Sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Klubu Ekologicznego
Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie za rok 2014
Przypadająca w roku 2014 rocznica 90-lecia Lasów Państwowych spowodowała, że działania
Koła w tym roku ukierunkowane były na szeroko rozumiane zagadnienia gospodarki leśnej,
znaczenia lasu w życiu człowieka i gospodarczego wykorzystania tego dobra narodowego.
Tematyka ta skłoniła członków Klubu do działań promujących proekologiczne postawy
społeczeństwa Powiatu Gnieźnieńskiego wobec tego zagadnienia. W różnych środowiskach
i grupach wiekowych dostrzegano potrzebę popularyzacji właściwych postaw i zachowań
dotyczących gospodarki leśnej i ochrony lasu.

1. XIX

Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne, odbywały się pod hasłem

„Las nasze wspólne dobro”
Celem Prezentacji Ekologicznych było upowszechnienie wiedzy z ekologii

i ochrony

przyrody, informowanie o walorach przyrodniczych i zagrożeniach środowiskowych
w Gnieźnie i Powiecie Gnieźnieńskim, zwrócenie uwagi na historie i tradycje Lasów
Państwowych obchodzących jubileusz 90 - lecie istnienia.
Organizowane już od 19 lat przez Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie prezentacje
spotykają się corocznie z dużym zainteresowaniem placówek szkolno - wychowawczych. Do
konkursów w tym roku przystąpiło wielu uczestników. Imprezę zorganizowano przy
współpracy i finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i Nadleśnictwa
Gniezno, co pozwoliło zakupić wiele atrakcyjnych nagród dla uczestników 5 rodzajów
konkursów.
Prezentacje odbyły się 15 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00 w Sali widowiskowej Miejskiego
Ośrodka Kultury w Gnieźnie przy ul. Łubieńskiego 11
W trakcie imprezy przeprowadzono:
- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i fotograficznego. W konkursie plastycznym
wzięło udział 6 szkół podstawowych klasy od I-III, które złożyły 54 prace. Przyznano 3
wyróżnienia: Jakub Tronowicz i Natalia Glubiak – Sz. P. nr 6 w Gnieźnie i Dawid
Kazimierczak Sz. P. w Karniszewie;
- III miejsce Judyta Wiernowolska Szk. P. Nr 5 w Gnieźnie
- II miejsce Jagoda Majerowicz Szk. P w Kruchowie i Natalia Kubalewska Sz.P. Nr 6 w
Gnieźnie
- I miejsce Nadia Fibich Sz.P. w Karniszewie .
- prezentacje przedstawień teatralnych przez przedszkolaków,
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- konkurs wiedzy o lesie: do którego przystąpiło 11 szkół podstawowych klasy od 4-6,
Konkurs odbywał się w dniu Prezentacji i rozstrzygnięto: wyróżnienie dla Sz.P. w Kłecku
- III miejsce Sz. P. w Karniszewie
- II miejsce Sz. P. Nr 9 w Gnieźnie
- I miejsce Sz. P. Nr 5 w Gnieźnie
- pokazy nagrodzonych prezentacji multimedialnej – złożono 30 prac i nagrodzono:
- wyróżnienia: Daniel Szczygieł i Natalia Bartkiewicz – III LO w Gnieźnie, oraz Rafał Janas
ZSP Nr 2 w Gnieźnie
- III Miejsce Grażyna Żabczyńska III LO w Gnieźnie
- II miejsce Agata Rozmus I LO w Gnieźnie
- I miejsce Weronika Kozłowska I LO oraz Dawid Kubiak ZSEO w Gnieźnie .
Prezentacje odbywają się w ramach obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi,
przypadającego 22 kwietnia.

