SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2017
POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
OKRĘG WIELKOPOLSKI KOŁO W GNIEŹNIE
62 - 200 GNIEZNO,
UL. KS. PRYM. MACIEJA ŁUBIEŃSKIEGO 11

f
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R.
Polski

Klub

Ekologiczny

Okręg

Wielkopolski

Koło

w

Gnieźnie

z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Ks. Prym. Macieja Łubieńskiego 11, województwo
wielkopolskie, wpisana w dniu 30.10.2007 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000291210.

Czas trwania jednostki:

- nie został określony.

Cel i sposoby ich realizacji:

- nieodpłatna i odpłatna działalność statutowa

Skład Zarządu:

- Grażyna Bemaciak - Prezes Koła
- Małgorzata Jośkowiak - Reszko - Wiceprezes Koła
- Jadwiga Biadasz - Skarbnik
- Justyna Kowalska - Sekretarz
- Marek Burzyński - Członek

Organ nadzoru :

Komisja Rewizyjna w składzie :
- Beata Zielińska - Tubacka
- Dorota Jagielska
- Stefania Kostro

Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania
działalności statutowej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie

istnieją

okoliczności

wskazujące

na

poważne

zagrożenia

kontynuowania działalności.

Podpis Zarządu :

Prowadzący księgi:

dla

Bilans
data sporządzenia .....ł.Łl?7?.9.17.

Dane jednostki

Czas trwania działalności jednostki
(wpisać jeśli ograniczony)

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY OKRĘG WIELKOPOLSKI KOŁO W GNIEŹNIE
ul. ks. Prym. Macieja Łubieńskiego 11
62-200 Gniezno
NIP

7842098457

KRS

0000291210

REGON 631072123

Okres

Okres

31-12-2017

31-12-2016

Aktywa
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe

3 660,94

3 953,71

II. Należności krótkoterminowe

0,09

0,09

III. Inwestycje krótkoterminowe

3 660,85

3 953,62

3 660,94

3 953,71

3 660,94

3 953,62

3 953,62

3 936,23

-292,68

17,39

3 660,94

3 953,62

I. Zapasy

IV. Krótkoterminowe rozliczenia m iędzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy
Aktywa razem
Pasywa
A. Fundusz własny
1. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

Strona 1 z 2
Wydrukowano z programu Varico Przyjazne formularze. BIL - OPP POLSKI KLUB EKOLOGICZNY OKRĘG WIELKOPOLSKI KOLO W GNIEŹNIE

Sygnatura:

Wydrukowano z programu Varico Przyjazne formularze. BIL - OPP POLSKI KLUB EKOLOGICZNY OKRĘG WIELKOPOLSKI KOLO W GNIEŹNIE

Strona 2 z 2

Rachunek zysków i strat
data sporządzenia ... ......................
Dane jednostki

Okres

Okres

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY OKRĘG WIELKOPOLSKI KOŁO W GNIEŹNIE

31-12-2017

31-12-2016

ul. ks. Prym. Madeja Łubieńskiego 11
62-200 Gniezno
NIP

7842098457

KRS

0000291210

REGON

631072123

A. Przychody z działalności statutowej
I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej
B. Koszty działalności statutowej
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Koszty pozostałej działalności statutowej
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

1 681,60

1 312,80

1 211,60

1 312,80

470,00

0,00

0,00

0,00

1 974,28

1 295,41

1 087,67

1 295,41

886,61

0,00

0,00

0,00

-292,68

17,39

-292,68

17,39

-292,68

17,39

-292,68

17,39

D. Przychody z działalności gospodarczej
E. Koszty działalności gospodarczej
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)
G. Koszty ogólnego zarządu
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( O F -G )
I. Pozostałe przychody operacyjne
J. Pozostałe koszty operacyjne
K. Przychody finansowe
L. Koszty finansowe
M. Zysk (strata) brutto (H+l-J+K-L)
N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M-N)
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INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R.
Rok obrotowy Stowarzyszenia obejmuje okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
i jest zgodny z rokiem kalendarzowym.
Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.
Jednostka sporządza rachunek wyników wg wzoru z Rozporządzenia.
Na dzień 31.12.2017 r. Stowarzyszenie nie wypłacało wynagrodzeń organom nadzorczym
z tytułu pełnionych przez nich funkcji.
Po dniu bilansowym nie miały zdarzenia, które w istotny sposób wpływałyby na treść
sprawozdania finansowego.
Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalenia wyniku finansowego.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości (Dz. U.
z 1994 r. Nr 121 ,poz. 591 z późn. zm.), z tym, że :
1. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł ujmowane są w Ewidencji
środków trwałych, ale odpisywane jednorazowo, w momencie wydania do użytkowania.
2.

