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Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne

 

12. Wspieranie i promowanie inicjatyw samorządu lokalnego i podległych mu instytucji 
         zmierzających do podniesienia jakości środowiska i życia mieszkańców.

10. Współpraca w obszarze zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej z placówkami 
       oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną i regionalną.
11. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządności.

3.     Rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku.

Do zadań Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku należy w szczególności:

2.     Rozwijanie zainteresowań do uprawiania krajoznawstwa i turystyki.

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.

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.

5.     Organizowanie festynów, przeglądów, wystaw i konkursów.

8.  Prowadzenie ogrodu botanicznego na terenie działań Centrum Edukacji Ekologicznej 
        w Ełku,
9.    Organizowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży.

6.     Współdziałanie z organizatorami wypoczynku letniego dzieci i młodzieży,

4.     Organizowanie wypoczynku i rekreacji.

13.  Promocja Miasta Ełku jako ośrodka zrównoważonego rozwoju.

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.
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Nazwa placówki

Miejskie Przedszkole „Ekoludki” w Ełku

Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku

Bursa Szkolna w Ełku

Zespół Szkół nr 6 im. Maciej Rataja w Ełku

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kalinowie
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23.01.2022

24.01-31.12

05.02.2022

06.02.2022

13.02.2022

20.03.2022

27.03.2022

02.04.2022

24.04.2022

08.05.2022

15.05.2022

22.05.2022

28.05.2022

29.05.2022

05.06.2022

12.06.2022

18.06.2022

24.06.2022

Wędrówka piesza po bezdrożach

Marsz Nordic Walking – rekreacja 
w zgodzie z naturą

Nordic Walking wokół Jeziora 
Straduńskiego

Wędrówka piesza po bezdrożach 
„do Królowej Boru Ełckiego”

Wyprawa do Króla Biebrzy

Wędrówka piesza po bezdrożach  
do pomnika Barabasza

Wyjazd do Biebrzańskiego Parku 
Narodowego - Biebrzańskie Bagna

Wędrówka piesza po bezdrożach

Rowerem I pieszo przez Suwalski 
Park Krajobrazowy

Wędrówka Nordic Walking po 
polskim biegunie zimna

Lokalny rajd rowerowy

Rejs statkiem Elbląg- Buczyniec

Rowerem przez Wielkie 
Jeziora Mazurskie

Rowerem do Pałacu Paca

Wędrówka piesza po bezdrożach

Nocny świętojański spływ kajakowy

Wędrówka piesza po bezdrożach

Rowerem I pieszo przez Wigierski 
Park Narodowy

26.06.2022

10.07.2022

17.07.2022

24.07.2022

07.08.2022

13.08.2022

14.08.2022

04.09.2022

10.09.2022

18.09.2022

25.09.2022

02.10.2022

16.10.2022

23.10.2022

11.11.2022

13.11.2022

26.12.2022

31.12.2022

Rowerem I pieszo przez Park 
Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Rowerem przez Podlasie

Spływ kajakowy Polom-Straduny

Wyjazd do Ziołowego Zakątka 

Rowerem przez Wielkie 
Jeziora Mazurskie

Noc spadających gwiazd

Marsz po bezdrożach- Rospudą 
na piechotę

Szlakiem tatarskim

Nocna audiencja i królowej,  
wędrówka piesza po bezdrożach

Szlakiem otwartych okiennic

Rowerem I pieszo na kolej

Rajd rowerowy 10 jezior

Spływ kajakowy Czarną Hańczą

Szlakiem ginących zawodów

VII Marsz Niepodległości

Pieszo przez Biebrzański 
Park Narodowy

Bożonarodzeniowy Spływ Kajakowy 

VII Sylwestrowy Marsz 
Nordic Walking
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15.01.2022

05.02.2022

24.02.2022

12.03.2022

19.03.2022

23.04.2022

30.04.2022

14.05.2022

28.05.2022

16.07.2022

06.08.2022

01.10.2022

17.10.2022

12.11.2022

17.12.2022

XVII Liczenie ptaków wodnych zimujących w Ełku

XVII Zimowe Ełckie Ptakoliczenie

Spotkanie z Krzysztofem Pawlukojciem 
"Przypadki i przygody średniej jakości miłośnika ptaków w średnim wieku"

Przedwiosenny spacer ornitologiczny

Obserwacje ptaków wokół Jeziora Selmęt Wielki

Wyjazd na obserwacje ptaków

Rejsy przyrodniczy katamaranem - obserwacje ptaków

Objazdowe obserwacje ptaków

Wyjazd na wieczorne obserwacje ptaków

Lipcowe obserwacje ptaków

Pożegnanie z jerzykami - spacer ornitologiczny

Wyjazd na obserwacje ptaków

Mandarynka w Polsce - spotkanie z Fatimą Hayatli

Jesienny spacer ornitologiczny

Przedświąteczny spacer ornitologiczny
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15.01.2022

