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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO „TILIA”  

W ROKU 2008 
 

 

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. 
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2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

 

OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNEJ  

Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu 

 

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 miasta jak i całego 

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. 

 

Zestawienie danych dotyczących przedsięwzięć edukacyjnych  zrealizowanych w 

Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznej Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu W 

2008 roku.  

 I KWARTAŁ 
1) Koordynacja i kontrola nad działalnością TSE „TILIA” realizowaną w ramach Ośrodka Edukacji 

Przyrodniczo-Ekologicznej  

2) Ogólnopolska akcja pn. IV Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach, w dniach 26 i 27 

stycznia br. koordynowana na terenie całej Polski przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 

Ptaków [OTOP] ;  

3)Konkurs ekologiczno-plastyczny z cyklu „PRZESTRZENIE PRZYRODY”, zatytułowany 

„OWADY”; - współpraca LW z Izabelą Ziętarą oraz Anitą Przybyszewską – Pietrasiak /Doradca 

metodyczny sztuki CKU TODMiDN w Toruniu/;  

4) „Wieczór marzeń w Zoo” – międzynarodowa kampania ogrodów zoologicznych pt. „Dreamnight at 

the zoo”, w formie wieczornego pikniku dla dzieci kalekich i chronicznie chorych; dnia 06 czerwiec 

br.;   

5) Akcja edukacyjna pt. „Pożegnanie zimy. Powitanie wiosny”;  

6) VIII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki; 24-26.04.2008;  

7) Forum Akwarystyki i Terrarystyki Polskiej pt. „AQUA TERR Toruń 2008” organizowane we 

współpracy Muzeum Przyrodniczego UMK w Toruniu;  

8) Kampania ornitologiczna pt. „SPRING ALIVE – Na Skrzydłach Wiosny”; realizacja 

europejskiej akcji przy ścisłej współpracy z OTOP;  
9) IX edycja konkursu pt. „Toruń Ogrodem” na najlepiej urządzone i utrzymane tereny zieleni w mieście, pod 

patronatem Prezydenta Miasta Torunia;  
10) Projekt ochrony kasztanowców w Toruniu przed motylem - szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, 

pt. „Ochrońmy nasze kasztanowce”; 

11) Projekt ochrony kasztanowców w Toruniu przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, w formie 

kampanii pn. „Każda sikora to szrotówka zmora”;  

12) W Ogrodzie o Przyrodzie - cykl weekendowych spotkań w Ogrodzie Zoobotanicznym 

poświęconych tematyce przyrodniczej   

13) Kampania pn. „2008 – Rok Żaby”; odpowiednik kampanii „Amphibian Ark” promowanej przez 

Światowe i Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Oceanariów (WAZA i EAZA);  

14) Obchody w Toruniu Międzynarodowego Dnia Ptaków; dnia 30 marca;   
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15) Galeria Sztuki Przyrodniczej – realizacja edukacji ekologicznej poprzez sztukę;  

16) VII edycja konkursu na najlepiej wykonany zielnik pn. „Zielony Pamiętnik”;  

17) Kampanie informacyjno-edukacyjne Ośrodka w formie eksponowanych tablic:  

18) Kampania OZB pn. „Dajmy Nufiemu świat bez krat”;  

19) Współpraca z instytucjami – Pracownia Dydaktyki Wydziału BiNOZ UMK w Toruniu;  

 20) Materiały i pomoce dydaktyczne: 

21) Kontynuowanie rozmów z przedstawicielami instytucji celem współpracy na płaszczyźnie 

edukacji przyrodniczej i ekologicznej.  

22) Zadania zlecone przez dyrektora OZB:  

23) Sporządzanie bieżącej dokumentacji o działalność OEP-E;   

24) Prowadzenie i aktualizacja internetowej strony OZB www;zoo.torun.pl; /MM/;   

25) Prowadzenie zajęć dydaktycznych na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w oparciu o opracowane 

scenariusze i materiały oraz inne rodzaje działalności. 
 

II KWARTAŁ.: 

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

Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej  

2) Ogólnopolska akcja pn. IV Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach, konkurs 

fotograficzny pt. „Zimowe liczenie ptaków w obiektywie - Toruń”  

3) Konkurs ekologiczno-plastyczny z cyklu „PRZESTRZENIE PRZYRODY”, zatytułowany 

„OWADY”; - współpraca z Izabelą Ziętarą oraz Anitą Przybyszewską – Pietrasiak /Doradca 

metodyczny sztuki CKU TODMiDN w Toruniu/;  

4) VIII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki; 24-26.04.2008;  

5) „Wieczór marzeń w Zoo” – międzynarodowa kampania ogrodów zoologicznych pt. „Dreamnight at 

the zoo”, w formie wieczornego pikniku dla dzieci kalekich i chronicz-nie chorych pt. „Żabciu – 

żabeczko droga!”; dnia 06 czerwiec br  

6) Forum Akwarystyki i Terrarystyki Polskiej pt. „AQUA TERR Toruń 2008”,  zorganizowane we 

współpracy Muzeum Przyrodniczego UMK w Toruniu;  

7) IX edycja konkursu pt. „Toruń Ogrodem” na najlepiej urządzone i utrzymane tereny zieleni w 

mieście, pod patronatem Prezydenta Miasta Torunia; .  

8) Kampania pn. „2008 – Rok Żaby”; odpowiednik kampanii „Amphibian Ark” promowanej przez 

Światowe i Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Oceanariów (WAZA i EAZA);  

9) W Ogrodzie o Przyrodzie - cykl weekendowych spotkań dla mieszkańców Torunia w Ogrodzie 

Zoobotanicznym, poświęconych tematyce przyrodniczej  

10) Akcja edukacyjna pt. „Pożegnanie zimy. Powitanie wiosny”;  

11) Kampania ornitologiczna pt. „SPRING ALIVE – Na Skrzydłach Wiosny”; nagłośnienie 

europejskiej akcji koordynowanej przez OTOP;  

12) Projekt ochrony kasztanowców w Toruniu przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, w formie 

kampanii pn. „Każda sikora to szrotówka zmora”;  

13) Festiwal Fotografii Przyrodniczej „SZTUKA NATURY - Toruń 2008; konkurs organizowany we 

współpracy z Fundacją Amicus Universitatis Nicolai Copernici w Toruniu oraz Oddziałem 

Toruńskim ZPFP  

14) VII edycja konkursu na najlepiej wykonany zielnik pn. „Zielony Pamiętnik” pt. „Rośliny 

jednoroczne”    

15) Współpraca z instytucjami – Fundacja Wspierania Rozwoju IMPULS w Toruniu przy organizacji 

zajęć warsztatowych w Ogrodzie dla osób niepełnosprawnych pn. „Integracyjny Klub Aktywności 

„IMPULS”  

16) Galeria Sztuki Przyrodniczej – realizacja edukacji ekologicznej poprzez sztukę;  

17) Obchody w Toruniu Międzynarodowego Dnia Ptaków Wędrownych; dnia 10 maja;  

18) Kampania edukacyjna na lato 2008 pt. „Wakacje w Ogrodzie”;  

19) Międzynarodowa kampania pn. „Europejski Dzień bez Samochodu” pt. „Czyste powietrze dla 

wszystkich”;  

20) Kampania pn. Integracyjne Spacery Ornitologiczne w Toruniu;   
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21) Obchody Światowego Dnia ochrony Środowiska Naturalnego w formie pikniku pn. 

