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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Klubu Ekologicznego 

Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie za rok 2018 

 

PKE zgodnie z określonymi w statucie zadaniami prowadzenia szerokiej i różnorodnej 

edukacji ekologicznej  w roku 2018 zorganizował szereg imprez dla dzieci, młodzieży oraz 

osób dorosłych, które miały na celu poznanie walorów przyrodniczych i ekologicznych 

powiatu gnieźnieńskiego, promowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie do aktywnego 

spędzania wolnego czasu oraz popularyzowanie cennych wartości przyrodniczych, 

inspirowanie do aktywności twórczej, rozwijanie kreatywności i wrażliwości na otaczające 

środowisko i wykształcenie umiejętności obserwacji otaczającego świata. Poniżej krótko opisano 

najważniejsze imprezy:   

 

1. XXIII  Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne, odbywały się pod hasłem                 

„Chrońmy klimat” 

 

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 oraz 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 również pomoc Drukarni Majorczyk w Gnieźnie, która sponsorowała druki     

i plakaty oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie udostępniającego salę i pomoc 

pracowników. 

W 2018 roku  XXIII Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne odbyły się  pod hasłem 

„Chrońmy klimat” i miała na celu zwrócenie uwagi młodego pokolenia i społeczności 

lokalnej na temat wpływu działalności człowieka na środowisko i zmiany klimatu. Temat 

uznano za ważny w związku z występowaniem groźnych zjawisk atmosferycznych w naszym 

powiecie ( huragan stulecia w 2017 roku) ale też w kraju i na świecie. 

 Prezentacje odbyły się dnia 20 kwietnia 2018 roku:  

- o godz. 10.00 na deptaku ul. Chrobrego w Gnieźnie – odbył się przemarsz  przedszkolaków 

główną ulicą miasta od Rynku do Miejskiego Ośrodka Kultury na Zielone Zaplecze. 

Dzieciaki pod opieką wychowawców i rodziców niosły ważne hasła dotyczące klimatu a po 

przybyciu na miejsce odbyły się występy dzieci z poszczególnych placówek. Dzieci zostały 

obdarowane słodyczami a placówki drobnymi upominkami oraz sadzonkami roślin.  
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- o godz. 11.00 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  Turniej Ekologiczny dla klas IV – VII „Zmiany klimatu – 

wiem, rozumiem, przeciwdziałam”. Po 2 osoby z każdego poziomu szkoły rozwiązywały 

zadania: test wiedzy, uzupełnianie brakujących wyrazów, wykreślanka, zagadka, łańcuch 

skutków, mapa myśli, układanie haseł, krzyżówka. Rywalizacja była zacięta a młodzież 

wykazała się dużą wiedzą na temat globalnego ocieplenia i zjawisk występujących w 

przyrodzie a także jak każdy może postępować aby zmniejszyć skutki oddziaływania na 

środowisko i klimat. Zwycięzcy i wszyscy uczestnicy zostali obdarowani licznymi 

upominkami i dyplomami.    

 

 

2. XIX Gnieźnieński Rajd Rowerowy 

PKE Koło w Gnieźnie od kilkunastu lat  organizuje 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 9 czerwca 2018 r. na Gnieźnieńskim Rynku spotkali się rowerzyści, aby 

uczestniczyć w XIX Gnieźnieńskim Rajdzie Rowerowym. Imprezie patronował Prezydent 

Miasta Gniezna oraz medialnie Telewizja Gniezno, Radio Gniezno. Do organizacji rajdu 

włączył się Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  w Poznaniu. 