16.01.2022

03.02.2022

12.02.2022

19.02.2022

03.03.2022

08.03.2022

17.03.2022

26.03.2022

07.05.2022

21.05.2022

28.05.2022

09.06.2022

09.07.2022

14.07.2022

23.07.2022

06.08.2022

18.08.2022

25.08.2022

17.09.2022

24.09.2022

24.09.2022

15.10.2022

16.10.2022

05.11.2022

03.12.2022

Warsztaty mydlarskie

Spacer botaniczny

Polskie rośliny iglaste w kuchni i kosmetyce

Walentynkowe warsztaty kosmetyczne

Warsztaty mydlarskie

Od kociołka do laboratorium

Warsztaty kosmetyczne "Dzień Kobiet"

Tworzenie domowej ziołowej apteczki

Mydło z trawą cytrynową

Spacer Botaniczny

Warsztaty kulinarne bukiet na talerzu

Warsztaty mydlarskie - lawendowe mydło

Tworzenie kadzideł

Spacer zielarski - wakacyjna ziołowa apteczka

Tworzenie kadzideł cz. II

Warsztaty mydlarskie

Spacer botaniczny

Tworzenie kadzideł cz. III

Warsztaty mydlarskie

Warsztaty z gotowania

Warsztaty mydlarskie

Warsztaty mydlarskie

Warsztaty mydlarskie - mydło kasztanowe

Jesienny Spacer Zielarski

Warsztaty mydlarskie - mydło piernikowe

Warsztaty mydlarskie - mydło z mlekiem i miodem
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

2.01-22.12.2022

2.01-31.12.2022

15.01.2022

15.01.2022

16.01.2022

24.01- 04.02.2022

01.02.2022

03.02.2022

05.02.2022

05.02.2022

10.02.2022

12.02.2022

14.02.2022

19.02.2022

24.02.2022

03.03.2022

04.03.2022

08.03.2022

12.03.2022

17.03.2022

19.03.2022

22.03.2022

26.03.2022

27.03.2022

02.04.2022

05.04.2022

07.04.2022

19- 22.04.2022

19- 24.04.2022

21.04.2022

21.04.2022

22.04.2022

23.04.2022

24.04.2022

30.04.2022

07.05.2022

08.05.2022

11.05.2022

14.05.2022

21.05.2022

22.05.2022

22.05.2022

28.05.2022

28.05.2022

28.05.2022

29.05.2022

30.05.2022

05.06.2022

09.06.2022

12.06.2022

18.06.2022

24.06.2022

26.06.2022

04- 29.07.2022

09.07.2022

10.07.2022

14.07.2022

16.07.2022

Zajęcia edukacyjne

Marsze Nordic Walking (24 marsze)

XVII Liczenie ptaków wodnych zimujących w Ełku

Warsztaty mydlarskie

Spacer botaniczny

Półkolonie w CEE

Budki lęgowe

Polskie rośliny iglaste w kuchni i kosmetyce

XVII Zimowe Ełckie Ptakoliczenie

Marsz Nordic Walking wokół Jeziora Straduńskiego

Spotkanie z dr Michałem Skierczyńskim pt. " Jak podglądać? Czyli o etyce w obserwowaniu przyrody. "

Walentynkowe warsztaty kosmetyczne

Eko walentynki – zbiórka elektroodpadów

Warsztaty mydlarskie

Spotkanie z Krzysztofem Pawlukojciem "Przygody średniej jakości miłośnika ptaków w średnim wieku"

Od kociołka do laboratorium

Spotkanie z Adamem Zbyrytem "Jak sztuczne bariery wpływają na życie zwierząt?"

Warsztaty kosmetyczne "Dzień Kobiet"

Przedwiosenny spacer ornitologiczny

Tworzenie domowej ziołowej apteczki

Obserwacje ptaków wokół Jeziora Selmęt Wielki

Quiz online z okazji Światowego Dnia Wody

Mydło z trawą cytrynową - warsztaty

Wyjazd do Biebrzańskiego Parku Narodowego

Wędrówka piesza po bezdrożach

Eko moda - warsztaty kreatywności

Spotkanie z Adamem Zbyrytem "Trucie zwierząt - środki, skala i motywacje

Akcja "Drzewko za reklamówkę śmieci"

