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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO „TILIA”  

W ROKU 2006 
 

 

1. DANE STOWARZYSZENIA 

 

1.1. nazwa organizacji: 

 

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” 
 

1.2. siedziba i adres: 

 

ul. Bydgoska 7; 87 – 100 Toruń 
  

1.3. wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym  

 

- data rejestracji w KRS: 16. 07. 2001 r. 

- data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 19. 07. 2004 r. 

- nr KRS 0000028517 

 

1.4. numerem identyfikacyjnym w systemie REGON 

 

- REGON 870341405   

 

1.5. członkowie zarządu organizacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze 

sądowym i adres zamieszkania): 

 

- imię i nazwisko: Zbigniew Szcześniak – Prezes 

- adres zamieszkania: ul. Stodólna 6; 87 – 600 Lipno 

 

1.6. cele statutowe organizacji: 

 

1) krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury ekologicznej, 

 

2) działanie na rzecz podnoszenia świadomości nt. zagrożeń i ochrony środowiska, 

 

3) propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia, 

 

4) ochrona praw i interesów osób chcących żyć w czystym środowisku, 

 

5) propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej i polityki ochrony środowiska w 

Unii Europejskiej, 

 

6) propagowanie wiedzy w zakresie historii narodowej, 

 

7) kultywowanie tradycji miejscowej, regionalnej i narodowej. 

 

 

 

 

 

 



2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

 

OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNEJ  

Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu 

 

W 2001 roku Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Ogrodem Zoobotanicznym w 

Toruniu w celu powołania i uruchomienia profesjonalnie działającego ośrodka edukacji 

ekologicznej. Ośrodek ten jest jednostką strukturalną Ogrodu. Działalność edukacyjna 

Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznej z jednej strony opiera się o wykorzystanie 

zasobów przyrodniczych Ogrodu i na potencjale ludzkim TSE „Tilia” z drugiej strony.   

 

Celem funkcjonowania Ośrodka jest, poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, 

wychowawczej i rekreacyjnej, wpływanie na stan środowiska przyrodniczego Torunia oraz 

propagowanie idei zrównoważonego rozwoju gminy wśród mieszkańców Torunia, jak i 

regionu. 

Realizacja przedsięwzięcia polega na: 

- opracowywaniu, a następnie realizacji zajęć dydaktycznych dla zorganizowanych grup 

przedszkolnych, szkolnych, studentów i nauczycieli; 

- organizowaniu konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych o tematyce przyrodniczej; 

- organizowaniu przedsięwzięć o charakterze kulturalno – oświatowym. 

 

W ramach realizowanego programu edukacyjnego, w 2006 roku w zajęciach 

dydaktycznych prowadzonych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznej wzięło 

udział 9062 uczestników (uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 

nauczycieli i studentów). Po uwzględnieniu czasu trwania zajęć dydaktycznych dla 

poszczególnych grup szkoleniowych - otrzymano wartość 18 463,5 osobo-godzin.  
 

W celu rozpropagowania problematyki ochrony środowiska i ochrony przyrody wśród 

społeczności lokalnej, Ośrodek Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznej Ogrodu 

Zoobotanicznego w Toruniu w 2006 roku zrealizował szereg imprez kulturalno – 

oświatowych. Konferencje, warsztaty, konkursy i festyny stanowią istotną część procesu 

dydaktycznego. Zlecone zadania przez Prezydenta Miasta Torunia to DZIEŃ BEZ 

SAMOCHODU, ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA oraz TORUŃ 

OGRODEM. Wymienione przedsięwzięcia były koordynowane przez Ośrodek Edukacji 

Przyrodniczo – Ekologicznej OZB w Toruniu, Dyrektora ds. edukacji Leszka 

Wasielewskiego. Stowarzyszenie otrzymało wyłącznie środki na pokrycie kosztów 

osobowych do realizacji zadań. Pozostałą niezbędną część otrzymał Ogród Zoobotaniczny w 

Toruniu. Imprezy zrealizowano w ramach działalności Ośrodka EP-E OZB w Toruniu. 

 

 

W ramach działalności Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznego w Toruniu 

wykonano  pracę, na którą składają się następujące  działania takie jak: 

 

Marzec-czerwiec 

 

 

1. Kampania pt. „Toruński Ornitolog to Ja” 2005; 

- uroczystość finałowa konkursu plastycznego pt. „Ten ptak i Ja”; 

2. VI Toruński Festiwal Nauki i Sztuki;  

3. Przygotowanie regulaminu konkursu plastycznego pt. „Ogród Zoobotaniczny 

wymarzonym domem Nufi’ego”, na potrzeby Festynu rodzinnego w OZB pt. „Misie, 

Miśki i Niedźwiedzie”; 

4. Miejskie obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego 2006,   w formie 

cyklu imprez organizowanych pod patronatem PMT.  



5. VII edycja konkursu pt. „Toruń Ogrodem” na najlepiej urządzone i utrzymane tereny 

zieleni w mieście, pod patronatem Prezydenta Miasta Torunia;  

6. Praca przy kampanii na rzecz budowy nowego wybiegu dla Niedźwiedzia himalajskiego 

pt. „Dajmy Nufiemu świat bez krat”.  