„Śniadanie na trawie”,  zorganizowanego na Rynku Staromiejskim dn. 07.06’08; / 

22) Festyn rodzinny w Ogrodzie pn. „SOS – nadchodzi żabi kres”;  

23) Festyn rodzinny w Ogrodzie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka; dnia 01.06’08 

24) Folder informacyjno-promocyjny Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu;   

25) Kampanie informacyjno-edukacyjne Ośrodka w formie eksponowanych tablic:  

26) Materiały i pomoce dydaktyczne w formie prezentacji multimedialnej do tematu: 

27) Kontynuowanie rozmów z przedstawicielami instytucji celem współpracy na płaszczyźnie 

edukacji przyrodniczej i ekologicznej,  
28) Zadania zlecone przez dyrektora OZB:  

29) Sporządzanie bieżącej dokumentacji o działalność OEP-E;  
30) Prowadzenie i aktualizacja internetowej strony OZB www;zoo.torun.pl;   

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

opracowane scenariusze i materiały oraz inne rodzaje działalności  

 

III KWARTAŁ.: 
1) Koordynacja i kontrola nad działalnością TSE „TILIA” realizowaną w ramach Ośrodka Edukacji 

Przyrodniczo-Ekologicznej  

2) „Wieczór marzeń w Zoo” – międzynarodowa kampania ogrodów zoologicznych pt. „Dreamnight at 

the zoo”, w formie wieczornego pikniku dla dzieci kalekich i chronicz-nie chorych pt. „Żabciu – 

żabeczko droga!”; dnia 06 czerwiec br.; /AJ, LW/; 
3) IX edycja konkursu pt. „Toruń Ogrodem” na najlepiej urządzone i utrzymane tereny zieleni w mieście, pod 

patronatem Prezydenta Miasta Torunia;  

4) Wakacyjna Kampania Edukacyjna 2008 pt. „Wakacje w Ogrodzie”;  

5) Współpraca z instytucjami – Fundacja Wspierania Rozwoju IMPULS w Toruniu; organizacja zajęć 

warsztatowych w Ogrodzie dla osób niepełnosprawnych pn. „Integracyjny Klub Aktywności 

„IMPULS”  

6) Międzynarodowa kampania pn. „Europejski Dzień bez Samochodu” pt. „Czyste powietrze dla 

wszystkich”; organizacja miejskich obchodów w Toruniu  

7) VII edycja konkursu na najlepiej wykonany zielnik pn. „Zielony Pamiętnik” pt. „Rośliny 

jednoroczne”  

8) Akcja czynnej ochrony ptaków „Opieka nad młodymi pustułkami”   

9) Kampania warsztatowo-edukacyjna pt. „Pożegnanie ptaków przez Toruniaków; w formie zajęć 

warsztatowych dla grup dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na terenie Parku 

Miejskiego na Bydgoskiej  

10) Obchody Europejskich Dni Ptaków w Toruniu  

11) 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;  

12) Projekt ochrony kasztanowców w Toruniu przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, w formie 

kampanii pn. „Każda sikora to szrotówka zmora”;  

13) Kampania pn. „2008 – Rok Żaby”; odpowiednik kampanii „Amphibian Ark” promowanej przez 

Światowe i Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Oceanariów (WAZA i EAZA);  

14) Festiwal Fotografii Przyrodniczej „SZTUKA NATURY - Toruń 2008; konkurs organizowany we 

współpracy z Fundacją Amicus Universitatis Nicolai Copernici w Toruniu oraz Oddziałem Toruńskim 

ZPFP /LW, PD/; 

15) Galeria Sztuki Przyrodniczej – realizacja edukacji ekologicznej poprzez sztukę;  

16) Folder informacyjno-promocyjny Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu;   

17) Zadania zlecone przez dyrektora OZB:  

18) Sporządzanie bieżącej dokumentacji o działalność OEP-E;  

19) Festyn rodzinny w Ogrodzie pn. „Żabie pożegnanie lata”;  

20) Prowadzenie i aktualizacja internetowej strony OZB www;zoo.torun.pl;  

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

opracowane scenariusze i materiały oraz inne rodzaje działalności  
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IV KWARTAŁ.: 

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

Przyrodniczo-Ekologicznej sporządzenie sprawozdań z działalności Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – 

Ekologicznej (Karta działalności OEP – E i Zestawienie przeprowadzonych zajęć dydaktycznych) za 

miesiące 09-12. 2008 r.  

2) Międzynarodowa kampania pn. „Europejski Dzień bez Samochodu” pt. „Czyste powietrze dla 

wszystkich”; organizacja miejskich obchodów w Toruniu  

3) Obchody Europejskich Dni Ptaków w Toruniu  

4) Kampania warsztatowo-edukacyjna pt. „Pożegnanie ptaków przez Toruniaków”;   

5) VII edycja konkursu na najlepiej wykonany zielnik pn. „Zielony Pamiętnik” pt. „Rośliny 

jednoroczne”, organizowana przy współpracy z p. L.Rutkowskim – kierownikiem Ogrodu 

Botanicznego UMK w Toruniu   

6) Projekt ochrony kasztanowców w Toruniu przed motylem - szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, 

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

organizowana przy współpracy z UMT  

7) Projekt ochrony kasztanowców w Toruniu przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, w formie 

kampanii pn. „Każda sikora to szrotówka zmora”;  

8) XI lokalna kampania "Październik - miesiąc wolny od uzależnień", zorganizowana przez Wydział 

Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia; - Rajd turystyczny dzieci i młodzieży szkolnej 

dnia 4 października;  

9) Współpraca z instytucjami – Fundacja Wspierania Rozwoju IMPULS w Toruniu; organizacja zajęć 

warsztatowych w Ogrodzie dla osób niepełnosprawnych pn. „Integracyjny Klub Aktywności 

„IMPULS”.  

10) Festiwal Fotografii Przyrodniczej „SZTUKA NATURY - Toruń 2008; konkurs organizowany we 

współpracy z Fundacją Amicus Universitatis Nicolai Copernici w Toruniu oraz Oddziałem Toruńskim 

ZPFP  

11) Współpraca z instytucjami – Fundacja Wspierania Rozwoju IMPULS w Toruniu; organizacja 

zajęć warsztatowych w Ogrodzie dla osób niepełnosprawnych pn. „Integracyjny Klub Aktywności 

„IMPULS”  

12) Współpraca z instytucjami – PKE Okręg Pomorsko-Kujawski; organizacja szkolenia dla 

nauczycieli pt. Zmiany klimatyczne, dnia 22.11.2008r.  