Do amortyzacji środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł. stosuje się metodę
liniową oraz stawki przewidziane ustawą z dnia 15.02.1997 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

3.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są następująco:
- wartości oprogramowania komputerowego - 24 miesiące,
- licencje na wyświetlanie filmów oraz emisje programów radiowych i telewizyjnych 36 miesięcy,
- pozostałe wartości niematerialne i prawne - 60 miesięcy.

4.

Stany oraz rozchody materiałów i towarów wg cen zakupu, stosując metodę odpisywania
w koszty wartości towarów i materiałów w momencie zakupu.
Metoda ta połączona jest ustaleniem na koniec roku stanu tych składników drogą spisu
z natury i ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu.

5. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
Punktem wyjścia dla określenia właściwej wartości poszczególnych składników aktywów
i pasywów, w jakiej są one wykazywane w rocznym bilansie jednostki, były dane stwierdzone lub
potwierdzone w drodze inwentaryzacji.
Inwentaryzacja aktywów i pasywów, zależnie od ich rodzaju oraz innych okoliczności nastąpiła drogą
spisu z natury, uzgodnienia lub weryfikacji.

LU

Inwentaryzacja polegała na ustaleniu w sposób udokumentowany stanu aktywów i pasywów
na określony dzień. Inwentaryzacji na ten dzień podlegały również, w myśl ustawy, stan środków
pieniężnych w kasach i na rachunkach bankowych.
Szeroko rozumiane rozrachunki ( zarówno należności, jak i zobowiązania) z kontrahentami jednostki bankami podlegały inwentaryzacji drogą uzgodnienia sald. Jeżeli inwentaryzacja nie nastąpiła ani
drogą spisu z natury ani uzgodnienia z kontrahentem mieliśmy do czynienia z weryfikacją.
Weryfikacji poddawane są salda aktywów i pasywów, które nie mają postaci rzeczowej ani
rozrachunków, jak np. wartości niematerialne i prawne, fundusze, kapitały.
Uzgodniono na dzień bilansowy:
- salda ksiąg księgi głównej z saldami podbudowujących je kont pomocniczych,
- salda i obroty kont księgi głównej (syntetyczne) z zestawieniem obrotów i sald ,
- obroty dziennika z obrotami wynikającymi z zestawienia obrotów i sald księgi głównej.
Po dokonaniu tych prac zamknięte księgi rachunkowe zawierają obroty
w sprawozdaniu finansowym.

OBJAŚNIENIA DO BILANSU
AKTYWA wykazu ia kwotę

-

Aktywa trwałe :
1. Środki trwałe -

Aktywa obrotowe:
1. Należności krótkoterminowe 2.

Inwestycje krótkoterminowe -

3.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe :

3 660.94 zł
0,00 zł
0,00 zł

3 660,94 zł
0,09 zł
3 660,85 zł
0,00 zł

PASYWA wykazuia kwotę

3 660.94 zł

Fundusze własne :

3 660,94 zł

1. Fundusz statutowy 2.

Wynik finansowy roku obrotowego -

Zobowiązania :
1. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne -

3 953,62 zł
-292,68 zł

0,00 zł
0,00 zł

i salda wykazane

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
PRZYCHODY:

1 681.60 zł.

1. Składki członkowskie -

590,00 zł.

2. Wpłaty 1 % -

621,60 zł.

3. Wpłaty uczestników -

470,00 zł.

KOSZTY :

1 974.28 zł

1. Koszty realizacji zadań statutowych 2.

Koszty administracyjne -

WYNIK FINANSOWY - STRATA :

1 462,28 zł
512,00 zł

- 292.68 zł

Gniezno, dnia 05.03.2018 r.

Podpisy Zarządu

Prowadzący księgi

0

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Klubu Ekologicznego
Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie za rok 2017
Realizując statutowe zadania prowadzenia szerokiej i różnorodnej edukacji ekologicznej
w roku 2017 organizowano imprezy dla dzieci i młodzieży, które miały na celu poznanie
walorów przyrodniczych i ekologicznych krajobrazu powiatu gnieźnieńskiego, promowanie
zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz popularyzowanie cennych
wartości przyrodniczych, inspirowanie do aktywności twórczej, rozwijanie wrażliwości na
otaczające środowisko i wykształcenie umiejętności obserwacji otaczającego świata.
1. XXII

Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne, odbywały się pod hasłem

„Zielona Energia czyli moc słońca, wiatru i wody”
Impreza ta organizowana jest od wielu lat w ramach obchodzonego na całym świecie Dnia
Ziemi, przypadającego 22 kwietnia; prezentacje spotykają się corocznie z dużym
zainteresowaniem placówek szkolno - wychowawczych. Odbyła się ona przy współpracy i
finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Urzędu Miejskiego w Gnieźnie,
Nadleśnictwa Gniezno, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, co pozwoliło zakupić wiele atrakcyjnych nagród dla uczestników.
Organizacyjnie dużym wsparciem była pomoc Drukami Majorczyk w Gnieźnie, która
sponsorowała druki i plakaty oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie udostępniającego
salę i pomoc pracowników.
W 2017 roku XXII Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne odbyły się pod hasłem „Zielona
Energia czyli moc słońca, wiatru i wody” i miała na celu zwrócenie uwagi młodego
pokolenia i społeczności lokalnej na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie
daje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Temat uznano za ważny w związku z
niepokojącymi informacjami na temat zanieczyszczeń powietrza i zjawiska występowania
smogu w naszym otoczeniu.
Prezentacje odbyły się dnia 21 kwietnia 2017 roku:
- o godz. 10.00 na deptaku ul. Chrobrego w Gnieźnie - odbył się happening dla
przedszkolaków oraz
- o godz. 10.30 w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie przy ul.
Łubieńskiego 11 odbyło się wręczenie nagród dla uczestników konkursów oraz druga część
Prezentacji

tj. Międzyszkolny Powiatowy Turniej Wiedzy dla klas IV - VI „ Zielona

Energia”
Wcześnie ogłoszono konkursy:
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- konkurs plastyczny „ Zielona energia czyli moc słońca, wiatru i wody” dla klasy I - III
szkół podstawowych
- konkurs plastyczny na plakat „ Słońce, wiatr i woda - alternatywa dla smogu” dla klas IVVI szkół podstawowych
- konkurs dla uczniów gimnazjum na ulotkę „ Energia odnawialna jako alternatywa dla
smogu”
- konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych na prezentację multimedialną lub film
„ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w moim powiecie”
W konkursie plastycznym dla klas I - I I I wzięło udział 28 uczniów z 5 placówek. Decyzją
jury przyznano cztery równorzędne nagrody następującym autorom Dominika Kubicka Sz. P.
Nr 9, Maja Ostapiak Sz. P. Nr 9, Mikołaj Stróżyk Językowa Szkoła Prymus i Marcel
Łączyński Sz. P. Nr 12
W konkursie plastycznym IV-VI na plakat wzięło udział 8 szkół podstawowych i złożono
38 prac. Wyróżnienia przyznano Alicji Kusz ze Sz. P. nr 5, Marii Borowczyk ze Sz. P. nr 8,
Zuzannie Lewandowskiej ze Sz. P. w Niechanowie. Natomiast nagrody zdobyli III miejsce:
Tomasz Majewski Sz. P. w Niechanowie, Mikołaj Praczyk Sz. P. Milenium w Gnieźnie, II
miejsce: Julia Zygmunt Sz. P. w Kamiszewie, I miejsce Zofia Zybura Zespół szkolno przedszkolny w Kłecku
Do konkursu dla młodzieży gimnazjalnej przystąpiło 6 placówek, które złożyły 30 prac.
Wyróżnienie zdobyła Aleksandra Wilgosz z Trzemeszna, III miejsce przyznano Weronice
Stachowiak z Kłecka, II miejsce Juli Jakubowskiej z Łubowa, I miejsce Maji Boguckiej z
Kłecka.
W konkursie na prezentację multimedialną dla szkół ponadgimnazjalnych wzięły udział
2 placówki, które złożyły 6 prac. Jury przyznało : III miejsce Mikołaj Nowak i Damian Mazur
z ZSP nr 2 w Gnieźnie, II miejsce Jakub Kierczyński i Krystian Jeruzal z ZSP nr 2 w
Gnieźnie, I miejsce Anna Cyranowicz i Karina Małyszka z III Liceum Ogólnokształcącego.
W trakcie Prezentacji odbył się Międzyszkolny Powiatowy Turniej dla klas IV -VI
„ Zielona Energia”. Uczniowie na scenie z 8 placówek rozwiązywali zadania o różnym
stopniu trudności - krzyżówka, puzzle, rebusy, rozpoznanie rodzaju i symboli energii, pytania
z kapelusza za co otrzymywali punkty, które zsumowano. Po podliczeniu punktacji wygrały: I
miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 w Gnieźnie, drugie miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 w
Gnieźnie, trzecie miejsce Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie. Ponadto wyróżniono inne
placówki: Sz. P w Niechanowie, Sz. P. Nr 2, Nr 12 i Nr 9 w Gnieźnie, Sz. P. w Kłecku.
Wręczono uczniom szereg ciekawych nagród i dyplomy uczestnictwa.
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2. XVIII Gnieźnieński Rajd Rowerowy
Od kilkunastu lat organizowane są rajdy rowerowe w Powiecie Gnieźnieńskim mające na
celu promowanie bezpiecznej turystyki rowerowej - skłanianie do zachowań zgodnych z
zasadami zrównoważonego rozwoju, zachęcanie do aktywności

