SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Klubu Ekologicznego
Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie za 2019 rok.

W roku 2019 odbyły się comiesięczne zebrania członków PKE: 2 stycznia, 6 lutego, 13
marca, 3 kwietnia, 8 maja, 21 czerwca,4 września, 2 października, 6 listopada, 4 grudnia.
Ogółem regularnych 10 spotkań, na których omawiano realizację zaplanowanych projektów
i kampanii w zakresie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.
Styczeń
02.01. Przyjęcie głównego tematu działań „Ochrona zagrożonych gatunków”
Planowanie działań.
Luty
9.02. Na zaproszenie Koła pszczelarzy w Niechanowie wzięto udział w
obchodach 40- lecia Koła i wręczono list gratulacyjny.

uroczystych

9.02 Audycja radiowa na temat planów PKE i realizacji projektu Ekowalentynki
14.02 Ekowalentynki dla szkół podstawowych i przedszkoli – finał w Przedszkolu nr 9
(zakupiono jabłka i lizaki)
Marzec
1.03 Spotkanie w Urzędzie Miejskim w sprawie planowania ścieżek rowerowych w mieście.
Z ramienia PKE uczestnikiem spotkania była Grażyna Bernaciak Prezes i Andrzej
Kaczmarek – wieloletni wolontariusz i współorganizator Ekologicznych Rajdów rowerowych
21.03 „Naturalnie na wiosnę” oraz „Oddaj, wydaj, zamień” - Impreza organizowana wspólnie
z Biblioteką Pedagogiczną - wykłady i warsztaty naturalnych kosmetyków G. Bernaciak, M.
Gnybek. / 40 osób/
30.03 Sadzenie drzew w lesie miejskim– akcja Nadleśnictwa Gniezno dla mieszkańców
miasta celem zalesienia zniszczonego drzewostanu podczas wichury stulecia w 2017 roku/G. i
K. Bernaciak, D. Jagielska, Beata Zielińska Tubacka/
Kwiecień
14.04 Uczestnictwo w festiwalu Zero Waste w Krakowie. Impreza zorganizowana w Radio
Kraków, interesujące wykłady i wielu wystawców produktów ekologicznych realizowanych
zgodnie z zasadą zero waste.

19.04 Budżet obywatelski- opracowanie projektu na zagospodarowanie terenu zielonego
między ul. Kościuszki i Dworcową „ EKOTRAKT”, zbieranie podpisów oraz uczestnictwo w
promocji projektu na Gnieźnieńskim Rynku 8 czerwca / M. Reszko, D.Jagielska,
G.Bernaciak, J.Kowalska/
Celem projektu jest połączenie ścieżką o konstrukcji drewnianej - ekotraktem pieszym ul. T.
Kościuszki i Dworcowej (od pomnika Opatrzności Bożej do terenu Żłobka Miejskiego) i w
ten sposób stworzenie wyjątkowego obszaru o walorach edukacyjnych, wyposażonego w
infrastrukturę: ławki, oświetlenie, ścieżka, tablice edukacyjne, budki lęgowe, przykładowy
domek dla zapylaczy.
Wzmocnienie walorów edukacyjnych oprócz ciekawych nasadzeń nastąpi także poprzez
ustawienie 4 tablic poglądowych na temat bioróżnorodności gatunkowej. Znajdą się tam
informacje dla najmłodszych: „Co w trawie piszczy”, dla młodzieży szkolnej i dorosłych:
„Gatunki zagrożone wyginięciem” , „Dbam o owady zapylające”, „Bioróżnorodność w
środowisku miejskim”. Poprzez ekspozycję różnorodności gatunkowej, trakt będzie
eksponował znaczenie bioróżnorodności w środowisku miejskim. Podkreślenie znaczenia
bioróżnorodności gatunkowej nastąpi poprzez nasadzenie kilkudziesięciu gatunków traw
ozdobnych (niektóre gatunki to trawy kwitnące) jak miskanty chińskie, rozplenice japońskie,
śmiałki darniowe, trzcinniki ostrokwiatowe, ostnice. Trawy są również ozdobne zimą, dlatego
mieszkańcy przemieszczający się w po tak zagospodarowanym trakcie będą mogli podziwiać
je także o tej porze roku.
26.04 Udział w Konferencji „Czyste powietrze” Sala sesyjna w Starostwie Powiatowym
25.04 Na wniosek mieszkańców wsi Dębina gm. Witkowo opracowanie materiałów i
wystąpienie do Burmistrza Witkowa w sprawie uciążliwości rozbudowy chlewni świń w
miejscowości Dębina, wsparcie protestu mieszkańców.
Maj
8.05 Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze i ukonstytuowanie nowego Zarządu Koła
7.05 Zajęcia w świetlicy SP nr 6 Projekt „ Klimatyczna Klasa”/ M. Reszko, G. Bernaciak/
Dnia 7 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie
odbyło się podsumowanie projektu „Klimatyczna klasa”
Grupa 20 uczniów z klas pierwszych i drugich z opiekunem spotkała się, aby opowiedzieć
jakie zadania związane z klimatem zostały zrealizowane w ramach projektu.
Projekt Fundacji Uniwersytet Dzieci umożliwił uczniom realizację wyjątkowych, pełnych
obserwacji i doświadczeń zajęć świetlicowych. Jak wyglądałoby życie na Ziemi bez drzew?
Jak w prosty sposób sprawdzić, czy powietrze, którym oddychamy jest czyste? Dlaczego
powstają silne wiatry i jakie skutki mogą wywołać? Odpowiedzi na te pytania znalazły dzieci
uczestniczące w zajęciach.
Założeniem projektu było kształtowanie kompetencji społecznych uczniów i poszerzanie ich
wiedzy przyrodniczej. W ramach projektu zrealizowano cykl zajęć dotyczący przyrody i
ochrony środowiska. Otrzymany zestaw badawczy pozwolił na przeprowadzenie ciekawych