13) Współpraca z instytucjami – Sekcja Ornitologiczna SKNB UMK w Toruniu;  

14) Współpraca z instytucjami – Komitet Ochrony Orłów z siedzibą w Olsztynie;  

15) Impreza: IX Toruński Festiwal Nauki i Sztuki;  

16) XI lokalna kampania "Październik - miesiąc wolny od uzależnień", zorganizowana przez Wydział 

Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia; - Rajd turystyczny dzieci i młodzieży szkolnej 

dnia 4 października;  

17) Galeria Sztuki Przyrodniczej – realizacja edukacji ekologicznej poprzez sztukę;  

18) Kontynuowanie rozmów z przedstawicielami instytucji celem współpracy na płaszczyźnie 

edukacji przyrodniczej i ekologicznej 

19) Zadania zlecone przez dyrektora OZB:  

20) Pomieszczenia dydaktyczne;  

21) Sporządzanie bieżącej dokumentacji o działalność OEP-E;  

22) Prowadzenie i aktualizacja internetowej strony OZB www;zoo.torun.pl;  

23) Prowadzenie zajęć dydaktycznych na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w oparciu o opracowane 

scenariusze i materiały. 

W ramach realizowanego programu edukacyjnego w 2008 roku w zajęciach dydaktycznych 

prowadzonych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznego w Toruniu wzięło udział: 

-  od 1 stycznia do 31 grudnia 2008  8720 dzieci i młodzieży (uczniów przedszkoli, szkół co 

razem daje 17 497 osobo/godzin. Ponadto uczniowie licznie brali udział w imprezach i 

konkursach. 
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SZKOŁA LEŚNA NA BARBARCE 

 

 
Szkoła Leśna na Barbarce powstała na początku stycznia 2004 roku na mocy  umowy zawartej 

pomiędzy Toruńskim Stowarzyszeniem Ekologicznym „Tilia” a Prezydentem Miasta Torunia. 

Zadanie prowadzenia Szkoły Leśnej na Barbarce zostało powierzone Stowarzyszeniu w drodze 

konkursu. TSE „Tilia” na podstawie odrębnej umowy użycza tereny od Gminy Toruń o powierzchni 

3,8 ha, które określane są mianem Osady Leśnej Barbarka. 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 2007 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 2008 roku w zajęciach dydaktycznych 

prowadzonych w Szkole Leśnej na Barbarce wzięło udział 2 955 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 12 619 osobo-godzin. 

 

Zestawienie danych dotyczących przedsięwzięć i zajęć edukacyjnych  zrealizowanych w Szkole 

Leśnej na Barbarce w 2008 r. – sfinansowane ze środków GFOŚiGW w Toruniu. 

1) Zorganizowanie dla mieszkańców Torunia  imprezy „Wielkanoc na Barbarce – poszukiwanie 

zająca”  /23-24.03.08/. 

2) Zorganizowanie akcji pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” w ramach projektu  pn.  

   „Człowiek ,środowisko, integracja”.  

3) Przeprowadzenie akcji pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” w ramach projektu  pn. 

„Człowiek ,środowisko, integracja”, w tym organizacja spotkania podsumowującego w dniu 5 

czerwca /kwiecień – 5 czerwca 2008/. 

4) Zorganizowanie akcji pn. „Barbarki sprzątanie na wiosny przywitanie” dla dzieci i młodzieży z 

Gminy Miasta Toruń   /14.04.08/. 

5) Zorganizowanie Dnia Otwartego na Barbarce dla mieszkańców Torunia /01.05.08/ 

6) Zorganizowanie imprezy z cyklu Żyjmy zdrowo na sportowo pn. „Barbarkowy Rajd Rowerowy” 

/22.06.08/ 

7) Przygotowanie oferty wakacyjnej pn. „Lato pachnące lasem”. 

8) Zorganizowanie kampanii pn. „Sprzątanie Świata” /wrzesień 2008/. 

9) Zorganizowanie imprezy plenerowej pn. „Grzybobranie na polanie” /28 września 2008/. 

10)Zorganizowanie imprezy plenerowej pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo – Bieg przełajowy” /26 

października 2008/. 

11) Zorganizowanie spotkania mikołajkowego pn. „Prezenty zrobione lepsze niż kupione” /6 grudnia 

2008/. 

opis: 

Grzybobranie na polanie 

W ramach działalności Szkoły Leśnej na Barbarce w październiku planuje się zorganizowanie na 

terenie Osady Leśnej Barbarka grzybobrania połączonego z piknikiem rekreacyjno-edukacyjnym oraz 

kampanii na temat kultury i zagrożeń związanych z zbieraniem grzybów oraz ich ochroną. Celem 

imprezy jest poszerzenie wiedzy na temat metod rozpoznawania grzybów, zapoznanie z normami 

obowiązujących podczas grzybobrania oraz uświadomienie konieczności przestrzegania zakazów 

obowiązujących w lesie. W trakcie pikniku wygłoszone zostaną prelekcje na temat rozpoznawania 

grzybów i skutków spożycia grzybów niejadalnych, kultury grzybobrania oraz ochrony grzybów.. 

Ponad to planuje się przygotowanie prezentacji nt. grzybów chronionych, jadalnych i trujących oraz 

wystawy z żywych okazów rosnących na terenie Barbarki. 

Żyjmy  zdrowo na sportowo 

Zostanie zorganizowanych cykl imprez „Żyję zdrowo na sportowo” takich jak: biegi przełajowe, biegi 

narciarskie, rajdy rowerowe. Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie wśród mieszkańców 

powiatu toruńskiego  aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz zachęcanie do poznawania 

walorów turystycznych i rekreacyjnych Barbarki i okolic Torunia 

Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń 

http://www.szkola-lesna.torun.pl/index.php?id=16
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Celem akcji jest zachęcenie i zaktywizowanie młodzieży do działań na rzecz ochrony środowiska i 

przyrody w swoim najbliższym otoczeniu oraz podniesienie poczucia współodpowiedzialności za 

środowisko. Akcja obejmuje dwa typy działań pierwszy to sadzenie drzew wokół szkół, drugi rodzaj 

działań to wiosenne sadzenie lasu. Uczniowie będą mieli za zadanie wykonanie metryczka, która 

stanie się  pamiątką po uczniach i jednocześnie świadectwem ich troski o przyszłe pokolenie. Kopia 

metryczki zostanie przesłana do Szkoły Leśnej na Barbarce, gdzie wejdzie w skład specjalnej kroniki 

pt. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” .  

 

W 2008 roku zostały ukończone prace modernizacyjne obiektów znajdujących się na Terenie 

Osady Leśnej na Barbarce. Zostały przeprowadzone prace modernizacyjne terenu Osady, 

rozbudowano plac zabaw i miejsca do siedzenia na świeżym powietrzu. Oddano do użytkowania Park 

Linowy. Leśniczówka pełniła funkcję tradycyjnego schroniska. Wewnątrz znajduje się stylowy 

kominek. Na piętrze znajdują sie pomieszczenia administracyjne. Budynek był wykorzystywany jako 

miejsce do realizacji zajęć edukacyjnych, projekcji filmów przyrodniczo – ekologicznych, prelekcji i 

spotkań tematycznych. Zorganizowano wypożyczalnie rowerów i sprzętu sportowego można zakupić 

lub otrzymać ciepłe napoje, zdrową żywność oraz pamiątki i materiały dot. ochrony środowiska. 