Dziewiętnasty 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 prawidłową organizacją czuwali: Andrzej Kaczmarek - Komandor Rajdu, oraz Grażyna 

Bernaciak, Marek Burzyński, Jolanta Komornicka – Dąbek, Jolanta Pląsek, Beata Zielińska-

Tubacka  

1. Trasa przejazdu : GNIEZNO - Start: Rynek - Tumska – św. Wojciecha – św. Jana – 3 

Maja – Żwirki i Wigury – ścieżka nad Jeziorem Winiary – Zamiejska - Wełnicka i dalej przez 

miejscowości Dębówiec – Ganina – Strzyżewo Smykowe – Strzyżewo Paczkowe – ZZO 

LULKOWO – 18 km. 
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Powrót: ZZO Lulkowo – Lulkowo – Jankowo Dolne – Jankówko - GNIEZNO ul. Roosevelta 

– Wyszyńskiego - Dąbrówki - Rynek    ok. 12 km 

Na mecie w Zakładzie Zagospodarowania odpadów w Lulkowie odbyły się konkursy, gry 

i zabawy zręcznościowe  a także poczęstunek dla uczestników Rajdu. Była możliwość 

zwiedzenia hal Zakładu i poznania technologii segregacji i utylizacji odpadów komunalnych.  

Wyjazd z Rynku i bezpieczny przejazd przez miasto zabezpieczał patrol samochodowy  

Policji i Straży Miejskiej. Osoby biorące udział w konkursach otrzymały nagrody. Ponadto 

upominki zostały rozlosowane wśród wszystkich uczestników rajdu. Było to możliwe dzięki 

Patronowi, Prezydentowi Miasta, który podarował wydawnictwa promocyjne miasta, mapy, 

kubki i koszulki,  środki na poczęstunek oraz Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego 

w Poznaniu, którego Dyrektor Piotr Gruszczyński włączył się w organizację i ufundował 

koszulki odblaskowe i inne upominki. Rajd ubezpieczono od następstw nieszczęśliwego 

wypadku. Pogoda dopisała tego dnia dlatego uczestnicy Rajdu byli zadowoleni i bezpiecznie 

przejechali trasę rajdu. Ogółem uczestniczyło 79 rowerzystów w różnym wieku. 

3. Dzień otwarty Urbis sp. z o.o. w Gnieźnie.  

Spółka komunalna Urbis zaproponowała uczestnictwo w ogłoszonym dla mieszkańców Dniu 

Otwartym na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Impreza odbyła się 9 

czerwca 2018 r. a członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego zorganizowali stoisko              

z materiałami i ulotkami oraz wydawnictwami o treści ekologicznej. Ponadto zorganizowano 

konkurs Koło Fortuny, który cieszył się ogromnym powodzeniem a nagrodami za prawidłowe 

odpowiedzi były między innymi sadzonki drzew i krzewów ze Szkółki Roślin Ozdobnych w 

Karniszewie. Rozdano w ten sposób blisko 200 sadzonek.  

4. 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. 
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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 14 czerwca 2018 roku odbyło się zakończenie i podsumowanie XVIII 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 z 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 przyznała 

wyróżnienia.                                                                                                               

W tej edycji konkursu wzięły udział placówki oświatowe z Gniezna i Powiatu 

Gnieźnieńskiego, od szczebla przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej ogółem 13 placówek 

– ok. 3000 wychowanków). 

Podsumowując efekty całorocznej działalności placówek zebrano ok. 63 732,63 kg surowców 

wtórnych, oraz 7 857 kg karmy, wykonano również budki lęgowe i karmniki. 

W 2018 roku Komisja konkursowa przyznała 5 tytułów ekolidera i 4 wyróżnienia. 

Tytuł  EKOLIDERA został przyznany dla: 

- Przedszkole nr. 14 „Mali Piastowie”  w Gnieźnie 

- Przedszkole nr. 1 „ Chataka Puchatka” w Trzemesznie 

-  Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Łagiewnikach Kościelnych 

- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Gnieźnie 

- Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie. 

WYRÓŻNIENIE: 

- Przedszkole nr 2 „Źródełko” w Gnieźnie; 

- Przedszkole nr. 5 „ Mali Przyrodnicy” w Gnieźnie 

- Przedszkole nr 9 „ Leśne Ludki” w Gnieźnie 

- Przedszkole nr 17 „Piastowska Gromada” w Gnieźnie; 

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kłecku. 

Konkurs dofinansowany został przez Starostwo Powiatowe w ramach przedsięwzięcia pn. 

