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STOWARZYSZENIE
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ W PŁOCKU

Sprawozdanie
merytoryczne za rok 2009
Stowarzyszenie Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej w Płocku
ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock
tel. 024 268 37 74, fax 024 268 37 74
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Autorzy „Sprawozdania”
Janina Kawałczewska - Wiceprezes Zarządu
Iwona Marczak – Dyrektor Biura RCEE
Lilianna Karol – Głowna księgowa, członek Zarządu

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
I. Informacje rejestrowe i teleadresowe:
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
Adres siedziby: ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock
Telefony: 024 268 37 74, 606 330 733
Faks: 024 268 37 74

Data rejestracji:
19.12.1996 r. Sąd Wojewódzki w Płocku, Wydział I Cywilny, Dział A – rejestracja
stowarzyszenia
19.12.2002 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XXI Wydział
Gospodarczy KRS – rejestr stowarzyszeń

Nr KRS 0000143281
Nr Regon 610321999
NIP 774-19-77-134
Zarząd Stowarzyszenia:
Ludwik Jan Ryncarz – Prezes Zarządu
Janina Kawałczewska – Wiceprezes Zarządu
Lilianna Karol – Członek Zarządu
Beata Lenc - Macierewicz – Członek Zarządu
Tadeusz Harabasz – Członek Zarządu
Raniszewska Dorota – Członek Zarządu
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II. Misja i cele statutowe:
1. Misją stowarzyszenia jest dążenie do stanu, w którym wszyscy będą świadomi zjawisk
i problemów ekologicznych, posiadać będą wiedzę, umiejętności, motywację i chęci
niezbędne do indywidualnej działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i wsi.
2. Cele statutowe stowarzyszenia:
1) inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji ekologicznej oraz podejmowanie
różnorodnych działań zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej
społeczeństwa.
2) ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń
i promowanie odnawialnych źródeł energii a także czynną ochronę przyrody,
3) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: filantropii, kultury fizycznej i sportu,
ochrony zabytków, rozwoju gospodarczego, działalności kulturalnej i oświatowej,
4) promowanie zrównoważonego rozwoju,
5) ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa
miast, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
6) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między
społeczeństwami,
7) promocja i rozwój wolontariatu,
8) rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń,
wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub
służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych,
9) ochrona i promocja zdrowia, opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,
10) badania naukowe,
11) wspieranie organizacyjne, techniczne, szkoleniowe, finansowe i rzeczowe osób
fizycznych i prawnych, w tym organizacji pozarządowych w zakresach objętych celami
stowarzyszenia.
Sposoby realizacji celów:
1) prowadzenie działalności dydaktyczno-oświatowej, propagandowej, wychowawczej na
wszystkich poziomach kształcenia oraz w zakresie obejmującym szkolenia nauczycieli,
przedstawicieli administracji publicznej itp.,
2) aktywne przeciwdziałanie negatywnym wpływom na środowisko z wykorzystaniem
aktywizowania społeczności lokalnych i współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za
ochronę środowiska,
3) informowanie społeczeństwa o zagrożeniach i stanie środowiska,
4) organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów terenowych, szkoleń, kursów,
konkursów, happeningów itp. służących podnoszeniu poziomu wiedzy o środowisku,
5) rozszerzanie grona aktywnych edukatorów propagujących idee zrównoważonego rozwoju,
6) gromadzenie materiałów propagandowych, programów, podręczników dotyczących ochrony
środowiska i rozwoju zrównoważonego oraz prowadzenie biblioteki,
7) gromadzenie i rozdzielanie funduszy na realizację celów statutowych,
8) prowadzenie działalności wydawniczej,
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W roku 2009, 17-tym roku funkcjonowania – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w
Płocku prowadziło swoją działalność statutową na rzecz podnoszenia poziomu świadomości
ekologicznej społeczeństwa poprzez:
- organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, konkurs ów, plenerów
artystyczno-przyrodniczych,
- zajęcia stacjonarne i terenowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- inicjowanie budowy urządzeń ochrony środowiska, w tym zwłaszcza odnawialnych źródeł
energii, gospodarki odpadami, oczyszczalni ścieków,
- działalność filantropijną w ramach Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”,
- prowadzenie biblioteki,
- wydawanie materiałów edukacyjnych.
Regionalne Centrum realizowało programy edukacyjne służące głównie wdrażaniu
zrównoważonego rozwoju. Zadania wynikały z następujących dokumentów: Agendy XXI,
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej, Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia 2007-2013, Polityki ekologicznej państwa Strategii Edukacji Ekologicznej: Przez
edukację dla zrównoważonego rozwoju, Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej, strategii
Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, Programu
ochrony środowiska woj. mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do
2014r. oraz programów ochrony środowiska powiatów i gmin oraz strategii działań RCEE w
Płocku do 2010 roku.
Naszymi beneficjentami byli:
- dzieci i młodzież,
- nauczyciele,
- dyrektorzy szkół, miejskich i gminnych ośrodków kultury,
- przedstawiciele administracji publicznej (urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędu
marszałkowskiego, parków krajobrazowych, inspekcji ochrony środowiska, regionalnej dyrekcji
ochrony środowiska),
- radni gmin, powiatów,
- sołtysi,
- przedstawiciele organizacji pozarządowych (kół gospodyń wiejskich, straży pożarnych, LOP),
- Zielona Szkoła w Sendeniu i Goreniu,
- przedsiębiorcy.

III. W roku 2009 zrealizowaliśmy następujące projekty:
III. 1. Projekt pn. „Płocka akademia ekologii dla rozwoju zrównoważonego
Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej” - umowa dotacji nr 330/2008/Wn-50/EEEE/D.
Okres realizacji: wrzesień 2008 – sierpień 2009 r.
Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.

4

5

Początek realizacji projektu przypadł na IX-XII 2008 r. i był finansowany ze
środków NFOŚiGW w Warszawie. O stycznia 2009 roku pozyskano
dofinansowanie z innych źródeł:
- Samorządu Województwa Mazowieckiego,
- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu FIO,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- Gminy Miasto Płock.
Działania realizowane w ramach projektu (przedstawiamy całość projektu, także część
realizowaną w 2008 roku):

III.1.1. KONFERENCJE
I Konferencja nt. „Rozwój zrównoważony - główny cel naszych działań w
pierwszej dekadzie XXI wieku”.
Realizacja:
Termin: 22/10/2008 r
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie
Liczba uczestników: 125 osób.

Konferencja była inauguracją projektu:
„Płocka akademia ekologii dla rozwoju zrównoważonego Mazowsza,
Kujaw i Ziemi Łódzkiej”,
oraz podsumowaniem projektów realizowanych w 2008 roku:
„Płocka akademia ekologii uczy segregować odpady i chronić środowisko przyrodnicze”
finansowanego przez Unię Europejską z budżetu Programu Środki Przejściowe 2005
„Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań
monitorujących organizacji pozarządowych”,
„Szkoła Liderów – aktywna edukacja stacjonarna i terenowa na rzecz młodzieży”
„Ku zrównoważonemu rozwojowi gmin województwa mazowieckiego – szkolenia i
warsztaty dla urzędów gmin” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Cele konferencji:
- promocja projektu, przedstawienie zadań projektu,
- poznanie przez uczestników istoty zrównoważonego rozwoju,
- prezentacja działań w obszarze Polski Centralnej na rzecz gospodarki odpadami, w tym
odpadami niebezpiecznymi.

II KONFERENCJA pn. „Przez edukację dla zrównoważonego rozwoju
Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej”.
Termin: 20 – 21 /11/2008 r
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy PTSM Mazowsze w Soczewce.
Liczba uczestników: 112 osób.

Cele konferencji:
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1.
Zapoznanie nauczycieli z zadaniami edukacji dla zrównoważonego rozwoju wynikającymi
z dokumentów ONZ, w tym Dekady Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonej
przez UNESCO oraz konferencji stron Konwencji o Różnorodności Biologicznej.
2.
Aktualizacja i rozszerzenie wiedzy, nowatorskich form i metod pracy nauczycieli w zakresie
edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.
3.
Wymiana doświadczeń nauczycieli, trenerów ośrodków edukacji ekologicznej, organizacji
pozarządowych w zakresie edukacji na rzecz rozwoju zrównoważonego uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i lokalnych środowisk.
4.
Prezentacja możliwości korzystania z programów, materiałów edukacyjnych, którymi
dysponują ośrodki edukacji ekologicznej, wydawnictwa, organizacje pozarządowe.

III. KONFERENCJA z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi pn. „Chrońmy
klimat Ziemi”.
Termin: 29/04/2009 r
Miejsce: RCEE w Płocku.
Liczba uczestników: 59 osób.

Tematyka konferencji:
- Zadania dla mieszkańców, firm i instytucji w zakresie ochrony klimatu w aspekcie ustaleń
konferencji klimatycznej w Poznaniu - dr Witold Lenart, UW.
- Wdrażanie pakietu energetyczno - klimatycznego w przedsiębiorstwach w aspekcie
konferencji klimatycznej w Poznaniu - Waldemar Tuszewicki, Płock.
- Odnawialne źródła energii a ochrona przyrody - Janina Kawałczewska, RCEE w Płocku.
- Jak wykorzystać fundusze UE do działań na rzecz ochrony klimatu - przedstawiciel
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Oddział Terenowy w Płocku.
- Gospodarowanie odpadami na przykładzie działań Firmy „EKO - MAZ” Sp. z o.o. - Jan
Bernatowicz, „EKO - MAZ” Sp. z o.o. w Płocku.
- Recykling opakowań z tworzyw sztucznych - Jerzy Żelaziński, Płock.
- Działania Orlen Eko Sp. z o.o. na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami - Adam
Stachowicz Prezes Orlen Eko Sp. z o.o. w Płocku.

III.1.2. WARSZTATY
I Warsztaty nt. „Przez edukację dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza,
Kujaw i Ziemi Łódzkiej”- „Doświadczenia szkół, ośrodków edukacji
ekologicznej, organizacji pozarządowych w zakresie edukacji na rzecz rozwoju
zrównoważonego uczniów szkół ponadgimnazjalnych i lokalnych środowisk”
Termin: 21 /11/2008 r
Miejsce warsztatów:
Muzeum Mazowieckie w Płocku,
Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki „Zielona Szkoła” w Sendeniu,
Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Łącku,
Zespół Szkół L. Bergerowej w Płocku.
Liczba uczestników: 112 osób
Cele:
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wymiana doświadczeń nauczycieli, trenerów edukacji ekologicznej, organizacji
pozarządowych w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i lokalnych środowisk.

II Warsztaty pn. „Oszczędzając energię, racjonalnie gospodarując
odpadami, chrońmy klimat Ziemi”.
Cel: zapoznanie społeczeństwa z działania na rzecz ochrony klimatu.
Od połowy kwietnia do końca maja, zaplanowano i zrealizowano mnóstwo przedsięwzięć, które
mogli zaszczycić swoją obecnością mieszkańcy Płocka, Kutna i Włocławka.
Regionalne Centrum od początku swojej działalności koordynuje działania związane z obchodami
Międzynarodowego Dnia Ziemi na terenie Ziemi Płockiej. Tak też było w tym roku, z tą różnica,
że do współpracy zaprosiliśmy partnerów z terenu województw: kujawsko-pomorskiego i
łódzkiego.

Miejsce realizacji: Płock
Termin: 29. 04.2009 r.
Czas realizacji: 10.00 – 15.00.
Miejsce: Plac Starego Rynku
Liczba uczestników: 700 osób

Miejsce realizacji: Włocławek
Termin: 30.04.2009 r.
Czas trwania: 9.00 – 14.00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku.
Liczba uczestników: 650

Miejsce realizacji: Kutno
Termin: 04.06.2009 r.
Czas trwania: 9.00 – 14.00
Miejsce: - Kutno – Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie
Liczba uczestników bezpośrednich: 660 osób.