2. XV Gnieźnieński Rajd Rowerowy
Cele:
- promowanie 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 organizowanych od kilkunastu lat rajdach biorą udział osoby indywidualne, rodziny,
uczniowie z opiekunem. Jedni jeżdżą rowerem systematycznie i często, inni okazjonalnie, ale
stopień trudności trasy dostosowany jest nawet do tych o słabszej kondycji fizycznej.
W sobotę 24 maja 2014 r. na Gnieźnieńskim Rynku spotkali się rowerzyści, aby
uczestniczyć w XV Gnieźnieńskim Rajdzie Rowerowym zorganizowanym przez Polski Klub
Ekologiczny Koło w Gnieźnie i Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Imprezie patronował
Starosta Gnieźnieński oraz medialnie Telewizja Gniezno, Radio Gniezno oraz Przemiany na
Szlaku Piastowskim. Przed wyruszeniem na trasę odbyła się uroczystość otwarcia
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powiatowych szlaków rowerowych z udziałem starosty i mediów. Na trasę wybrano szlak
czerwony prowadzący do Lednicy i Muzeum I Piastów.
Wyjazd z Rynku i bezpieczny przejazd przez miasto zabezpieczał patrol Policji.
Dojechaliśmy do Karczmy p. Henzela w Dziekanowicach, droga zajęła około 2 godzin, a na
miejscu czekał poczęstunek.
Zorganizowano gry, zabawy i konkursy, do których nie zabrakło chętnych, gdyż na
zwycięzców czekały nagrody. Ponadto upominki zostały rozlosowane wśród wszystkich
uczestników rajdu. Było to możliwe dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego,
które podarowało wydawnictwa promocyjne powiatu, termosy rowerowe, koszulki z logo
Starostwa i środki finansowe na inne narody (kaski rowerowe, plecaki, liczniki do rowerów,
pompki), Urzędu Gminy Łubowo, który przyznał środki na poczęstunek,

oraz

indywidualnym sponsorom (rękawice rowerowe, zapinki do rowerów, latarki, książki,
przewodniki, słodycze itp.). Uczestnicy raju oraz organizatorzy byli ubezpieczeni od
następstw nieszczęśliwego wypadku (2 polisy). Ogółem udział wzięło 220 rowerzystów.
3. Kampania Ekolider
Idea konkursu opiera się na działaniach w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami i
uświadamia 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.
Cele:
- 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 14 czerwca 2014 roku odbyło się zakończenie i podsumowanie XV 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 oświatowo-Wychowawcze
składały dokumentacje w formie kroniki działań ekologicznych w ciągu roku szkolnego,
których

treści

i

zawarte

informacje

podlegały

ocenie.
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Kapituła konkursu wyłoniła zdobywców tytułu EKOLIDERA w następujących kategoriach:
przedszkola i szkoły podstawowe, a wśród szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
przyznała

wyróżnienia.

W tegorocznej edycji konkursie wzięły udział placówki oświatowe z Gniezna i Powiatu
Gnieźnieńskiego, od szczebla przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej (11 przedszkoli, 4
szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 1 szkoła ponadgimnazjalna – 18 placówek – 3376
wychowanków).
Zebrano 86, 5 ton surowców wtórnych, ok. 3,3 tony karmy, 33 szt. budek lęgowych, 8 szt.
karmników.
W ciągu 14 lat organizowania tego konkursu zebrano: 737 ton odzyskanych surowców, ok. 62
ton karmy, 524 szt. budek lęgowych, 7 szt. paśników, 44 szt. karmników, 50 szt. budek dla
nietoperzy, 3 szt. budy dla psów.
W 2014 roku Komisja konkursowa przyznała 4 tytuły ekolidera i 4 wyróżnienia.
Tytuł EKOLIDERA otrzymali:
Przedszkole nr 17 „Piastowska Gromada”;
Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Fiedlera;
Gimnazjum Trzemeszno;
Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie.
WYRÓŻNIENIE:
Przedszkole nr 2 „Źródełko”;
Przedszkole nr 1 „Chatka Puchatka”;
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Niechanowo;
Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kilińskiego w Trzemesznie.
Konkurs zrealizowany został 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 wyróżniła ponadto tytułem Mecenas Przyrody Posłankę do Europarlamentu Sidonię
Jędrzejewską, Jerzy Modrzejewski i Przemysław Jankowski

za duże zaangażowanie w

działania na rzecz środowiska naturalnego, za dobrą i życzliwą współpracę z placówkami
szkolnymi, z instytucjami i organizacjami działającymi w ochronie środowiska.
Organizatorami Konkursu i zarazem sponsorami byli Urząd Miejski w Gnieźnie, Starostwo
Powiatowe

