocy Społecznej 
dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek przy Tęczowym Domu; 
Miejskie Przedszkole „Bajka”
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 19 września „DZIEŃ OTWARTY MZK” Bezpłatne zwiedzanie Miejskiego Zakładu 
Komunikacji, z którego skorzystało aż 5 placówek oświatowych w Ełku: Dom Pomocy 
Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek przy Tęczowym 
Domu, Miejskie Przedszkole „Perełka”, Miejskie Przedszkole „Perełka”, Miejskie Przedszkole 
„Słoneczna Ósemka”, Miejskie Przedszkole „Niezapominajka”. 
 22 września „TURNIEJ ROWEROWY” 22 września uczniowie z ełckich szkół 
podstawowych sprawdzili swoje umiejętności jazdy rowerowej. Ich zadaniem był 
przejazd miasteczka rowerowego z zastosowaniem się do ustawionych znaków 
pionowych. Następnie wszyscy starali się bezbłędnie pokonać wyznaczony tor 
przeszkód. Na podium znalazły się drużyny z następujących szkół: 1. miejsce - SP 4 w 
Ełku 2. miejsce - SP 4 w Ełku 3. miejsce - SP 3 w Ełku.
 22 września „DZIEŃ BEZ SAMOCHODU” Bezpłatny przejazd komunikacją miejską 
za okazaniem dowodu rejestracyjnego. Wszystkie osoby, które pozostawiły w domu 
swoje samochody były uprawnione wraz z rodzinami do darmowych przejazdów 
komunikacją miejską. Dowód rejestracyjny upoważniał do darmowego przejazdu osobę, 
na którą został wystawiony. Członkowie rodziny mogli korzystać z przejazdu wyłącznie 
w obecności posiadacza dowodu rejestracyjnego. 
 24 września Rowerem i pieszo przez Ostoję Bobrów Bartosze Popularyzacja 
aktywnego spędzania czasu wolnego i popularyzacja turystyki rowerowej. 

 Mieszkańcy Ełku, uczniowie z Ełku i okolic chętnie włączyli się do akcji, w której 
uczestniczyło ok 350 osób. Powietrze wolne od zanieczyszczeń prowadzi do dłuższego 
życia i o tym należy pamiętać nie tylko w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego 
Transportu, lecz w ciągu całego roku.

Integracyjny marsz Nordic Walking w ramach Światowego Dnia Marszu - 8 października 

 Miłośnicy NW rozpoczęli obchody wysłuchując prelekcji nt. projektu „Z kijami 
przez Polskę”, oraz nt. nordic walking i jego zbawiennego wpływu na zdrowie 
człowieka. Wiedzę, którą zdobyli, czy też usystematyzowali, sprawdzili podczas quizu. 
Dużo radości było podczas rozgrzewki - drużynowych zawodów sprawnościowych. 
Zawodnicy używali kijków m.in. do prowadzenia auta i piłeczki do tenisa stołowego, 
do niesienia balona,... Ich śmiech dosłownie rozgonił chmury, dzięki czemu marsz 
trasą CEE-Park Linowy-CEE odbył się przy pięknej pogodzie. Po powrocie do CEE 
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Uśmiechnięte 4 łapy - 17 października 

 W ramach obchodów Światowego Dnia Zwierząt i przy współpracy z Towarzystwem 
Opieki nad Zwierzętami zorganizowaliśmy akcję edukacyjną „Uśmiechnięte 4 łapy”. 
W ramach akcji staraliśmy się zmienić stosunek uczniów do zwierząt, by uzmysłowić 
wszystkim, że zwierzę to stworzenie czujące, które również ma swoje prawa. Podczas 
festynu uczniowie mieli okazję spotkać się osobami, których praca, bądź pasja związane 
są z opieką nad zwierzętami. Nie zabrakło również zabaw i atrakcji dla wszystkich 
uczestników.  W festynie edukacyjnym uczestniczyło 800 osób.