Program:
Program
1. Powitanie uczestników festynu przez organizatorów:
Janina Kawałczewska - Wiceprezes RCEE w Płocku.
Grażyna Rutkowska - Dyrektor Gimnazjum Nr 6 w Płocku
Iwona Marczak – koordynator projektu Obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 2009.
Na placu prezentowały się szkoły oraz organizacje ekologiczne.
1. Prezentacja działalności:
RCEE w Płocku,
Zielonej Szkoły w Sendeniu,
Stowarzyszenia Ekologiczno- Kulturalnego „Ziarno” w Grzybowie - gm. Słubice,
Stowarzyszenia Grupa Odnowy Wsi - Nasze Ostrowy - gm. Gozdowo,
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Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w Łącku
2. Wystawa i prezentacja działalności szkół:
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku -Wystawa i prezentacja haseł „Klimat
w niebezpieczeństwie.
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Płocku – prezentacja działalności oraz stoiska ze
swojskim jadłem - chleb, smalec, ogórek.
Gimnazjum Nr 6 w Płocku realizujące projekt pn. „I co dalej z klimatem?!” prowadziło
w trakcie warsztatów plenerowych ankietę nt. postawa społeczeństwa wobec ochrony
klimatu.
Gimnazjum Nr 1 w Płocku – prezentacja na Placu Starego Rynku gry edukacyjnej
o odpadach pn. „Dbamy o środowisko”.
3. Wystawa małego ogrodu zoologicznego, zwierzęta chronione - Miejski Ogród Zoologiczny
w Płocku.
4. Zbiórka elektrośmieci w zamian za torbę ekologiczną prowadzoną przez Firmę REMONDIS
Sp. z o.o.. Oddział Płock (Samochód ustawiony na Placu Starego Rynku).
5. Prezentacja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzona przez Maltańską Służbę
Medyczną w Płocku.
6. Konkursy: wiedzy, plastyczne o tematyce odpadowej i ochrony klimatu.
7. Warsztaty nt.
- Gospodarujemy odpadami.
- Coraz cieplej na Ziemi.
8. Badanie świadomości ekologicznej społeczeństwa Regionu Płockiego
9. Inscenizacje, happeningi, prezentacje dzieci i młodzieży płockich przedszkoli i szkół.
10. Zabezpieczenie oraz pomoc były prowadzone przez:
- Zakład Karny w Płocku,
- Straż Miejska w Płocku,
- Komendę Miejską Policji w Płocku.
Jednocześnie na scenie odbywały się występy uczestników konkursu grantowego:
1. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Płocku prezentował projekt pn. „Oglądaj świat w nowym
świetle”
W ramach projektu zaprezentowana była:
Inscenizacja pn. Ekologiczne zagrożenia środowiska.
2. Prezentacja przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku projekt pn. „ Wiesz … róża …
jestem za nią odpowiedzialny. Wiesz … ziemia … jestem za nią odpowiedzialny”.
W ramach projektu zaprezentowano;
Pokaz mody ekologicznej - 10 min.
W trakcie szkoła na Palcu Starego Rynku prowadziła konkurs plastyczny dla przedszkolaków
pod hasłem: „Ziemia w niebezpieczeństwie”.
3. Miejskie Przedszkole Nr 4 w Płocku zaprezentowało projekt pn. „Jaś i Małgosia strażnikami
przyrody”.
W ramach projektu zaprezentowano;
Występy artystyczne wraz z pokazem prac dzieci podczas obchodów Dnia Ziemi - 20 min
Wiersz „Ziemia”.
Piosenka „Moja Planeta”.
Inscenizacja „Zielony Kapturek”.
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Piosenka „Pokolenie nowe”.
Stoisko na Rynku Starego Miasta.
4. Miejskie Przedszkole Nr 37 w Płocku zaprezentowało projekt: „Nasza planeta Ziemia –
czysta i bezpieczna”.
W ramach projektu zaprezentowano inscenizację pt. „Ziemia oczekuje pomocy” 5-6 latki
5. Szkoła Podstawowa Nr 17 w Płocku prezentowała projekt pn. „Klimatowi podaj rękę”.
W ramach projektu zaprezentowano;
Występy Zespołu Tanecznego „Pląs” pani A. Siejcy z układem Koty – 3 min.
6. Występy Zespołu Tanecznego „Ogniki” pani Izabeli Zarychty z układem Laleczki – 3 min.
Zespół Szkół nr 3 w Płocku zaprezentowało projekt pn. „Ekologiczny Dom”
W ramach projektu zaprezentowano polsko- angielskie przedstawienie promujące ideę
oszczędzania energii pn. Ekologiczny Dom.
Miejskie Przedszkole Nr 13 w Płocku prezentowało projekt pn. „Przedszkolak duży i mały,
chroni klimat oszczędzając energię i segregując odpady”
W ramach projektu zaprezentowano;
Przedstawienie o tematyce ekologicznej pn. „Rady na odpady”
7. Prezentacja przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku projektu
pn. „ Wiesz … róża … jestem za nią odpowiedzialny. Wiesz … ziemia … jestem za nią
odpowiedzialny”.
W ramach projektu zaprezentowano:
I- Konkursy prowadzone ze sceny z podstaw wiedzy ekologicznej – 15 min
II- Występ grupy gimnastyczno-tanecznej „Trzymaj formę”
8. Miejskie Przedszkole Nr 35 w Płocku przedstawiło projekt pn. „Segregując odpady, chronimy
Ziemię”.
W ramach projektu zaprezentowano;
Teatrzyk ekologiczny przygotowany przez przedszkolne koło LOP „Leśne duszki”
Piosenki: „Chcemy być” oraz „Segreguj odpady” - 6 min.

III warsztaty
Warsztat przyrodniczy - „Z Wisłą – nasza przyszłość”.
Termin warsztatów:
- 8, 9 czerwca 2009 r, w godzinach 9.00 – 15.00
- 20 lipca 2009 r, w godzinach 9.00 – 15.00 (6 godzin – 4 trenerów na każdy warsztat/ praca w
dwóch grupach).
Miejsce organizacji warsztatów przyrodniczych: Wisła na odcinku Płock- Nowy Duninów –
Płock oraz teren Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego z uwzględnieniem
Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Nadleśnictwa Łąck.
Uczestnicy: młodzież ze szkół woj. kujawsko-pomorskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego.

Liczba uczestników: 436.
Cel zajęć:
obserwacja zjawisk przyrodniczych, krajobrazowych, działalności gospodarczych w Dolinie
Wisły, zagrożenia dla przyrody i wód Wisły,
udokumentowanie zjawisk przyrodniczych i krajobrazowych w Dolinie Wisły na odcinku
Płock – Nowy Duninów – Płock i GWPK - fotografowanie, filmowanie,
przygotowanie do konkursów.
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IV warsztaty
Warsztaty artystyczno – przyrodnicze w Sendeniu.
Termin: od 13 VII 2009 r. do 19 VII 2009 r.
Miejsce warsztatów: Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki, Zielona Szkoła w Sendeniu.
Uczestnicy: 31 osób - młodzież szkolna z terenu województw: mazowieckiego, łódzkiego oraz
kujawsko—pomorskiego.
Cel: połączenie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z poznaniem środowiska naturalnego i
aktywnym działaniem na rzecz jego ochrony.
Zwrócenie uwagi na organizację:
1. Zajęć przyrodniczych, turystycznych, fotograficznych, plastycznych, twórczości ludowej,
wyrobów ceramicznych, dot. Natury 2000, Doliny Środkowej Wisły, Gostynińsko –
Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.
2. Zajęć z zakresu komunikacji społecznej, sztuki mediacji, pracy zespołowej, pisania projektów i
zajęcia nt. rozwoju zrównoważonego własnych środowisk.
3. Zajęć sportowych, terenowych (ścieżki rowerowe).

V warsztat
Warsztaty pn. „Żegnamy lato, witamy szkołę,
o zrównoważonym rozwoju naszych Małych Ojczyzn”.

pamiętając

Termin: 31 sierpnia 2009r.
Miejsce: Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Zielona Szkoła w Sendeniu
Liczba uczestników: 205 osób.
Uczestnicy:
- przedstawiciele szkół, organizacji ekologicznych, centrów edukacji ekologicznej, uczestniczący
w projekcie „Płocka akademia ekologii dla rozwoju zrównoważonego Mazowsza, Kujaw i Ziemi
Łódzkiej”,
- przedstawiciele samorządów gmin, powiatów z województw: mazowieckiego, kujawskopomorskiego, łódzkiego,
- zaproszeni goście: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- laureaci konkursów fotograficznego i filmowego „Wisła – piękno, które trzeba chronić”.
Cele warsztatów było:
-prezentacja efektów projektu „Płocka akademia ekologii dla rozwoju zrównoważonego
Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej”, w tym warsztatów artystyczno-przyrodniczych,
-zachęcenie społeczeństwa do kontynuacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
w lokalnych środowiskach, w tym zwłaszcza organizacji lokalnych kampanii ”Wygraj
z azbestem”, koordynowanych przez RCEE w Płocku,
-podsumowanie konkursów ekologicznych: fotograficznego i filmowego.
Warsztatom towarzyszyła wystawa prezentująca efekty warsztatów artystyczno-przyrodniczych,
które odbyły się w Zielonej Szkole w Sendeniu w okresie 13-19 lipca 2009r.

III.1.3. Wystawy
Doposażenie i organizacja stałych wystaw i czasowych ekspozycji.
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I wystawa
Organizacja wystawy pn. „Leciutkie ocieplenie klimatu. Czyli klin klinem – na globalne
ocieplenie klimatu – ocieplajmy klimaty … wokół nas.
Termin: 21 XI 2008 – 31 I 2009 roku.
Miejsce: Ośrodek szkoleniowo- wypoczynkowy w Soczewce w dniach 20 i 21/11/2008 r.
Miejsce: siedziba RCEE w Płocku, ul. Stary Rynek 20.
Od 22/11/2008 do 31 stycznia 2009r. wystawę można było obejrzeć w siedzibie RCEE
w Płocku, ul. Stary Rynek 20.
Wystawa „Leciutkie ocieplenie klimatu” to fotograficzna przypowieść w 20 odsłonach
o urodzie Ziemi i sposobach jej ochrony w obliczu zmian klimatu, o ludziach w różnych
sytuacjach i na różnych kontynentach, o ich psach, kotach i oknach na świat oraz o tym, że lepiej
pięknie być niż dużo mieć.
Zdjęcia oraz opisy wystawy wykonane przez dr Annę Kalinowską oraz dr Janusza
Radziejowskiego, w różnych miejscach świata. Wystawę obejrzało około 2000 osób.

II wystawa
Wystawa podsumowująca projekt, od 31 sierpnia 2009 r do października
2009r.
Wystawa prezentująca prace warsztatowe prezentujące zrównoważony rozwój, powstałe podczas
warsztatów artystyczno-przyrodniczych.
- prace fotograficzne,
- prace plastyczne,
- prace dziennikarskie,
- prace konkursowe pn. Wisła, piękno, które trzeba chronić”.
Wystawę obejrzało około 1000 osób.

III.1.4. Konkursy
I Konkurs grantowy na organizację Międzynarodowego Dnia Ziemi pod
hasłem „Oszczędzając energię, racjonalnie gospodarując odpadami, chrońmy
klimat Ziemi”.
Termin: od marca 2009 do czerwca 2009 roku.
W ramach konkursu grantowego na organizację Międzynarodowego Dnia Ziemi przyznano
30 grantów, w tym:
10 grantów dla jednostek oświatowych miasta Włocławka,
8 grantów dla jednostek oświatowych miasta Kutna,
12 grantów dla jednostek oświatowych miasta Płocka.
Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się 16 kwietnia 2009r.
Dofinansowane wnioski charakteryzowały się różnorodnością podjętych działań. Poprzez
konkursy plastyczne, festiwale piosenki ekologicznej, opracowanie i druk ulotek tematycznych,
konkursy z wiedzy ekologicznej i quizy, wystawy prac plastycznych jak również debaty szkolne,
klasowe, wycieczki dydaktyczne, ankiety wśród lokalnej społeczności, scenki teatralne, pokazy
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mody ekologicznej - dzieci i młodzież z Terenu Miasta Płocka, Włocławka i Kutna obchodziła
Międzynarodowy Dzień Ziemi.