ruchowej, jako źródła

poprawy stanu zdrowia, propagowanie zasad prawidłowego poruszania się po drogach
publicznych, poznanie interesujących ze względów przyrodniczych bądź historycznych
terenów gmin i powiatu gnieźnieńskiego oraz szlaków rowerowych, aktywizacja i integracja
społeczeństwa
W sobotę 27 maja 2017 r. na Gnieźnieńskim Rynku spotkali się rowerzyści, aby
uczestniczyć w XVIII Gnieźnieńskim Rajdzie Rowerowym zorganizowanym przez Polski
Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie. Imprezie patronował Prezydent Miasta Gniezna oraz
medialnie Telewizja Gniezno, Radio Gniezno. Do organizacji rajdu włączył się Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego

w Poznaniu, Szkoła Podstawowa Nr 9 oraz Policja i Straż

Pożarna.
Osiemnasty rajd rowerowy był kolejną okazją do poznania piękna Ziemi Gnieźnieńskiej, jej
bogatej przyrody i zabytków. W Rajdzie wzięły udział osoby indywidualne, rodziny,
uczniowie z opiekunem. Stopień trudności trasy dostosowany jest nawet do tych o słabszej
kondycji fizycznej.
Nad prawidłowa organizacją czuwali: Andrzej Kaczmarek - Komandor Rajdu, oraz Grażyna
Bemaciak, Marek Burzyński, Jolanta Komornicka - Dąbek, Jolanta Pląsek, Beata ZielińskaTubacka
1. Trasa przejazdu :
GNIEZNO - START: Rynek - Tumska - św. Wojciecha - Żuławy - Żabia - Powstańców
Wlkp. i dalej przez miejscowości Pyszczynek - Zdziechowa - Napoleonowo - Modliszewo Krzyszczewo - Pyszczyn - GNIEZNO ul. Północna - Biskupińska - Winiary - Orcholska Wełnicka - Zamiejska - Spokojna - Staszica META ok. 24 km.
Na mecie w szkole Podstawowej nr 9 odbyły się konkursy, gry i zabawy zręcznościowe
oraz szkolenie w miasteczku ruchu drogowego, a także poczęstunek dla uczestników Rajdu.
Wyjazd z Rynku i bezpieczny przejazd przez miasto zabezpieczał patrol samochodowy i
motocyklowy Policji. Policja oraz Straż Pożarna uczestniczyła również w spotkaniach i
zabawach na mecie promując bezpieczne zasady poruszania się na rowerach.
Osoby biorące udział w konkursach otrzymały nagrody. Ponadto upominki zostały
rozlosowane wśród wszystkich uczestników rajdu. Było to możliwe dzięki Patronowi,
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Prezydentowi Miasta, który podarował wydawnictwa promocyjne miasta, mapy, kubki i
koszulki, środki na poczęstunek oraz Wojewódzkiemu Ośrodkowi Szkoleniowemu, którego
Dyrektor Piotr Gruszczyński włączył się w organizację i ufundował koszulki odblaskowe i
inne upominki. Rajd ubezpieczono od następstw nieszczęśliwego wypadku. Ogółem udział
wzięło 116 rowerzystów, którzy bezpiecznie dotarli do mety.
3. Kampania Ekolider
Idea konkursu opiera się na działaniach w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami
i uświadamiania dzieciom i młodzieży w jaki sposób należy dbać o środowisko przyrodnicze.
EKOLIDER obejmuje wiele kategorii: odzysk surowców wtórnych, odzysk nakrętek od
butelek PET, kronikę aktywności ekologicznej, pomoc zwierzętom leśnym, zbiórkę zużytych
baterii oraz „ekolans”, czyli pomysł na propagowanie inicjatyw i edukacji ekologicznej
społeczeństwa. W organizacje imprezy są zaangażowane instytucje: Starosta Powiatowy,
Prezydent Miasta Gniezna, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezna, Polski Związek Łowiecki,
którzy patronują imprezie, sponsorują nagrody dla wyróżniających się placówek a poprzez
swoich przedstawicieli pomagają w organizacji.
Cele tej kampanii to:

