
                                     

                                                   „ ekologiczna przyszłość „

           Projekt będzie realizowany po raz drugi a wynika z potrzeby uświadomienia lokalnej społeczności iż 
produkujemy jako mieszkańcy co raz więcej odpadów – śmieci co niesie za sobą negatywne  konsekwencje
dla środowiska.

          Pamiętajmy Ziemia niegdyś czysta i zielona, nietknięta ręką ludzką, teraz jest coraz „ słabsza „, coraz
brudniejsza, a jej zieleń znika, wody stają się coraz bardziej zanieczyszczone. Martwi nas to i chcielibyśmy
jakoś zwrócić uwagę na ten problem młodym ludziom, od których zależy przyszłość Ziemi.

          Nie odpowiednio zagospodarowany odpad stanowi nie tylko zagrożenie na lądzie ale coraz częściej  
mamy do czynienia z zaśmiecaniem wody w każdej postaci. 

      Zgodnie z naszymi głównymi przesłaniamy że dbamy o bezpieczeństwo nad wodą i na wodzie dochodzi 
nowy problem bezpieczeństwa w postaci zaśmiecenia środowiska wodnego.
      Ktoś by powiedział, że może nas to nie dotyczy, tymczasem nasze lokalne wody mniejsze a w 
perspektywie duże, wokół naszego miasta Grodziska Mazowieckiego mogą stać się miejscem 
zakażeń i bardzo wielu groźnych chorób, jak nie będziemy  przestrzegali ogólnych kulturalnych zasad 
współżycia międzyludzkiego.  My jako żeglarze doskonale to wiemy i rozumiemy.

     W ramach naszego projektu skierowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych chcemy pokazać
nowemu pokoleniu jak kiedyś wyglądały stawy, jeziora, zalewy i rzeki.
     Oprócz zajęć i zabaw dla najmłodszych na terenie naszej gminy pragniemy  zorganizować rejs z 
Warszawy rzeką Wisłą do Gniewu  dalej Nogatem  na Zalew Wiślany do Fromborka 
 w 50 rocznicę Spływu Kopernikańskiego pod hasłem „ Frombork 1001 „ kiedy to
wodniacy 8 Grodziskiej Drużyny Harcerskiej pierwszy raz popłynęli tym szlakiem, czystym szlakiem.  
    Rejs odbyłby się z oflagowaniem i herbarzem Grodziska na drewnianym jachcie mahoniowym „ Drewniaczek „

    Powrót jachtu z Giżycka po przekazaniu innej załodze do  Białobrzegów na Zalewie Zegrzyńskim – 
jeziorami,  kanałami i kiedyś pięknymi rzekami Pisą i Narwią,
    W czasie rejsów zbierane będą materiały do przygotowania i opracowania wydania ekologicznego -
     „ Woda – Ziemia „

     Projekt  składa się z trzech podstawowych pionów :

            -  przeznaczony dla dzieci klasa 0 / przedszkole starszaki /
            -  klasy I i II szkoła podstawowa
            -  młodzież i dorośli w załogach   4 -  osobowych

      Cel projektu:
              -   uświadomienie znaczenia przyrody w życiu człowieka
              -   kształtowanie postaw odpowiedzialności za stan środowiska
              -   uświadomienie roli jaką uczniowie mogą, odgrywać w swoim środowisku
              -   kształtowanie świadomości ekologicznej rozumianej jako gotowość do działania w zgodzie ze 
środowiskiem
                    -   popularyzacja literatury o tematyce przyrodniczej
                      -   uświadomienie znaczenia czystej wody w naszym życiu i co znaczy jej brak
      Metody :
                   - słowna
                    - wydawnicza
                    - filmowa i fotograficzna