Projekty dofinansowane w
Międzynarodowego Dnia Ziemi.

konkursie

grantowym

na

organizację

MIASTO PŁOCK
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Płocku
Ul. Kossobudzkiego 12, 09-400 Płock
Tytuł projektu: „My dla klimatu – klimat dla nas”
Koordynator: Agnieszka Pepłowska, Katarzyna Gano.
2. Gimnazjum nr 6 im. Prof. Władysława Szafera
Ul. Jachowicza 20, 09-402 Płock
Tytuł projektu: „I co dalej z klimatem”
Koordynator: Małgorzata Banaszczak, Dorota Kociemska.
3. Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
Ul. I. Mościckiego 4, 09-400 Płock
Tytuł projektu: „Wiesz … róża … jestem za nią odpowiedzialny. Wiesz … ziemia … jestem za
nią odpowiedzialny”
Koordynator: Mirosława Niedzielska, Anna Krzywkowska
4. Miejskie Przedszkole Nr 4 w Płocku im. Jasia i Małgosi
09-400 Płock, Ul. Czwartaków 18b
Tytuł projektu: „Jaś i Małgosia strażnikami przyrody”
Koordynator: Anna Kierzkowska, Żaneta Siłkowska, Dorota Kolasińska
5. Miejskie przedszkole Nr 37 w Płocku
Ul. Hubalczyków 5, 09-409 Płock
Tytuł projektu: „Nasza planeta Ziemia – czysta i bezpieczna”
Koordynator: Katarzyna Kret, Beata Dobaczewska
6. Miejskie Przedszkole nr 35 w Płocku
Ul. F. Piaska 3, 09-407 Płock
Tytuł projektu: „Segregując odpady chronimy Ziemię”
Koordynator: Agnieszka Strześniewska, Bożena Jędrzejewska
7. Miejskie Przedszkole nr 13
ul. Kolejowa 6, 09-401 Płock
Tytuł projektu: „Przedszkolak duży i mały, chroni klimat oszczędzając energię i segregując
odpady”
Koordynator: Henryka Wiśniewska
8. Zespół Szkół Nr 3 w Płocku
ul. Łukasiewicza 11, 09-400 Płock
Tytuł projektu: „Ekologiczny Dom”
Koordynator: Małgorzata Pietrzak
9. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Płocku
ul. Gwardii Ludowej 7, 09-400 Płock
Tytuł projektu: „Oglądaj świat w nowym świetle”
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Koordynator: Małgorzata Malicka, Dariusz Szadkowski
10.
Szkoła Podstawowa nr 17 w Płocku
ul. Miodowa 13A, 09-400 Płock
Tytuł projektu: „Klimatowi podaj rękę”
Koordynator: Ewa Różańska, Anna Wiśniewska
11.
Liceum Ogólnokształcące SOP im. Księdza Poety Jana Twardowskiego w Płocku
Ul. Kazimierza Wielkiego 27, 09-400 Płock
Tytuł projektu: „Klimat Ziemi w potrzebie”
Koordynator: Maria Cylińska, Ewa Różańska
12.
Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku
Ul. Mikołaja Reja 4, 09-402 Płock
Tytuł projektu: „Moja Ziemia, mój świat – dbamy o klimat Ziemi”
Koordynator: Elżbieta Burzyńska, Anna Bornińska

MIASTO WŁOCŁAWEK
1. Przedszkole Samorządowe Nr 16 „Ekoludek”
Ul. Budowlanych 6a, 87-800 Włocławek
Tytuł projektu: „Segregując odpady, dbamy o środowisko”
Koordynator: Bożena Kowalska
2. II Liceum Ogólnokształcące we Włocławku
Ul. Urocza 3, 87-800 Włocławek
Tytuł projektu: „Postęp technologiczny w służbie Ziemi”
Koordynator: Wojciech Górecki
3. Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Wiejska 29, 87-800 Włocławek
Tytuł projektu: „Międzyszkolny Festiwal Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej ”
Koordynator: Ewa Wypiejewska
4. Szkoła Podstawowa nr 10 im. 2 Armii Wojska Polskiego
87-800 Włocławek, Ul. Starodębska 21
Tytuł projektu: „Jesteśmy częścią tej Ziemi”
Koordynator: Anna Zacharek, Beata Domańska, Anna Kwiatkowska, Iwona Składowska
5. Zespół Szkół nr 5 we Włocławku
Ul. Toruńska 77/83, 87-800 Włocławek
Tytuł projektu: „Oszczędzajmy energię, wykorzystując odpady – chrońmy klimat Ziemi”
Koordynator: Ewa Olejnik, Elżbieta Łuczak
6. Zespół Szkół Nr 3 we Włocławku
Ul. Nowomiejska 21, 87-800 Włocławek
Tytuł projektu: „Chronię klimat Ziemi, bo wiem, umiem i chcę”
Koordynator: Olga Kozakiewicz, Joanna Roemer, Magdalena Jakubowska
7. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika
Ul. Cyganka 6/10, 87-800 Włocławek
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Tytuł projektu: „Do, Re, mi, fa, so, la, Si, do dla klimatu”
Koordynator: Teresa Grzelak
8. Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Bulkowa 38/40, 87-800 Włocławek
Tytuł projektu: „Tropem odpadów. Problem zanieczyszczenia Włocławka odpadami
komunalnymi”
Koordynator: Mariola Krzeszewska
9. Zespół szkół Chemicznych we Włocławku
Ul. Bulwary J. Piłsudskiego 4, 87-800 Włocławek
Tytuł projektu: „Jak można chronić klimat Ziemi”
Koordynator: Dorota Szmajda, Joanna Kostrzewa.
10.
Gimnazjum nr 9 im. Oskara Kolberga
Ul. Wojska Polskiego 27, 87-800 Włocławek
Tytuł projektu: „Jestem – więc śmiecę”
Koordynator: Zofia Racław - Sobczak

MIASTO KUTNO
1. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wł. Jagiełły
ul. Jagiełły 6, 99-301 Kutno
Tytuł projektu: „Jak chronimy klimat Ziemi”
Koordynator: Alina Murzynowska, Beata Ostrowska, Ewa Wachowska
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Kanclerza Andrzeja Zamoyskiego 1, 99 - 302 Kutno
Tytuł projektu: W trosce o Ziemię – chrońmy jej klimat
Koordynator: Maria Grzelak, Joanna Traczyk
3. Szkoła Podstawowa nr 5 w Kutnie
ul. Konduktorska 13, 99-300 Kutno
Tytuł projektu: „Na ratunek Ziemi”
Koordynator: Edyta Rozpiórska
4. Przedszkole Miejskie nr 16 „Calineczka”
99-300 Kutno, ul .Wilcza.
Tytuł projektu:, „Co mogą robić małe dzieci, by nie rosła góra śmieci?
Koordynator: Teresa Jóźwiak
5. Przedszkole Miejskie Nr. 17 ,,Niezapominajka’‘
99-300 Kutno, ul. Wybickiego 1
Tytuł projektu: Ogród – ostoja przedszkolnej przyrody
Koordynator: Jolanta Siuda, Jolanta Zielińska.
6. Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 3 „Jarzębinka”
ul. Generała Bema 15, 99-300 Kutno
Tytuł projektu: Przedszkolaki w trosce o środowisko.
Koordynator: Katarzyna Kozłowska
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7. Miejskie Przedszkole nr 15
ul. Jagiełły 4a, 99-300 Kutno
Tytuł projektu: Coś dobrego dla naszej planety – mniej dymu, mniej zużytej energii”.
Koordynator: Małgorzata Zabłocka, Paulina Marciniak
8. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki
ul. Jana Pawła 2, 99-300 Kutno
Tytuł projektu: „Przyjaciel Ziemi”
Koordynator: Katarzyna Grunwald.

II i III KONKURS
Konkurs fotograficzny pt. „Wisła – piękno, które trzeba chronić”.
Konkurs filmowy pt. „Wisła – piękno, które trzeba chronić”.
Termin - od 22 października 2008 r. do 31 sierpnia 2009r.
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu
województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.
Przedmiot konkursu: album fotograficzny lub prezentacja multimedialna przedstawiająca Dolinę
Wisły na odcinku od Warszawy do Włocławka.
Cele konkursu
ukazanie piękna, walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych Doliny Wisły,
promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych Doliny Wisły,
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,
popularyzacja fotografowania, jako sposobu kształcenia wrażliwości estetycznej.
Przedmiotem konkursu były:
- zdjęcia zaprezentowane w formie albumu (I kategoria) lub prezentacji multimedialnej (II
kategoria) przedstawiające Dolinę Wisły na odcinku od Warszawy do Włocławka.
Uczestnikami były dzieci i młodzież reprezentujący szkoły podstawowe (I kategoria wiekowa),
gimnazjalne i ponadgimnazjalne (II kategoria wiekowa) z terenu województwa mazowieckiego,
kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.
Ponadto uczniowie szkół mogli przedstawić w konkursie samodzielnie wykonane filmy
dokumentalne przedstawiające szczególne wartości przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe Doliny
Wisły.
10 sierpnia 2009r. Komisja Konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac.
Do konkursu zgłoszono 45 prac.
– w kategorii album 12 osób ze szkół podstawowych,
– 17 osób ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W kategorii prezentacja multimedialna:
– 2 osoby ze szkoły podstawowej,
– 10 osób ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjlanych.
Nagrodzeni i wyróżnieni:
W kategorii „album – szkoły podstawowe” nagrodzono:
1. Annę Piotrowską ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie - I miejsce.
2. Martę Jarzyńską ze Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym – II miejsce.
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3. Marlenę Wronkę ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie - III miejsce.
4. Marię Kowalską ze Szkoły Podstawowa w Bodzanowie – wyróżnienie.
W kategorii „album – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjlane” nagrodzono:
1. Katarzynę Annę Jachowicz z Gimnazjum nr 8 w Płocku - I miejsce.
2. Izabelę Rutkowską z I Liceum Ogólnokształcące we Włocławku – II miejsce.
3. Hannę Jakóbczyk z Gimnazjum Nr 8 w Płocku – III miejsce.
4. Mateusza Milczarskiego z Gimnazjum Nr 8 w Płocku – wyróżnienie.
5. Ewe Stanek z Gimnazjum Nr 8 w Płocku – wyróżnienie.
6. Paulinę Kozicką z Gimnazjum Nr 8 w Płocku – wyróżnienie.
7. Katarzynę Kowalska z Gimnazjum Nr 8 w Płocku – wyróżnienie.
8. Bartłomieja Chojnackiego z Gimnazjum Nr 8 w Płocku – wyróżnienie.
9. Oliwia Styczeń z Gimnazjum Nr 8 w Płocku – wyróżnienie.
W kategorii „prezentacja – szkoły podstawowe”. Przyznano tylko wyróżnienia dla dwóch osób:
1. Zuzanny Jankowskiej ze Szkoły Podstawowej w Maszewie.
2. Mateusz Wojciechowski – OSM we Włocławku.
W kategorii „prezentacje multimedialne – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne” nagrodzono:
1. Klaudię Ewę Kopczyńską z Gimnazjum nr 8 w Płocku – I miejsce.
2. Adriannę Jaroszewską Gimnazjum nr 8 w Płocku – I miejsce.
3. Kamile Marczak z LO im. Władysława Jagiełły w Płocku – I miejsce.
4. Żanetę Marczak z V LO w Płocku – I miejsce.
5. Annę Borowską z Gimnazjum nr 8 w Płocku – II miejsce.
6. Członków Koła Ekologicznego ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczy nr 1 w Płocku
– III miejsce.
7. Marcina Zielińskiego - Gimnazjum nr 8 w Płocku – wyróżnienie.
8. Tomasza Rogalskiego - Gimnazjum nr 8 w Płocku – wyróżnienie.
9. Natalię Kowalską z Publicznego Gimnazjum w Bodzanowie – wyróżnienie.
W konkursie filmowym przyznano nagrody:
- I miejsce - Szkoła Podstawowa w Liszynie.
- II miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włocławku.
- III miejsce - Gimnazjum Nr 6 w Płocku.
Podsumowanie i zakończenie Konkursu, w tym uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród, odbyło się 31 sierpnia 2009r. w Zielonej Szkole w Sendeniu.