popularyzacja wiedzy o recyklingu i zainteresowanie ekologią,

propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz ochrony środowiska
Dnia 11 czerwca 2017 roku odbyło się zakończenie i podsumowanie XVII edycji
Powiatowego konkursu EKOLIDER. Uczestnicy konkursu przez cały rok szkolny skupiali się
na działalności ekologicznej, między innymi poprzez zbieranie makulatury, metali
kolorowych, puszek aluminiowych, nakrętek do odzysku, dokarmianie ptaków zimą,
organizowanie happeningów edukacyjnych i wystaw przyrodniczych. Placówki oświatowowychowawcze składały dokumentacje w formie kroniki działań ekologicznych w ciągu roku
szkolnego, których treści i zawarte informacje podlegały ocenie. Kapituła konkursu wyłoniła
zdobywców tytułu EKOLIDERA w następujących kategoriach: przedszkola i szkoły
podstawowe,

a

wśród

szkół

gimnazjalnych

i

ponadgimnazjalnych

przyznałam

wyróżnienia.
W tej

edycji

konkurs wzięły udział

placówki

oświatowe z Gniezna i Powiatu

Gnieźnieńskiego, od szczebla przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej (12 przedszkoli, 8
szkół podstawowych, 3 gimnazja, tj. 23 placówki - 5288 wychowanków).
Podsumowując efekty całorocznej działalności placówek zebrano ok. 91 268,12 kg surowców
wtórnych, ok. 13 084,90 kg karmy, wykonano 47 szt. budek lęgowych, 2 karmniki.
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W ciągu 17 lat organizowania tego konkursu zebrano: ok. 850 ton surowców, ok. 960 ton
karmy, wykonano 836 szt. budek lęgowych, 8 szt. paśników, 61 szt. karmników, 50 szt.
budek dla nietoperzy, 3 szt. budy dla psów.
W 2017 roku Komisja konkursowa przyznała 5 tytułów ekolidera i 4 wyróżnienia.
Tytuł EKOLIDERA został przyznany dla:
- Przedszkole nr. 1 „Chatka Puchatka” w Trzemesznie;
- Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
- Gimnazjum Trzemeszno;
- Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie.
WYRÓŻNIENIE:
- Przedszkole nr 14 „Mali Piastowie” w Gnieźnie;
- Przedszkole nr 17 „Piastowska Gromada” w Gnieźnie;
- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Łagiewnikach;
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Gnieźnie.
Konkurs dofinansowany został przez Starostwo Powiatowe w ramach przedsięwzięcia pn.
„Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez konkursy i
inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowany ze środków
WFOSIGW w Poznaniu.
Kapituła Konkursu wyróżniła ponadto tytułem Mecenas Przyrody Pana Bartosza
Krąkowskiego z Gminy Kiszkowo oraz Zbigniewa Bręklewicza z Gminy Niechanowo za
działania w zakresie ochrony przyrody i propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
Ponadto wyróżniono Stowarzyszenie Wędkarskie Złoty Lin z Trzemeszna.
Sponsorami byli Urząd Miejski w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Nadleśnictwo
Gniezno, Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie, Polski Związek Łowiecki, spółki
miejskie: Urbis, PEC i inne: Alkom Gniezno, oraz osoby indywidualne popierające ten rodzaj
nauki młodego pokolenia o odpowiedzialności za najbliższe środowisko naturalne.
Zwycięzcom złożono gratulacje

i zaproszono

wszystkich do udziału w konkursie

w kolejnym roku szkolnym.

4. Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne
Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne odbyło się w dniu 20 października 2017 r.
w Estede Centrum Kultury Scena to Dziwna w Gnieźnie. Ta impreza organizowana była przy
współudziale Starostwa Powiatowego i wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Poświęcona była popularyzacji ważnych
zagadnień z zakresu ochrony środowiska i promocji lokalnych działań ekologicznych.
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Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem „ Zielona energia dla środowiska”. Prezentacje
będą poświęcone zagadnieniom:
- „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę czystości powietrza ” przedstawił Pan
prof. Antoni Zajdel z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie
- „ Gospodarka niskoemisyjna z wykorzystaniem agrobiomasy” przedstawił Pan Roman
Długi Dyrektor Firmy Asket w Poznaniu.
- „ Zielona energia - dlaczego warto? ” zapoznała zebranych Pani Kinga Świtalska
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Podczas Forum będzie możliwość obserwacji działania instalacji do produkcji biomasy
Aby zwiększyć aktywność młodzieży ogłoszono Konkurs plastyczny na wykonanie
plakatu Zielona energia i Ja, promującego działania na rzecz poprawy stanu środowiska
i odnawialne źródła energii, którego rozstrzygnięcie wraz z wręczeniem nagród nastąpiło
podczas Forum.
Na konkurs wpłynęło 9 prac: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - 5 szt., Zespół Szkół
Ekonomiczno - Odzieżowych - 2 szt., I Liceum Ogólnokształcące - 2 szt.
Jury brało pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, zgodność z tematem, wartość
merytoryczną pracy, atrakcyjność dla odbiorcy, zwięzłe ujęcie tematu, walory plastyczno literackie, nowatorstwo w podejściu do tematu, stronę artystyczną pracy, techniczną jakość
pracy, estetykę wykonania, wkład pracy.
Nagrodzono: III miejsce - Zuzanna Walczak - ZSEO, II miejsce - Maja Koralewska ZSEO, I
miejsce - Mateusz Żurawski - 1 LO
Wyróżnienia otrzymali: Jakub Woźniak, Bartosz Wiśniewski, Michał Szpikowski, Patryk
Grzywaczewski, Jakub Wiśniewski - ZSP nr 2 oraz Weronika Olejniczak - 1 LO.
W Forum wzięło udział 125 osób: młodzież wraz z nauczycielami oraz zaproszeni goście:
przedstawiciel Starosty Gnieźnieńskiego, Dyrektorzy Wydziału Ochrony Środowiska Miasta
Gniezna i Powiatu, Radni, Nadleśnictwo, Wielkopolska Izba Budownictwa oraz członkowie
PKE i gnieźnieńskie media. Relacje z imprezy przedstawione były w Radio Gniezno,
Telewizji

Gniezno,

oraz

portalu

internetowym

www.informacjelokalne.pl.

oraz

www.gniezno24.com

5. Dąb Wolności
Drzewo symbolizuje odrodzoną Polskę po przemianach ustrojowych i po uroczystym
posadzeniu go został otoczony opieką młodzieży, która pełni honorowy tytuł Strażnika Dębu
Wolności. W każdą rocznicę odbywa się spotkanie młodzieży i uroczyste przekazanie opieki.
W dniu 29 września 2017 r. na plac Pielgrzyma przy Katedrze przybyła młodzież ze Szkoły
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Podstawowej im. A. Fiedlera w Kamiszewie pod opieką p. Beaty Zielińskiej Tubackiej, która
przygotowała krótki montaż słowno- muzyczny oraz Szkoła Podstawowa im. Lotników
Polskich w Witkowie. Uczniom Szkoły w Kamiszewie podziękowano za całoroczną opiekę
i pięknie prowadzoną kronikę najciekawszych wydarzeń, których Dąb był świadkiem w
ostatnim roku szkolnym ( 2016/2017) oraz wręczono pamiątkową statuetkę. Natomiast na
ręce p. Dyrektor z Witkowa - Bernadetty Nowak i delegacji uczniów złożono powołanie na
Honorowego Strażnika Dębu Wolności na kolejny rok, kronikę wydarzeń do dalszego
prowadzenia oraz przechodni grawerton z oznakowaniem Honorowi Strażnicy Dębu
Wolności. Gości przywitała Grażyna Bemaciak Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Koła
w Gnieźnie oraz Zastępca Nadleśniczego p. Andrzej Kiszkarewicz, który podkreślił że dąb
rośnie zdrowo i ma przyrost około 1,5 m. Gośćmi byli Pan Prezydent Tomasz Budasz,
Przewodniczący Rady Miasta Pan Michał Glejzer, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego Pani Magdalena Musiałowicz oraz Urzędu Miejskiego Pan Jerzy
Puch. W imieniu gości do młodzieży powiedział kilka serdecznych słów Przewodniczący
RM. Na spotkanie przybyły również dzieciaki z 3 przedszkoli: Nr 9 Leśne Ludki ul. Radosna,
Nr 5 Mali przyrodnicy ul Rybna oraz Nr 3 Kubuś Puchatek ul. Dąbrówki, które w przyszłości
będą sprawować opiekę nad naszym Dębem Wolności.

