
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

z działalności Polskiego Klubu Ekologicznego 

Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie za 2020 rok 

 

W 2020 roku  odbyły się zebrania członków PKE: 8 stycznia, 10 lutego, 3 czerwca, 3 
września, 7 października. Ogółem regularnych 5 spotkań, na których omawiano realizację 
zaplanowanych projektów i kampanii w zakresie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej 
dzieci i młodzieży.  

Niestety, zaplanowane działania na ten rok zostały w części odwołane w związku z sytuacją 
epidemiologiczną w kraju i na świecie. Ten trudny rok zachwiał naszymi zamierzeniami         
z uwagi na zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa Covid 19, co uniemożliwiło spotkania 
dzieci i młodzieży na konkursach  i spotkaniach edukacyjnych.  

Styczeń 

08.01. Planowanie działań edukacyjnych i kampanii ekologicznych w 2020 roku. 

Luty 

10.02. Spotkanie i omówienie uzgodnień z instytucjami współpracującymi w zakresie 
organizacji projektów ekologicznych: Starostwem Powiatowym, Urzędem Miejskim i 
Nadleśnictwem Gniezno zaplanowanych w najbliższym czasie tj. Walentynki i Dzień Ziemi.  
Zapoznano zebranych z materiałami nadesłanymi przez Fundację na Rzecz Odzysku 
Opakowań Aluminiowych Recal z Warszawy - współpracującą od lat z Kołem w Gnieźnie. 
Pakiety edukacyjne skierowane były do placówek prowadzących zbiórkę opakowań z 
aluminium: przedszkoli, szkół i  do nauczycieli.  Ustalono przekazanie ich do placówek przez 
Panią Justynę K.   

14.02. Zakręcone Walentynki – impreza zorganizowana wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym w Gnieźnie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  poświęcona zbiórce 
plastikowych nakrętek. Każdy kto tego dnia przyniósł do budynku Starostwa minimum 30 
nakrętek otrzymał upominek. Zebrano 230 kg nakrętek, które przeznaczono na wsparcie konta 
chorego dziecka Damiana J. Imprezie towarzyszyła wystawa i sprzedaż ekologicznych siatek, 
poduszek, serduszek wykonanych w ramach terapii zajęciowej przez Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapeutyczny w Gnieźnie. 

14.02. „EkoWalentynki 2020 – Kochamy recykling” zorganizowana przez Urząd Miejski w 
Gnieźnie przy współpracy Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie, dla dzieci ze 
szkół podstawowych i przedszkoli miasta Gniezna– finał w Przedszkolu Miejskim nr 2 
„Źródełko”  w Gnieźnie  (ze środków PKE Koło w Gnieźnie zakupiono jabłka i lizaki dla 
dzieci biorących udział w spotkaniu). Dokonano podsumowania zbiórki baterii i drobnych 
elektrośmieci. W akcji uczestniczyło 8 przedszkoli i 6 szkół podstawowych z terenu miasta 
Gniezna. 



Marzec – w związku ze stanem pandemii nie realizowano projektów z udziałem dzieci i 
młodzieży. Zwrócono się do Prezydenta miasta Gniezna aby na stronach internetowych 
promować Święto Wody 23 marca, jako ważny element edukacji mieszkańców celem 
ochrony zasobów wodnych. Ukazały się dwie informacje na stronach Królewskie Gniezno 
oraz stronie Prezydenta Miasta. Również Polski Klub Ekologiczny umieścił informację o tej 
tematyce. 

Kwiecień 

Na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Kultury w Gnieźnie, w związku z nadchodzącym 
Dniem Ziemi nakręcono w plenerze krótki filmik na facebooku o działaniach Polskiego 
Klubu Ekologicznego Koła w Gnieźnie przedstawiając największe osiągnięcia i imprezy oraz 
promowano łąki kwietne, zachęcano do ich zakładania na działkach, w donicach na tarasach i 
balkonach jako działania społeczne w ochronie klimatu. 

Na wniosek Przedszkola nr 9 „ Leśne Ludki” w Gnieźnie uczestniczono jako jury w 
konkursie EKO – TORBA i oceniono nadesłane prace. Ponadto ufundowano 9 upominków 
dla uczestników konkursu.    