III.1.5.Wydawnictwa
Biuletyn pt. „Płocka akademia ekologii dla rozwoju zrównoważonego”
Nakład: 1000 egzemplarzy
- format – A4
- pełen kolor
- objętość – 48 stron, zdjęcia prezentujące działania RCEE, walory Mazowsza.
- oznaczenia: wydawca, źródła finansowania.
Termin wydania: październik 2008 roku.
Biuletyn Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku poświęcony był edukacji na
rzecz zrównoważonego rozwoju.
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W Biuletynie przedstawiono krótkie sprawozdanie z projektów realizowanych w 2008r, a min.
„Szkoły liderów – aktywna edukacja na rzecz dzieci i młodzieży”. Przedstawiamy
przeprowadzone działania edukacji stacjonarnej i terenowej, aktywizację społeczeństwa do
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Drugą część Biuletynu poświęcono prezentacji projektu „Płocka akademia ekologii dla
zrównoważonego rozwoju Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej” realizowanego od
1 października 2008r. do 31 sierpnia 2009r. finansowanego ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Biuletyn rozpowszechniany był przez cały 2009 rok. Do wglądu w bibliotece RCEE.

Plakat pt. "Bądźmy aktywni w Dekadzie Edukacji na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju 2005-2014", sierpień 2009 r.
Nakład: 500 egz.
Termin realizacji: sierpień 2009 roku.
Plakat rozpowszechniany był do końca 2009 roku. Do wglądu w bibliotece RCEE.
Odbiorcy: uczestnicy projektu, urzędy gmin, miast i gmin, starostwa powiatowe, gminne centra
informacji, centra edukacji ekologicznej, uczelnie – do społeczności lokalnych.
Projekt plakatu został przygotowany przez uczestników warsztatów artystyczno-przyrodniczych w
Sendeniu w lipcu 2009 roku.

III.1.6. Materiały promocyjne (długopisy, torby) z hasłem ekologicznym
pt. „Co mogę zrobić dla zrównoważonego rozwoju”.
Nakład:
- długopisy z tektury z hasłem w/w:
- torby ekologiczne z twardego materiału i hasłem w/w:

- 5000 szt
- 1000 szt

Głównym założeniem druku materiałów promocyjnych (ekologicznych) było:
- zwrócenie uwagi na wykorzystanie surowców wtórnych (tektury) do wykonania długopisów
(oszczędzanie drewna, surowców naturalnych – ropy naftowej, przeciwdziałanie zmianom
klimatycznym).
- na stosowanie toreb wielokrotnego użycia do różnych celów w naszym życiu (przeciwdziałanie
wytwarzaniu odpadów), oszczędzaniu energii, surowców – zapobieganie zmianom klimatycznym.

IV. Projekt pn. „Płocka akademia ekologii dla rozwoju zrównoważonego
Mazowsza”
Okres realizacji: 15/02 – 31/12 2009 roku.
Finansujący:
- Samorząd Województwa Mazowieckiego,
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- Gmina Miasto Płock.
Zadania projektu:
IV.1. Warsztaty artystyczno – przyrodnicze:
Termin: 13 – 19 lipiec 2009r.
Uczestnicy: 30 osób młodzież szkolna z terenu województwa mazowieckiego.
Miejsce warsztatów: Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki, Zielona Szkoła w Sendeniu.
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IV.2. Edukacja ekologiczna w rekreacji i turystyce
Liczba uczestników:
I grupa: 15 uczestników + 3 opiekunów + 2 ratowników = 20 osób
I grupa: 15 uczestników + 3 opiekunów + 2 ratowników = 20 osób
Termin: 17-22 sierpnia 2009r.
Celem
programu
było
propagowanie
proekologicznych
postaw
i
zachowań
w rekreacji i turystyce, poznanie możliwości budowy elektrowni wodnych. Program realizowany
był na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, Obszarze Natura 2000 „Sikórz”, na Zalewie
Włocławskim, w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym. Miał na celu propagowanie
ochrony czystości wód rzeki Skrwy Prawej i Wisły oraz biocenoz lądowych i wodnych
występujących wzdłuż ich biegu, zapoznanie z wartościami przyrodniczymi Obszarów Natura
2000.
Urokliwa rzeka tworząca liczne meandry, wijąca się wśród łąk i lasów, liczne ślady żerowania
bobrów w postaci żeremi, powalonych drzew, dziewicze ostępy leśne, ptactwo wodne, stare
młyny – to wszystko mogli zobaczyć uczestnicy spływów.
Uczestnikami warsztatów była młodzież z terenu woj. mazowieckiego.
IV.3. Kampania „Sprzątanie Świata 2009 – Ziemia w Twoich rękach – wygraj, więc
z azbestem, zużytymi bateriami i akumulatorami” pod patronatem Marszałka Województwa
Mazowieckiego i Prezes Fundacji Nasza Ziemia, p. Miry Stanisławskiej Meysztowicz.
Uczestnicy:
Przedstawiciele urzędów gmin, przedsiębiorców, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, z terenu województwa mazowieckiego - powiaty: płocki,
gostyniński, sierpecki, płoński, sochaczewski i m. Płock.
Warsztaty:
1. Warsztaty dla organizatorów kampanii – Jak przygotować i przeprowadzić Kampanię
„Sprzątanie Świata 2009r „Ziemia w Twoich rękach – wygraj, więc z azbestem, zużytymi
bateriami i akumulatorami”, ogłoszenie Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Wygrać z azbestem”, „Jak postępować ze zużytymi
bateriami i akumulatorami”, „Mamy pomysł – wykorzystamy odpady”.
Termin: 20 sierpnia 2009r.
Miejsce: sala konferencyjna WFOŚiGW w Płocku, ul. Stary Rynek 20.
2.
Warsztaty dla przedstawicieli gmin, przedsiębiorców dotyczące organizacji Kampanii
„Sprzątanie Świata 2009r” – na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i w Dolinie Skrwy
Prawej, Wisły, Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Obszarze Natura 2000.
Termin: 3 września 2009r.
Miejsce: sala konferencyjna WFOŚiGW w Płocku, ul. Stary Rynek 20.
3. Warsztaty na temat przygotowania i przeprowadzenia „Sprzątania Świata 2009r” w Regionie
Płockim.
Termin: 9 września 2009r.
Miejsce: sala konferencyjna WFOŚiGW w Płocku, ul. Stary Rynek 20.
4. Warsztaty dla nauczycieli z terenu miasta Płocka na temat przygotowania i przeprowadzenia
„Sprzątania Świata 2009r” w Regionie Płockim.
Termin: 10 września 2009r.
Miejsce: sala konferencyjna WFOŚiGW w Płocku, ul. Stary Rynek 20.
18

19

Łącznie w warsztatach uczestniczyło 121 uczestników.
Działania terenowe:
11 września 2009r. - Sprzątanie terenów Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i Doliny Skrwy
Prawej.
Uczestnicy: uczniowie Gimnazjum nr 6 w Płocku i Szkoły Podstawowej w Sikorzu,
przedstawiciele Gminy Brudzeń Duży, strażacy OSP Brudzeń Duży, pracownicy Zespołu Parków
Krajobrazowych, wędkarze Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 1 w Płocku, leśnicy oraz
przedstawicielami RCEE w Płocku - około 200 osób.
19 września 2009r – osadzeni z Zakładu Karnego w Płocku sprzątali teren od lotniska do
Cmentarza Komunalnego w Płocku.
21 września 2009r – okolice Soczewki, tereny Obszaru Natura 2000 – „Uroczyska Łąckie”
sprzątali pracownicy firmy BASELL ORLEN POLYOLEFINS wspólnie z przedstawicielami
RCEE w Płocku i leśnikami Nadleśnictwa Łąck.
Zwiady ekologiczne w miastach i gminach, sprzątanie terenów:
Dzieci i młodzież pod kierunkiem nauczycieli i przedstawicieli gmin sprzątali tereny i przekazali
odpady do odzysku lub unieszkodliwienia.
W ramach XVI edycji „Sprzątania Świata” Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Kobiernikach przyjął łącznie 35,12 Mg, a udział wzięło 18 587 osób.
IV. 4. Aktywna edukacja – warsztaty dla dzieci i młodzieży
Uczestnicy: dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgminazjlanych z Regionu Płockiego.
Liczba warsztatów: 37.
Liczba uczestników: 815 osób.
Termin realizacji: wrzesień 2009r. – grudzień 2009r.
Celem warsztatów było:
- wyjaśnienie pojęcia zrównoważonego rozwoju,
- wyjaśnienie zjawisk efektu cieplarnianego, „dziury ozonowej”,
- zapoznanie z czynnikami i substancjami wpływającymi na powstawanie efektu cieplarnianego i
skutkami jego,
- zapoznanie uczniów z czynnikami i substancjami wpływającymi na niszczenie warstwy
ozonowej i jej skutkami,
- kształtowanie umiejętności wypowiadania się oraz formułowania wniosków,
- kształtowanie umiejętności poszukiwania i przetwarzania informacji,
- poznanie przez przeżywanie, poszukiwanie i zabawę (tworzenie plakatu),
- dokonywanie zmian postaw i zachowań wobec środowiska naturalnego,
- kształtowanie umiejętności dostrzegania wpływu swojego postępowania na środowisko.

IV.5. Publikacja pt. „Wygraj z azbestem”
Celem opracowania i wydrukowania broszury edukacyjnej „Wygraj z azbestem” była
popularyzacja wiedzy o wpływie azbestu i wyrobów zawierających azbest na zdrowie ludzi.
Format: A5, 4 strony, pełen kolor, nakład 10 000.
Broszurę przekazano uczestnikom warsztatów, konferencji, seminariów.
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IV.6. Materiały promocyjne w postaci długopisów i smyczy – z nadrukowaną nazwą programu
i logo finansującego (FIO) i RCEE w Płocku.
- długopisy – 1000,
- smycze – 900.
Przekazywane są uczestnikom warsztatów, konferencji, seminariów.

V. Projekt pn. My dla Ziemi i dla regionu – warsztaty dla nauczycieli.
Okres realizacji: 1 czerwca 2009r. do 30 listopada 2009r.

Finansujący:
- Samorząd Województwa Mazowieckiego,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Kurs doskonalący dla dwóch regionów płockiego i ciechanowskiego.
Kurs - My dla Ziemi i dla regionu skierowany był do nauczycieli z terenu powiatów:
ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego, płockiego,
gostynińskiego, sierpeckiego oraz wołomińskiego.
V.1. CZĘŚĆ PIERWSZA- kurs doskonalący dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
różnych typów szkół dotyczący wykorzystania technologii informacyjnej w praktyce
szkolnej podczas realizacji zagadnień z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i
wdrażania zrównoważonego rozwoju.
I grupa:
Uczestnicy: nauczyciele z terenu regionu ciechanowskiego – 21 osób.
Termin: 19-20 września 2009 roku.
Miejsce: Grzybów ½, powiat płocki.
II grupa:
Uczestnicy: nauczyciele z terenu regionu ciechanowskiego – 21 osób.
Termin: 26-27 września 2009 roku.
Miejsce: Grzybów ½, powiat płocki.
III grupa:
Uczestnicy: nauczyciele z terenu regionu płockiego – 27 osób.
Termin: 3-4 października 2009 roku.
Miejsce: Płock, Gimnazjum Nr 8 w Płocku.