w

Gnieźnie,

Nadleśnictwo

Gniezno,

Polski

Klub

Ekologiczny

Koło

w Gnieźnie oraz Polski Związek Łowiecki. Zwycięzcom złożono gratulacje i zaproszono
wszystkich do udziału w konkursie za rok.
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4. Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne
Ta cykliczna impreza, organizowana od 15 lat przez Gnieźnieńskie Koło Polskiego Klubu
Ekologicznego poświęcona jest popularyzacji ważnych zagadnień z zakresu ochrony
środowiska i promocji lokalnych działań ekologicznych. Tegoroczne Forum odbywa się
pod hasłem „ Las – dziedzictwo i odpowiedzialność”.
Wykłady i prezentacje były poświęcone bioróżnorodności ekosystemów leśnych oraz
rozwojowi gospodarki i techniki leśnej.
- „Las naturalne bogactwo” przedstawił dr inż. Wojciech Kowalkowski z Katedry
Hodowli Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
- „ Jak technika leśna wpływa na gospodarkę w lasach” omówił dr inż. Józef Grodecki
z Katedry Techniki Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Aby pozwolić się wypowiedzieć na ten temat naszej młodzieży i zwiększyć jej aktywność
ogłoszono Konkurs fotograficzny pod hasłem „ Las w obiektywie”, którego laureatom
wręczono nagrody oraz podziękowania.
Dodatkowo w przerwie między wykładami został zorganizowany

konkurs „Jak dbać o

środowisko”
Relacje z imprezy przedstawione były w Radio Gniezno oraz portalu internetowym
www.informacjelokalne.pl.

5. Kampania „ Zdrowe Powietrze czysta energia dla wszystkich”
Projekt ten był realizowany ze Starostwem Powiatowym i Wielkopolską Agencją Zarządzania
Energią. Został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
W listopadzie 2013 r. został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu
edukacji ekologicznej. Do WFOŚIGW wpłynęło 209 wniosków, w tym do dofinansowania po
ocenie merytorycznej zostało przekazanych 179 wniosków, w tym innowacyjny wniosek
dotyczący kampanii pn. „Zdrowe powietrze i czysta energia dla wszystkich”.
W ramach przedsięwzięcia organizowane były: spot radiowy i klip telewizyjny, konkursy:
plastyczny, fotograficzny i radiowy, specjalistyczne szkolenie, stoisko na dożynkach (event),
warsztaty dla młodzieży podzielone na część teoretyczną i doświadczalną upowszechniające
wiedzę ekologiczną z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu, wspierające gospodarkę
niskoemisyjną i propagujące potencjał OZE.
Strona 5 z 12

Koordynatorem całości projektu był Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a
wsparcie merytoryczne poszczególnych zadań zapewnił Polski Klub Ekologiczny – Okręg
Wielkopolski – Koło w Gnieźnie i Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedsięwzięcia:
1. Organizacja spotu radiowego i klipu telewizyjnego
Tematyka: Zdrowe powietrze i czysta energia dla wszystkich.
Spot radiowy i klip telewizyjny miał na celu przekazanie wiedzy na temat odnawialnych
źródeł energii i budowanie społecznej świadomości o znaczeniu i jej zaletach oraz poprawy
jakości życia mieszkańców, promował działania zmierzające do ochrony powietrza i
przeciwdziałanie zmianom klimatu.
Spot radiowy i klip telewizyjny skierowany był do mieszkańców, słuchaczy lokalnych
rozgłośni radiowych, internautów, odbiorców TV Gniezno.
Zasięg oddziaływania: Powiaty Gnieźnieński, Poznański, Słupecki.
2. Konkursy
 Konkurs plastyczny na zaprojektowanie ulotki
Grupa odbiorców: młodzież szkół ponadgimnazjalnych, liceów i studenci z powiatu
Gnieźnieńskiego i sąsiednich powiatów (poznańskiego i słupeckiego).
Tematyka i program: Zaprojektowanie ulotki promującej potencjał odnawialnych źródeł
energii. Zwycięska ulotka była rozpowszechniana na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego,
Słupeckiego i Poznańskiego.
Ideą konkursu było ukazanie potencjału odnawialnych źródeł energii oraz promowanie
zdrowego powietrza i czystej energii.
Każdy uczestnik do konkursu mógł zgłosić maksymalnie 1 pracę wykonaną techniką
komputerową w dowolnym programie, zapisaną w formacie PDF.
Komisja przyznała 2 nagrody główne i 5 wyróżnień. Ocenie podlegały:
 kryteria merytoryczne (zgodność z celami i ideą konkursu)
 kryteria artystyczne (pomysłowość, innowacyjność, oryginalność, wyobraźnia)
 kryteria techniczne i poziom estetyczny.
Po zakończeniu konkursu odbyła się wystawa prac w budynku Starostwa Powiatowego
w Gnieźnie.
 Konkurs fotograficzny „Dobre praktyki wykorzystania OZE
Ideą konkursu było spojrzenie przez obiektyw aparatu na dobre praktyki wykorzystania OZE
oraz wskazanie znaczenia Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Polski.
Uczestnikiem