wśród wszystkich uczestników wydarzenia zostały rozlosowane nagrody rzeczowe. 
Nagrodzono też najstarszą i najmłodszą uczestniczkę marszu. Wydarzenie zakończyło 
wspólne biesiadowanie przy ognisku. Nagrody zostały ufundowane przez: Polskie 
Stowarzyszenia Nordic Walking, Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Urząd Miasta 
Ełku, Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Integracyjny marsz NW z okazji Międzynarodowego Dnia Marszu jest jednym  
z elementów ogólnopolskiego programu upowszechniania prawidłowej techniki nordic 
walking w polskim społeczeństwie „Z kijami przez Polskę 2017”. To autorski projekt 
Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking (www.psnw.pl) współfinansowany przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. W marszu uczestniczyło 20 osób. 
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 W dniu 22 października 2017r. delegacja z Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku  
i Towarzystwa Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej odebrała certyfikat Organizatora 
Godnego Polecenia 2017 - rzetelnego i sprawdzonego organizatora imprez turystyki 
aktywnej, konkursu organizowanego przez PTTK. W środowisku turystycznym jest to 
ogromne wyróżnienie za co serdecznie dziękujemy Zarządowi PTTK za docenienie 
naszej pracy. 
Dziękujemy Stowarzyszeniu Aktywnych Kobiet SIGNORA, Uniwersytetowi III Wieku, 
Stowarzyszeniu Byłych Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Bakałarz” w Ełku za zgłoszenie 
nas do konkursu.

Organizator Godny Polecenia 2017 - 22 października 2017

Marsz Niepodległości - 11 listopada 2017

 Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Towarzystwo Krajoznawstwa i Turystyki 
Aktywnej oraz Stowarzyszenie Wronki w tym roku zaprosili miłośników aktywnego 
wypoczynku do Wronek. Marsz NW odbył się na trasie: Wronki - Kije - Wronki. Wzięło w nim 
udział ponad 50 osób - 28 ełczan oraz miłośnicy aktywnego spędzania czasu z Wronek, 
Olecka, Świętajna, Połomu, Zalesia oraz miejscowości Krzywe, Dunajek, Kije i Jurki. Po 
rozgrzewce, którą poprowadziła p. Alicja Tracichleb-Salik (instruktor Nordic Walking), 
powłóczymy kije do wsi Kije. Naszym przewodnikiem była p. Ewa Borzeńska. Przeszliśmy 
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ok. 10 km malowniczej trasy (szutry i bruk, most na Łaźnej Strudze, ruiny starego dworu, las, 
rzeka, …). Po drodze nuciliśmy patriotyczne pieśni, słuchaliśmy opowieści p. Zosi Świetlickiej 
o historii i teraźniejszości wsi Kije, dzięki pani Annie Jasina (leśniczyna z Krzywego Rogu) 
poznawaliśmy bliżej okoliczną przyrodę,... W Kijach szarlotką, kawą i herbatą ugościła nas 
„Baba z Kiji”, czyli p. Irenka Jaśkiewicz, która wraz ze swoją przyjaciółką p. Zosią Zygmunt 
opowiedziała nam m.in. o tradycyjnej, zdrowej kuchni. Po marszu w świetlicy wiejskiej 
we Wronkach ogrzaliśmy się przy kominku i herbacie, posilimy się pasztetem z gęsi 
przygotowanym przez p. Zosię Zygmunt. Był to bardzo ważny punkt naszej uroczystości 
jako, że stare polskie przysłowie głosi: „najlepsza gęsina na Świętego Marcina”, czyli właśnie 
na 11 listopada. Dawniej niemal cała Polska w okresie jesienno-zimowym zajadała się 
daniami z gęsi. Na naszych stołach pojawiły się one już w XVII wieku, w staropolskiej kuchni 
gęś była obowiązkową pozycją w menu. Jako, że nasi gospodarze (Stowarzyszenie Wronki) 
pamiętają o wszystkich, był też pasztet z soczewicy i swojskie ogórasy (kiszone, korniszony, 
w musztardzie,...) A na ciepło bigosik autorstwa państwa Bożeny i Tadeusza Witkowskich.
Zgodnie ze staropolskim obyczajem „czem chata bogata” był też deser - serniczek p. Eli 
Antoszewicz, „Patriotyczne wronki” p. Ewy Borzeńskiej i „Piękny cygan” p. Zosi Zygmunt. 
Nie zabrakło zadumy i pieśni patriotycznych… W tą cudowną atmosferę wprowadzili nas 
Świętowiacy (zespół wokalny, do którego należą mieszkańcy gm. Świętajno). Łącznie w 
marszu uczestniczyło 50 osób.