Tematyka:
Moduł I Edukacja ekologiczna a technologie informacyjne.
1. Możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w praktyce szkolnej przy realizacji
treści dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody.
2. Nawigacja satelitarna, GPS jako narzędzie pozyskiwania danych - wykład, zajęcia terenowe.
3. Wykorzystanie serwisu Google Earth w edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
Moduł II.
Poznawanie walorów przyrodniczych Kampinoskiego Parku Narodowego.
Grupa I
Termin: 9 października 2009 roku
Uczestnicy: nauczyciele z terenu regionu ciechanowskiego – 42 osoby.
Grupa II
Termin: 15 października 2009 roku
Uczestnicy: nauczyciele z terenu regionu płockiego – 27 osób.
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V.2. CZĘŚĆ DRUGĄ:
Warsztaty dla nauczycieli z powiatu wołomińskiego pt. Edukacja ekologiczna oparta
na społecznościach – KRĄG:
Uczestnicy: nauczyciele z terenu regionu wołomińskiego – 19 osób.
Termin: 23 - 25 października 2009 roku.
Miejsce: Sendeń, powiat płocki.
Program:
Moduł I - Sprawdźmy jaką grupą jesteśmy.
Moduł II - Wprowadzenie do rozwoju zrównoważonego.
Moduł III - urządzenia ekologiczne.
Moduł IV – Lokalne Partnerstwo.
Moduł V - Planowanie projektów aktywizujących społeczność lokalną.

V.3. CZĘŚĆ TRZECIA
Konkurs na scenariusze zajęć edukacji dla zrównoważonego rozwoju –
„Sukcesy Kręgu”.
W konkursie wyłoniliśmy 20 laureatów konkursu a 3 uczestników wyróżniliśmy.

V.4. CZĘŚĆ CZWARTA
Scenariusze pn. „Sukcesy Kręgu” zostały wydane w nakładzie 200 szt. na płytach DVD oraz
opublikowane na stronie internetowej RCEE i Powiatu Wołomińskiego.
Scenariusze są efektem pracy uczestników warsztatów programu oraz źródłem do czerpania przez
innych nauczycieli czy zainteresowanych innowacyjnymi metodami pracy.

30 listopada 2009 roku podsumowaliśmy projekt oraz wręczyliśmy nagrody laureatom
konkursu na scenariusze pn. „Sukces y kręgu”.
Podsumowanie odbyło się w Płocku i w Wołominie w w/w terminie. Podczas
podsumowania p. Janina Kawałczewska zaprezentowała referat nt. „Przez edukację dla
zrównoważonego rozwoju Mazowsza”.

VI. Projekt pn. Działaj Lokalnie
„Działaj Lokalnie” jest programem Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym w
Polsce od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu Lokalnych
Organizacji Grantowych. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku uczestniczy w
tym programie od jego czwartej edycji, tj. od 2004 roku.
Celem programu „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie społeczności lokalnych wokół różnych
działań, zmierzających do tworzenia dobra wspólnego, w tym także aktywności w sferze ekologii i
zrównoważonego rozwoju.
W roku 2009 przyznaliśmy 19 grantów na kwotę 31 500 zł.
Projekty przedstawia poniższa tabela.
Nazwa wnioskodawcy
"Ambasadorzy Przyrody"
1.
przy Gimnazjum nr 6 w Płocku
"Przyjaciele Ziemi Rogotwórskiej"
2. przy Szkole Podstawowej
w Rogotwórsku
Koło Gospodyń Wiejskich
3.
w Sannikach (KGW)
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Tytuł projektu
"u/chwyćmy
piękno natury"
"Miejsce,
które oddycha..."

Dotacja [zł]
2000,00 zł

"Integracja Pokoleń
II Edycja"

1500,00 zł

1500,00 zł
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przy Gminnym Ośrodku Kultury
4.

Stowarzyszenie na rzecz
Gminy Dzierzążnia

"Dzieci z Dworcowej"
przy Zespole Szkół nr 2 w Płocku
Stokrotki przy
6.
Zespole Szkół w Rybnie
5.

7.

Towarzystwo Wspierania Rozwoju
Ziemi Sannickiej (TWRZS)

8. Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne ZIARNO
9. "MA-MY POMYSŁ" przy Gminny Ośrodku Kultury w Łącku
10.

Rada Rodziców
Przedszkola Samorządowego w Łącku

Fundacja Promocji i Rozwoju
"Lepszy Gostynin"
Uczniowski Klub Sportowy "Lider"
12. przy Szkole Podstawowej
w Cieszewie
Stowarzyszenie Wolontariuszy
13. Na Rzecz Pomocy Dzieciom
i Młodzieży "Serce-Sercu" w Ligowie
Klub Gier bitewnych "Tawerna"
14. przy Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
"BOROWIKI"
15.
przy Szkole Podstawowej w Podgórzu
Fundacja Fundusz Lokalny
16. Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"
11.

17.

Gminny Ośrodek Kultury
w Radzanowie

Związek Emerytów, Rencistów
18. i Inwalidów koło nr 10 w Radzanowie przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Radzanowie
19.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Radzanowie

Klub Seniora "Zawsze młodzi" w
Dzierzążni

1000,00 zł

"NASZE
JEST PIĘKNE..."
"BLISKA SERCU
KULTURA ŁOWICKA"
"Z przeszłością
w przyszłość
- kontynuacja V"
"Teatralne Wakacje"
"Kultura Ludowa
Pieśni i Tańca"
"Nasze Wspólne
Miejsce Zabaw"

1400,00 zł

Gostynińska
Rodzinka 2
"Jest takie miejsce... (kontynuacja)

2000,00 zł

"Dziś , jak dawniej"

2000,00 zł

Tumskie Wzgórze -Fantastyka nad
Wisłą 2

1200,00 zł

"Bawimy się
wesoło i bezpiecznie" część II
"Wolontariusz - kto to taki ?"

1700,00 zł

Kolorowa przystań

1500,00 zł

Seniorzy i dzieci to jest to- Łączymy pokolenia

1400,00 zł

Wieś jest nudna, ależ skąd II

1500,00 zł

2000,00 zł
1800,00 zł

2000,00 zł
2000,00 zł
2000,00 zł

1700,00 zł

1300,00 zł

VII. Szkolenia w roku 2009
Podobnie, jak w latach poprzednich, byliśmy organizatorami szkoleń dla przedsiębiorców,
przedstawicieli administracji publicznej w zakresie stosowania prawa ekologicznego w celu
uzyskania większej efektywności i skuteczności działań proekologicznych. Cel szkoleń został
osiągnięty. A oto zrealizowane szkolenia:
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Liczba
uczestników
65

Tytuł szkolenia

Data

Prowadzący

Procedury ocen oddziaływania
na środowisko, administracyjne
struktury zarządzania ochroną
środowiska.

8 stycznia
2009r.

mgr Irena Mazur – Dyrektor
Departamentu Instrumentów
Środowiskowych w
Ministerstwie Środowiska

Procedury ocen oddziaływania
na środowisko po 15 listopada
2008 r. Nowe przepisy o
dostępie do informacji
o środowisku i udziale
społeczeństwa w ochronie
środowiska po wejściu w życie
ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na
środowisko.

9 luty 2009r. prof. zw. dr hab. nauk
prawnych Marek Górski

37

Ochrona środowiska przed
hałasem – aspekty prawne i
praktyczne

25 – 26
marzec
2009r.

17

Strategiczna ocena
oddziaływania na środowisko
w postępowaniu dotyczącym
studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego, planów
zagospodarowania
przestrzennego, strategii
programów i planów
opracowanych i przyjmowanych
przez gminy”

31 marzec
2009r

mgr inż. Małgorzata
Wojciechowska
z Departamentu
Instrumentów
Środowiskowych
Ministerstwa Środowiska,
dr inż. Iwona Żuchowicz –
Wodnikowska i mgr. inż
Kazimierz Czyżewski z
Instytutu Techniki
Budowlanej w Warszawie,
- dr inż. Jan Sikora - z
Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.
dr inż. Andrzej Tyszecki
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Kompleksowe gospodarowanie
odpadami, w tym odpadami
komunalnymi i niebezpiecznymi

21 kwietnia
2009r.

Maria Tomczak
Ministerstwo Środowiska
Departament Instrumentów
Środowiskowych

42

Prawne i techniczne aspekty
ochrony powietrza w świetle
ustawy – Prawo ochrony
środowiska i przepisów
wykonawczych do tej ustawy

16 – 17
czerwca
2009r.

19

Ochrona środowiska w procesie
inwestycyjnym w/g ustawy
z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na
środowisko.

9 grudnia
2009r.

Anna Rybak – Ministerstwo
Środowiska
Bogdan Dąbrowski –
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w
Opolu
mgr Irena Mazur – Dyrektor
Departamentu Instrumentów
Środowiskowych w
Ministerstwie Środowiska
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Łącznie zrealizowaliśmy 7 szkoleń dla 248 uczestników.

VIII. "Region Płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem
świadomych ekologicznie".
Okres realizacji: 1 września 2009 - 31 stycznia 2011 roku.
Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.
Cele projektu: Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa Mazowsza, Kujaw i Ziemi
Kutnowskiej dla wdrażania zrównoważonego rozwoju.
Cele szczegółowe:
− zrozumienie zasad zrównoważonego rozwoju, prośrodowiskowych nawyków i
odpowiedzialności za stan środowiska,
− inicjowanie i wzmacniane działań służących wdrażaniu zrównoważonego rozwoju ze
szczególnym uwzględnieniem zmian klimatycznych, różnorodności biologicznej i racjonalnej
gospodarki odpadami,
− ocena skutków działań związanych z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju jako podstawa
do prowadzenia aktywnej edukacji dla zrównoważonego rozwoju,
− poprawa stanu środowiska naturalnego,
− organizowanie kampanii lokalnych służących ochronie środowiska,
− kształtowanie postaw społeczeństwa dla wdrażania ZR,
− zwiększenie odpowiedzialności społeczeństwa za gospodarowanie odpadami, przeciwdziałanie
zmianom klimatu i ochronę bioróżnorodności,
− kształtowanie roli szkoły, jako „Lokalnego centrum zrównoważonego rozwoju”,
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− ułatwienie współpracy samorządu lokalnego i organizacji z III sektora w obszarze wdrażania
ZR.
Wszystkie wyżej wymienione cele są zgodne z celami Polityki Ekologicznej Państwa.
Projekt inicjuje działania na rzecz ochrony środowiska i promuje partnerstwo między
organizacjami pozarządowymi a samorządem.
Aby zrealizować w/w cele, są realizowane działania związane z:
− rozwojem edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży, dorosłych, kształtowaniem nawyków
korzystania z dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku oraz kształtowaniem zachowań
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju (kampanie, szkolenia, warsztaty, festiwal, seminaria,
konferencje, konkursy),
− promowaniem wzorców działań szkół, gmin zgodnych z zasadą ZR,
− przygotowaniem wydawnictwa,
− współpracą z mediami w zakresie szerzenia edukacji ekologicznej społeczeństwa.
Projekt jest realizowany na terenie:
− województwa mazowieckiego: region płocki - powiaty płocki, gostyniński, sierpecki,
sochaczewski i miasto Płock,
− województwa kujawsko - pomorskiego: region kujawsko - dobrzyński - powiaty: włocławski,
lipnowski i miasto Włocławek,
− województwa łódzkiego: region kutnowski - powiat kutnowski.
Projekt obejmie znaczną część Polski środkowej (3 województwa), połączonej obszarami
cennymi przyrodniczo.
Odbiorcy - uczestnicy projektu:
Grupa A - przedstawiciele urzędów gmin wiejskich, organizacji pozarządowych, radni gmin,
nauczyciele, przedsiębiorcy, sołtysi – tworzą 2 grupy seminaryjne.
Są to dorośli z terenu regionu płockiego, kujawsko - dobrzyńskiego i kutnowskiego. Priorytetem
objęte gminny, które są położone na obszarach cennych przyrodniczo. Grupy szkoleniowe
składają się z min. 30 osób każda, kobiet i mężczyzn, bez względu na wiek (zasada równych
szans). Rekrutacja i dobór uczestników dokonana została we współpracy z wójtami gmin i
rozmowami z uczestnikami, którzy są uczestnikami seminariów i systematycznie wdrażają
zdobyte wiadomości i umiejętności w środowiskach lokalnych, prowadząc warsztaty w
społecznościach lokalnych swoich środowisk z udziałem trenerów RCEE w Płocku,
Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku, w okresie pomiędzy modułami
szkolenia.
I grupa: Szczutowo, Sierpc, Mochowo, Brudzeń Duży, Gozdowo, Dobrzyń nad Wisłą, Tłuchowo,
Radzanowo, (gminy ze zlewni Skrwy Prawej).
II grupa: Gostynin, Nowy Duninów, Iłów, Włocławek, Kowal, Baruchowo, Kutno, Krośniewice,
Słubice, Słupno, (gminy ze zlewni Skrwy Lewej i Wisły - Obszar Natura 2000).
Grupa B - społeczności ze szkół w/w gmin.
Grupa C - ogół społeczeństwa regionu płockiego, kujawskiego i Ziemi Kutnowskiej.