„Środowisko ponad wszystko – konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę 

ekologiczną i przyrodniczą na terenie powiatu gnieźnieńskiego”  i dofinansowany ze środków 

WFOSIGW w Poznaniu. 
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Kapituła Konkursu wyróżniła ponadto tytułem Mecenas Przyrody Powiatowe 

Stowarzyszenie Kół Pszczelarskich, którego Prezesem jest Pan Krzysztof Jarus. 

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. 

 

5. Profilaktyczny Rajd Rowerowy 

Na zaproszenie Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 

podjęto się wspólnej organizacji rajdu rowerowego dla rodzin objętych opieką Wydziału i 

Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych. Zorganizowano go 1 września 2018 r.  na trasie 

Rynek- ul. Chrobrego- ul. Pocztowa- ul. Konikowo- ul. Reymonta- ul. Pod Trzema Mostami- 

ul. Kolejowa- ul. Cegielskiego- ul. Osiniec- ul. Kawiary   i dalej przez miejscowości Osiniec- 

Szczytniki Duchowne- Kędzierzyn- Żelazkowo- Goczałkowo- Gurówko- Cielimowo-  

Gniezno, meta- Gajówka Edukacyjna Nadleśnictwa Gniezno,  około 21 km.  Po drodze były 

konkursy a na mecie gry zabawy i poczęstunek. Uczestniczyło ok. 60 osób a nad 

bezpieczeństwem rowerzystów na trasie czuwały patrole Policji i Straży Miejskiej. 

 

6. Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne 

Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne odbyło się w dniu 17 października 2018 r.  

w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Ta impreza organizowana była przy 

współudziale Starostwa Powiatowego i wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Poświęcona była popularyzacji zagadnień  z 

zakresu ochrony środowiska jak zmiany klimatu i zagrożenia z tym związane dla przyrody i 

człowieka.  

Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem „ Zmiany klimatyczne – niesamowite, groźne, 

ciekawe”. Przedstawiono następujące zagadnienia: 

- „ Huragan stulecia ” przedstawił pracownik Nadleśnictwa w Gnieźnie   

-„ Bezpieczne zachowania podczas żywiołów ” przedstawił pracownik Powiatowej 

Państwowej straży Pożarnej w Gnieźnie. 

Ciekawe spostrzeżenia na temat wpływu ruchu samolotowego na zanieczyszczenie powietrza 

skutkujące zmianami klimatu przedstawił gość z Poznania Pan Adam Gatniewski  
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Aby zwiększyć aktywność młodzieży w takcie spotkania ogłoszono Konkurs wiedzy 

systemem kahoot. Zgłosiły się 103 osoby,  które zalogowały się w systemie i odpowiadały na 

pytania dotyczące zjawisk klimatycznych i globalnego ocieplenia. Wyróżniono i nagrodzono 

20 osób.    

 
 W Forum wzięło udział  117 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  

 

7. Dąb Wolności 

W celu uczczenia 25 rocznicy odzyskania wolności, z inicjatywy Lasów Państwowych                                                               

obchodzących wówczas Jubileusz 90–lecia powstania został posadzony w 2014 roku przy 

Gnieźnieńskiej Katedrze Dąb Wolności .  

Drzewo symbolizuje odrodzoną Polskę po przemianach ustrojowych i po uroczystym 

posadzeniu został otoczony opieką młodzieży, która pełni honorowy tytuł Strażnika Dębu 

Wolności.  

W każdą rocznicę odbywa się spotkanie młodzieży i uroczyste przekazanie opieki. W dniu 27 

września 2018 r. na plac Pielgrzyma przy Katedrze przybyła młodzież ze Szkoły 

Podstawowej im. Lotników Polskich w Witkowie, którym podziękowano za całoroczną 

opiekę i pięknie prowadzoną kronikę najciekawszych wydarzeń, których Dąb był świadkiem 

w ostatnim roku szkolnym ( 2017/2018) oraz wręczono pamiątkową statuetkę.  