Budynki znajdujące się na terenie Osady Leśnej na Barbarce były udostępnione osobom 

indywidualnym (turyści, mieszkańcy Torunia) oraz grupom zorganizowanym dzieci i młodzieży. W 

budynku nr I – leśniczówka były prowadzone zajęcia z zorganizowanymi grupami szkolnymi, 

organizowano imprezy, podsumowania oraz spotkania związanych z bieżącą działalnością Szkoły 

Leśnej na Barbarce. Udostępniano budynki w celu organizacji wystaw /malarskich, fotograficznych  

itp./, przedstawień, warsztatów, konferencji, prelekcji, wykładów o tematyce przyrodniczej, 

historycznej, krajoznawczej i turystycznej. 

W ramach realizowanych projektów nawiązano współpracę z instytucjami i organizacjami 

związanymi z edukacją, ekologią, turystyką i sportem woj. kujawsko-pomorskiego, których 

członkowie zostaną zaangażowani w organizację imprez sportowych, ekologicznych i kulturalnych na 

terenie Osady Leśnej Barbarka. We współpracy z organizacjami były przygotowywane 

imprezy/spotkania o charakterze sportowym /bieg narciarski, rajd rowerowy, biegi i marsze na 

orientację/ ekologicznym, krajoznawczym i historycznym dla mieszkańców Torunia i okolic. 

Informacja nt. możliwości nawiązania współpracy ze Szkołą Leśną została skierowana do 

mieszkańców Torunia, członków klubów sportowych /dorośli i dzieci/, członków organizacji 

ekologicznych i turystycznych /dorośli i dzieci/, uczniów i nauczycieli szkół/klas o profilu 

turystycznym, ekologicznym i sportowym,  uczestników zajęć edukacyjnych organizowanych przez 

Szkołę Leśną na Barbarce. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami i organizacji imprez o 

zróżnicowanym charakterze atrakcyjność programu Szkoły Leśnej na Barbarce została podniesiona, a 

tym samym większa liczba osób skorzysta z proponowanych imprez. Współpraca z instytucjami 

pozwoliła na rozszerzenie działań promocyjnych wśród różnych grup społecznych.   

 
Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” uzyskało dofinansowanie projektów edukacyjnych z 

różnych źródeł min.: Mechanizmu Finansowego EOG, WFOŚiGW w Toruniu, środków Unii 

Europejskiej „Środki Przejściowe 2005”, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, NFOŚiGW, Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

Zestawienie danych dotyczących przedsięwzięć i zajęć edukacyjnych  zrealizowanych  w Szkole 

Leśnej na Barbarce w 2008 r.  – inne źródła finansowania. 

 

1) Zorganizowanie inauguracji projektu pn. „Człowiek ,środowisko, integracja” sfinansowanego 

z Mechanizmu Finansowego EOG /26.03.2008/ 

2) Zorganizowanie akcji pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” w ramach projektu  pn. 

„Człowiek ,środowisko, integracja” sfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 

/marzec – 5 czerwca/ 

3) Rozpoczęcie kampanii edukacyjnej pn. „Amphibia – czynna ochrona płazów” sfinansowanego 

z WFOŚiGW w Toruniu /marzec 2008/. 

4) Rozpoczęcie kampanii pn. „Kupuj odpowiedzialnie” sfinansowanej ze środków Unii 

Europejskiej „Środki Przejściowe 2005”. 
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5) Zorganizowanie spotkania podsumowującego projekt „Wsparcie działalności edukacyjnej 

Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” w formie warsztatów ornitologicznych 

dla nauczycieli z woj. kujawsko-pomorskiego sfinansowanego z NFOŚiGW /29.03.2008/. 

6) Przeprowadzenie akcji pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” w ramach projektu  pn. 

„Człowiek ,środowisko, integracja”, w tym organizacja spotkania podsumowującego w dniu 5 

czerwca, sfinansowanej z Mechanizmu Finansowego EOG /kwiecień – 5 czerwca 2008/ 

7) Koordynacja działań związanych z kampanią edukacyjną pn. „Amphibia – czynna ochrona 

płazów” sfinansowanego z WFOŚiGW w Toruniu / kwiecień-czerwiec 2008/. 

8) Koordynacja działań związanych z kampanią pn. „Kupuj odpowiedzialnie” sfinansowanej ze 

środków Unii Europejskiej „Środki Przejściowe 2005” /kwiecień-czerwiec 2008/ 

9) Zorganizowanie warsztatów fotograficznych dla mieszkańców Torunia sfinansowanych z 

WFOŚiGW w Toruniu /20.04, 04.05, 15.06, 14.09, 19.10, 14.12.08/ 

10) Przeprowadzenie konkursu fotograficznego pn. „Metamorfozy przyrody” w ramach projektu 

pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego na terenie Osady 

Leśnej Barbarka” sfinansowanego z WFOŚiGW w Toruniu  

     / kwiecień-czerwiec 2008/ 

11) Realizacja projektu pn. „Osada Leśna na Barbarce – atrakcja turystyczna regionu” 

sfinansowanego z WFOŚiGW w Toruniu  / kwiecień-czerwiec 2008/ 

12) Realizacja projektu pn. „Zielony wypoczynek” – promocja sieci ścieżek turystyczno-

edukacyjnych na terenie lasu Barbarka” sfinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu  / kwiecień-czerwiec 2008/ 

13) Zorganizowanie imprezy plenerowej dla mieszkańców Torunia pn. „Średniowieczny Kocioł 

Kulturalny” sfinansowanej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego /18.05.08/ 

14) Zorganizowanie warsztatów przyrodniczo-artystycznych dla mieszkańców Torunia w ramach 

projektu pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego na 

terenie Osady Leśnej Barbarka” sfinansowanych z WFOŚiGW w Toruniu /25.05.08, 31.08.08, 

26.10.08/ 

15) Przeprowadzenie akcji dla dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego pn. „Światowy 

Dzień Ochrony Środowiska” w tym zorganizowanie imprezy plenerowej sfinansowanej z 

Mechanizmu Finansowego EOG /07.06.08/ 

16) Zorganizowanie koncertu plenerowego w ramach Toruńskich Spotkań Młodzieży na Barbarce 

w rocznicę pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Torunia /08.06.08/  

17) Zorganizowanie imprezy z cyklu Żyjmy zdrowo na sportowo pn. „Barbarkowy Rajd 

Rowerowy” sfinansowanej z Mechanizmu Finansowego EOG /22.06.08/ 

18) Przeprowadzenie kampanii pn. „Sprzątanie Świata” dla dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-

pomorskiego sfinansowanej z Mechanizmu Finansowego EOG /wrzesień 2008/ 

19) Koordynacja działań związanych z kampanią pn. „Kupuj odpowiedzialnie” sfinansowanej ze 

środków Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich /październik - grudzień 2008/. 