Przyroda na ekranie - 22 - 23 listopada 2017

 Centrum Edukacji Ekologicznej 
zaprosiło uczniów placówek oświatowych 
oraz mieszkańców Ełku na spotkania  
z przyrodnikiem - Marcinem Kostrzyńskim, 
który od lat związany jest z realizacją 
wielu programów telewizyjnych o polskiej 
przyrodzie, a także teleturniejów dla dzieci. 
Podczas spotkań autor zaprezentował 
własne materiały: zdjęcia oraz filmiki, które 
w zabawny i ciekawy sposób obrazują 
polską przyrodę. Przedstawia w nich świat, 
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tak jak go postrzega. Gdzie zwierzęta mają duszę i wrażliwość nie mniejszą niż nasza. Gdzie 
środowisko w którym żyjemy jest wszystkim co mamy i czego nie możemy stracić. Łącznie 
we wszystkich spotkaniach uczestniczyło 530 osób.

Jubileuszowy 40 Bożonarodzeniowy spływ kajakowy - 26 grudnia 2017  

 Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy większość z nas ląduje w fotelu  
i zastanawia się jak odmówić nałożenia kolejnej porcji ciasta. Zastanawiamy się, czy po 
świętach zmieścimy się w swoje ulubione spodnie. A może warto zamienić kapcie na 
ciepłe buty i spędzić chodź jeden dzień nieco inaczej? Aktywniej?
 Centrum Edukacji Ekologicznej i Towarzystwo Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej 
co roku 26 grudnia organizują Bożonarodzeniowy spływ kajakowy. Przewodnik - Dr Jan 
Olejnik, wielki miłośnik turystyki od wielu lat zabiera spływowiczów na łono natury. 
Tegoroczny spływ Pan Jan prowadził po raz 40. Liczna grupa kajakarzy spotkała się pod 
CEE w Ełku, aby wspólnie pojechać do Stradun i spłynąć rzeką Ełk do Ełku. Na trasie 
uczestnicy mogli ogrzać się przy ognisku, zjeść ciepły posiłek m.in. „kociołek”, wypić 
gorącą herbatę i poczuć świąteczną atmosferę, w którą wprowadziło wspólne śpiewanie 
kolęd. Wszystkim uczestnikom zostały rozdane znaczki symbolizujące jubileuszowy 
spływ. Wieczorem przy ognisku dr Jan Olejnik opowiedział historię.
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6Lp Data Nazwa działania
1 2.01-22.12.2017 Zajęcia edukacyjne 
2 2.01-31.12.2017 Marsze Nordic Walking – rekreacja w zgodzie z naturą

3 2.01-22.12.2017 Zajęcia koła przyrodniczo-ekologicznego „Odkrywcy tajemnic 
przyrody”

4 14.01.2017 XII Liczenie Ptaków Wodnych Zimujących w Ełku

5 17.01-30.10.2017 Wystawa fotograficzna „Bagna Biebrzańskie - świat, który nie może 
zaginąć”

6 21.01.2017 Aktywna Zima - Narty biegowe
7 22.01.2017 Wędrówka piesza po bezdrożach - "Dzikie Konieczki II"
8 23.01-03.02.2017 Zimowe zajęcia „EkoFerie”
9 28.01.2017 Zimowe Ptakoliczenie
10 4.02.2017 Prezentacja Klubu Miłośników Ptaków: "Kto, jak i po co liczy ptaki?"