W 2009 roku zrealizowaliśmy następujące działania:
VIII.1. Konferencja
I. Konferencja otwierająca projekt pt.: „Z ochroną środowiska, na co dzień”.
Termin: 16.10.2009r.
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie, powiat płocki.
Uczestnicy konferencji: wójtowie, burmistrzowie miast i gmin deklarujący udział w projekcie,
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urzędnicy samorządowi, dyrektorzy szkół, nauczyciele szkół uczestniczących w działaniach,
m.in. konkursie „Wygraj z azbestem”, przedstawiciele firm, organizacji społecznych, ośrodków
edukacji ekologicznej, studenci.
Cele:
− promocja projektu, przedstawienie zadań projektu,
− poznanie przez uczestników projektu nowej „Polityki ekologicznej państwa na lata 2009 - 2012
z perspektywą do roku 2016” w zakresie edukacji ekologicznej,
− prezentacja działań w obszarze Polski centralnej na rzecz gospodarki odpadami, w tym
odpadami niebezpiecznymi.
Program konferencji:
1. Otwarcie konferencji, omówienie celu i przebiegu projektu „Region płocki, Kujaw i Ziemi
Kutnowskiej- regionem świadomych ekologicznie”.
2. Edukacja ekologiczna w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2009 - 2012 z perspektywą do
roku 2016”.
3. Racjonalna gospodarka odpadami wg. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami,
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
4. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o wyrobach zawierających azbest i
odpadach azbestowych, zużytych bateriach i akumulatorach w ich środowiskach lokalnych –
prezentacja efektów zwiadów - młodzież ze szkół uczestniczących w projekcie.
5. Podsumowanie działania „Wygraj z azbestem, zużytymi bateriami i akumulatorami”.
6. Wręczenie dyplomów, nagród dla najaktywniejszych szkół uczestniczących w Kampanii
Sprzątanie Świata 2009.
7. Bądźmy przyjaźni dla środowiska naturalnego.
Konferencji towarzyszyła wystawa prac sumujących działania „Wygraj z azbestem, zużytymi
bateriami i akumulatorami”.

VIII.2. Seminaria
Uczestnicy: 2 stałe grupy pracowników urzędów gmin, radnych, sołtysów, nauczycieli,
przedsiębiorców, organizacji społecznych rekrutujące się z następujących gmin (do 5 osób z
jednej gminy).
− Grupa I: Szczutowo, Sierpc, Mochowo, Gozdowo, Brudzeń Duży, Dobrzyń nad Wisłą,
Tłuchowo, Radzanowo.
− Grupa II: Gostynin, Kutno, Iłów, Nowy Duninów, Włocławek, Kowal, Baruchowo,
Krośniewice, Słubice, Słupno.
Miejsce organizacji seminariów: sala szkoleniowa RCEE w Płocku, ul. Stary Rynek 20.

Seminarium I
Temat: „Strategia i programy zrównoważonego rozwoju gmin”.
Termin: 27 i 28 października 2009 roku
Program seminarium:
− programy ekorozwoju w Unii Europejskiej i w Polsce,
− zarządzanie ochroną środowiska w Polsce,
− jak skutecznie wdrażać Politykę ekologiczną państwa w gminach,
− jak przygotować i realizować strategię rozwoju gminy oraz gminny program ochrony
środowiska,
− ewaluacja strategii rozwoju gminy,
− gminny program ochrony środowiska - opracowanie, uchwalenie, realizacja,
− sprawozdanie z realizacji gminnego programu ochrony środowiska,
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− jak przygotować aktualizację gminnego programu ochrony środowiska,
− strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla programów ochrony środowiska,
− podsumowanie i zadania do pracy samodzielnej.

Seminarium II
Temat: „Gospodarka odpadami w gminach”.
Termin: 17 i 18 listopada 2009 roku
Program seminarium:
− regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami w UE i w Polsce,
− podstawowe pojęcia w gospodarowaniu odpadami,
− podstawowe obowiązki wytwarzających odpady i posiadaczy odpadów,
− zadania organizatorskie administracji w gospodarowaniu odpadami,
− zadania gminy związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie,
− reglamentacje w gospodarowaniu odpadami,
− postępowanie z odpadami opakowaniowymi, wrakami samochodowymi, zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym,
− postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, w tym azbestowymi,
− egzekucja uchwał rady gminy, decyzji wójta, burmistrza,
− szczególne wymagania dotyczące spalania, kompostowania i składowania odpadów,
− regulacje prawne dotyczące obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie,
− zadania samorządów gmin w realizacji: Krajowego, wojewódzkiego i powiatowego planu
gospodarki odpadami,
− jak opracować gminny plan gospodarki odpadami, jego realizacja i ewaluacja,
− strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla gminnego planu gospodarki odpadami,
− budowa, eksploatacja i rekultywacja składowisk,
− część praktyczna – zwiedzanie spalarni odpadów w ORLEN EKO, Zakładu Recyklingu SA oraz
Osiedlowego Punktu Gromadzenia Odpadów.
− podsumowanie szkolenia i zadania do samodzielnej pracy: „Jak racjonalnie gospodarować
odpadami”.
W 2 seminariach wzięło udział 123 osoby.

VIII.3. Warsztaty terenowe w gminach.
Tematy:, „Co mogę zrobić dla zrównoważonego rozwoju mojej gminy”, „Jak
racjonalnie gospodarować odpadami w naszej gminie”.
Miejsce organizacji warsztatów: sala szkoleniowa danej gminy.
Termin realizacji warsztatów: listopad i grudzień.
Organizacja warsztatów w gminach przez trenerów z RCEE w Płocku i WCEE we Włocławku.
Uczestnicy seminariów warsztatów otrzymali torby ekologiczne i broszury „Wygraj z azbestem”.
W 28 warsztatach wzięło udział 767 osób.

VIII.4. Warsztaty w szkołach.
Miejsce organizacji warsztatów: sala dydaktyczna danej szkoły.
Termin realizacji warsztatów: od września do grudnia.
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Tematyka:
− Warsztat I: Ochrona przyrody, w tym obszarów Natura 2000. Ochrona bioróżnorodności
na Mazowszu, Kujawach i Ziemi Kutnowskiej.
− Warsztat II: Ochrona klimatu. Odnawialne źródła energii.
− Warsztat III: Gospodarka odpadami. Ekologiczny styl życia. Audyt ekologiczny szkoły.
W 13 warsztatach wzięło udział 314 osób.

VIII. 5. Wydawnictwa
Biuletyn promujący projekt pt. „Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej –
regionem świadomych ekologicznie”.
Format A4
Objętość 48 stron.
Nakład: 1000 egzemplarzy.
Został przekazany uczestnikom projektu oraz innych projektów realizowanych przez RCEE w
Płocku, gminom, powiatom, uczniom, organizacjom pozarządowym.

Plakat „Bądźmy przyjaźni środowisku”.
Format A1
Nakład: 500 egzemplarzy.
Plakat został przekazany uczestnikom projektu, gminom, powiatom, uczniom, organizacjom
pozarządowym.

Kalendarz "Natura 2000- Skarbem Regionu Płockiego, Kujaw i Ziemi
Kutnowskiej".
Format: A3
Kreda biała, połysk 90
Druk 4+4, 7 kartkowy
Nakład: 2500 egzemplarzy.
Kalendarz przedstawia opis 12 obszarów NATURA 2000 występujących w regionie płockim,
Kujaw i Ziemi Kutnowskiej, mapy obszarów i zdjęcia.
Przekazany został uczestnikom projektu, RDOŚ, WIOŚ, gminom, powiatom, szkołom,
organizacjom pozarządowym.

Artykuły w Tygodniku Płockim pt. „Gmina w kierunku zrównoważonego
rozwoju” autorstwa dr Witolda Lenarta i Janiny Kawałczewskiej.

VIII.6. Konkursy
Konkurs dla szkół pn. „Wygraj z azbestem”.
W ramach konkursu Ekologicznego pn. „Wygraj z azbestem” dla szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przyznano 10 nagród głównych i 5 wyróżnień w kategoriach
wiekowych:
- I kategoria – szkoły podstawowe, 5 nagród głównych i 5 wyróżnień,
28

29
- II kategoria -szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne 5 nagród głównych i 1 wyróżnienie,

Laureaci konkursu w kategorii - szkoły podstawowe
lp Nazwa placówki /
Nagroda
koordynator
1

2

3
4

5

Szkoła Podstawowa im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Orszymowie Kowalska Hanna
Szkoła Podstawowa nr 1 w
Gostyninie
Edyta Mikulska, Anna
Szczepanowska
Anna Panek
Szkoła Podstawowa w Słupnie
Jolanta Czubak
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł.
Broniewskiego w Płocku
Barbara Stanisz
Małgorzata Racka Szkoła
Podstawowa w Rogozinie Robert
Majewski - dyrektor
Joanna Lis

Finansujący

Aparat fotograficzny

NFOŚiGW
w Warszawie

Aparat fotograficzny

NFOŚiGW
w Warszawie

Aparat fotograficzny

NFOŚiGW
w Warszawie
NFOŚiGW
w Warszawie

Aparat fotograficzny

Dyktafon

NFOŚiGW
w Warszawie

Wyróżnienia w kategorii - szkoły podstawowe otrzymują.

lp Nazwa placówki /
koordynator
1.

2.

3.
4.

5.

Nagroda

Finansujący

Szkoła Podstawowa
w Soczewce
Danuta Buczyńska
Szkoła Podstawowa w
Leszczynie Szlacheckim Iwona
Grabowska
Szkoła Podstawowa w Czermnie
Barbara Dylik

Radiomagnetofon

NFOŚiGW
w Warszawie

Radiomagnetofon

NFOŚiGW
w Warszawie

Radiomagnetofon

NFOŚiGW
w Warszawie

Szkoła Podstawowa w
Dzierżanowie
Elżbieta Witkowska
Szkoła Podstawowa w Nowym
Duninowie
Ewa Romańska

Radiomagnetofon

NFOŚiGW
w Warszawie

Radiomagnetofon

NFOŚiGW
w Warszawie

Laureaci konkursu w kategorii - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne

lp Nazwa placówki /
koordynator

Nagroda
29

Finansujący
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1

2

3

4

5

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
Aparat fotograficzny
w Płocku
Niedzielska Mirosława
Krzywkowska Anna
Kiełpińska Teresa
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Aparat fotograficzny
Płocku
Malicka Małgorzata
Gimnazjum nr 5 w Płocku Olga
Aparat fotograficzny
Zalewska
III LO im. M. Dąbrowskiej w
Płocku
Dr Małgorzata Pietrzak
Zespół Szkół Podstawowej i
Gimnazjum w Lucieniu Bogumiła
Liziniewicz

Aparat fotograficzny

Dyktafon

Samorząd
Województwa
Mazowieckiego
Samorząd
Województwa
Mazowieckiego
Samorząd
Województwa
Mazowieckiego
NFOŚiGW
w Warszawie
NFOŚiGW
w Warszawie

Wyróżnienia w kategorii - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne otrzymują

lp Nazwa placówki /
koordynator
1.