doświadczeń. Sprawdzono na przykład, czy w najbliższej okolicy występują porosty oraz
stworzono małą fabrykę tlenu.
Poznano zasady segregacji odpadów, konieczności oszczędzania energii, wody, rozważnych
zakupów z listą produktów i torbą wielokrotnego użytku, możliwości wtórnego
wykorzystania przedmiotów, zalet korzystania z transportu publicznego. Te i inne podobne
zachowania wpływają na poprawę otaczającego środowiska i ochronę klimatu. Podczas
spotkania dzieci przedstawiły zagrożenia dla człowieka i przyrody wynikające ze zmian
klimatycznych oraz deklarowały postępowanie, które wpływa korzystnie na planetę i jej
klimat. Na ręce gościa spotkania Prezesa Polskiego Klubu Ekologicznego wpłynęło 20 rad
dotyczących codziennych zachowań i zmian niekorzystnych nawyków oraz Petycję dotyczącą
działań chroniących klimat naszej planety.

11.05 Audycja radiowa/ M. Reszko, G. Bernaciak/
15.05 XXIV Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne „ Ochrona zagrożonych gatunków”
W 2019 roku obchodziliśmy je 15 maja od godz. 10 00 do 14 00, w Miejskim Ośrodku Kultury
przy ul. Łubieńskiego 11, gdzie odbyło się podsumowanie konkursów skierowanych dla różnych
grup wiekowych oraz Turniej wiedzy.
Prezentacje organizowane są tradycyjne w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, któremu
w 2019 roku przyświecało hasło „Ochrona zagrożonych gatunków”.
O godz. 10 00 Przedszkolaki zgromadzone na Rynku przemaszerowały ulicą Chrobrego do
MOK, gdzie odbyły się występy muzyczne i taneczne. Placówki otrzymały upominki dla
dzieci oraz sadzonki roślin ze Szkółki Roślin Ozdobnych w Karniszewie
Kolejna impreza tego dnia to spotkanie uczniów szkół podstawowych i średnich. Uczestnicy
konkursów i turnieju otrzymali nagrody a placówki dyplomy uczestnictwa
W konkursie plastycznym adresowanym do klas 1-3 wzięła udział Szkoła Podstawowa nr 8 i
po naradzie jury nagrodzono: Maję K. – 3 miejsce, Juliana A. – 2 miejsce oraz Aleksandra Z.
– 1 miejsce.
W konkursie na wykonanie mapy mentalnej dla klas 7, 8 i 3 gimnazjum złożono 12 prac i
nagrodzono: Oliwiera S. z SP nr 9 Barbarę W. z SP nr 12 oraz Bartka D. z SP nr 5 za zajęcie
3 miejsca, Julię S. z SP nr 12 – 2 miejsce oraz Oliwię K. z SP nr 5 – która zajęła pierwsze
miejsce.
W konkursie na prezentację multimedialną dla szkół ponadgimnazjalnych nagrodzono
Patrycję W. z ZSP nr 2 która zajęła 3 miejsce, Lilianę C. z I LO oraz Aleksandrę G., Klaudię
K. i Kamila G. z ZSEO – 2 miejsce, oraz Kamila S. z I LO za zajęcie 1 miejsca.
Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody lub wyróżnienia.
Tego dnia na scenie odbył się Turniej wiedzy dla klas 4-6. Zgłosiło się 6 drużyn, które na scenie
zmierzyły się z różnymi zadaniami. Był krótki test wiedzy, krzyżówka, rozwiązanie zaszyfrowanej
wiadomości, rozpoznanie zagrożonych gatunków roślin i zwierząt a także przedstawiono sposoby
na ochronę i ratowanie zagrożonych gatunków. Turniej wygrał zespół z SP 7, drugie miejsce SP nr
6 i 12, a trzecie miejsce zdobyła SP nr 5.