11 12.02.2017 Wędrówka piesza po bezdrożach ... obrzeżami rezerwatu „Ostoja Bobrów 
Bartosze”

12 13.02.2017 Jej wysokość ANNAPURNA - relacja z podróży do Nepalu
13 14-22.04.2017 EkoWalentynki czyli kochamy recykling - zbiórka baterii

14 24.02.2017 Krym - ptasi raj, w którym jakby czas się zatrzymał - prezentacja Klubu 
Miłosników Ptaków

15 1-23.03.2017 Konkurs Małych Grantów ESE - dofinansowanie szkolnych projektów 
edukacyjnych

16 5.03.2017 Babski Walking – Wronki i okolice - Marsz Nordic Walking
17 12.03.2017 Wędrówka piesza po bezdrożach... obrzeżami miasta Ełku
18 18.03.2017 Przedwiosenny spacer ornitologiczny
19 18-19.03.2017 Kurs instruktora turystyki kwalifikowanej - turystyka piesza nizinna
20 24.03.2017 Prezentacja Klubu Miłośników Ptaków - Czy ptaki czują zmianę klimatu?
21 26.03.2017 Rodzinny rajd rowerowy "Powitanie Wiosny"
22 1.04.2017 Ozdabianie jaj metodą filcowania na sucho - warsztaty rękodzieła
23 8.04.2017 Obserwacje ptaków w Puszczy Boreckiej
24 9.04.2017 Wyprawa do krainy niebieskich żab - wędrówka piesza po bezdrożach
25 10.04.2017 Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur
26 21.04.2017 Zbiórka elektroodpadów
27 22.04.2017 Wiosenny spacer ornitologiczny
28 23.04.2017 Rodzinny rajd rowerowy
29 29.04-03.05.2017 Ełk - tu sadzę

30 7.05.2017 "Brzegami Jeziora Krzywego i straduńskie pagórki" - wędrówka piesza po 
bezdrożach

31 13.05.2017 Rodzinny piknik rowerowy
32 14.05.2017 Rowerem i pieszo przez Puszczę Romnicką
33 20.05.2017 Majowy spacer ornitologiczny

34 21.05.2017 Swego nie znacie i nie podziwiacie, czas zachwycić się pobliskim 
krajobrazem - rajd rowerowy

KALENDARIUM
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35 10.06-12.06.2017 Obóz obrączkowania ptaków
36 18.06.2017 Rowerem przez Krainę Wielkich Jezior Mazurskich
37 24.06.2017 Wyjazd do Biebrzańskiego Parku Narodowego - obserwacje ptaków
38 24.06.2017 Świętojański rodzinny rajd rowerowy
39 24.06.2017 Nocny świętojański spływ kajakowy
40 26.06-28.07.2017 Letnie zajęcia "EkoWakacje"
41 13.07-01.09.2017 Zbiórka - Buty dla Afryki
42 22.07.2017 Lipcowy spacer ornitologiczny
43 5.08.2017 Obserwacje ptaków w Puszczy Boreckiej
44 20.08.2017 Rowerem i pieszo przez Puszczę Borecką
45 27.08.2017 Festyn kulinarny - Frutti di Lago czyli Kulinarne Skarby Jezior
46 2.09.2017 Wrześniowy spacer ornitologiczny
47 3.09.2017 Rajd rowerowy 
48 11.09-30.11.2017 Zbiórka telefonów komórkowych
49 11-25.09.2017 Troszczę się o zwierzęta – konkurs plastyczny
50 16.09-22.09.2017 Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
51 20.09.2017 Turniej rowerowy - zmagania drużynowe
52 24.09.2017 Rowerem i pieszo przez rezerwat "Ostoja bobrów Bartosze"
53 26.09.2017 Sprzątanie Świata 2017
54 30.09.2017 Europejskie Dni Ptaków - wyjazd terenowy
55 8.10.2017 Integracyjny marsz Nordic Walking w ramach Światowego Dnia Marszu