7. Bieżąca aktualizacja internetowej strony OZB www:zoo.torun.pl.  

 

lipiec-wrzesień 

 

1. VII edycja konkursu pt. „Toruń Ogrodem” na najlepiej urządzone i utrzymane tereny 

zieleni w mieście, pod patronatem Prezydenta Miasta Torunia;  

2.  Kampania warsztatowo-edukacyjna pt. „Toruński Ornitolog to Ja”; 

- przystąpienie do realizacji akcji pt. „Pożegnanie ptaków przez przedszkolaków” w ramach 

jesiennej edycji kampanii;  

3. Obchody Europejskiego Dnia Ptaków w Toruniu  

4. V edycja konkursu na najlepiej sporządzony zielnik z cyklu „Zielony pamiętnik” pt. 

„Jesienne barwy liści”;  

5. Współpraca z instytucjami – Centrum Stymulacji Rozwoju w Toruniu;  

6.  Kampania miejska pt. „Ochrońmy nasze kasztanowce”;   

7. Miejska kampania pt. „Europejski Dzień bez Samochodu” i „Europejski Tydzień 

Zrównoważonego Transportu” w Toruniu, w dniach 16-22 września; / 

8. Galeria Sztuki Przyrodniczej – realizacja edukacji ekologicznej poprzez sztukę;  

a)  Wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży – laureatów konkursu 

ekologiczno-plastycznego CKU TODMiDN w Toruniu pt. „Zwierzęta 

chronione w Polsce”;  

b) Wystawa fotografii autorstwa Edyty Wittchen pt. „Wdzięczne lilie, dumne 

lotosy”;  

c) Wystawa fotografii autorstwa Danuty Pawłowskiej-Skibińskiej pt. „Szarość i 

kolory. Pejzaże Torunia i okolic”;  

9. Zadania zlecone przez dyrektora OZB:  

a)  Kampania „Dajmy Nufiemu świat bez krat”  

b) Materiały graficzne dla OZB  

c) Przebudowa strony internetowej  

10. Archiwizacja dokumentacji OEP-E OZB;   

11. Bieżąca aktualizacja internetowej strony OZB www:zoo.torun.pl  

12. Pomieszczenia dydaktyczne - zmiana treści tablic informacyjnych;   

13. Sporządzanie dokumentacji dot. działalność OEP-E;  

sfotografowanie zasobów Ogrodu Zoobotanicznego i zrealizowanych przedsięwzięć.  

14. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w oparciu o 

opracowane scenariusze i materiały. 

 

Październik – grudzień 

 

1. Koordynacja i kontrola nad działalnością TSE „TILIA” realizowaną w ramach Ośrodka 

Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej; 

2. Miejska kampania pt. „Europejski Dzień bez Samochodu” i „Europejski Tydzień 

Zrównoważonego Transportu” w Toruniu, w dniach 16-30 września;   

3. Jesienna edycja kampanii pt. „Toruński Ornitolog to Ja”, akcja pn. „Pożegnanie ptaków 

przez przedszkolaków”;  

4. Obchody Europejskiego Dnia Ptaków w Toruniu; 

5. V edycja konkursu na najlepiej sporządzony zielnik z cyklu „Zielony pamiętnik”  pt. 

„Jesienne barwy liści”;   

http://www.zoo.torun.pl/
http://www.zoo.torun.pl/


6. Projekt ochrony kasztanowców w Toruniu przed motylem - szrotówkiem kasztanowco-

wiaczkiem, pt. „Ochrońmy nasze kasztanowce”; miejska kampania grabienia liści 

kasztanowców organizowana przy współpracy z UMT i Gazetą Wyborczą – Redakcja Toruń;  

7.  Współpraca z instytucjami – Centrum Stymulacji Rozwoju w Toruniu;  

8. Galeria Sztuki Przyrodniczej – realizacja edukacji ekologicznej poprzez sztukę;  

a) Wystawa fotografii autorstwa Danuty Pawłowskiej-Skibińskiej pt. „Szarość i kolory. 

Pejzaże Torunia i okolic”;  

b) Wystawa malarstwa pt. „Błonia nadwiślańskie Torunia” autorstwa studentów I roku 

Wydziału Sztuk Pięknych UMK 

9. VII edycja konkursu pt. „Toruń Ogrodem” na najlepiej urządzone i utrzymane tereny 

zieleni w mieście, pod patronatem Prezydenta Miasta Torunia;  

10.  „Wieczór marzeń w Zoo” pt. „Ogrodowe przygody kolejowe” – międzynarodowa 

kampania ogrodów zoologicznych pt. „Dreamnight at the zoo”,  

11. Opracowanie materiałów dydaktycznych w formie nowych scenariuszy zajęć 

tematycznych dla Ośrodka, w ramach zakresu obowiązków na etacie dydaktyka: 

A] „Nasz przyjaciel Nufi”  

B] „Jak płazy przychodzą na świat”  

C] „Dlaczego zebra ma paski a pokrzywa parzy?”  

D] materiał dydaktyczny w formie prezentacji multimedialnej na CD  

- pt. „Efekt cieplarniany”;  

- pt. „Zanieczyszczenia powietrza”.   