Maj  

Na wniosek mieszkańców osiedli Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wystosowano 
pismo interwencyjne do Prezesa SM w sprawie nadmiernego koszenia trawników i 
przycinania drzew i krzewów, co pogarsza warunki glebowe i przyczynia się do wysuszania 
gleby. W obecnym czasie obserwuje się zwiększające się tempo wysuszania ziemi co wpływa 
niekorzystnie na stan roślin i małych zwierząt oraz pogarsza warunki klimatu. Ponadto 
zwrócono uwagę na niewłaściwe spryskiwanie trawników środkami bójczymi typu Randap. 
Pismo przekazano do wiadomości Prezydentowi Miasta. Odpowiedź nadesłana 27 lipca 2020 
roku nie była satysfakcjonująca członków Koła, gdyż zawierała ogólnikowe stwierdzenia bez 
oczekiwanych deklaracji zmiany dotychczasowych praktyk. 

Czerwiec 

W związku z zamknięciem placówek szkolnych i przedszkolnych nie zorganizowano 
zbiorowego zakończenia kampanii Ekolider i uprzedzono placówki o późniejszym terminie 
rozstrzygnięcia 20 edycji tego konkursu.    

Lipiec  

Dnia 3 lipca udzielono odpowiedzi na pismo Prezydenta Miasta w sprawie stanowiska 
Polskiego Klubu Ekologicznego Koła w Gnieźnie dotyczącego planowanej przebudowy ul. 
Wolności w Gnieźnie. Podtrzymano wcześniejsze stanowisko z 2019 r. i zaopiniowano 
pozytywnie planowaną rozbudowę w/w ulicy, gdzie przewidziano ścieżki rowerowe. 

Sierpień 

Na adres Koła w Gnieźnie wpłynęło zaproszenie na Letni Targ Ekologiczny, który odbył się 
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 29-30 sierpnia 2020 r. Podczas 



tej ciekawej imprezy odbyły się ekowarsztaty edukacyjne na tematy związane z ochroną 
powietrza, elektromobilnością, retencją wody, segregacją odpadów oraz odnawialnymi 
źródłami energii, ciekawy wykład przedstawiono na temat kompostowania odpadów. Były 
stoiska z ekologicznymi wyrobami, ziołami, miodami, kosmetykami- z możliwością zakupu. 
W jednym pawilonie odbywała się sprzedaż rzeczy z drugiej ręki i każdy mógł wystawić 
swoje przedmioty i odzież. Targ odwiedziło 4 członków PKE Koła w Gnieźnie. 

Wrzesień 

Dnia 3 września z inicjatywy i na zaproszenie Biblioteki Publicznej miasta Gniezna 
uczestniczono w spotkaniu „ Jak dbać o ziemię? Ekologia a życie codzienne”. W spotkaniu z 
mieszkańcami i szerokiej dyskusji o lokalnych i globalnych problemach ekologicznych 
wzięło udział 10 członków Koła. 

18.09 Sprzątanie Świata – „Ziemia to nasz wspólny dom, o który wszyscy powinniśmy dbać”- 
takie hasło przyświecało uczestnikom akcji sprzątania świata, która  jak rok wcześniej odbyła 
się na terenie dawnego boiska sportowego przy ul. Konopnickiej w Gnieźnie. Do akcji 
przystąpili wspólnie mieszkańcy Gniezna, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego, radni miejscy, działkowcy, Stowarzyszenie Promyk Polski Klub 
Ekologiczny Koło w Gnieźnie, Rada Osiedla Konikowo, pracownicy Przedszkola nr 12 oraz 
Szkoły podstawowej nr 10, a także uczestnicy Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych. 
Akcja miała również charakter edukacyjny, ponieważ razem z dorosłymi dużą aktywnością 
wykazały się dzieci. Zebrano ponad 7 m3    odpadów, które firma Urbis przetransportowała na 
miejskie składowisko w Lulkowie. 

Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie otrzymał dnia 30.09.2020 zaproszenie do udziału 
w Międzynarodowych Targach Poznańskich i zorganizowanie własnego stoiska wraz z 
obsługą w specjalnej strefie dla organizacji pozarządowych. Celem miała być promocja 
działań Klubu w Gnieźnie na przestrzeni 23 lat istnienia. Równolegle zaplanowano POLEKO 
największe targi Ochrony Środowiska w Europie Środkowej. Jednakże z uwagi na trudną 
sytuację epidemiologiczną i zagrożenia zdrowotne wynikające z pandemią COVID 19 nie 
było chętnych do dyżurów na planowanym stoisku przy tak masowej imprezie.  