20) Zorganizowanie kampanii pn. Grzybobranie na polanie” dla dzieci i młodzieży z woj. 

kujawsko-pomorskiego w tym zorganizowanie imprezy plenerowej w dniu 28 września 2008 

sfinansowanej z Mechanizmu Finansowego EOG /wrzesień 2008/ 

21) Zorganizowanie konkursu na komiks z cyklu „Historie Leśne” pn. „Człowiek, środowisko, 

integracja” dla dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego sfinansowanej z Mechanizmu 

Finansowego EOG oraz w ramach projektu pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z 

woj. kujawsko-pomorskiego na terenie Osady Leśnej Barbarka” sfinansowanego z WFOŚiGW 

w Toruniu /październik-grudzień 2008/ 

22) Zorganizowanie kampanii pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo – Bieg przełajowy” dla dzieci i 

młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego w tym zorganizowanie imprezy plenerowej w dniu 

26 października 2008 sfinansowanej z Mechanizmu Finansowego EOG /październik 2008/ 

23) Zorganizowanie podsumowania konkursu na komiks z cyklu „Historie Leśne” pn. „Człowiek,  

      środowisko, integracja” dla dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego sfinansowanej z  

      Mechanizmu Finansowego EOG oraz w ramach projektu pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i  

      młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego na terenie Osady Leśnej Barbarka” sfinansowanego  

      z WFOŚiGW w Toruniu /11.12.08/ 
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Projekt pn. „Człowiek, środowisko, integracja” 

Projekt został objęty patronatem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Marszałka 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem projektu jest stworzenie sieci "zielonych" szkół 

służącej podniesieniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Projekt ma za zadanie podnieść 

świadomość uczestników na rzecz racjonalnego korzystania ze środowiska i zasobów przyrodniczych.  

W 2008 roku projekt był realizowany przez 237 szkolnych koordynatorów. W ramach 

przedsięwzięcia zrealizowano kampanie pn. „Posadź drzewo dla wszystkich pokoleń”, „Światowy 

Dzień Ochrony Środowiska”, „Żyjmy zdrowo na sportowo- rajd rowerowy, bieg przełajowy”, 

„Sprzątanie Świata” „Grzybobranie na polanie”, konkurs na komiks z cyklu „Historie Leśne”. 

Działania realizowane w trakcie kampanii to: imprezy plenerowe, konkursy, monitoring itp. W ramach  

projektu Szkoła Leśna na Barbarce zorganizowała zajęcia przyrodniczo-ekologiczne dla grup dzieci i 

młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy korzystali z zajęć podczas 

jednodniowych oraz kilkudniowych pobytów na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce. Zajęcia miały 

różnorodny charakter, były to zajęcia przyrodniczo-ekologiczne, historyczne, artystyczne oraz 

integracyjne. W zajęciach organizowanych w 2008 roku na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce udział 

wzięło 14 231.  

Roczny opis zadań: 

• koordynacja i nadzór nad prawidłowym przebiegiem projektu w odniesieniu do zawartości 

merytorycznej, administracyjnej oraz marketingowej, 

• przygotowanie i wydanie informatorów, ulotek, plakatów, materiałów pomocniczych przy 

szkoleniach i instrukcji prowadzenia akcji edukacyjnych, 

• opracowanie zasad i programu współpracy z organizacją ekologiczną działającą na terenie 

Norwegii, 

• wizyta studyjna w Horten w Norwegii w celu nawiązania współpracy z partnerem z Norwegii,  

• współpraca z powiatami, gminami i szkołami województwa kujawsko-pomorskiego w ramach 

działań realizowanych podczas projektu (tj. akcji „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń”, 

Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Żyjmy zdrowo na sportowo – Rajd rowerowy”, 

„Sprzątanie Świata”, „Grzybobranie na polanie”, „Żyjmy zdrowo na sportowo- bieg 

przełajowy”, „Konkurs na komiks”), 

• nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami związanymi z edukacją, ekologią i 

rekreacją w celu realizacji poszczególnych działań projektu, 

• pozyskiwanie nauczycieli –koordynatorów do projektu, 

• bieżący kontakt z nauczycielami-koordynatorami /w tym przesyłanie materiałów 

promocyjnych, informacyjnych oraz szkoleniowych dotyczące przebiegu projektu i działań 

realizowanych podczas projektu, przesyłanie nagród, podziękowań, przyjmowanie 

sprawozdań z realizacji działań/, 

• przyjmowanie zgłoszeń szkół na zajęcia jednodniowe i kilkudniowe pobyty w Bazie 

Noclegowej na Barbarce, 

• realizacja zajęć i szkoleń dla dzieci i nauczycieli na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce oraz na 

terenie placówek oświatowych, 

• przygotowanie nowej oferty tematycznej dostosowanej do wieku uczniów, warunków 

pogodowych, miejsca realizacji zajęć oraz do wykorzystania w trakcie pobytów 

kilkudniowych w Bazie Noclegowej na Barbarce /w tym przygotowanie scenariuszy zajęć, 

kart pracy, prezentacji oraz zakup materiałów dydaktycznych/, 

• opracowanie i przygotowanie programów przyrodniczo-ekologiczne dotyczące przebiegu 

akcji i kampanii realizowanych w ramach projektu tj: akcji sadzenia drzew „Posadź drzewo 

dla przyszłych pokoleń”, kampanii Światowy Dzień Ochrony Środowiska pod hasłem, „CO2 – 

zmień złe nawyki. Zmniejszaj emisję dwutlenku węgla!” oraz cyklu imprez promujących 

zdrowy i aktywny styl życia pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo- Rajd rowerowy”, Sprzątanie 

Świata” , akcji pn. „Grzybobranie na polanie”, „Żyjmy zdrowo na sportowo- bieg 

przełajowy”, „Konkurs na komiks „Historie Leśne” pn. „Człowiek, środowisko, integracja””) 

/w tym przygotowanie zadań dla nauczycieli i dzieci, które należało przeprowadzić na terenie 

placówki oświatowej oraz przygotowanie na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce imprez 

plenerowych/, 

• organizacja spotkania podsumowującego akcję „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” – 5 

czerwca 2008, 
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• organizacja pikniku ekologicznego Światowy Dzień Ochrony Środowiska pod hasłem, „CO2 – 

zmień złe nawyki. Zmniejszaj emisję dwutlenku węgla!” – 7 czerwca 

• organizacja imprezy plenerowej w ramach działania „Żyjmy zdrowo na sportowo – Rajd 

rowerowy” pn. „Barbarkowy rajd Rowerowy” – 22 czerwca. 