Natomiast na ręce p. Hanny Kowalskiej Dyrektor ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Arkadego 

Fiedlera w Gnieźnie 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 Bernaciak Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Koła                  

w Gnieźnie, podkreślając: „W tym wyjątkowym roku, w 100 rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości opieka na dębem – odwiecznym symbolem siły, szlachetności i odwagi 

– niech będzie wyrazem naszej troski o przyrodę ojczystą i lekcją patriotyzmu dla Was - 

młodego pokolenia Polaków”.  Gośćmi byli: Pan Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz, 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Michał Glejzer, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 

Starostwa Powiatowego Pani Magdalena Musiałowicz oraz  Urzędu Miejskiego Pani Marzena 
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Dyc-Rewers. Na spotkanie przybyły również dzieciaki  z  Przedszkola Nr 9 Leśne Ludki ul. 

Radosna, które w przyszłości będą sprawować opiekę nad naszym Dębem Wolności.  

 Z czteroletniej historii  Dębu Wolności  powstała piękna kronika uwieczniająca szereg 

ciekawych spotkań, pielgrzymek, koncertów oraz imprez kulturalnych i muzycznych w 

Gnieźnie. Mamy nadzieję, że kolejny rok zapisze nowy, treściwy rozdział kroniki życia 

naszego Miasta, które z dnia na dzień rozwija się i pięknieje w cieniu symbolicznego Dębu 

Wolności. 

7.  Audycje radiowe  

W ciągu roku szkolnego, w jedną sobotę miesiąca około  godz. 11 emitowano w Radio 

Gniezno audycje poruszające aktualne sprawy z zakresu ochrony środowiska                           

i zrównoważonego rozwoju. Audycje poświęcono między innymi zagadnieniom globalnego 

ocieplenia i zmian klimatu, zasadom permakultury i wiele innych aktualnych zagadnień.    

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 koleżanki klubowe, odpowiedzialne za działalność 

medialną Małgosia Jóskowiak-Reszko i Ala Czarniak. Bardzo życzliwą atmosferę zapewnili 

redaktorzy Radia Gniezno.  

 

 
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.  
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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  

1. Wraz z Urzędem Miejskim w Gnieźnie Wydział Ochrony Środowiska  i Doradztwem 

Ekologicznym Ladybird zorganizowaliśmy kolejną Olimpiadę  ekologiczną dla uczniów szkół 

podstawowych miasta Gniezna „Segregacja? Dziecinnie prosta!”.  Kampania uzyskała 

finansowe wsparcie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu, a patronat nad tym działaniem objął Pan Tomasz Budasz, Prezydent Miasta 

Gniezna. 

Segregacja odpadów jest jednym ze sposobów ograniczenia ilości odpadów, które trafią na 
składowiska odpadów, a także rozwiązaniem prowadzącym do konieczności wywiązania się z 
obowiązku osiągnięcia 50% poziomu odzysku i ponownego użycia papieru, szkła, metali i 
tworzyw sztucznych. 

Głównym celem kampanii „Segregacja? Dziecinnie prosta!” było zapoznanie i spopularyzowanie   
zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. 

 Cele szczegółowe  olimpiady to: 

propagowanie wśród dzieci i młodzieży prawidłowych zasad segregacji odpadów, uświadomienie, 
że ilość wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych jest poważnym problemem 
ekologicznym i ekonomicznym, wskazanie metod zapobiegania powstawania odpadów, poznanie 
sposobów odzysku i recyklingu odpadów, wzrost świadomości  oraz  zmiana przyzwyczajeń  
mieszkańców odnośnie segregacji odpadów, kształcenie młodzieży w duchu  zrównoważonego 
rozwoju, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu; 
propagowanie wśród młodzieży właściwych postaw wobec środowiska naturalnego, szerzenie  
treści  ekologicznych  dzięki  aktywnym  formom  poznawania. 
 

Olimpiada adresowana była do uczniów szkół  podstawowych  (klasy IV - VIII), w dwóch 
kategoriach wiekowych: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Obejmowała tematykę związaną z 
segregacją i dalszym zagospodarowaniem odpadów, a w szczególności takie zagadnienia jak: 
pojęcie odpadu, segregacja odpadów, sposoby odzysku i recyklingu, metody zapobiegania 
powstawaniu odpadów, zagrożenia wynikające ze złego gospodarowania odpadami (spalanie 
śmieci, dzikie składowiska itp.), oznaczenia pojemników, oznaczenia na etykietach (w kategorii 
klas VII-VIII). 

