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Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne

 

Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne prowadzi działalność edukacyjną od 1994 roku. Realizuje 
projekty ekologiczne i społeczne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Stowarzyszenie 
prowadzi różnorodne działania w celu ochrony wspólnego dobra, jakim jest środowisko 
przyrodnicze, poczynając od działań krajoznawczych, warsztatów i spotkań przyrodniczych poprzez 
konferencje i happeningi, kończąc zaś na wspomaganiu działalności placówek edukacyjnych. 
Od 2001 roku Stowarzyszenie zaangażowane jest w prowadzenie Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Ełku.

2. Rozwijanie zainteresowań do uprawiania krajoznawstwa i turystyki,

6. Współdziałanie z organizatorami wypoczynku letniego dzieci i młodzieży,

9. Organizowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży

11. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządności,

Podstawowym celem Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku jest propagowanie idei ekorozwoju jako 
całokształtu działań człowieka na rzecz zasobów środowiska przyrodniczego, kształtowania 
społecznego poparcia dla proekologicznych przedsięwzięć Samorządu Ełku oraz budowanie obrazu 
miasta jako wzorcowego ośrodka rozwoju zrównoważonego.

10. Współpraca w obszarze zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej z placówkami 

oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną i regionalną,

Do zadań Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku należy w szczególności:

1. Rozwijanie zainteresowań mieszkańców zagadnieniami ochrony środowiska, ekologii oraz 

pogłębiania i poszerzania wiedzy z dziedziny zrównoważonego rozwoju zgodnie 

z Narodową Strategią Zrównoważonego Rozwoju;

7. Prowadzenie działalności w zakresie organizacji konferencji, szkoleń, warsztatów, 

seminariów,

3. Rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku,

13. Promocja Miasta Ełku jako ośrodka zrównoważonego rozwoju.

5. Organizowanie festynów, przeglądów, wystaw i konkursów,

12. Wspieranie i promowanie inicjatyw samorządu lokalnego i podległych mu instytucji 

zmierzających do podniesienia jakości środowiska i życia mieszkańców,

8. Prowadzenie ogrodu botanicznego na terenie działań Centrum Edukacji Ekologicznej 

w Ełku,

4. Organizowanie wypoczynku i rekreacji,
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Nazwa placówki  

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sikorskiego w Ełku 

Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Rataja w Ełku 

Przedszkole nr 1 Ekoludki 
 

Miejskie Przedszkole Perełka w Ełku 
 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku
 

Szkoła Podstawowa im. Marii konopnickiej w Kalinowie 
 

Bursa Szkolna w Ełku 

 

Miejskie Przedszkole „Słoneczka Ósemka”

  

w Ełku
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01.01-31.12.2021  Marsze  Nordic Walking  

05.03.2021  Relacja z podróży –  Wyprawa w Słowackie 
Tatry  

Kwiecień  Indywidualna  wędrówka  piesza  przez 
 

lasy i 
łąki pomiędzy miejscowościami Ruska Wieś 
i  Zdedy  

Kwiecień  Indywidualna  wędrówka piesza  po po lesie 
Mleczno  

Maj  Indywidualna wędrówka  piesza  do 
Grodziska  Jaćwieskiego  we wsi Rogale 
oraz bezdroża  w okolicach wsi  

Maj  Indywidualna  wędrówka  piesza  po  

miejscach  związanych  z II Wojną Światową 
-  Węzeł obronny Prostki  

16.05.2021  Lokalny rajd rowerowy  
03.05.2021  Wędrówka piesza po bezdrożach  

16.05.2021  Lokalny rajd rowerowy  
30.05.2021  Rowerem i pieszo przez Wigierski Park 

Narodowy  
05.06.2021  Spływ kajakowy  
06.05.2021  Rajd rowerowy „Z wizytą u sąsiadów”  

13.06.2021  Rowerem i pieszo przez Białowieski Park 
Narodowy  

25.06.2021  Rowerem i pieszo przez Suwalski Park 
Krajobrazowy  

27.06.2021  Spływ kajakowy „Jezioro Zdedy-Rożyńsk”  

11.07.2021  Spływ kajakowy Młynówką  
01.08.2021  Wszystkie drogi prowadzą do... Wędrówka 

po bezdrożach  
07.08.2021  Wieczorny marsz wiewiórczą ścieżką  

08.08.2021  Rajd rowerowy Rajgród -
 

Ełk

12.08.2021  Noc spadających gwiazd
 

22.08.2021  Rajd rowerowy szlakiem fortyfikacji
mazurskich  

28.08.2021  Rodzinny wyjazd do Ziołowego Zakątka

29.08.2021  Lokalny rajd rowerowy
 

30.08.2021  Rowerem przez Wielkie Jeziora Mazurskie

05.09.2021  Spływ kajakowy "Powrót do przeszłości 2"

11.09.2021  Wędrówka piesza "Wokół Jeziora Sawinda 
Wielka"  

12.09.2021  Rajd rowerowy trasą Green Velo + Dolina 
Rospudy  

16-22.09.2021  Europejski Tydzień Zrównoważonego
Transportu  

26.09.2021  Rowerem i pieszo na kolej
 

10.10.2021  Statkiem po trawie  
17.10.2021  Relacja z podróży  
24.10.2021  Rajd rowerowy Puszczą Borecką z piramidą 

w tle  
23.10.2021  Pieszo przez Biebrzański Park Narodowy

7.11.2021  Wędrówka piesza po bezdrożach „Wyprawa 
w góry”  

11.11.2021  VI Marsz Niepodległości 
 05.12.2021  Mazurskie Mikołajki Nordic Walking

10.12.2021  Relacja z podróży  
12.12.2021  Wędrówka po bezdrożach

 26.12.2021  Bożonarodzeniowy spływ kajakowy 

31.12.2021
 

Sylwestrowy marsz Nordic Walking
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Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
19-300 Ełk, ul. Parkowa 12  

tel./fax: 87 610 16 24
biuro@cee.elk.pl

www.cee.elk.pl
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