
Planowane działania edukacyjno-informacyjne 

Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 

w Lublinie na 2021 rok



Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL realizuje zadania z zakresu:

❑zarządzania gospodarką odpadami

❑geologii

❑odnawialnych źródeł energii

❑ochrony przyrody i informacji o środowisku

❑opłat za korzystanie ze środowiska

❑pozwoleń i uzgodnień w ochronie środowiska

❑realizacji projektu "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

województwa lubelskiego"



Kampanie edukacyjne

„Lubelskie wspólnie dla pszczół” 

„Lubelskie spotkania z przyrodą”

„Lubelskie dla środowiska” 



Lubelskie wspólnie dla pszczół



❑ Dystrybucja wśród mieszkańców województwa lubelskiego materiałów 

informacyjnych dotyczących prawidłowego stosowania środków ochrony 

roślin

❑ Przekazanie lubelskiej Policji materiałów szkoleniowych w zakresie 

prawidłowego stosowania środków ochrony roślin, celem dalszej dystrybucji 

wśród mieszkańców województwa lubelskiego



❑ Konkurs plastyczny o życiu i znaczeniu pszczół (Przedszkola, klasy 1-3 SP) 

„Co zawdzięczam pszczołom?”

❑ Konkurs wiedzy o życiu i znaczeniu pszczół (klasy 4-6 SP) 

❑ Konkurs "Tajemniczy ogród dla pszczół i dzikich zapylaczy"



❑ Partner konkursu wiedzy o pszczołach organizowanego przez KUL 

„Bliżej Pszczół” (klasy 7-8 SP + szkoły średnie)

❑ Partner wydania poradnika "Jak zostać pszczelarzem„ redagowanego przez 

Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli 

❑ Wsparcie zajęć praktycznych dla dzieci szkół podstawowych województwa 

lubelskiego w Miejskiej Pasiece Artystycznej CSK w Lublinie



❑ Partner wydarzenia „Miodobranie w Pszczelej Woli” koniec maja 2021r.

❑ Wsparcie organizacji lokalnych wydarzeń i uroczystości realizowanych przez 

związki i stowarzyszenia pszczelarskie działające na terenie województwa 

lubelskiego w tym III Wojewódzkiego Lubelskiego Święta Miodu w 

Lublinie, wrzesień 2021r. 

❑ Partner wydarzenia „Wielki Dzień Pszczół”,  Ogród Botaniczny UMCS, 

sierpień 2021 r.

❑ Podsumowanie sezonu pasiecznego w Pszczelej i Żabiej Woli, 24 października 

2021 r.



Lubelskie spotkania z przyrodą 

Roztoczański Park 
Narodowy

Poleski Park Narodowy Lubelskie Parki 
Krajobrazowe



Lubelskie spotkania z przyrodą 

Weekend majowy 2021r.: Roztoczański Park Narodowy: 

„Majówka z konikiem polskim w RPN” 



Lubelskie spotkania z przyrodą 

Połowa września 2021r.: Poleski Park Narodowy: 

„Pożegnanie lubelskich żurawi w PPN” 



Całoroczna kampania: 

„Odkrywamy lubelskie parki krajobrazowe”

❑ Cykl audycji w TVP3 Lublin dot. 17 lubelskich parków 

krajobrazowych

❑ Konkurs, challenge „Przystanek krajobraz” 

❑ Akcja: „Odkrywcy lubelskich parków krajobrazowych”



Instagramowa akcja promocyjna



Konkurs na zakładanie budek lęgowych połączony z lekcjami 
o życiu i znaczeniu ptaków dla człowieka i środowiska



Lubelskie dla środowiska



Kampania edukacyjno-informacyjna w radiu, telewizji, internecie
poruszająca kwestie środowiskowe, ze szczególnym uwzględnieniem: 

❑ zapisów uchwały antysmogowej
❑ zasad korzystania ze wsparcia w ramach programu Czyste Powietrze, 

Mój Prąd, STOP SMOG
❑ zasad usuwania azbestu w województwie lubelskim 



❑ zapobiegania powstawaniu odpadów 
❑ właściwego postępowania z odpadami
❑ racjonalnego korzystania z wody
❑ wykorzystania energii z OZE
❑ korzystania z wiedzy doradców energetycznych
❑ zasad budowy i eksploatacji domów pasywnych
❑ technologii termomodernizacji budynków



Sprzątanie miejsc cennych przyrodniczo