12.  Materiały i pomoce dydaktyczne;  

- pozyskanie z TVP3 Bydgoszcz filmu dokumentującego „OSO w Toruniu” ; 

- przygotowanie projektów, nadruk i powielenie płyt DVD z filmem dokumentalno- 

promocyjnym pt. „ETZT 2006 w Toruniu” ; 

- pomoce dydaktyczne do sporządzonych scenariuszy zajęć;  

- przygotowanie projektów, nadruk i powielenie płyt CD z materiałem dokumentalno- 

promocyjnym pt. „Dreamnight at the zoo w OZB”  

13. Zadania zlecone przez dyrektora OZB:  

A] Bieżąca aktualizacja internetowej strony OZB www;zoo.torun.pl;   

B] Przebudowa strony internetowej strony OZB  

C] Materiały tekstowo-graficzne dla OZB;  

- przygotowanie zdjęć do kalendarza OZB na 2007 rok;  

- tłumaczenie na język angielski korespondencji z Zoo w Niemczech;  

- uczestniczenie w roli tłumacza w trakcie sprzedaży żubra;  

14. Okres świąteczny w życiu społecznym: 

- przygotowanie świątecznego wystroju pomieszczeń dydaktycznych; 

- przygotowanie i rozesłanie kart świątecznych do osób i instytucji współpracujących z 

Ośrodkiem EP-E .  

15. Sporządzanie dokumentacji dot. działalność OEP-E;  

fotografowanie zasobów Ogrodu Zoobotanicznego i zrealizowanych przedsięwzięć.  

archiwizowanie wszelkiej dokumentacji dot. działalności OEP-E.  

 

16) Prowadzenie zajęć dydaktycznych na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w oparciu o 

opracowane scenariusze i materiały. 

 

 

SZKOŁA LEŚNA NA BARBARCE 

 

Powołanie Szkoły Leśnej wynikało z potrzeby zagospodarowania zaniedbanego 

chociaż ciekawego pod względem przyrodniczym kompleksu leśnego znajdującego się na 

obrzeżach miasta Torunia. Szkoła Leśna, która powstała w 2004 roku, docelowo ma  stanowić 

kompleks rekreacyjno – edukacyjny. Wykorzystując uwarunkowania przyrodnicze i 



historyczne terenu Szkoła Leśna oferuje zajęcia edukacyjne nie tylko z zakresu ekologii, 

ochrony środowiska, ochrony przyrody ale również o tematyce historycznej i patriotycznej. 

W 2006 roku Stowarzyszenie ponownie przystąpiło do konkursu na prowadzenie 

edukacji ekologicznej w Szkole Leśnej na Barbarce ogłoszonego przez Prezydenta Miasta 

Torunia. Na mocy umowy z 14 grudnia 2006 r. kontynuuje wcześniej wyznaczone zadania.  

 

W ramach realizowanego programu edukacyjnego, w 2006 roku w zajęciach dydaktycznych 

prowadzonych w Szkole Leśnej na Barbarce wzięło udział 5521 uczestników (uczniów 

przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz nauczycieli) z województwa 

kujawsko - pomorskiego. Po uwzględnieniu czasu trwania zajęć dydaktycznych dla 

poszczególnych grup szkoleniowych - otrzymano wartość 25 362,1 osobo-godzin. 

Program realizowany jest dzięki dotacji z Wojewódzkiego i Gminnego  Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu /projekty „Szkoła Leśna na Barbarce” 

oraz „Człowiek, środowisko, integracja”/. 

 

Zrealizowano również szereg imprez o charakterze kulturalno – oświatowym. 

 Zestawienie danych dotyczących przedsięwzięć edukacyjnych  zrealizowanych  w 

Szkole Leśnej na Barbarce w I i II kwartale 2006 r. 

 

1) Zorganizowanie „Barbarkowego biegu narciarskiego” w ramach  cyklu imprez 

rekreacyjnych pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo”, /22.01.06/,  

2) Organizacja Imprezy Marszu na Orientację wspólnie z Oddziałem Miejskim 

PTTK /Szprycha Skarmatu/ na terenie lasu Barbarki, /11.02.06/,  

3) Przygotowanie oferty na ferie zimowe pn. „Białe wakacje” dla dzieci i 

młodzieży uczestniczącej w półkoloniach organizowanych przez toruńskie 

szkoły i placówki dydaktyczno – wychowawcze,13-24.02.06/, 

4) Zorganizowanie imprezy dla uczniów toruńskich szkół pn. „Święto wiosny” na 

terenie Osady Leśnej Barbarka. /21.03.2006/,  

5) Organizacja Imprezy Biegu na Orientację wspólnie z Oddziałem Miejskim 

PTTK /Szprycha Skarmatu/ na terenie lasu Barbarki, /26.03.06/. 

6) Zorganizowanie akcji pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” dla 

toruńskich szkół /marzec - kwiecień/ przy udziale Nadleśnictwa Toruń i 

Urzędu Miasta Torunia, 

7) Zorganizowanie akcji sprzątania lasu Barbarki pn. „Barbarki sprzątanie na 

wiosny przywitanie” przez dzieci i młodzież toruńskich szkół przy udziale 

Nadleśnictwa Toruń /11.04.05/.  

8) Ogłoszenie konkursu plastycznego i fotograficznego pn. Przyrodnicze 

osobliwości mojej okolicy” dla uczniów szkół z woj. kuj – pom.  