7. Audycje radiowe
W ciągu roku szkolnego, w każdą sobotę około godz. 11 emitowano w Radio Gniezno
audycje poruszające aktualne sprawy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju.
Po każdej audycji, w następnym tygodniu na antenie Radia Gniezno odbywał się konkurs
z nagrodami dla słuchaczy poświęcony omawianym wcześniej zagadnieniom.
W audycjach nadawano również EKO-SERWIS czyli wiadomości i ciekawostki ekologiczne
z naszego regionu, z kraju i ze świata oraz kalendarz ekologiczny. Wszystkie konkursy i
serwisy ekologiczne przygotowywali i prowadzili uczniowie III LO w Gnieźnie z klas
medioznawczych.
Ogromny wkład w jakość audycji, ciekawe aktualne tematy, rozmowy z gośćmi ekspertami
oraz wdrożenie w trud organizacyjny młodzieży szkolnej z klasy medialnej III Liceum
Ogólnokształcącego w Gnieźnie włożyły nasze koleżanki klubowe, odpowiedzialne za
działalność medialną Małgosia Jóskowiak-Reszko i Ala Czarniak. Bardzo życzliwą atmosferę
zapewnili redaktorzy Radia Gniezno.
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8. Konkursy, wystawy, publikacje
Celem zwiększenia aktywności dzieci i młodzieży organizowane są konkursy ekologiczne,
które mają na celu:
- uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważna jest ochrona środowiska i dbałość
o czystość najbliższego otoczenia
- zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania proekologiczne
- popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego i konieczności udziału
w tym obszarze każdego człowieka
- rozwijanie umiejętności plastycznych, wyobraźni i kreatywności dzieci do propagowania
zasad zrównoważonego rozwoju.
Wszystkie konkursy i wystawy odbywały się w ramach opisanych projektów lub imprez:
Gnieźnieńskich

Prezentacji

Ekologicznych,

Ekolidera,

Młodzieżowego

Forum

Ekologicznego i Kampanii Od niskiej emisji do wysokiej świadomości.

9. Pro środowiskowa edukacja i aktywizacja społeczności lokalnej
l.Dnia 3 czerwca 2017 r. zostaliśmy zaproszeni do udziału w dużej imprezie plenerowej Dzień Otwarty w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie organizowanej
przez Spółkę „Urbis”w Gnieźnie. Już od godziny 10 00 uruchomiliśmy stanowisko Polskiego
Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie, z wydawnictwami, ulotkami, książkami i
sadzonkami. Od początku imprezy zachęcaliśmy zgromadzone dzieci i młodzież do
sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu życia roślin i zwierząt oraz szeroko pojętej ochrony
przyrody. Chętni do udziału w konkursach losowali pytania kręcąc Kołem Fortuny
wykonanym w Nadleśnictwie lub losowali pytania z pojemnika, a za poprawne odpowiedzi
otrzymywali nagrody. Nie zabrakło również wyjątkowo aktywnych dorosłych, chętnych do
zabawy, którzy po poprawnej odpowiedzi byli obdarowani sadzonkami krzewów i drzew.
Impreza zgromadziła wiele osób chętnych do zapoznania się z funkcjonowaniem
nowoczesnego Zakładu

Zagospodarowania

Odpadów w

Lulkowie.

Rodzinnie

lub

indywidualnie zwiedzano Zakład pod opieką Przedstawiciela Zakładu, interesując się
procesem technologicznym przeróbki i koniecznością segregacji odpadów. Przygotowano dla
wszystkich poczęstunek: ciepłą kiełbaskę, drożdżówkę i napoje. Było też spotkanie z
gnieźnieńskimi koszykarkami, prezentowano sposób produkcji papieru czerpanego
losowano wartościowe nagrody za segregowanie odpadów.
odwiedzili

i

Wszyscy, którzy tego dnia

zakład mieli możliwość połączenia odpoczynku w plenerze z możliwością

poszerzenia wiedzy na temat postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwie
domowym.
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Działania Polskiego Klubu Ekologicznego Koła w Gnieźnie wsparły instytucje, które
ufundowały nagrody dla uczestników konkursów: Nadleśnictwo Gniezno, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Poznaniu, Wojewódzki Ośrodek