Prezentacje od 24 lat organizuje Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło
w Gnieźnie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, Urzędem Miejskim w
Gnieźnie oraz Nadleśnictwem Gniezno przy pomocy Miejskiego Ośrodka Kultury i Drukarni
Majorczyk. Na rozpoczęciu imprez gościli: Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz,
Zastępca Prezydenta Michał Powałowski, w imieniu Starosty Gnieźnieńskiego Dyrektorzy 3
Wydziałów Edukacji i Sportu, Promocji i Turystyki oraz Ochrony Środowiska. Uczestników
wspierał i wręczał nagrody Radny RM Gniezna Jerzy Chorn oraz leśnik z Nadleśnictwa
Gniezna Daniel Cierplikowski. Nagrody dla wszystkich uczestników zostały sfinansowane
przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Nadleśnictwo Gniezno i polski Klub
Ekologiczny.
Problematyka zagrożonych gatunków wymaga szczególnej uwagi. Badania wykazują, że
każdego dnia na ziemi bezpowrotnie ginie kilka gatunków roślin i zwierząt. Związane to jest ze
zmianami klimatycznymi lub gospodarką człowieka. Tempo wymierania gatunków wciąż rośnie a
przyczyn jest coraz więcej np. wycinanie lasów, masowe polowania, stosowanie pestycydów,
zanieczyszczenie powietrza, kwaśne deszcze, osuszanie bagien i mokradeł, masowe pozyskiwanie
surowców naturalnych i związane z tym niszczenie siedlisk roślin i zwierząt.
Istnieją
międzynarodowe i krajowe czerwone księgi zwierząt i roślin wymarłych lub zagrożonych
wymarciem. Wśród nich można znaleźć między innymi takie zwierzęta jak świstak, morświn, żbik,
foka szara, nocek, norka europejska, żółw błotny, jaszczurka zielona, wąż eskulapa, łosoś
europejski, niepylak Apollo, modraszek , orlik orzeł sokół wędrowny, pustułeczka, głuszec bekasik,
rybitwa i wiele innych.
28.05 Konferencja „Energia odnawialna” w Starostwie Powiatowym
Czerwiec
10.06 zakończenie projektu „Ekolider” w Gajówce / 14 placówek wzięło udział- wręczenie
nagród w obecności władz miasta i powiatu oraz sponsorów.
Konkurs organizowany jest od 19 lat przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd
Miejski w Gnieźnie, Nadleśnictwo Gniezno, Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie oraz
Polski Związek Łowiecki. Głównym pomysłodawcą tej formy szerzenia wiedzy ekologicznej
jest Marek Burzyński, który będąc przed laty radnym i Przewodniczącym Komisji Ochrony
Środowiska Rady Miasta, a jednocześnie członkiem Gnieźnieńskiego Koła Polskiego Klubu
Ekologicznego chciał łączyć

jednostki i stowarzyszenia funkcjonujące w ochronie

środowiska.
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 jak puszki aluminiowe,
inne metale, makulatura, tworzywa sztuczne, elektrośmieci, odzysk nakrętek od butelek PET,
zbiórkę zużytych baterii, kronikę aktywności ekologicznej, pomoc zwierzętom leśnym
poprzez zbieranie karmy, budowanie karmników i budek lęgowych oraz „ekolans”, czyli
pomysł na propagowanie inicjatyw i edukacji ekologicznej społeczeństwa. Przedstawiciele

szkół i przedszkoli sporządzają dokumentację z działań proekologicznych w postaci kronik i
potwierdzeń zbiórki surowców wtórnych oraz dokarmiania zwierząt leśnych.
Dodatkowo corocznie dokonywany jest wybór Mecenasa Przyrody.