• organizacja pikniku ekologicznego Grzybobranie na polanie  - 28 września 2008 

• organizacja imprezy plenerowej pn. „Barbarkowy Bieg Przełajowy” – 26 października 2008 

 

 
Projekt  pn. „Amphibia - czynna ochrona płazów” 

Projekt pn. „Amphibia - czynna ochrona płazów” zakładał zorganizowanie wystaw plenerowych 

na terenie placówek oświatowych, warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów, monitoring 

liczebności żywych i martwych płazów oraz monitoring zbiorników wodnych z uwzględnieniem 

badań jakości wód na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  

W ramach projektu pn. „Amphibia - czynna ochrona płazów” przeprowadzono warsztaty 

edukacyjne – szkolenia dla nauczycieli przyrody i biologii z woj. kujawsko-pomorskiego. Celem 

szkolenia było zapoznanie nauczycieli z projektem oraz przygotowalnie merytoryczne nauczycieli, w 

taki sposób, aby mogli prowadzić i wspomagać działania monitoringowe dzieci i młodzieży na terenie 

placówek oświatowych. Przeszkolono 12 nauczycieli przyrody i biologii z woj. kujawsko-

pomorskiego. Spotkanie podzielono na dwie części. Pierwsza część dotyczyła zapoznania nauczycieli 

z działaniami i harmonogramem projektu. Nauczyciele otrzymali karty badań i schematy opracowania 

badań i wniosków oraz niezbędny sprzęt. W ramach działania została przygotowana prezentacja 

multimedialna nt. płazów oraz scenariusz zajęć z kartami pracy i kluczami. Prezentacja ze 

scenariuszem, kartami pracy i kluczami została przekazana do nauczycieli biorących udział w 

szkoleniu. W drugiej części zajęć nauczyciele wzięli udział w szkoleniu z rozpoznawania płazów oraz 

zostali przeszkoleni z korzystania ze sprzętu – Walizka-Ekobadacza. TSE „Tilia” w ramach projektu 

zorganizowało wystawę plenerową pn. „Amphibia - czynna ochrona płazów”  na terenie woj. 

kujawsko-pomorskiego. Wystawa miała charakter informacyjny o różnorodności gatunkowej płazów 

oraz o przyczynach wymierania gatunku i możliwościach ich ochrony i formach ochrony jakimi są 

objęte. Na wystawę przygotowano 6 plakatów w formacie 70cm x 90cm w 3 kompletach. Dodatkowo 

wydrukowano plakaty A3, 50 egz. z informacją o projekcie i finansowaniu. Plakaty zostały 

przekazane do szkół, w których była wystawa. Otwarcie wystawy nastąpiło w kwietniu na terenie 

Osady Leśnej Barbarka. Następnie wystawa została przekazana do szkół z terenu woj. kujawsko-

pomorskiego. Wystawa była prezentowana na terenie 31 szkół z województwa od maja do grudnia. W 

każdej szkole wystawę można było oglądać przez okres 2 tygodni. Wystawa była przewożona przez 

pracownika Szkoły Leśnej na Barbarce. Plakaty zostały przygotowane przez pracowników Szkoły 

Leśnej na Barbarce. Opracowanie graficzne wykonała firma graficzna.  

W ramach projektu wydrukowano plakaty o charakterze informacyjnym o zagrożeniach dla 

płazów. Plakaty zostały przekazane go gmin z województwa kujawsko-pomorskiego i wywieszone w 

autobusach szkolnych – gimbusach oraz w gminach. Dodatkowo plakaty zostały rozesłane do 

placówek oświatowych i kulturalnych.  Plakaty zostały wywieszone dwukrotnie, w okresach 

wzmożonej migracji płazów związanej z rozrodem /1-30 maja/ i w momencie poszukiwań zimowisk 

/15 września-14 października /. Wydrukowano plakaty formatu A3 /1 tys. egz./. Celem działania było 

dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców i uświadomienie społeczności skali zagrożeń dla 

szczególnej grupy kręgowców, wynikających z niezgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju 

korzystania ze środowiska. Plakaty zostały przygotowane przez pracowników Szkoły Leśnej na 

Barbarce. Opracowanie graficzne wykonała firma graficzna.  

W ramach projektu pn. „Amphibia - czynna ochrona płazów” przeprowadzono zajęcia 

monitoringowe dla uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

z woj. kujawsko-pomorskiego na terenie miejscowości, w których mieszkają. W zajęciach 

monitoringowych udział wzięło 27 szkół z województwa kujawsko-pomorskiego.  

Prowadzono monitoring: 

• zbiorników wodnych /ich ilości i jakości wód/, 

• liczebności i składu gatunkowego żywych płazów, 

• liczebności i składu gatunkowego martwych płazów. 

Badania polegały na wyszukaniu zbiorników wodnych, przeprowadzeniu badań fizyko-chemicznych 

wody oraz szacunkowym określeniu liczby gatunków i liczby osobników danego gatunku w tym 

zbiorniku. Kontrolę zbiornika prowadzono raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do czerwca. 
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Dodatkowo zadaniem uczniów było przeprowadzenie liczenia martwych płazów i gadów na drogach 

w pobliżu badanego zbiornika, opisanie siedliska, w tym przygotowanie dokumentacji fotograficznej.  

Uczniowie wyniki badań zapisywali w specjalnie przygotowanych kartach badań. Uzyskane wyniki 

zostały opracowane i włączone do broszury podsumowującej kampanię. Wydrukowano kolorową 

broszurę formatu A5 ok., 15 stron /500 egz./. 

 

Projekt  pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego na 

terenie Osady Leśnej Barbarka” 

Projekt zakładał realizację i koordynację zajęć warsztatowych dla grup zorganizowanych 

dzieci, młodzieży i osób indywidualnych oraz konkursu fotograficznego, opracowanie tablic i gier 

edukacyjnych na ścieżkach turystyczno-dydaktycznych dla dzieci i młodzieży przebywającej na 

terenie Szkoły Leśnej na Barbarce.  

W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty przyrodniczo-artystyczne z dziedzin: 

biologia, ekologia, fotografia, rzeźba w glinie, wiklina, warsztaty ze starodruków z czerpaniem 

papieru.  

W ramach projektu prowadzono edukację ekologiczno-przyrodniczą z wykorzystaniem ścieżek 

turystyczno-edukacyjnych pieszych, rowerowych i konnych. Na terenie Osady Leśnej Barbarka oraz 

na obszarze lasu Barbarka zostały wytyczone ścieżki edukacyjne łączące interesujące pod względem 

historycznym i przyrodniczym miejsca.  

W ramach projektu opracowano 4 rodzaje kart pracy do ścieżki „Ja i Środowisko” /dla dzieci klas 

I-III S.P., IV-VI S. P., ponadpodstawowe oraz karty rodzinne/ oraz 3 rodzajów kart pracy do ścieżki 

„Zagroda wiejska” / dla dzieci klas I-III S.P., IV-VI S. P., ponadpodstawowe/.  

 

W ramach działania wydrukowano 4 rodzaje folderów do ścieżek poza Osadą Leśną i druk 1 

folderu informującego o ścieżkach na terenie Osady Leśnej na Barbarce /po 2 tys. egz. każdego 

rodzaju/  

Dodatkowo opracowano i wydano w formie broszury A5  karty pracy dla 4 grup wiekowych /dla 

dzieci klas I-III S.P., IV-VI S. P., ponadpodstawowe oraz tzw. karty rodzinne/, po 1 tys. egz. dla 

każdej kategorii wiekowej. 