9) Zorganizowanie części rekreacyjnej na terenie Osady Leśnej Barbarka dla 

uczniów Szkoły Podstawowej 9   z okazji święta szkoły /8.05.06/,  

10) Zorganizowanie imprezy historyczno - ekologicznej dla mieszkańców Torunia 

pn. "1521 - Zygmunt Stary na Barbarce" na terenie Osady Leśnej Barbarka 

przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Torunia. /14.05.2006/,  

11)  Współorganizowanie z Ligą Ochrony Przyrody oraz Szkołą Podstawową nr 9 

w Toruniu imprezy dla uczniów z województwa kujawsko – pomorskiego pn. 

„Święto niezapominajki” na terenie Osady Leśnej Barbarka /15.05.06/, 

12) Zorganizowanie „Barbarkowego rajdu rowerowego” na terenie lasu Barbarki 

na dystansie 20 km w ramach  cyklu imprez rekreacyjnych pn. „Żyjmy zdrowo 

na sportowo” /21.05.06/,  

13) Zorganizowanie imprezy dla dzieci i mieszkańców Torunia z okazji Dnia 

Dziecka pn. „Zaczarowany Las” na terenie Osady Leśnej Barbarka /1.06.06/, 



14) Udział w obchodach „Światowego Dnia Ochrony Środowiska” 

zorganizowanych przez Urząd Miasta Torunia na toruńskich Błoniach, 

/10.06.06/. 

Zestawienie danych dotyczących przedsięwzięć edukacyjnych  zrealizowanych  w 

Szkole Leśnej na Barbarce w III kwartale 2006 r.  

 

1. Zrealizowanie oferty wakacyjnej Szkoły Leśnej na Barbarce pn. „Lato pachnące 

lasem” dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w półkoloniach organizowanych przez 

toruńskie szkoły i placówki dydaktyczno – wychowawcze /lipiec – sierpień/. 

2. Współorganizowanie Doby Imprez na Orientację, 12 etapów - 24 godziny z 

Oddziałem Miejskim PTTK w Toruniu  Klubem Imprez na Orientację OM PTTK 

"SKARMAT" przy SM Na "Skarpie" (25-27.8.2006 r.). 

1. Ogłoszenie konkursu  plastycznego na komiks „Historie leśne” /II edycja/ pn.: 

„Jesienne rozterki zwierząt” dla uczniów toruńskich szkół /wrzesień/. 

2. Zorganizowanie wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 9 w Toruniu imprezy PN „Święto  

ziemniaka” / 18.09.2006/. 

3. Zorganizowanie imprezy z cyklu „Żyję zdrowo na sportowo” dla mieszkańców 

Torunia pn.„Barbarkowy bieg przełajowy” /24.09.2006/.  

4. Realizacja projektu pn. „Czuję, widzę, dotykam, poznaję” współfinansowanego  ze 

środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu jest 

wsparcie inicjatyw edukacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez 

propagowanie idei ochrony środowiska i ekologicznego podejścia do życia.  

 

Zestawienie danych dotyczących przedsięwzięć edukacyjnych  zrealizowanych  w 

Szkole Leśnej na Barbarce w IV kwartale 2006 r.  

 

1. Zorganizowanie podsumowania konkursu plastyczno – fotograficznego pn. 

„Osobliwości przyrodnicze mojej okolicy” z cyklu "Na grzyby czy na ryby" 

ogłoszonego w kwietniu /6.10.2006r./ połączonego z wystawą prac konkursowych.  

3. Zorganizowanie pikniku - imprezy plenerowej pn. „Grzybobranie na polanie”  dla 

mieszkańców Torunia połączonej z wystawą prac z konkursu plastyczno – 

fotograficznego z cyklu „Na grzyby  czy na ryby” pn. „Osobliwości przyrodnicze 

mojej okolicy”  ogłoszonego w kwietniu /8.10.2006r./. 

Zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli w ramach projektu „Czuję, widzę, 

dotykam, poznaję” współfinansowanego  ze środków otrzymanych z 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  

4. Spotkania Rady Programowej Szkoły Leśnej na Barbarce /25.10.2006 r./. 

5. Udział w obchodach rocznicowych ku czci ofiar pomordowanych na Barbarce 

/28.10.2006 r./. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu  plastycznego na komiks „Historie leśne” /II edycja/ pn.: 

„Jesienne rozterki zwierząt” dla uczniów toruńskich szkół /17.11.2006 r./. 

7. Uczenie obchodów święta patronki Osady Leśnej na Barbarce połączone z 

odsłonięciem figurki św. Barbary / 3.12.2006 r./. 

Ponadto: 

- dozór i udostępnianie terenu innym podmiotom, 

- udostępnianie wypożyczalni rowerów, 

- organizacja i dozór ognisk, 

- udział w konsultacjach związanych z projektowaniem Osady Leśnej Barbarka, 

- pozyskiwanie funduszy 

- wykonywanie zadań  powierzonych przez Prezydenta Miasta Torunia w zakresie 

Zagospodarowanie Osady Leśnej  Barbarka 



 

„EDUKACJA EKOLOGICZNA W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT W 

TORUNIU” 

Gmina Miasta Toruń powierzyła zadanie Toruńskiemu Stowarzyszeniu Ekologicznemu 

„Tilia”  w drodze konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta. Realizacja projektu trwała 

od kwietnia do końca grudnia 2006 r. 

Celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży z 

toruńskich placówek oświatowych. Poprzez edukację w schronisku przybliżono młodym 

ludziom znaczenie odwiecznej więzi pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem.  Edukacja 

ekologiczna w schronisku wpłynęła również na uwrażliwienie młodego pokolenia na los 

zwierząt, a także na kształtowanie poczucia odpowiedzialności za posiadanie. Zajęcia były 

również szansą na zapoznanie się uczestników z podstawowymi aktami prawnymi 

dotyczącymi zwierząt domowych, lepsze ich zrozumienie i respektowanie. Realizacja zadania 

uświadomiła uczestnikom problemy wynikające z obecności zwierząt we współczesnym 

świecie takie jak m.in. psie odchody, choroby odzwierzęce, trzymanie dużych zwierząt w 

małych mieszkaniach, handel zwierzętami, panująca moda na groźne zwierzęta czy 

konieczność humanitarnego ograniczania populacji bezdomnych psów i kotów  poprzez 

sterylizację. Została przygotowana oferta dydaktyczna dla grup zorganizowanych, 

zawierająca propozycje zajęć dla wszystkich grup wiekowych od przedszkoli, przez szkoły 

podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W czasie trwania projektu w zajęciach 

więzło udział 1974 osób (4143 osobogodzin). 

 

 

„CZUJĘ, WIDZĘ, DOTYKAM,  POZNAJĘ” 

 

Projekt „Czuję, widzę, dotykam, poznaję” finansowany jest ze środków otrzymanych od 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich. Adresowany jest do nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa kujawsko – pomorskiego.  Został 

rozpoczęty 1 września 2006 r. i zakończy się 15 czerwca 2007r. Celem przedsięwzięcia jest 

promowanie i wprowadzenie w życie zrównoważonego rozwoju wśród społeczeństwa oraz 

poprawy poziomu świadomości ekologicznej.  

Projekt jest realizowany poprzez organizację: 

• warsztatów metodycznych dla nauczycieli, 

• zajęć przyrodniczo – ekologicznych dla uczniów 

• konkursów 

TSE „Tilia” zaproponowało nauczycielom przeprowadzenie wybranych zajęć terenowych 

dostępnych  w ofercie dydaktycznej Szkoły Leśnej na Barbarce. Założono podział zajęć na: 

- realizowane przez dydaktyków Szkoły Leśnej na Barbarce na terenie Osady Leśnej 

Barbarka i okolic,  

- realizowane przez nauczyciela – koordynatora na terenie szkoły i okolic na podstawie 

przebytego warsztatu metodycznego i botanicznego oraz otrzymanych materiałów 

pomocniczych do realizacji tematów: „Rozpoznawanie roślin i drzew” oraz „Historia i 

przyroda mojej okolicy”. 

 

W ramach projektu uczniowie otrzymali Barbarkowy Dziennik, w którym zapisują  ważne 

zagadnienia omawiane podczas zajęć. Mogą w nich wklejać lub malować pamiątki z 

wycieczek. Po weryfikacji wypełnionych Dzienników uczestnicy otrzymają na uroczystym 

podsumowaniu Certyfikaty Młodego Przyrodnika -  warunkiem jest udział w pięciu zajęciach 

terenowych. W ramach projektu zaplanowano dwa konkursy pn. „Historia i przyroda mojej 

okolicy” na ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną oraz„Czuję, widzę, dotykam, poznaję”– mój 

zielnik”. Podsumowanie projektu wraz z finałem konkursu na zielnik zaplanowano na dzień 



16 czerwca 2007 r. na terenie Osady Leśnej Barbarka. Wówczas zostaną również wręczone 

uczestnikom projektu Certyfikaty Młodego Przyrodnika.  

 

II TORUŃSKIE SPOTKANIA NA BARBARCE W ROCZNICĘ PIELGRZYMKI  

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO TORUNIA  „POKOLENIE JP II” 

 

Organizatorami wydarzenia PN. II TORUŃSKIE SPOTKANIA NA BARBARCE W 

ROCZNICĘ PIELGRZYMKI  OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO TORUNIA  

„POKOLENIE JP II” były: Parafia św. Antoniego w Toruniu, Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży, Wyższe Seminarium Duchowne, Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne ,,Tilia” 

– Szkoła Leśna na Barbarce. Ideą przedsięwzięcia organizowanego po raz drugi było 

spotkanie głównie  młodych osób  oraz  oddanie hołdu Ojcu Świętemu w miejscu 

historycznym znanym z objawienia i kultu św. Barbary oraz  kaźni Polaków z okresu  II 

wojny światowej.  Spotkanie, w ramach którego wierni uczestniczyli w mszy świętej z asystą 

kleryków i chórem młodzieżowym odbyło się w dniu 6 czerwca 2006 r. na Barbarce. 

Spotkaniu towarzyszyło wspólne śpiewanie z udziałem zespołów młodzieżowych oraz 

katecheza nawiązująca do słów Papieża. Wszyscy otrzymali pamiątkowe monety. 