Konkurs Ekolider to impreza, która podsumowuje działalność placówek różnych szczebli w
zakresie ochrony przyrody i uwrażliwienia na środowisko naturalne przez cały rok szkolny.
W XIX edycji konkursu wzięło udział 14 placówek oświatowych z Gniezna i powiatu –
ogółem ok. 2 700 wychowanków. Zebrano łącznie 55 149, 60 kg surowców wtórnych oraz
7 173,50 kg karmy dla zwierząt.
Lista nagrodzonych placówek:
W kategorii przedszkola: Ekoliderem zostało Przedszkole nr 9 Leśne Ludki w Gnieźnie
Wyróżnienie otrzymują: Przedszkole nr 5 Mali Przyrodnicy w Gnieźnie, Przedszkole nr 1
Chatka Puchatka w Trzemesznie oraz Przedszkole nr 14 Mali Piastowie w Gnieźnie
Dodatkowo przyznano upominki za aktywność w zakresie ochrony przyrody i edukacji
ekologicznej dla Przedszkola nr 2 Źródełko w Gnieźnie, Przedszkola nr 3 Kubuś Puchatek w
Gnieźnie, Przedszkola Nr 6 Polne Kwiaty w Gnieźnie, Przedszkola nr 8 Mali Polanie,
Przedszkole nr 17 Piastowska Gromada w Gnieźnie oraz Przedszkole z Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Kłecku
W kategorii szkoły podstawowe Ekoliderem została Szkoła Podstawowa nr 5 w Gnieźnie a
wyróżnienie Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach Kościelnych, a dodatkowo wyróżniono
Szkołę z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kłecku.
W Konkursie wziął udział Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie, który otrzymał
wyróżnienie.
W kategorii szkoły ponadpodstawowe Ekoliderem został Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Gnieźnie
15.06 20 Gnieźnieński Rajd Rowerowy zakończenie w Gajówce.
Dwudziesty rajd rowerowy organizowany przez Gnieźnieńskie Koło Polskiego Klubu
Ekologicznego był okazją do poznania piękna Ziemi Gnieźnieńskiej, jej bogatej przyrody i
zabytków. W Rajdzie brały udział osoby indywidualne i rodziny. Stopień trudności trasy
dostosowany jest nawet do tych o słabszej kondycji fizycznej, tempo jazdy dostosowane do
możliwości uczestników Rajdu. Podstawowe cele Rajdu to:

1. Promowanie turystyki rowerowej – zachęcanie do aktywności ruchowej i korzystania
z roweru jako źródła wyrabiania dobrej kondycji i poprawy stanu zdrowia.
2. Propagowanie zasad prawidłowego poruszania się po drogach publicznych.
3. Poznanie interesujących ze względów przyrodniczych bądź historycznych terenów
gmin powiatu gnieźnieńskiego oraz szlaków rowerowych.
4. Aktywizacja i integracja rodzinna i społeczna.
Rajd odbył się w sobotę 15 czerwca 2019 roku w godzinach od 1000 – 15, zbiórka
uczestników na Rynku w Gnieźnie o godzinie 930 celem rejestracji.Wyjazd z miejsca zbiórki
o godzinie 1000.
Trasa przejazdu : GNIEZNO - START: Rynek – ul. Tumska – św. Wojciecha – św. Jana – 3
Maja – Żwirki i Wigury – ścieżka nad Jeziorem Winiary - Zamiejska - Wełnicka i dalej przez
miejscowości Dębówiec - Jankowo Dolne – Wierzbiczany - Kędzierzyn - Gurówko - Gniezno
ul. Wrzesińska Wiata Edukacyjna Gajówka – ok. 35 km
Na miejscu w Gajówce odbyły się konkursy, gry i zabawy zręcznościowe oraz zorganizowano
ciepły poczęstunek dla uczestników Rajdu.
16.06 Audycja ekologiczna /podsumowująca/
21.06 Spotkanie w gospodarstwie ekologicznym w Trzuskołoniu - rozmowy na temat
permakultury i wykorzystania ziół i dziko rosnących roślin
22.06 II Profilaktyczny Rajd Rowerowy organizowany wspólnie z Urzędem Miejskim w
Gnieźnie. Trasa: Rynek zbiórka i zapisy, dalej ul. Farna- Warszawska - Dalkoska - CienistaOrzeszkowej - Swarzędzka-droga boczna wzdłuż trasy S5- Woźniki - Pawłowo - Gębarzewko
-Gębarzewo-Gniezno. Przejazd przez ul. Wrzesińska na ścieżkę rowerową do Gajówki.
Zakończenie w Gajówce, gry , zabawy, konkursy i poczęstunek
Lipiec, sierpień
23.08 Pismo do Prezydenta Miasta w sprawie ścieżek rowerowych wzdłuż planowanej
przebudowy drogi ul. Wolności w Gnieźnie
24.08 I Rajd Radia Plus w Powidzu przy współpracy PKE Koło w Gnieźnie /Z. Babik, G.
Bernaciak/ Zbiórka uczestników o godz. 930 przy Rotundzie w Powidzu. Start o godzinie 1000,
przejazd ul. Bilskiego, Park Powstańców Wielkopolskich – ul. 29 Grudnia, do Wylatkowa,
Hutki, Ostrowa. Powrót przez Półwysep Ostrowski do Przybrodzina i Powidza. Dotarcie do
mety w Powidzu koło Rotundy około godz. 12 30 . Trasa Rajdu ok. 15 km. Na mecie odbył się
Festyn Radia Plus
Wrzesień