konkursu

mógł

być

uczeń

liceum

ogólnokształcącego,

szkoły

ponadgimnazjalnej i student uczelni wyższej. Konkurs skierowany był do miłośników
alternatywnych rozwiązań w zakresie wytwarzania energii i fotografii zarazem.
Strona 6 z 12

Każdy uczestnik do konkursu mógł zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.
Komisja konkursowa przyznała 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia. Ocenie prac podlegały:
 kryteria merytoryczne (zgodność z celami i ideą konkursu)
 kryteria artystyczne (pomysłowość, innowacyjność, oryginalność, wyobraźnia)
 kryteria techniczne i poziom estetyczny.
Z całą pewnością można stwierdzić, że zgłoszone do konkursu prace nie tylko ukazywały
potencjał odnawialnych źródeł energii, ale także zaangażowanie i umiejętność łączenia
fotografii z alternatywnymi rozwiązaniami w zakresie energii odnawialnej.
 Konkurs radiowy
Konkurs odbył się 11.10.2014 r. na antenie Radia Gniezna. Organizator przygotował zestaw
60 pytań konkursowych. Uczestnicy, którzy zadzwonili do radia o wyznaczonej godzinie
mogli odpowiadać na pytania dotyczące odnawialnych źródeł energii, gospodarki
niskoemisyjnej i przeciwdziałania zmianom klimatu. Konkurs skierowany był do słuchaczy
lokalnej rozgłośni.
Czas audycji wynosił 2x40 minut. Każdy z uczestników konkursu, który poprawnie
odpowiedział na jedno pytanie brał udział w losowaniu nagrody pocieszenia.
Grupa odbiorców: młodzież, mieszkańcy, słuchacze lokalnej rozgłośni radiowej. Liczba
uczestników: ok. 30 osób
3. Warsztaty dla młodzieży
W ramach kampanii 7 kwietnia 2014 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
zorganizowane zostały warsztaty poruszające tematykę odnawialnych źródeł energii.
W warsztatach wzięło udział ponad 100 uczestników z Zespołu Ponadgimnazjalnych nr 2,
Zespołu Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego i z Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.
Prelekcje poruszające kwestie zmian klimatycznych, zagadnienia związane z rynkiem
energetycznym, zużyciem energii i paliw, rodzajem OZE, alternatywnymi sposobami
produkcji energii i efektywności energetycznej przedstawili organizatorzy przedsięwzięcia.
Program warsztatów obejmował również ćwiczenia z praktycznym wykorzystaniem OZE.
Szkolenie wyjazdowe – 17.06.2014 r.
Grupa

odbiorców:

samorządowcy,

radni,

parlamentarzyści,

członkowie

organizacji

pozarządowych. Szkolenie wyjazdowe odbyło się do budynku pasywnego w Posadzie k. Konina,
gdzie ma swoją siedzibę firma Nuwarro, firma, która specjalizuje się w działaniach szkoleniowo-

doradczych z zakresu efektywności energetycznej, zarządzania energią, odnawialnych źródeł
energii (OZE) i eko-innowacji dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Liczba
uczestników: ok. 45 osób.
Event
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Polegał na zorganizowaniu stoiska na dożynkach powiatowo-gminnych w dniu 31.08.2014 r.,
gdzie udzielane były porady ekspertów, dostępne ulotki informacyjne, był także wyświetlany
film o tematyce odnawialnych źródeł energii.
Szacunkowa liczba uczestników: ok. 800 osób