Ponadto w ramach działania  przygotowano i ustawiono na ścieżkach edukacyjnych tablice i gry 

edukacyjne min. tablicy dźwiękowej do rozpoznawania ptaków po śpiewie, brzegi liści, grzyb.   

W ramach projektu zorganizowano otwarte spotkania o charakterze warsztatowym dla grup 

zorganizowanych dzieci i młodzieży oraz osób indywidualnych z woj. kuj-pom.  Spotkania odbywały 

się cyklicznie od marca do grudnia.  

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość dogłębnego poznania i zrozumienia procesów 

zachodzących w przyrodzie. Poprzez bezpośrednią obserwację, poznawanie zależności ekologicznych 

oraz poprzez pracę nad wspólnym projektem i zabawę będą poznawać świat wokół siebie. Pozwoliło 

to na zrozumienie czynników psychologicznych decydujących o wytworzeniu emocjonalnej więzi z 

naturą i historią okolicy, a w konsekwencji na wykształcenie postawy dbałości o środowisko naturalne 

oraz zachęciło do przyjęcia postawy bezkonfliktowego współistnienia człowieka z przyrodą. Celem 

kampanii edukacyjnej było zwrócenie uwagi społeczeństwa na ciągłą konieczność ochrony 

środowiska naturalnego.  

Warsztaty zostały pogrupowane w bloki tak, aby połączyć część przyrodniczą z artystyczną. 

W ramach działania zostanie zorganizowanych: 

▪ 6 warsztatów fotograficzno - przyrodniczych, 

▪ 3 warsztatów przyrodniczo-artystycznych (rzeźba w glinie, warsztaty wikliniarskie, warsztaty 

ze starodruków i czerpania papieru). 

W ramach projektu w marcu ogłoszono konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży 

zamieszkujących teren woj. kujawsko-pomorskiego. Konkurs przeprowadzono w czterech kategoriach 

wiekowych: I-III S.P., IV-VI S.P., gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Przygotowano regulamin 

konkursu temat brzmiał „Metamorfozy przyrody”. Uroczyste podsumowanie z wręczeniem nagród 

zorganizowano 16 września 2008 roku.  

Informacje wraz z regulaminem konkursu zostały rozesłane do szkół województwa kuj – 

pom., burmistrzów i wójtów, wydziałów edukacji poszczególnych gmin oraz  zamieszczono na stronie 

www Szkoły Leśnej na Barbarce. Zwycięskie prace zostały wydane w formie kalendarza ściennego 

(terminarz od września 2008 roku do czerwca 2009 roku) i zostały rozesłane do szkół i środowisk 

zainteresowanych. W publikacji zostały zawarte informacje o dofinansowaniu przez WFOŚiGW w 



str. 13 
 

Toruniu, logo Szkoły Leśnej na Barbarce. W ramach projektu zorganizowano we wrzesniu 

pokonkursową wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac. Ekspozycja została umieszczona w 

gablotach zewnętrznych z oświetleniem.  

W ramach projektu zorganizowano cykliczny  konkurs  plastyczny na komiks „Historie leśne”. 

Konkurs skierowany był do uczniów ze szkół woj. kuj – pom. Nagrodami w konkursie były albumy 

przyrodnicze i zestawy malarskie.  

Informacje wraz z regulaminem konkursu zostały rozesłane do szkół województwa kuj – 

pom., burmistrzów i wójtów, wydziałów edukacji poszczególnych gmin oraz zostaną  zamieszczone 

na stronie www Szkoły Leśnej na Barbarce. Jedna z prac została wydana i rozesłana do szkół i 

środowisk zainteresowanych/ ośrodki edukacji w regionie, władz miejskich/.  

 

Projekt pn. „Średniowieczny kocioł kulturalny” 

Impreza pn. „Średniowieczny kocioł kulturalny” odbyła się 18 maja 2008 roku. Była to impreza 

jednodniowa, skierowana do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Informacje nt. 

imprezy pn. Średniowieczny kocioł kulturalny” zostały zamieszczone na stronach internetowych 

Szkoły Leśnej na Barbarce, Urzędu Miasta Torunia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Informacje nt. imprezy zostały przesłane do lokalnych i regionalnych 

mediów, informacje można było również uzyskać na terenie Osady Leśnej na Barbarce. W ramach 

działania wydrukowano plakaty informujące o imprezie, które rozwieszono w komunikacji MZK w 

Toruniu.  

 

W dniu imprezy na terenie Osady Leśnej Barbarka został przygotowany piknik w charakterze 

średniowiecznego jarmarku z różnymi kramami: 

• Stoisko zielarza: prelekcja i prezentacja połączona z degustacja niekonwencjonalnych 

potraw. 

• Stoisko rękodzielników: rzeźba w glinie, drewnie i wikliniarstwo oraz malowanie na desce. 

Uczestnicy imprezy mieli niepowtarzalną okazje spróbować swoich sił w wykonywaniu 

przedmiotów  zamierających dziedzin sztuki ludowej. 

• Bicie monet: pamiątką spotkania były specjalne z tej okazji bite okolicznościowe monety. 

• Bractwo rycerskie: pokazy i nauka strzelania z łuku, kuszy, broni czarnoprochowej, rzutu 

toporem pokaz walki na miecze, na stanowisku przeprowadzone były konkursy  w tzw. 

„zabawach plebejskich” .  

Impreza była prowadzona przez artystów z Teatru W. Horzycy w Toruniu, którzy przygotowali 

widowisko plenerowe nawiązujące do różnorodności historycznej i kulturowej Pomorza, Kujaw i 

Ziemi Chełmińskiej.  

W trakcie imprezy chętni mogli skorzystać z przejazdów bryczka oraz spróbować 

tradycyjnych potraw. Punktem kulminacyjnym imprezy był pokaz tzw. „Fire show” w wykonaniu 

teatru Wiczy. 

 

Projekt pn. „Wsparcie działalności edukacyjnej  Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego 

Tilia” 

Projekt  „Wsparcie działalności edukacyjnej  Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego Tilia” 

finansowany był przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie 

lipiec  -grudzień 2007 , kontynuowany był od stycznia do czerwca 2008. W ramach zadania 

finansowane były: materiały promocyjne, prowadzenie strony internetowej, księgowość i 

rachunkowość Stowarzyszenia, przygotowanie badania Dot. Badanie wiedzy i  świadomości 

ekologicznej uczniów w województwie kujawsko-pomorskim. 

Opracowano i wydano materiały promocyjne – folder informacyjny, dotyczący Toruńskiego 

Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”, Speed- up, baner wielkoformatowy. Przez pracowników TSE 

Tilia została przygotowana również ankieta. Ankieta została dostosowana do poziomu intelektualnego 

uczniów. Badania przeprowadzono wśród uczniów klas: II-III, IV-VI oraz uczniów gimnazjum. 