56 16-17.10.2017 Prezentacja obszarów chronionych i atrakcyjnych przyrodniczo - Mazurski 
Park Krajobrazowy

57 17.10.2017 Festyn edukacyjny "Uśmiechnięte 4 łapy"
58 21.10.2017 Wyprawa do rezerwatu krajobrazowo-leśnego "Piłackie Wzgórza"
59 29.10.2017 Rowerem przez zapomniane MIEJSCA PAMIĘCI
60 4.11.2017 Wyjazd na obserwacje ptaków
61 11.11.2017 Marsz Niepodległości - Wronki

62 18.11.2017 Prezentacja pt. "Jak długo żyją ptaki?" oraz "Czy koty interesują się ptakami 
i co z tego wynika?"

63 22-23.11.2017 Przyroda na ekranie - spotkania z Marcinem Kostrzyńskim

64 1.12.2017 Prezentacja pt. "Kraina tundry, tajgi, fiordów i fieldów czyli magiczna 
Skandynawia"

65 2.12.2017 Warsztaty rękodzieła artystycznego "Haft kontemplacyjny"
66 3.12.2017 Mikołajkowy Rajd rowerowy
67 6.12.2017 Bożonarodzeniowe zajęcia edukacyjne

68 13.12.2017 Prezentacja pt. "Intymne życie bocianów nieznane fakty z życia bocianów 
białych”

69 16.12.2017 Przedświąteczny spacer ornitologiczny
70 18.12.2017 Nordic Walking - rekreacja w zgodzie z naturą
71 26.12.2017 Bożonarodzeniowy spływ kajakowy
72 31.12.2017 Sylwestrowy Marsz Nordic Walking
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•	 W 2017r przeprowadzonych zostało 7500 godzin zajęć edukacyjnych.
•	 Przez cały rok w zajęciach edukacyjnych wzięło udział prawie 8 000 uczniów. 
•	 W zajęciach edukacyjnych uczestniczyły dzieci z 25 placówek oświatowych.
•	 Ok. 200 osób wzięło udział w organizowanych przez nas konkursach.
•	 Ponad 20 000 osób uczestniczyło w organizowanych przez nas działaniach.
•	 Prawie 15 tyś. zł. wydaliśmy na wsparcie realizacji małych projektów ekologicznych 
realizowanych przez placówki oświatowe na terenie powiatów ełckiego i oleckiego.
•	 Na terenie CEE odbyło się 80 zajęć integracyjnych przy ognisku, w których uczestniczyło 
ponad 2700 osób.
•	 Odbyły się 34 imprezy turystyczne, w ramach działalności nieformalnego Towarzystwa 
Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej, w których wzięło udział prawie 1000 osób. 
•	 Odbyło się 20 działań w ramach działalności z Klubem Miłośników Ptaków, w których 
wzięło udział 415 osób. 
•	 W festynach organizowanych na terenie CEE wzięło udział prawie 1100 osób.

Na terenie CEE zorganizowano:

•	 Bieg ku pamięci Żołnierzy Wyklętych,
•	 Kąpiel Morsów,
•	 Rozpoczęcie sezonu motocyklowego,
•	 X Półmaraton Ełcki,
•	 Bieg 5-10-15, 
•	 Runmageddon Rekrut i Kids,
•	 Runmageddon Rekrut, Kids i Classic
•	 Festyn Łowiecki,
•	 VI Zjazd Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową,
•	 Akcja sadzenia drzew 
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