6. Dąb Wolności
Dnia 29 września 2014 r. na Placu Pielgrzyma przy Katedrze Gnieźnieńskiej odbyło się
uroczyste posadzenie Dębu Wolności. Posadzenie go jest odpowiedzią na apel Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego, w celu uczczenia 25 rocznicy odzyskania wolności,
a nastąpiło z inicjatywy Lasów Państwowych obchodzących w tym roku Jubileusz 90–
lecia powstania. W uroczystości udział wzięły władze miasta i powiatu, przedstawiciele
służb mundurowych, kościoła, Polskiego Klubu Ekologicznego, radni miejscy
i powiatowi oraz uczniowie z I LO SP nr 5, którzy zapewnili uroczystą i wzruszającą
oprawę słowno-muzyczną. Drzewo ma symbolizować odrodzoną Polskę po przemianach
ustrojowych.
Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie w związku z posadzeniem drzewa nazwanego
Dąb Wolności zaproponował, aby otoczyć go stałą opieką i nadzorem poprzez powołanie
honorowej funkcji Strażnika. Tytuł ten przypadł w udziale Szkole Podstawowej Nr 5
w Gnieźnie, która w roku 2014 za wielokierunkowe działania w zakresie poznawania
i dbałości o środowisko naturalne zdobyła tytuł Ekolidera. Młodzież z tej szkoły pod
opieką nauczyciela Pani Agnieszki Foerster i Dyrektora Anny Wójcik Starczewskiej brała
aktywny udział w sadzeniu symbolicznego Dębu Wolności.

7.

Audycje radiowe

W ciągu roku szkolnego, w każdą sobotę w 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.
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.
TEMATYKA AUDYCJI RADIOWYCH w 2014 roku:
1. Cykl serwisów ekologicznych :
 1 lutego
 1 marca
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 29 marca
 26 kwietnia
 31 maja
 4 października
 8 listopada
 6 grudnia
2. Audycje(A) i konkursy (K):
 Zwierzęta leśne zimą - 18(A) i 25(K) stycznia
 Ptaki - 15(A) i 22(K) lutego
 Ryby- 8 (A) i 15 (K) marca
 Wiosna i problem wypalania traw - 22 (A) marca
 GMO - 5(A) i 12(K) kwietnia
 Ożywić pola - 10(A) i 17(K) kwietnia
 Pszczoły -24(A) maja i 7(K) czerwca
 Lasy - 14(A) czerwca
 Wakacje - audycja podsumowująca 21 czerwca
 Odnawialne źródła energii - 11(K) 11 października
 Domowi ulubieńcy - 18(A) i 25(K) października
 Krwiodawstwo -15(A) i 22(K) listopada
 Święta w stylu ”Eko” – 13(A) i 20(K) grudnia

Pragnę serdecznie podziękować naszym koleżankom odpowiedzialnym za działalność
medialną Małgosi Reszko i Ali Czarniak. Mówiły o bardzo życzliwej atmosferze w redakcji
dlatego przekażemy również redaktorom serdeczne podziękowania.
8. Konkursy, wystawy, publikacje
Cele:
- uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważne 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 projektów lub imprez: Gnieźnieńskich
Prezentacji Ekologicznych, Ekolidera, Młodzieżowego Forum Ekologicznego i opisano je
wyżej.
9. Prośrodowiskowa edukacja i aktywizacja społeczności lokalnej
Cele:
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- kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego
gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowaniem równowagi między środowiskiem
a rozwojem cywilizacji
- poprawa jakości życia człowieka
- powszechna edukacja ekologiczna
Na spotkania członków koła zapraszani byli goście omawiający aktualne sprawy ochrony
środowiska:
- Pan Jerzy Modrzejewski który omówił działalność Polskiego Związku Łowieckiego;
- Pan Andrzej Kiszkarewicz zapoznał członków Klubu z działalnością Leśników i gospodarką
leśną;
- Z osobistą interwencją do Klubu zgłosili się mieszkańcy Gniezna zaniepokojeni budową
stacji paliw przy ogródkach działkowych od strony ul. Kostrzewskiego. Złożone pismo
wysłano do prezydenta Miasta celem rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami;
- Odbyło się również spotkanie z leśnikiem Włodzimierzem Jankowskim, który gościł
członków Klubu w Leśniczówce Nowaszyce,

W ramach poszerzania wiedzy ekologicznej członkowie Klubu brali udział w spotkaniach,
konferencjach i warsztatach.
- Dwie osoby uczestniczyły w bezpłatnym szkoleniu Rachunkowość i księgowość w
organizacjach pozarządowych.