Na zaproszenie organizatorów Urzędu Miejskiego włączyliśmy się w akcje „Kręcimy
kilometry dla Gniezna”. To akcja zachęcająca mieszkańców Gniezna do korzystania z
rowerów jako środków komunikacji korzystnych dla zdrowia i środowiska naturalnego.
Przygotowanie Regulaminu na 20 edycję Ekolidera i rozesłanie do placówek. Planowany
termin 16.06.2020 r.
20.09 Sprzątanie Świata – teren przy ul. Konopnickiej / D. Jagielska, B. Zielińska- Tubacka,
G. Bernaciak/
Październik
22.10 Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne „Energia odnawialna – energią
przyszłości”. Zaplanowano wykłady:
- „Rozwój energetyki odnawialnej, kierunki i perspektywy ” - Pani Kinga Świtalska
Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
- „Agrobiomasa jako dobre źródło energii odnawialnej” przedstawił teoretycznie
i praktycznie Pan Roman Długi Dyrektor Firmy Asket w Poznaniu. Zaprezentował instalacje
do produkcji brykietów ze słomy
- odbyły się również prezentacje młodzieży z poszczególnych szkół na temat jednego
wybranego źródła energii odnawialnej.
Przeprowadzono Konkurs wiedzy w systemie kahoot i po ogłoszeniu wyników nastąpiło
wręczenienagród
25.10 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ul. Żwirki i Wigury – Udział w
Konkursie Ekologicznym i prezentacji wystąpień placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Listopad
16.11. Akcja „ Ile odzysku tyle zysku” przy współudziale Starostwa Powiatowego, Urzędu
Miejskiego, Nadleśnictwa Gniezno, Wtórjan Bis, przy znaczącej pomocy Urbis Gniezno Sp. z
o.o. i MOK Gniezno/J. Biadasz, G. Bernaciak, D. Jagielska, J. Kędzierska, B. Zielińska Tubacka,/
Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie wraz ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie,
Urzędem Miejskim w Gnieźnie, Nadleśnictwem Gniezno oraz Firmą WTÓRJAN – BIS
zorganizował Dzień Makulatury w ramach akcji „ Ile odzysku tyle zysku”.