 

„1521 –ZYGMUNT STARY NA BARBARCE” 

Piknik pnN. „1521 –ZYGMUNT STARY NA BARBARCE” został zorganizowany dla 

mieszkańców Torunia w dniu 14 maja 2006 r.  Celem przedsięwzięcia było zaznajomienie 

uczestników z historią miejsca i zachęcenie do odpoczynku na łonie natury.  Zygmunt Stary w 

latach 1519-1521 podczas trwających wojen polsko-krzyżackich był częstym gościem miasta 

Torunia. W dniu 22 kwietnia 1521 roku przybył do lasów na Barbarce na polowanie i gościł  

w istniejącej wówczas kaplicy św. Barbary znajdującej się w centrum Osady Młyńskiej. 

Podczas imprezy  mieszkańcy Torunia zostali przeniesieni w XVI w. i uroczystościach 

związanych z polowaniem królewskim. Całość została utrzymana w atmosferze dawnej epoki. 

Aktorzy wynajęci do odtwarzania roli króla, kanclerza i błazna porozumiewali się w języku 

staropolskim. Odbył się pokaz broni strzeleckiej i kusz oraz polowanie z sokołem. O oprawę 

muzyczną zadbał zespół muzyki dawnej Capella pro Musica Antiqua. Przygotowano wystawę 

tematyczną połączoną z prelekcją o Toruniu w czasach Zygmunta Starego. Można było wybić 

monetę oraz spróbować sił w strzelaniu z łuku, kuszy i strzelb czarnoprochowych czy rzucie 

toporkiem. Dla najmłodszych zorganizowano zabawy plebejskie oraz konkursy wiedzy 

historycznej. 

 

"UNIA EUROPEJSKA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - PROMOCJA 

DOBRYCH PRAKTYK" 

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologicznemu "Tilia" we współpracy z Polską Zieloną Siecią 

realizowało projekt dot. dobrych praktyk z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE z 

uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju ze szczególnym fokusem na inicjatywy 

prowadzone i realizowane we współpracy z NGO (inicjatywy modelowe, ciekawe, warte do 

powielenia, wykorzystania).   Polska Zielona Sieć otrzymała grant z Programu Operacyjnego 

Pomocy Technicznej. Celem projektu było zaznajomienie z inicjatywami finansowanymi z 

UE poprzez promocję „dobrych praktyk”  co ma w następstwie przyczynić się do lepszego 

wykorzystania pomocy dostępnej w ramach funduszy strukturalnych.  

Założeniem Programu było zapewnienie na poziomie krajowym wsparcia dla zarządzania, 

monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty. TSE "Tilia" było 

koordynatorem regionalnym projektu.   Projekt miał na celu pokazanie na ulicach 5 miast 

woj. kujawsko - pomorskiego zdjęć (banerów) 10 różnych przedsięwzięć godnych 

zauważenia w okresie od 1 października  do 30 listopada 2006 r.  W ramach projektu TSE 



Tilia zorganizowało również  warsztaty nakierowane na zwiększenie umiejętności korzystania 

z funduszy unijnych na rzecz zrównoważonego rozwoju w dniu 13 listopada 2006 r. 

Adresatem spotkania były organizacje pozarządowe, samorządy i przedstawiciele lokalnego 

biznesu z terenu województwa kujawsko - pomorskiego. Warsztat miał się przyczynić do 

lepszego wykorzystywania środków unijnych na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie 

regionalnym w obecnym i przyszłym okresie programowania. Zaprezentowane zostały 

praktyczne doświadczenia organizacji pozarządowych, lokalnych samorządów i partnerstw 

dotyczące projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w województwie kujawsko - 

pomorskim na problemy przy realizacji projektów i sposoby ich rozwiązywania. 

Wypracowana została swoista metodologia przygotowania i realizacji projektów. Uczestnicy 

zostali zaopatrzeni w praktyczną i aktualną wiedzę na temat możliwych źródeł finansowania 

ich pomysłów w ramach funduszy unijnych na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. Konkluzje 

wypracowane w trakcie warsztatu zostały ujęte w przygotowywanej publikacji Polskiej 

Zielonej Sieci pt. " Jak usprawnić wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej przez polskie 

organizacje pozarządowe - praktyczne doświadczenia z pierwszego okresu korzystania z 

funduszy UE". 

 
 

„CO MŁODY KONSUMENT WIEDZIEĆ POWINIEN” 

 

Projekt „Co młody konsument wiedzieć powinien” jest kampanią ogólnopolską 

koordynowaną przez Polską Zieloną Sieć.  TSE "Tilia" jest koordynatorem regionalnym na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt finansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest realizowany od 

września 2006 do  czerwca 2007. Celem projektu jest wypracowanie wśród uczniów 

należących do różnych grup wiekowych postawy świadomego konsumenta umiejętnie 

korzystającego z przysługujących mu praw poprzez rozwój wiedzy uczniów na temat praw i 

obowiązków istotnych dla młodych konsumentów, a także rozwój umiejętności korzystania z 

ww. wiedzy. Bezpośrednią grupą docelową planowanych działań są młodzi konsumenci – 

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich różnego typu w wieku od 

10 do 19 lat. W ramach projektu przeprowadzono w województwie kujawsko – pomorskim 

30 szkoleń w dziesięciu różnych szkołach w trakcie których uczniowie na podstawie analizy 

typowych przypadków konsumenckich i sposobów rozwiązywania problemów poznali istotne 

z punku widzenia młodego konsumenta prawa i obowiązki konsumenckie oraz ich 

zastosowania w konkretnych sytuacjach. W ramach projektu zostały opracowane i wydawane 

broszury edukacyjne dla uczniów, materiały dydaktyczne dla nauczycieli w postaci 

szczegółowych scenariuszy szkoleń oraz film edukacyjny. Zorganizowany został również 

konkurs plastyczny „Co młody konsument wiedzieć powinien?” pod honorowym patronatem 

Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Kujawsko – Pomorskiego  Kuratora 

Oświaty. I etap konkursu rozstrzygnięty został na szczeblu szkolnym. Zwycięskie prace 

zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego, którego finał odbył się 15 marca w Światowy 

Dzień Konsumenta w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. 
 