Olimpiada wiedzy na temat segregacji odpadów składała się  z dwóch etapów.  

W pierwszym etapie każda szkoła wyłoniła, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie szkoły, po 
trzech uczniów z każdej kategorii wiekowej, którzy przeszli do etapu drugiego.  
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W drugim etapie, miejskim, Zespoły reprezentujące szkołę wzięły udział w turnieju wykonując 
zadania o różnym stopniu trudności oraz odpowiadając na losowo wybrane pytania. 

 Drugi etap olimpiady odbył się dnia 20 listopada 2018 r. w godz. 9:00 – 14:00 w Miejskim 

Ośrodku Kultury w Gnieźnie.  

Zapewniono  nagrody  główne  dla  zwycięzców olimpiady oraz upominki dla pozostałych 
uczestników finału miejskiego. 

 
2. 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 Koła w Gnieźnie kol. Jadwiga Biadasz – długoletni pracownik 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przeprowadził pogadanki i spotkania 

informacyjne połączone z pokazami dla  grup dzieci i młodzieży. Ogółem ta formą edukacji 

objęto około 60 młodych ludzi. 

3. Na stronie internetowej Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie zamieszczano 

systematycznie informacje dotyczące ważnych zagadnień ekologicznych jak Dzień Wody, 

Dzień Bez Samochodu i  wszystkich organizowanych imprez. 

 

10 Inne zadania realizowane przez Koło w Gnieźnie 

- 27 kwietnia 2018 r. uczestniczono w sadzeniu drzewek i krzewów owocowych w 

Przedszkolu nr. 9.  

- 20 czerwca 2018 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Klubu w Pasiece w Trzuskołoniu, 

której właścicielka zapoznała nas z praktycznymi zasadami permakultury i hodowli pszczół. 

Poznaliśmy możliwości apiterapii i zastosowanie wielu spotkanych tam ziół i roślin 

leczniczych. 

- 1 października 2018 r. uczestniczono w uroczystym otwarciu Miasteczka Ruchu Drogowego 

na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie. Uroczystość 

zgromadziła młodzież, rodziców, pomysłodawców i wykonawców oraz sponsorów 

przedsięwzięcia a młodzież dokonała honorowego przejazdu nowymi uliczkami.  

- Szkoła Podstawowa nr 6  w roku 100 rocznicy niepodległości zorganizowała 9 listopada 

uroczystość patriotyczną, którą uhonorowano ustanowieniem Pomnika Przyrody. Na 

szkolnym dziedzińcu po zatwierdzeniu przez Radę Miasta oznakowano jesion wyniosły 

tabliczką Pomnik Przyrody. Młodzież nadała mu imię bohatera książki Patrona Szkoły – Staś. 

W uroczystości oprócz zaproszonych gości (Prezydent Miasta, absolwenci Szkoły,  

członkowie PKE), licznie wzięła udział młodzież szkolna, rodzice, media.  
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- 6 grudnia 2018 r. uczestniczono w interesującym szkoleniu Nowoczesna Edukacja 

Ekologiczna prowadzonym przez P. Kornelię Cypryjańską z Ekolandii. Przedstawiono 

ciekawe rozwiązania i pomysły na edukację wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym 

uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów oraz ich przetworzenia czyli recyklingu, 

zakresu świadomej konsumpcji, właściwych wyborów zgodnych z zasadami 

zrównoważonego rozwoju  

- 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. 

 

W ramach postępowania interwencyjnego przyjęto 2 zgłoszenia mieszkańców w sprawie 

wycinki drzew. Sprawę rozpoznano i przekazano do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 

Miejskiego i Straży Miejskiej w Gnieźnie. Wskutek jednej interwencji drzewo nie zostało 

wycięte podczas rozbudowy drogi. Druga interwencja dotyczyła już wyciętych nieprawnie 

drzew na prywatnej posesji. Według uzyskanej informacji podjęto postępowanie urzędowe.    