Gimnazjum Nr 6 w Płocku
Dorota Kociemska
Beata Kowalska

Nagroda

Finansujący

Radiomagnetofon

Samorząd
Województwa
Mazowieckiego

Ogłoszono konkursy:
Konkurs fotograficzny pt. „Natura 2000 w obiektywie młodzieży” trwający od 1 września
2009 do 30 kwietnia 2009 r..
Konkurs grantowy pod hasłem „Chronimy klimat Ziemi” trwający od 1 marca 2010r. do
31 maja 2010r.
Konkurs Piosenki Ekologicznej pn. „Dla Ciebie Ziemio śpiewamy” trwający od 1 grudnia
2009r. do 15 czerwca 2010r.
Konkurs pn. „Szkoła Zrównoważonego Rozwoju” - 14 nagród dla szkół w Regionie
Płockim, Włocławskim, Kutnowskim" trwający od 16 października 2009 do grudnia
2010r.
Konkurs pn. „Gmina zrównoważonego rozwoju” - 14 nagród dla Gmin w Regionie
Płockim, Włocławskim, Kutnowskim" trwający od 16 października 2009 do grudnia
2010r.

IX. Inne działania.
IX.1. Dotyczyły one działań informacyjno-promocyjnych w formie audycji i publikacji w
środkach masowego przekazu, organizacji imprez masowych, prowadzeniu warsztatów, wystąpień
na konferencjach itp.
W ramach w/w działań realizowano zadania:
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- prowadzenie biblioteki RCEE, wzbogacając ja o nowe wydawnictwa (filmy, poradniki
metodyczne, publikacje, czasopisma 24 egz ), prowadzono zajęcia w bibliotece dla dzieci i
młodzieży.
- poradnictwo dla studentów, uczniów piszących prace o tematyce zrównoważonego rozwoju oraz
ochrony środowiska, przedsiębiorców, głównie w zakresie prowadzenia procedury ubiegania się o
decyzje środowiskowe i pozwolenia ekologiczne,
- udzielono wywiadów dla Rafia ESKA i Katolickiego Radia Płock, Tygodnika Płockiego dot.
działań dla zrównoważonego rozwoju.
IX.2. Na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych O/Płock
przygotowano publikację „O przyszłość jezior Pojezierza Łąckiego” przedstawiająca
doświadczenia z prowadzonych prac rekultywacyjnych Jeziora Zdworskiego oraz renaturyzacji
zlewni Wielkiej Strugi . - w nakładzie 500 egz.
Projekt realizowano od marca do października 2009 roku. Zakończono prezentacją publikacji dla
zainteresowanych samorządów i innych podmiotów, mediów.
IX 3. „Czynna ochrona ohara w Dolinie Środkowej Wisły”.
Celem projektu było stworzenie bezpiecznych warunków rozrodu dla tego chronionego i
rzadkiego gatunku ptaka. Podejmowane działania ochronne mają również za zadanie edukację
przyrodniczą w skali lokalnej, co wpłynie na podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie
potrzeby ochrony gatunków ujętych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt.
W celu stworzenia potencjalnych stanowisk lęgowych zakupiliśmy 20 sztuk beczek o średnicy
40 cm i wysokości 130 cm, a następnie rozmieściliśmy je w miejscach o utrudnionym dostępie dla
większości drapieżników lądowych (wyspy, pnie drzew itp.).
Wszystkie prace związane z budową miejsc lęgowych zostały poprzedzone szczegółową
inwentaryzacją dotyczącą stanu populacji ohara oraz wytypowaniem potencjalnych miejsc ich
wykopania. Badania te przyczyniły się do dokładniejszego ocenienia stanu populacji, sukcesu
lęgowego oraz określenia istniejących i potencjalnych zagrożeń.

IX.4. Prezentacja działalności RCEE
- prezentowano działalność RCEE dla zrównoważonego rozwoju na konferencjach, seminariach,
imprezach przygotowywanych przez różnych organizatorów,
- prezentowano projekt „Sięgnij po słońce”, – czyli jak samodzielnie zbudować i zainstalować
kolektor słoneczny (szkolenie organizowane przez Cifal Polska w grudniu 2009 roku dla gości z
Polski i spoza granic kraju, na konferencji organizowanej przez Departament Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego),
- na konferencji ogólnopolskiej organizowanej przez Dyrektora GWPK prezentowano „Role
GWPK dla rozwoju zrównoważonego Mazowsza i Kujaw”,
- dla społeczności województwa kujawsko-pomorskiego we współpracy z WCEE we Włocławku
prezentowano działania edukacyjne RCEE w Płocku w zakresie gospodarowania odpadami,
- we współpracy z Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” przygotowaliśmy
akcję pn. „Wolontariat pracowniczy”, w którą zaangażowali się wolontariusze z firmy LEVIS
STRAUSS, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, młodzież z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z
Radzanowa i mieszkańcy tej gminy oraz wolontariusze Regionalnego Centrum Edukacji
Ekologicznej w Płocku.
Wszyscy uczestnicy akcji sprzątali teren wzdłuż linii brzegowej Zalewu Sobótka i Wisły. Część
malowała ogrodzenie Ogrodu Jordanowskiego w Płocku, inni wykonywali prace remontowo –
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porządkowe w Schronisku dla Zwierząt w Płocku. Kolejni pojechali do Domu Pomocy Społecznej
w Goślicach, w którym malowali ogrodzenie, naprawiali plac zabaw, wyplenili chwasty – łącznie
w akcji udział wzięło ponad 500 osób.
- we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju oraz Towarzystwem Naukowym Płockim
przeprowadziliśmy panel dyskusyjny nt. postępów we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju,
podczas którego omawiano wdrażanie pakietu energetyczno-klimatycznego w kontekście
konferencji klimatycznej w Poznaniu i Kopenhadze, przyrodnicze uwarunkowania dla rozwoju
OZE, miejsce sieci NATURA 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko,
- organizowaliśmy zajęcia edukacyjne podczas powiatowych obchodów Międzynarodowego Dnia
Ziemi w Słubicach,
- prezentowaliśmy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Leśnym Kompleksie
Promocyjnym „Lasy Gostynińsko-Włocławskie” członkom Rady Społeczno-Naukowej (Obszary
natura 2000, gospodarowanie odpadami, edukacja ekologiczna społeczeństwa) – odbyły się 2
spotkania.

Podsumowanie
Realizując projekty, staraliśmy się stworzyć wśród dzieci, młodzieży, nauczycieli,
administracji rządowej i samorządowej, rodziców, organizacji społecznych, lokalnych
społeczności, studentów platformę współpracy i wymiany informacji oraz inicjować i
podejmować działania służące budowaniu świadomości na temat zrównoważonego rozwoju
w środowiskach lokalnych (sołectwie, mieście, gminie, powiecie). Staraliśmy się pokazywać, jak
znaleźć harmonię między aspektami: społecznymi, przyrodniczymi, kulturowymi i gospodarczymi
w każdym ludzkim działaniu – dziś i w przyszłości. Staramy się dostarczać uczestnikom naszych
projektów odpowiednie metody, narzędzia i umiejętności, które pozwolą na zgłębienie nowych
procesów zachodzących w świecie oraz nauczą dokonywać krytycznych wyborów. Chcieliśmy
nauczyć dzieci i młodzież głównej prawdy, że chodzi nam o ich rozwój, o ich przyszłość w
harmonijnie rozwijającym się środowisku. Uczestników naszych projektów staraliśmy się nauczyć
wartościowania złożonych kwestii społecznych, ekologicznych i gospodarczych, analizowania
różnych stanowisk w danej sprawie, zrozumienia różnorodnych przyczyn, którymi kierują się w
swoich wyborach różne osoby, rozwiązując określone problemy. Uczyliśmy lokalne społeczności
oceniać ich potrzeby, określać problemy i sposoby ich rozwiązywania, a następnie zaplanować
działania i wdrażać je w życie przy pomocy naszych projektów. Uczyliśmy poszanowania innych,
odpowiedzialności i partnerstwa.
Efektem naszych działań są:
- liczne grupy liderów środowiskowych w lokalnych społecznościach,
- zrealizowane przedsięwzięcia służące lokalnym społecznościom,
- aktualizacje przez gminy i powiaty programów ochrony środowiska i planów gospodarki
odpadami,
- często odwiedzane ścieżki edukacyjno – przyrodnicze (piesze i rowerowe),
- ograniczona emisja zanieczyszczeń do środowiska dzięki eksploatacji zainstalowanych
kolektorów słonecznych, oczyszczalni ścieków, kompostowników,
- zebrane selektywnie odpady, zlikwidowane „dzikie wysypiska” odpadów,
- „mądrzejsi” ludzie, wrażliwsi na problemy środowiskowe, umiejący korzystać z dostępu
do informacji o środowisku.
Współpracowaliśmy:
- z administracją rządową (RDOŚ w Warszawie, WIOŚ Delegatura w Płocku) i samorządową
województwa mazowieckiego, z samorządami gmin i powiatów w województwie mazowieckim,
łódzkim i kujawsko-pomorskim,
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dyrekcjami
parków
krajobrazowych
(GWPK,
Brudzeńskiego,
Chojnowskiego
i Mazowieckiego),
- innymi organizacjami pozarządowymi (Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we
Włocławku, Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w Kutnie, Fundusz Lokalny ziemi Płockiej
„Młodzi Razem”),
- Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego,
- Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską, z Centrum Badań nad Środowiskiem
Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego,
- przedsiębiorcami (ZUOK w Kobiernikach, Remondis, Eko-Maz, PKN Orlen SA, Orlen Eko SA,
Petro Eltech Sp. zo.o., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.).
- Nadleśnictwami Łąck, Płock, Gostynin,
Wspierali nas finansowo: WFOŚiGW w Warszawie, NFOŚiGW, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich), samorządy: woj. mazowieckiego, Miasta Płocka
i Powiatu Płockiego, przedsiębiorstwa.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszej organizacji,
powiększania zasobów Centrum, szerzenia tak bardzo potrzebnej społeczeństwu wiedzy
ekologicznej.