 

 

„MONITORING WYBORÓW PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI 

EKOLOGICZNYCH DO RAD NADZORCZYCH FUNDUSZY OCHRONY 

ŚRODOWISKA” 

 

Projekt „Monitoring funduszy ochrony środowiska” realizowany był w okresie od stycznia do 

grudnia 2006 roku.  Celem projektu były  wzmocnienie organizacji pozarządowych w celu 

ułatwienia im możliwości pełnego udziału w działaniach “watchdog”. Cel był  realizowany 

poprzez cztery typy działań: Stworzenie zespołów FOS Watchdog w 10 polskich 



województwach, przeprowadzenie treningów dla NGOsów dotyczących prawnych i 

praktycznych aspektów publicznego (społecznego) nadzoru, publikacja " Vademecum 

przedstawiciela NGO", rozpowszechnianie informacji poprzez stronę (witrynę) internetową 

"FOS Watchdog". Monitoring działań podejmowanych przez Fundusze Ochrony Środowiska 

w województwie kujawsko – pomorskim prowadziło TSE Tilia.  TSE Tilia zorganizowało 

cztery regionalne spotkania FOS Watchdog Teams z udziałem organizacji pozarządowych z 

regionu działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podczas spotkań zostały omówione 

zasady finansowania edukacji ekologicznej przez WFOŚiGW w Toruniu. Monitoring miał na 

celu również uwrażliwienie Zarządu WFOŚiGW w Toruniu co do  weryfikacji projektów i 

rzeczywistych potrzeb organizacji przy realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. W 

spotkaniach uczestniczył przedstawiciel NGOsów w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Monitorowano również  

zasady wyboru i funkcjonowania przedstawicieli NGOsów w Radzie Nadzorczej  WFOŚiGW 

w Toruniu. Projekt przyczynił się do zintegrowania działających środowisk ekologicznych 

oraz  do przybliżenia zagadnień z pozoru wydających się być skomplikowanymi. Umożliwił 

konfrontacje z donatorem Prezesem WFOŚiGW w Toruniu.  Efektem wszystkich działań był 

raport przygotowany przez zespoły w każdym z 10 województw, który został opublikowany 

w Internecie, który zostanie rozesłany do lokalnych ogólnopolskich mediów.  

 

 

3. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU ORGANIZACJI 

 

Zarząd TSE „Tilia” podjął uchwały: 

• Nr 1/2006 z dnia 16 marca 2006 roku  

• Nr 2/2006 z dnia 16 marca 2006 roku 

• Nr 3/2006 z dnia 16 marca 2006 roku 

• Nr 4/2006 z dnia 16 marca 2006 roku 

 

5. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW 

 

5.1. 

Lp. Źródła przychodów Kwota w zł 

1. 

Źródła publiczne: 

a/ budżet państwa 

b/ budżet województwa 

c/ budżet powiatu 

d/ budżet gminy 

363 486,03 

16 598,98 

46 757,05 

4 300,00 

295 830,00 

2. Refundacja wynagrodzeń 50 761,92 

3. Darowizny 18 317,19 

4. Organizacje pozarządowe 5 500,00 

5. Składki członkowskie 50,00 

6. Odpłatna działalność statutowa 3 398,00 

7. Zwrot poniesionych kosztów 93,08 

RAZEM: 441 606,22 



 

 

5.2.Odpłatne świadczenia realizowane przez organizację w ramach celów statutowych 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

1. „1521-Zygmunt Stary na Barbarce” 1 000,00 

2. Organizacja spotkań OPP i ngo 1 200,00 

4. Pikniki w Szkole Leśnej na Barbarce 1 198,00 

 
Razem: 3 398,00 

 

   

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

1. „1521-Zygmunt Stary na Barbarce” 1 000,00 

2. Wynagrodzenia 600,00 

 Razem: 1 600,00 

 

 

5.3.Działalności gospodarczej nie prowadzono 

  

 

6. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 

 

Lp. Rodzaje kosztów Kwota w zł 

1. Realizacja celów statutowych 420 146,37 

2. 