10. Inne zadania realizowane przez Koło w Gnieźnie
10.1 Aktualizacja Strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem
produktów turystycznych na lata 2008 – 2020 ( dokument zaktualizowany, przyjęty
uchwałą 23 października 2014 r.)
Udział w Zespole Konsultacyjnym ds. aktualizacji „Strategii rozwoju turystyki dla powiatu
gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008 – 2020”, który został
powołany Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego w kwietniu 2014 r. Strategia rozwoju
turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych jest dokumentem
mającym wpływać na rozwój turystyki na terenie powiatu gnieźnieńskiego, jako jednej
z najbardziej interdyscyplinarnych dziedzin gospodarki. Jest to dokument spójny ze strategią
rozwoju powiatu gnieźnieńskiego, a także innymi dokumentami strategicznymi na poziomie
samorządu lokalnego.
W dokumencie dokonano analizy stanu obecnego (w zakresie turystyki oraz w dziedzinach
bezpośrednio lub pośrednio związanych z turystyką) oraz przeprowadzono analizę SWOT,
wskazując na mocne i słabe strony a także szanse i zagrożenia (w zakresie turystyki).
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Wyznaczono misję, wizję i cele strategiczne. W ramach aktualizacji strategii, w roku 2014,
uwzględniono

badania

terenowe

potencjału

turystyczno-kulturowego

powiatu

gnieźnieńskiego z roku 2008 oraz badania terenowe przestrzeni Szlaku Piastowskiego z lat
2010 i 2012 . W ramach tego dokumentu znajdują się zapisy bardzo ważne z punktu widzenia
działalności PKE Koło w Gnieźnie związane z rozwojem ruchu rowerowego na terenie
powiatu gnieźnieńskiego. W I. Grupie Produktowej: Na Szlaku Piastowskim znalazł się
produkt turystyczny „Rowerem wzdłuż Szlaku Piastowskiego” oraz w III. Grupie
Produktowej: Aktywny wypoczynek zapisano produkt „Rowerem, kolejką wąskotorową do
Gniezna”.
10.2

Udział w Konwencie Samorządowym Powiatu Gnieźnieńskiego

Zrównoważony transport – rozwój ruchu rowerowego w Powiecie Gnieźnieńskim. Utopia czy
realna współpraca samorządowa?
Pod takim tytułem odbył się w dniu 12 czerwca 2014 r. Konwent Samorządowy Powiatu
Gnieźnieńskiego, uczestnikami którego byli Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak oraz
samorządowcy z wszystkich 10 gmin z terenu powiatu. Oprócz samorządowców z terenu
powiatu w Konwencie uczestniczyli zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich oraz
powiatowych, a także przedstawiciel Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie,
stowarzyszenia które od lat jest gorącym orędownikiem rozwoju ruchu rowerowego na terenie
Gniezna i powiatu. Gośćmi specjalnymi Konwentu byli Barbara Pujdak, Zastępca Dyrektora
Biura Rozwoju Gdańska oraz Remigiusz Kitliński, Pełnomocnik Prezydenta Gdańska ds.
komunikacji rowerowej, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Pani Barbara
Pujdak omówiła założenia systemu tras dla Gdańska STER, natomiast pan Remigiusz
Kitliński zapoznał uczestników Konwentu z realizacją polityki rowerowej Miasta Gdańska.
10.3

Udział w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie po raz kolejny ma swojego przedstawiciela
w

Powiatowej

Radzie

Działalności

Pożytku

Publicznego,

który

pełnił

rolę

wiceprzewodniczącego Rady w kadencji na lata 2013-2015.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym
iopiniodawczym.
Do jej podstawowych zadań należy:


opiniowanie projektów strategii powiatu,



opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań
publicznych,



wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji
pozarządowych,
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udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami
administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,



wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecanie tych
zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe.

W roku 2014 odbyły się trzy spotkania Rady, na których min. zatwierdzono Roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, omówiono
harmonogram spotkań, harmonogram konkursów ogłaszanych przez Zarząd Powiatu
Gnieźnieńskiego. Członkowie Rady zostali także zapoznani z projektem „Rady Pożytku do
STANDARDowego użytku”, który jest częścią większego przedsięwzięcia Sieci SPLOT
mającego na celu wzmocnienie rad w całej Polsce.
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