Ełckie Dni Ziemi

Wiosenne Sprzątanie Świata 2022

Quiz z okazji Dnia Ziemi

Historia Dni Ziemi - spotkanie z Dariuszem Morsztynem

Wyjazd na obserwacje ptaków

Rowerem i pieszo przez Suwalski Park Krajobrazowy

Rejsy przyrodniczy katamaranem - obserwacje ptaków

Spacer Botaniczny

Wędrówka piesza po bezdrożach obrzeżami miasta

Wykład " Jerzy Andrzej Helwing - biografia w praktyce"

Objazdowe obserwacje ptaków

Warsztaty kulinarne – bukiet na talerzu

Wędrówka Nordic Walking po „polskim biegunie zimna”

Rośliny inwazyjne - spotkanie w CEE

Lokalny rajd rowerowy

Warsztaty mydlarskie - lawendowe mydło

Wyjazd na wieczorne obserwacje ptaków

Statkiem po trawie Elbląg - Buczyniec

Spotkanie z Łukaszem Toczyłowskim "Pentowo - VII Europejska Wieś Bociania"

Rowerem przez Wielkie Jeziora Mazurskie

Tworzenie kadzideł

Rowerem do Pałacu Paca

Welcome to the jungle - wędrówka piesza po bezdrożach

Nocny Świętojański Spływ Kajakowy

Rowerem i pieszo przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Ekowakacje

Spacer zielarski - wakacyjna ziołowa apteczka

Rowerem przez Podlasie

Tworzenie kadzideł cz. II

Lipcowe obserwacje ptaków
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64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

17.07.2022

23.07.2022

24.07.2022

26.07.2022

06.08.2022

06.08.2022

07.08.2022

13.08.2022

14.08.2022

14.08.2022

18.08.2022

25.08.2022

04.09.2022

10.09.2022

16- 22.09.2022

17.09.2022

18.09.2022

19.09.2022

22.09.2022

24.09.2022

25.09.2022

25.09.2022

30.09.2022

01.10.2022

02.10.2022

05- 31.10.2022

09.09- 30.09.2022

15.10.2022

16.10.2022

16.10.2022

17.10.2022

23.10.2022

26.10-14.11.2022

05.11.2022

11.11.2022

12.11.2022

13.11.2022

17.11.2022

24.11- 15.12.2022

03.12.2022

08.12.2022

17.12.2022

26.12.2022

31.12.2022

Spływ Kajakowy - Połom - Straduny

Warsztaty mydlarskie

Rodzinny wyjazd do Ziołowego Zakątka

Nie tylko czarne i czerwone, czyli zaskakująca różnorodność polskich mrówek

Spacer botaniczny

Pożegnanie z jerzykami - spacer ornitologiczny

Rowerem przez Wielkie Jeziora Mazurskie

Noc "spadających gwiazd" - piesza wyprawa poza miasto, połączona z obserwacją roju Perseidów

Survivalowy spływ kajakowy

Marsz po bezdrożach – „Rospudą na piechotę”

Tworzenie kadzideł cz. III

Warsztaty mydlarskie

Tatarskim Szlakiem 

Nocna Audiencja u Królowej Boru Ełckiego

Europejski Tydzień Mobilności 2022r.

Warsztaty z gotowania

Szlakiem Otwartych Okiennic - wyjazd pieszo-rowerowy

Sprzątanie świata

Turniej Rowerowy w ramach ETZT

Warsztaty mydlarskie

Rowerem i pieszo na Kolej

Dziwny świat porostów - spotkanie z prof. dr hab. Wiesławem Fałtynowiczem

Spotkanie z Adamem Zbyrytem - "Kot domowy"

Wyjazd na obserwacje ptaków

Rajd rowerowy 10 jezior

Zbiórka karmy i zajęcia edukacyjne w ramach obchodów Światowego Dnia Zwierząt

Konkurs Małych Grantów 

Warsztaty mydlarskie - mydło kasztanowe

Spływ kajakowy - Czarna Hańcza

Jesienny Spacer Zielarski

Mandarynka w Polsce - spotkanie z Fatimą Hayatli

Szlakiem ginących zawodów

Konkurs plastyczny "Wiem jak segregować"

Warsztaty mydlarskie - mydło piernikowe

VII Marsz Niepodległości "Niepodległa do hymnu!"

Jesienny spacer ornitologiczny

Pieszo przez Biebrzański Park Narodowy

Warsztaty ekologiczne - WOSKOWIJKI

Bożonarodzeniowa Eko kartka - konkurs

Warsztaty mydlarskie - mydło z mlekiem i miodem

Warsztaty Zero Waste

Przedświąteczny spacer ornitologiczny

45 Bożonarodzeniowy Spływ Kajakowy - ku Pamięci dr Jana Olejnika

VII Sylwestrowy Marsz Nordic Walking



 
 

 
 
          

 




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


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32