Ze względu na zamknięte placówki szkolne nie udało się wiosną zorganizować 
Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych. Zorganizowano w ramach tej kampanii spotkanie 
młodzieży tylko jednej placówki ( wymóg sanitarny) w projekcie Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Rozwoju. W ramach ogólnoeuropejskiej inicjatywy , wspólnie z Urzędem 
Kiszkowo, Wydziałem Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w 
Gnieźnie, Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie 
zorganizowana została prezentacja ekologiczna” Dzień otwarty w Lokalnym Centrum 
Agrobiomasy Asket: pokaz linii brykietowania Biomasser oraz instalacji fotowoltaicznej i 
cieplnej pn. Rola Odnawialnych Źródeł Energii w ochronie klimatu”. Wydarzenie odbyło się 
29 września w Lokalnym Centrum Agrobiomasy firmy Asket w Gniewkowie gm. Kiszkowo. 
Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała ciekawych prelekcji oraz wzięła udział w konkursie 
ekologicznym z nagrodami, które wręczył właściciel Firmy i Wójt Gminy.  



Październik 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie udało się zorganizować Gnieźnieńskiego 
Młodzieżowego Forum Ekologicznego, które w założeniach jest imprezą dla młodzieży ze 
szkół średnich. 

Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu EKOLIDER. Dwudziesta jubileuszowa kampania  miała 
niecodzienny przebieg z uwagi na pandemię i związane z tym obostrzenia. Przesunięto termin 
składania dokumentacji, 6.10.2020 odbyło się zebranie kapituły i przyznanie nagród: 
Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Nadleśnictwo Gniezno, Polski Związek Łowiecki.  
Celem konkursu jest uświadamianie 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  
wśród społeczności lokalnej.  Przedstawiciele szkół i przedszkoli sporządzają dokumentację z 
działań proekologicznych w postaci kronik i potwierdzeń zbiórki surowców wtórnych oraz 
dokarmiania zwierząt leśnych. Konkurs Ekolider to impreza, która podsumowuje działalność 
placówek różnych szczebli  w zakresie ochrony przyrody i uwrażliwienia na środowisko 
naturalne przez cały rok szkolny.  

Na podstawie złożonych przez placówki dokumentów rozstrzygnięto wyniki konkursu. W XX 

edycji konkursu wzięło udział 18 placówek oświatowych z Gniezna i powiatu 

gnieźnieńskiego– ogółem ok. 5 300 wychowanków. W ramach kampanii zebrano łącznie 

36.449,36 kg surowców wtórnych oraz 6.009,70 karmy dla zwierząt.  Podsumowując 20 lat 

istnienia tego przedsięwzięcia uzbierano łącznie  1 137 782,89 kg surowców oraz 959 budek 

lęgowych, karmników, bud dla psów lub nietoperzy oraz paśników. 

Tradycją konkursu są również nagrody dla najaktywniejszych uczestników. W czasie obrad 

kapituły przyznano 3 tytuły Ekolidera i 6 wyróżnień 

W kategorii przedszkola: Ekoliderem zostało Przedszkole nr 14 „Mali Piastowie” w 
Gnieźnie. Wyróżnienie otrzymali: Przedszkole nr 12 Plastusiowo w Gnieźnie, Przedszkole nr 
17 „ Piastowska Gromada” w Gnieźnie oraz Przedszkole nr 5 „Mali Przyrodnicy” w Gnieźnie  

W kategorii szkoły podstawowe: Ekoliderem została Szkoła Podstawowa im. Wincentego 
Witosa w Łagiewnikach Kościelnych, a dodatkowo wyróżniono Szkołę Podstawową nr 7 w 
Gnieźnie oraz Szkołę Podstawową nr 10 w Gnieźnie. 

W Konkursie wziął udział Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie, który otrzymał 
wyróżnienie. 



Ponadto w kategorii „ odzysk puszek aluminiowych” specjalne nagrody dla zwycięzców 
przyznała Fundacja na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych Recal oraz Reba 
Organizacja Odzysku S.A. Nagrody dla uczestników ufundowała również Wielkopolska 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Nagrody dostarczono bezpośrednio do placówek. 

Listopad 

W Przedszkolu nr 9 Leśne Ludki w Gnieźnie zorganizowano międzyprzedszkolny konkurs 
fotograficzny „Drzewa nasi przyjaciele” i zwrócono się z prośbą o udział w jury oraz 
ufundowanie nagród dla wyróżnionych. Przekazano drobne  upominki: Książeczki, kredki, 
długopisy i ołówki. Uczestniczyło 6 placówek a w rozstrzygnięciu i zakończeniu udział 
wzięła Prezes Koła i 2 członków. 

Fundacja na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych Recal z Warszawy przesłała 

zawiadomienie na temat słuchowisk dostępnych dla placówek edukacyjnych bezpłatnie na 

You Tube i na stronie Fundacji. Przekazano informacje dla szkół i przedszkoli.  

 

 