Ruchu Drogowego w Poznaniu oraz Szkółka Roślin Stempniewscy z Kamiszewa. Spółce
Urbis podziękowano za cenną inicjatywę edukacji ekologicznej naszego społeczeństwa.
2. Miasto Gniezno podjęło problem zanieczyszczenia powietrza i walki z niska emisją.
Kampania „ Od niskiej emisji do wysokiej świadomości” została zlecona do realizacji:
Ladybird Doradztwo Ekologiczne oraz Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie. Kampania
uzyskała wsparcie finansowe ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Odbyły się dwie ciekawe konferencje przedstawiające
najistotniejsze zagadnienia związane z niską emisją, oraz warsztaty w placówkach szkolnych.
Na zakończenie odbyła się olimpiada wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Po wstępnych eliminacjach na terenie szkół i wyłonieniu 3 osobowych
drużyn ze szkół dnia 6 i 8 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury nastąpiło finałowe
spotkanie dzieci i młodzieży - zmagania w ramach Olimpiady wiedzy. Do udziału zgłosiło
się 10 placówek - wszystkie szkoły podstawowe miasta Gniezna. Uczniowie szkół
podstawowych zmagali się w dwóch kategoriach: dla klasy 4 i 5 oraz klasy 6 i 7. Ogółem do
konkursów przystąpiło zatem 20 zespołów. Zadania obejmowały test wiedzy - 20 i 25 pytań,
krzyżówkę, odszyfrowanie wyrazów np. ciepło systemowe, termomodemizacja, ułożenie
hasła z rozsypanych wyrazów, wymienienie skutków zanieczyszczonego powietrza. Do finału
przeszły po 3 drużyny w każdej kategorii. Młodsze dzieci miały zadanie ułożyć apel do
rówieśników, w którym podają minimum 3 zadania jakie mogą podjąć młodzi ludzie, aby
zwalczać niską emisję. Dzieci starsze

pisały list do rówieśników przekonując ich

o szkodliwości spalania odpadów. Uczestnicy olimpiady otrzymali nagrody, a nagrodzone 2
zespoły, które zajęły I miejsce w każdej kategorii otrzymały je podczas konferencji kończącej
kampanię.
W kategorii szkół gimnazjalnych udział w olimpiadzie wzięły Sz. Podst. Nr. 1, Sz. Podst. nr 7
oraz Gimnazjum nr 2. Dla nich również przygotowano test wiedzy ( 30 pytań), krzyżówkę,
zaszyfrowane wyrazy, pytanie o skutki zdrowotne zanieczyszczonego powietrza, zadanie
ułożenia hasła dot. szkodliwości niskiej emisji, oraz list w którym mieli przedstawić skutki
zanieczyszczania powietrza i zaproponować jakie działania może on i powinien podjąć by
naprawić sytuację.
Z zadowoleniem jury oceniło poziom wiedzy uczestników olimpiady jako wysoki. Punktacja
dla szkół za poszczególne zadania różniła się minimalnie. Na podstawie wyników olimpiady
należy podkreślić że młodzież w ramach tego projektu pozyskała dużą wiedzę z zakresu
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źródeł zanieczyszczenia powietrza, jego szkodliwości i metod walki ze skutkami tego
zanieczyszczenia.
3. W ramach edukacji ekologicznej mającej na celu

kształtowanie w społeczeństwie

świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi
i zachowaniem równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji organizowano
spotkania z osobami zajmującymi się przyrodą.
Członek PKE
Przedsiębiorstwa

Koła w Gnieźnie kol.

Jadwiga

Wodociągów i Kanalizacji

informacyjne połączone z pokazami dla

Biadasz -

przeprowadził

długoletni
pogadanki

pracownik
i spotkania

grup dzieci i młodzieży. Odbyły się one w

Przedszkolu ul. Budowlanych, ul. Paczkowskiego i Nr 17 na Oś. Piastowskim ( 4 grupy po ok
20 osób) w Szkole Podstawowej w Fałkowie oraz Nr 3 w Gnieźnie ( 2 grupy po 20 osób); w
Gimnazjum nr 3 i nr 4 ( 6 grup po 20 osób). Ogółem ta formą edukacji objęto około 240
młodych ludzi.

1. Inne zadania realizowane przez Kolo w Gnieźnie
- Na zaproszenie Przedszkola nr 9 „Leśne Ludki” w Gnieźnie w grudniu uczestniczono w
spotkaniu z dziećmi, które przygotowały wystąpienie. Nauka w formie zabawy była ciekawą
formą edukacji i spowodowała dużą aktywność dzieci.

Do PKE Koło w Gnieźnie wpłynęła 1 sprawa:
- pismo Nadleśnictwa Gniezno w sprawie - użycia środka ochrony roślin Dimilin 480 S.C. do
ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką, brudnicą mniszką i
borecznikiem sosnowcem. Z wnioskiem o konsultacje społeczne zgłosiła się regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych. Nie wydano pisemnego stanowiska w tej sprawie.
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