Koszty administracyjne 

a/ wynagrodzenia 

b/ prenumerata 

c/ podatki i opłaty 

d/ materiały 

e/ telefony 

f/ usługi obce 

14 177,26 

3 141,16 

1 020,10 

315,00 

4 548,36 

762,81 

4 389,83 

3. Koszty odpłatnej działalności statutowej 1 600,00 

3. Działalność gospodarcza Nie prowadzono 

4. Pozostałe koszty 0,03 

RAZEM: 435 923,63 

 

7.1.Liczba osób zatrudnionych w organizacji z podziałem według zajmowanych stanowisk 

 

Lp. Stanowisko Ilość osób 

1. specjalista ds. edukacji ekologicznej 6 

2. kierownik Szkoły Leśnej 1 



3. logistyk ds. edukacji ekologicznej 1 

4. księgowa 1 

5. 
pracownik gospodarczo – administracyjny ds. 

zarządzania powierzonymi nieruchomościami 
1 

6. pracownik gospodarczy,stróż 3 

7. pracownik gospodarczy, stolarz 1 

8. W działalności gospodarczej  Nie dotyczy 

RAZEM 14 

 

 

7.2.Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację 

 

Lp. Rodzaj wynagrodzeń Kwota w zł 

1. Wynagrodzenia 245 798,44 

2. Premie 40 235,85 

3. Świadczenia urlopowe 6 878,26  

4. Świadczenia na rzecz pracowników  54 705,76 

5. W działalności gospodarczej  Nie dotyczy 

RAZEM: 347 618,31 

 

 

7.3.Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów organizacji oraz osobom kierującym wyłącznie 

działalnością gospodarczą 

 

- Zarząd Stowarzyszenia pracuje społecznie i nie pobiera z tego tytułu żadnych 

wynagrodzeń. 

 

- Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia osób do 

kierowania działalnością gospodarczą. 

 

 

 

 

7.4.Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło 

 

Lp. Rodzaj wynagrodzeń Kwota w zł 

1. Umowy zlecenia 15 917,04 

2. Umowy o dzieło 24 414,55 

RAZEM: 40 331,59 

 

 



7.5.Informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych 

 

Stowarzyszenie w 2006 roku nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych. 

 

 

7.6.Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

 

- Automatyczne lokaty nocne (over night) jeżeli saldo na rachunku bieżącym przekracza 

kwotę 50 000,00 zł w BOŚ S.A. o/Toruń 

 

- Lokat terminowych nie zakładano 

 

 

7.7.Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 

 

W 2006 roku Stowarzyszenie nie posiadało obligacji, nie objęło udziałów oraz nie nabyło 

akcji w spółkach prawa handlowego. 

 

 

 

7.8.Informacja o nabytych nieruchomościach 

 

W 2006 roku Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości 

 

 

 

7.9.Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych 

 

Lp. 

 
Rodzaj środka trwałego Wartość w zł 

1. Zestaw komputerowy Fujitsu-Siemens 11 547,00 

Razem 11 547,00 

 

 

 

7.10.Wartości aktywów i zobowiązań organizacji  

 

Lp. Rodzaj Kwota w zł 

1. Aktywa 60 322,17 

2. Zobowiązania 16 983,95 

 

 

 

 

8. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ ORGANIZACJI PRZEZ PODMIOTY 

PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE  

 

Stowarzyszenie otrzymało w 2006oku dotacje i dofinansowania na realizację celów 

statutowych od instytucji państwowych i samorządowych. Otrzymane środki finansowe 



wydatkowane zostały zgodnie z treścią umów zawartych z instytucjami finansującymi oraz z 

ustawą Prawo zamówień publicznych. 

  

program 
Otrzymane dofinansowanie 

Koszty Wynik 
instytucja kwota 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo 

– Ekologicznej 
GFOŚiGW w Toruniu 95 830,00 96 066,99 236,99 

Szkoła Leśna na Barbarce GFOŚiGW w Toruniu 150 000,00 150 282,76 282,76 

Obsługa księgowa i 

administracyjna 
Urząd Miasta Torunia 30 000,00 30 000,00  0,00 

„Szkoła Leśna na Barbarce –

miejsce edukacji przyrodniczo-

ekologicznej w regionie” 

WFOŚiGW w Toruniu 

 

 

2 045,82 6 739,32 -4 693,50 

„Człowiek-środowisko-

integracja” 
WFOŚiGW w Toruniu 44 711,23 39 896,40  4 814,83 

„Edukacja ekologiczna w 

Toruniu. Wsparcie działalności 

edukacyjnej TSE „Tilia” 

Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska w 

Warszawie 

6 598,98 6 598,98 0,00 

„Obchody Światowego Dnia 

Ochrony Środowiska” 
GFOŚiGW w Toruniu 3 500,00 3 500,00 0,00 

„Edukacja ekologiczna w 

Miejskim Schronisku dla 

zwierząt” 

GFOŚiGW w Toruniu 15 000,00 15 000,00 0,00 

„Dzień bez samochodu” PFOŚiGW w Toruniu 4 300,00 4 300,00 0,00 

„Toruń Ogrodem” GFOŚiGW w Toruniu 1 500,00  1 500,00 0,00 

„Czuję, widzę, dotykam, 

poznaję” 

Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej w 

Warszawie 

10 000,00 10 000,00 0,00 

 

 

9.1.Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 

 

Lp. Rodzaj Saldo na 31. 12. 2006 r. 

1. podatek dochodowy od osób fizycznych 2 430,00 

2. podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 

 

 

9.2.Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

 

Składane deklaracje:  -  PIT-4 

     - CIT-8 

     - CIT-8/0  

 

10. Informacja o przeprowadzanych w organizacji kontrolach: 

 



W roku 2006 nie przeprowadzono w Stowarzyszeniu kontroli 

 

Data sporządzenia:        Podpis: 

27. 03. 2007 r.                Zbigniew Szcześniak – Prezes TSE „Tilia” 

 