Łączne efekty ekologiczne:
Organizacja 3 konferencji.
udział w 3 konferencjach 296 osób – nauczyciele, przedstawiciele powiatów, województwa
mazowieckiego, kujawsko – pomorskiego, łódzkiego, organizacji pozarządowych, ośrodków
edukacji ekologicznej,
28 warsztatów terenowych dla radnych gmin i sołtysów (udział 767 osób),
2 seminaria dla radnych gmin i sołtysów - 123 osoby,
udział 815 uczniów w warsztatach stacjonarnych i terenowych,
realizacja 30 projektów w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnych
środowisk,
realizacja 3 warsztatów na terenie miast: Płock, Kutno Włocławek nt. „Oszczędzając energię,
racjonalnie gospodarując odpadami chrońmy klimat Ziemi” dla 2010 osób.
udział w kampanii z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi około 9000 osób (30 jednostek
oświatowych),
udział w warsztatach przyrodniczych pn. „Z Wisłą – nasza przyszłość – 436 osób,
udział 248 osób (przedsiębiorców, przedstawicieli administracji publicznej w ) w 7 szkoleniach
dot. stosowania prawa ekologicznego w celu uzyskania większej efektywności i skuteczności
działań proekologicznych,
udział 31 młodzieżowych liderów w warsztatach artystyczno-przyrodniczych,
udział w kursie udoskonalającym pn. „My dla Ziemi i dla Regionu…” nauczycieli i
edukatorów - 138 osób
prezentacja wystaw; przedstawiającej problemy zmian klimatycznych oraz prace warsztatowe
w RCEE dla około 2000 osób,
6000 uczestników projektów obdarowanych zostało materiałami promującymi działania dla
zrównoważonego rozwoju oraz zwrócenie uwagi na wykorzystanie surowców wtórnych
(tektury) do wykonania długopisów (oszczędzanie drewna, surowców naturalnych – ropy
naftowej, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym).
udział w warsztatach pn. „Przez edukację dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza, Kujaw i
Ziemi Łódzkiej”- „Doświadczenia szkół, ośrodków edukacji ekologicznej, organizacji
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pozarządowych w zakresie edukacji na rzecz rozwoju zrównoważonego uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i lokalnych środowisk” 112 osób – nauczycieli, przedstawicieli powiatów,
województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego,
objęcie działalnością edukacyjną w bezpośrednich formach edukacyjnych ponad 30 00 osób
i pośrednich formach blisko 30 tyś osób.,
udział w 4 warsztatach przygotowujących do Kampanii Sprzątanie Świata 2009 – Ziemia w
Twoich Rękach – wygraj, więc z azbestem, zużytymi bateriami i akumulatorami” – 121 osób,
realizacja 19 inicjatyw na rzecz własnych środowisk przez 19 grup w ramach programu
„Działaj Lokalnie”,
przekazanie materiałów informacyjnych o wyrobach azbestowych dla szkół, gmin,
przedsiębiorców - 10000 szt. ulotek, plakatów, regulaminów konkursów, biuletynu oraz 2500
szt. kalendarzy edukacyjnych „Natura 2000- skarbem regionu płockiego, Kujaw i Ziemi
Kutnowskiej” oraz materiałów szkoleniowych.
Udział 200 osób w sprzątaniu terenów cennych przyrodniczo – rezerwat Sikórz – obszar Natura
2000, 2 rezerwatów: Brwilno i Brudzeńskie Jary, Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i rzeki
Skrwy Prawej.
rozszerzenie współpracy RCEE w Płocku z zespołem Parków Krajobrazowych:
Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego, Basell Orlen Polyolefis Sp. zoo w Płocku,
Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu
Warszawskiego w zakresie partnerstwa na rzecz ekorozwoju Mazowsza.
możliwość pracy, jako wolontariusze 10 osobom, jedna osoba odbyła staż zawodowy,
udział w konkursie fotograficznym 45 osób, wpłynęło 45 prace, wyłoniono 20 laureatów
konkursu,
udział w konkursie filmowym 4 szkół, wyłoniono 3 szkoły do nagrody głównej,
wzrosły zasoby biblioteki RCEE o 75 woluminów,
656 osób skorzystało z zasobów biblioteki RCEE,
zwiększenie bazy edukacyjnej RCEE o GPS – nawigacja satelitarna,
Nowe wydawnictwa RCEE:
 druk 1000 sztuk biuletynu prezentującego działalność RCEE w Płocku służącej
rozwojowi zrównoważonemu oraz zachęcenie dzieci, młodzieży, dorosłych do działań
prowadzonych przez RCEE,
 druk 1000 egz. plakatu aktywizującego społeczności lokalne do działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju w swoich środowiskach,
 10 000 szt. broszury edukacyjnej pn. „Wygraj z azbestem”,
 200 sztuk scenariuszy pn. Sukcesy kręgu” wydanych na DVD,
 materiały szkoleniowe z tematyką wyżej podaną,
Materiały promocyjne
 Długopisy z logo RCEE w Płocku i FIO,
 Smycze z logo RCEE w Płocku i FIO,
 Torby wielokrotnego użytku z napisem „Używając toreb wielokrotnego użytku,
wspólnie pracujemy na rzecz zrównoważonego rozwoju świata” oraz „moja torba
dobra dla natury”,
Zrozumienie konieczności działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Mazowsza, Kujaw i
Ziemi Łódzkiej, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w porozumieniu gminami,
powiatami, ich związkami, przedsiębiorstwami,

34

35
Uświadomienie nauczycielom, przedsiębiorcom, radnym, mieszkańcom zagrożeń dla
środowiska i zdrowia wyrobów azbestowych i konieczności podjęcia działań w celu ich
usunięcia oraz możliwości uzyskania środków finansowych na ten cel,
Kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników imprez plenerowych i kampanii
z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, Sprzątania Świata 2009,
Uświadomienie liderom ochrony środowiska możliwości łączenia działań na rzecz ochrony
przyrody ze zdolnościami i umiejętnościami artystycznymi (fotografowanie, malowanie)
i możliwości promocji przez to lokalnych środowisk,
Zrozumienie przez władze gmin, radnych, społeczeństwo szczególnie roli Doliny Wisły i
Obszarów Natura 2000 w rozwoju zrównoważonym gmin,
Wzrost wiedzy nt. racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi,
niebezpiecznymi,
zrównoważonego
rozwoju
urzędników
samorządowych,
przedsiębiorców, organizacji społecznych,
Wzrost świadomości uczniów nt. ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Efekty ekologiczne przyczyniają się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego, lepszej jakości
życia mieszkańców a w szczególności:
– respektowanie przepisów ekologicznych przez użytkowników środowiska,
– zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów,
– ochrony gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem,
– uporządkowania gospodarki ściekowej,
– ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem,
W efekcie zasoby przyrodnicze zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń.
Efekty ekonomiczne, to:
– mniejsze koszty korzystanie ze środowiska ponoszone przez przedsiębiorców i mieszkańców,
– poprawa stanu zdrowia mieszkańców, a więc mniejsze koszty związane z leczeniem,
– możliwość polepszenia standardów jakości życia rodzin.
Władze gmin, społeczności lokalne, przedsiębiorcy zauważą korzyści dla siebie, mogą powstać
lokalne stowarzyszenia, które wyzwolą lokalne inicjatywy pozwalające opracować nowe projekty
i występować o środki na ich realizację z polskich funduszy ekologicznych i UE.
Aspekty społeczne:
– nauczanie społeczeństwa korzystania z danych o środowisku i jego ochronie i wykorzystania ich
do poprawy jakości życia,
– mobilizacja społeczeństwa do większej aktywności w sprawach rozwiązań swoich małych
ojczyzn – tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, reagowanie na zjawiska
zagrażające zrównoważonemu rozwojowi.
– nowe miejsca pracy w gospodarce agroturystycznej przy gospodarowaniu odpadami, obsłudze
oczyszczalni ścieków.
Lepszy stan środowiska, to dobre zdrowie mieszkańców, wydajniejsza praca.
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X. Praca Zarządu
Zarząd RCEE w Płocku na swych posiedzeniach w 2009 r. analizował następujące główne
problemy.
Kwiecień 2009r.
1. Informacja o zrealizowanych projektach w 2008 roku.
2. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego.
3. Przedstawienie planu pracy na rok 2009.
Przyjęcie planu pracy na rok 2009.
4. Informacja o realizacji zadań RCEE w I kwartale 2009.
5. Ustalenie porządku i terminu Walnego Zebrania Członków RCEE w Płocku.
6. Powołanie komisji do oceny konkursów.

Maj 2009 r.

Przygotowanie obrad Walnego Zebranie członków Stowarzyszenia RCEE w Płocku.
1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
2. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2008 rok.
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2008 rok.
4. Ocena działalności Zarządu RCEE przez Komisję Rewizyjną.
5. Podjecie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
6. Zmiany w składzie Zarządu.
7. Przedstawienie planu pracy na 2009 rok.
8. Przyjęcia planu pracy na 2009 rok.
9. Informacja o realizacji zadań RCEE w I kwartale 2009 r.
Czerwiec 2009r.
1. Informacje o realizacji projektu "Płocka akademia ekologii dla rozwoju zrównoważonego
Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej”.
2. Realizacje projektów szkoleniowych.
3. Stan przygotowania wniosków szczegółowych do WFOSiGW w Warszawie.
4. Realizacja projektu "Działaj Lokalnie”.
5. Sytuacja finansowa RCEE w Płocku.
6. Sprawy różne.
- podział zadań pomiędzy członków Zarządu,
- wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z NFOŚiGW, WFOŚiGW, Funduszu Norweskiego.
7. Dyskusje i ustalenia.
Wrzesień 2009r.
1. Informacja o projekcie Przebudowa budynku dydaktycznego dla potrzeb utworzenia unikalnej
ekspozycji terrariów i akwariów w Płockim Ogrodzie Zoologicznym i ewentualnym udziale w
nim, jako partnera RCEE w Płocku.
– Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oferty, jako partnera w/w projektu.
2. Informacja o sytuacji finansowej RCEE w Płocku.

36

37
3. Informacja o zrealizowanym projekcie „Płocka akademia ekologii dla rozwoju
zrównoważonego Mazowsza, Kujaw i ziemi Łódzkiej.
4. Informacja o obecnie realizowanych projektach.
5. Omówienie partnerstwa w projekcie pn. "Przebudowa budynku dydaktycznego dla potrzeb
utworzenia unikalnej ekspozycji terrariów i akwariów w Płockim Ogrodzie Zoologicznym".

Grudzień 2009r.
1. Informacja realizowanych projektach w 2009 roku i stanie realizacji projektu "Region Płocki,
Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie".
2. Sytuacja finansowa RCEE w Płocku.

V. Budżet RCEE w Płocku
Przychody RCEE – planowane 501 927,23 pln.
Koszty RCEE – planowane 501 927,23 pln.
Ostateczny kształt finansów znany będzie w marcu 2010 r.

VI. Zatrudnienie w RCEE.
Iwona Marczak - koordynator projektu „Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego
rozwoju Mazowsza, Kujaw i ziemi Łódzkiej”, „My dla Ziemi i dla regionu – warsztaty dla
nauczycieli”, „Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej – regionem świadomych
ekologicznie”, „Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza”, „Działaj
lokalnie”.
Ludwik Ryncarz - koordynator projektu „Czynna ochrona ohara w Dolinie Środkowej Wisły”.
Emilia Cybulska - koordynator projektu „Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego
rozwoju Mazowsza”, „Działaj lokalnie”.
Dariusz Winiarski – odpowiedzialny za; administrowanie strony www.rceeplock.eko.org.pl,
projekty graficzne publikacji RCEE.
Lilianna Karol - obsługa księgowa w/w projektów.
Podczas realizacji w/w projektów pomagali we wdrażaniu oraz prowadzeniu zajęć
szkoleniowych, wrasztatowych:
Janina Kawałczewska – wiceprezes RCEE w Płocku,
Ludwik Ryncarz - Prezes RCEE w Płocku,
Ada Kutyło Bromka – WIOS Delegatura w Płocku,
Dorota Raniszewska – Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku,
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Dr Witold Lenart – Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
w Warszawie,
Maria Palińska – dyrektor WCEE we Włocławku,
RCEE nie wypłacało członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

RCEE w Płocku w 2009r. na realizację następujących projektów pozyskało środki:
1. „Płocka akademia ekologii dla Zrównoważone Rozwoju Mazowsza, Kujaw i Ziemi
Łódzkiej” – ze środków NFOŚiGW – przyznano na lata 2008/09 152 280, 00 pln (na rok
2009 105 960,00 pln) wykorzystano w 2009 r. 105 960,00 pln.
2. „Płocka akademia ekologii dla Zrównoważone Rozwoju Mazowsza” –
- Samorząd Województwa Mazowieckiego - przyznano 6500,00 pln, wykorzystano 6500,00 pln.
- WFOŚiGW, przyznano 13 200,00 pln, wykorzystano 13 200,00 pln,
- Miasto Płock, przyznano 23 500, 00 pln, wykorzystano 23 500,00 pln.
3. „My dla Ziemi i dla regionu – warsztaty dla nauczycieli”.
- ze środków WFOŚiGW w Warszawie - przyznano 10 000,00, wykorzystano 10 000,00 pln.
- ze środków Samorząd Województwa Mazowieckiego - przyznano 25 000,00 pln, wykorzystano
25000,00 pln.
4. Działaj Lokalnie
– ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – przyznano 27 000,00 pln wykorzystano
27 000,00 pln.
5.„Czynna ochrona ohara w Dolinie Środkowej Wisły”
- ze środków WFOŚiGW, przyznano 7700, 00 pln, wykorzystano 7700, 00 pln,
6. Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem Świadomych ekologicznie”.
– ze środków NFOŚiGW – przyznano na lata 2009/11 252 260,00 pln (na rok 2009 60 240,00 pln)
wykorzystano w 2009 r. 51 434,79 pln.
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