Makulatura jest najważniejszym surowcem dla przemysłu papierniczego. Tona makulatury
pozwala zaoszczędzić 1200 l wody w papierni, a tylko 100 kg papieru uzyskuje się z 2
średniej wielkości drzew.
Gnieźnieńska akcja „Ile odzysku tyle zysku", przeprowadzona 16 listopada na Rynku,
zgromadziła tłumy mieszkańców chcących przekazać makulaturę. W sumie zebrano jej ponad
6,5 tony! Za przekazany surowiec uczestnicy otrzymywali sadzonkę drzewka, a dzieci brały
udział w eko-konkursach. W ekologicznym wydarzeniu uczestniczyli również rodzice
z dziećmi z gnieźnieńskich szkół i przedszkoli, które przekazaną makulaturę zaliczą na poczet
przyszłorocznego finału konkursu Ekolider.
Grupa przedszkolaków z Przedszkola nr 9 „Leśne Ludki” zaprezentowała na gnieźnieńskim
Rynku występ artystyczny o tematyce przyrodniczej, który wśród wszystkich zebranych
wzbudził ogromny aplauz. Na dzieci czekała również ekologiczna śmieciarka Miecia, która
odwiedzała różne miasta w Polsce, a zawitała do Pierwszej Stolicy, żeby edukować dzieci, jak
prawidłowo segregować odpady i prezentowała, co powstaje z butelek PET.
To ekologiczne przedsięwzięcie miało za zadanie przedstawić mieszkańcom zagadnienia
związane z ochroną przyrody, a przede wszystkim ochroną drzew, a także prowadzeniem
selektywnej zbiórki odpadów. To właśnie dzięki segregowaniu odpadów możemy odzyskiwać
surowce, które oznaczają nowe książki, kubki, doniczki, meble czy nawet ubrania.
Prawidłowa segregacja odpadów przynosi oszczędności zasobów naszej Ziemi.
Akcja odbyła się przy współpracy: Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wielkopolski Koło
w Gnieźnie, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Nadleśnictwa Gniezno, Urbis Sp. z o.o.
w Gnieźnie, WtórJan BIS Gniezno, Szkółki Roślin Ozdobnych Stempniewscy, firmy Rekopol
Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.

Do akcji „Otul i nakarm” pieski ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie,
włączyło się wielu hojnych gnieźnian, którzy 16 listopada na Rynek przynosili wszystko to,
co jest bezdomnym zwierzętom potrzebne do życia: karmę mokrą i suchą, miski, obroże,
smycze, kołdry, koce, poduszki, ręczniki, smakołyki, zabawki, legowiska. Gnieźnianie nie
zapomnieli też o kotach zostawiając dla nich drapaki, koszyki, karmy, smakołyki, zabawki
itp. I chociaż kotów jest zdecydowanie mniej w schronisku, trafiają tam te porzucone

i skrzywdzone przez człowieka. Podczas akcji zebrano: karmy mokrej 186,2 kg, karmy suchej
344 kg, karmy dla kotów- 4,75 kg mokrej i 6,31 kg suchej, ponadto 24 zabawki, 5 sztuk
szczotek, 52 szt. misek, 1 drapak, 7 legowisk, 34 smycze, 1 kubraczek, 32 obroże duże i 34
małe,

5 kagańców

40

koców

i 20

kołder.

Obecnie w miejskim schronisku przebywa ponad 60 piesków, 10 kotów i 4 jeże. Do
schroniska trafiają różne psy: od niechcianych, zabłąkanych po takie, które przeżyły najgorsze
okrucieństwo zadane przez człowieka; chore, pobite czy poranione. W schronisku zwierzęta
są otoczone opieką począwszy od karmienia, leczenia czy nawet ratowania życia.
Ze schroniskiem współpracuje wiele społecznych opiekunów - Przyjaciół Schroniska, którzy
wychodzą z psami na spacery, kąpią, pielęgnują, a tym samym uczą nabierania ufności do
ludzi. Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy włączyli się w naszą akcję, poświęcili swój
czas

i przynieśli

dla

zwierząt

niezbędne

do

życia

produkty.

19.11 Wykład w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego /Medyk/ na temat „ Woda, powietrze, gleba jako ważne elementy środowiska
wpływające na zdrowie człowieka” / G. Bernaciak/
21.11 Szkolenie organizowane przez Urząd Miejski na temat instalacji fotowoltaicznych
29.11 Udział w Konkursie ekologicznym „ Mały Ekolog” Przedszkole nr 9 Leśne ludki
Grudzień
16.11 Udział w warsztatach szkoleniowych pn. „Nowoczesna edukacja ekologiczna w
placówkach oświatowych” zorganizowanych przez Urząd Miejski w Gnieźnie a prowadzony
Centrum Edukacyjne Ekolandia / G. Bernaciak/
W ciągu roku przygotowano audycje radiowe informacyjne i konkursowe w Radio Gniezno i
Radio Plus./ M. Reszko, A. Czarniak, G. Bernaciak/

