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Kluczowym warunkiem wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju, zarówno dla ochrony
środowiska przed degradacją jak i zachowania go w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń jest edukacja
społeczna.
Wspólna realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, promocja wiedzy o przyrodzie i jej ochronie poprzez
zwiększenie świadomości ekologicznej młodych Lubuszan to cele, jakie postawili przed sobą Wojewoda
Lubuski Jerzy Ostrouch, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Jan
Rydzanicz oraz Wicekurator Oświaty Radosław Wróblewski w czasie spotkania z prezesami
zielonogórskiego i gorzowskiego Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody.
Podczas spotkania 13 stycznia 2014 r., profesor Leszek Jerzak z Zielonej Góry oraz dr Piotr Grochowski z
Gorzowa, prezesi zarządów obu lubuskich okręgów Ligi Ochrony Przyrody przedstawili wojewodzie
Jerzemu Ostrouchowi priorytety w działalności organizacji w roku 2014. Przypomnijmy, że przed kilkoma
dniami, 9 stycznia br. , obchodzone było święto polskich ekologów, Dzień Ligi Ochrony Przyrody. Ta
najstarsza polska organizacja, która od 86 lat prowadzi działania edukacyjno-wychowawcze wśród najmłodszych, m.in. w zakresie popularyzowania wiedzy o przyrodzie i
jej ochronie oraz zachęca do inicjatyw na rzecz ochrony środowiska. Dlatego bardzo ważnym partnerem nadchodzącej współpracy będzie Kuratorium Oświaty w
Gorzowie Wielkopolskim, za pośrednictwem którego materiały informacyjne Ligi dotrzeć będą mogły do możliwie szerokiego grona młodzieży. Kuratorium wraz z
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Ligą Ochrony Przyrody to także przyszli partnerzy w organizacji konkursów mających w
możliwie atrakcyjnej formie uwrażliwiać młodych Lubuszan na faktyczne problemy ekologii.
W trakcie spotkania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Jan Rydzanicz podkreślał również znaczenie i wagę świadomości ekologicznej w
zakresie realizacji inwestycji. Wspieranie prawne i inwestowanie w nieformalną edukację jest niezbędne, aby działania koedukacyjne we właściwy sposób docierały do
obywateli. Pozwala to rozwijać społeczeństwo akceptujące konieczność ochrony środowiska i kierujące się zasadami zrównoważonego rozwoju.
Prof. Leszek Jerzak oraz dr Piotr Grochowski wysoko ocenili dotychczasową współpracę z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolski w zakresie
propagowania ochrony przyrody i środowiska oraz podejmowanych wspólnych inicjatyw, dotyczących m.in. wydawnictw, których zarówno liczba i tematyka są związane
z aktualnymi oczekiwaniami dotyczącymi wiedzy z zakresu ekologii i bioróżnorodności.
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