Badania dotyczyły ogólnego poziomu świadomości ekologicznej uczniów oraz ich oczekiwań co do 

zajęć terenowych. Ankiety były przygotowywane przy współpracy ekspertów - Pracownię Badań 

Społecznych i Marketingowych „Soma”. Udział w badaniu wzięło około  500  osób. W ramach 

projektu opracowano materiały do zeszytów (segregatorów) z kartami pracy i z opisem do realizacji 

zajęć przyrodniczo – ekologicznych. Materiały zostaną przekazane nauczycielom tym samym czasie 
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zmodyfikowano stronę internetową Stowarzyszenia oraz zorganizowano spotkanie podsunmowujace 

projekt dla nauczycieli z woj. kujawsko-pomorskiego. 

 
Projekt pn. „Zielony wypoczynek” – promocja sieci ścieżek turystyczno-edukacyjnych na 

terenie lasu Barbarka 

Realizacja zadania przyczyniła się do upowszechniania, promocji i rozwoju krajoznawstwa i 

turystyki w województwie kuj-pom., promocji sieci ścieżek turystyczno-edukacyjnych na terenie lasu 

Barbarka, zwiększenia atrakcyjności i poprawy warunków oferowanych usług turystycznych na 

terenie Osady Leśnej Barbarka, promowania aktywnych, sportowych form spędzania wolnego czasu 

wśród mieszkańców Torunia i okolic oraz turystów. W trakcie zadania zorganizowano bezpłatny 

wynajem rowerów dla 96 osób, zorganizowano bezpłatny wynajem bryczki konnej dla 315 osób. 

 

Projekt pn. Osada Leśna na Barbarce – atrakcja turystyczna regionu 

Realizacja zadania przyczyniła się do wydania folderu i materiałów promujących atrakcję turystyczną 

regionu – Osadę Leśną na Barbarce, upowszechniania, promocji i rozwoju krajoznawstwa i turystyki 

w województwie kuj-pom., zwiększenia atrakcyjności i poprawy warunków oferowanych usług 

turystycznych na terenie Osady Leśnej Barbarka oraz promowania aktywnych, sportowych form 

spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Torunia i okolic oraz turystów. 

Folder został wydany w nakładzie 1 tys. egz. Folder obejmuje działy: 

a) Szkoła Leśna na Barbarce 

b) Baza Noclegowa 

c) Barbarkowy Park Linowy 

d) Wypożyczalnia rowerów i sprzętu sportowego 

e) Wynajem bryczek i wozów konnych 

f) Sieć ścieżek turystyczno-edukacyjnych 

 

IV Toruńskie Spotkania Na Barbarce W Rocznicę Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do 

Torunia – 7 czerwca 2008 

Organizatorami wydarzenia pn. IV Toruńskie spotkania na Barbarce w rocznicę pielgrzymki  

Ojca Świętego Jana Pawła II do Torunia  były: Parafia św. Antoniego w Toruniu, Toruńskie 

Stowarzyszenie Ekologiczne ,,Tilia” – Szkoła Leśna na Barbarce. Ideą przedsięwzięcia 

organizowanego po raz trzeci było spotkanie 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.  W ramach spotkania zorganizowano koncert Antoniny Krzysztoń.  

 
Wielkanoc na Barbarce 

W okresie świąt wielkanocnych na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce zorganizowano dni otwarte dla 

mieszkańców Torunia i okolic. Motywem przewodnim było malowanie pisanek oraz gra terenowa dla 

najmłodszych pn. „W poszukiwaniu zajączka”. Przygotowano prezentacje i wystąpienia nt. 

różnorodności jaj oraz zwyczajów świątecznych. W spotkaniach uczestniczyło ok. 2000 osób. 

 

Dzień Otwarty na Barbarce – 1 maja 2008 

Do udziału w spotkaniu zaproszono mieszkańców Torunia i  okolic. Zaproszono przedstawicieli 

samorządów, Urzędu Miasta Torunia, Urzędu Marszałkowskiego, organizacji pozarządowych. 

Podczas spotkania  zaprezentowano mieszkańcom zagospodarowany teren i obiekty Szkoły Leśnej na 

Barbarce oraz otwarto Park Linowy. W trakcie imprezy mieszkańcy uczestniczyli w prelekcja i 

prezentacjach oraz konkursach, zabawach i grach terenowych i sportowych. W spotkaniu 

uczestniczyło ok. 3000 osób. 

  

„Dzień Dziecka na Barbarce” impreza dla mieszkańców Torunia 

TSE „Tilia” w dniu 1 czerwca 2008 roku zorganizowała dla najmłodszych mieszkańców Torunia 

zabawy sportowo – integracyjne dla dzieci , spacer terenowy - „W poszukiwaniu Kubusia Puchatka” 

oraz dodatkowe atrakcje tj. wioska indiańska, przejazdy kucykiem, plener malarski,  wspólne 

wykonanie rzeźby gipsowej. W zabawach uczestniczyło ok. 2000 osób. 
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Zapach mijającego lata 31 maja 2008 

Organizatorami wydarzenia było Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne ,,Tilia” – Szkoła Leśna na 

Barbarce oraz Radio Plus. Impreza plenerowa została zorganizowana dla mieszkańców Torunia i 

okolic. Podczas pikniku uczestnicy mogli wziąć udział w zabawach i konkursach edukacyjnych, 

plenerze malarskim oraz prelekcjach. W imprezach uczestniczyło ok. 2000 osób. 

 

Kampania edukacyjna pn „Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat” 
 
Projekt „Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat” był konsumencką kampanią 

edukacyjną dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych finansowaną ze środków Unii 

Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe 2005. Od lipca 2008 projekt był 

współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego 

Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt obejmował dziesięć województw, w których 

łącznie przeprowadzono 100 zajęć lekcyjnych mających na celu kształtowanie wśród młodzieży 

proekologicznej i prospołecznej postawy konsumenckiej.  Głównym koordynatorem i beneficjentem 

projektu była Polska Zielona Sieć. TSE TILIA jest członkiem PZS i realizowała zadania projektowe w 

woj. kujawsko – pomorskim. Zajęciom w szkołach towarzyszyła ogólnopolska kampania 

informacyjna w mediach oraz prowadzone były  Regionalne Punkty Informacyjno-Edukacyjne. 

Termin realizacji zajęć lekcyjnych: Zajęcia odbywały się od 15 marca 2008 do końca czerwca 2008. 
 

 

 

3. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU ORGANIZACJI 

 

Zarząd TSE „Tilia” podjął uchwały: 

• Uchwała nr 1/2008 o ustaniu członkostwa członka TSE Tilia Stefana Muchy 

• Uchwała nr 2/2008  w sprawie przyjęcia członka TSE Tilia Izabeli Cołbeckiej 

• Uchwała nr 3/2008  w sprawie przyjęcia członka TSE Tilia Agnieszki Wiśniewskiej 

• Uchwała nr 4/2008  w sprawie przyjęcia członka TSE Tilia Cezarego Cołbeckiego 

• Uchwała nr 5/2008  w sprawie przyjęcia członka TSE Tilia Janiny Olszewskiej 

• Uchwała nr 6/2008  w sprawie ustania członkostwa TSE Tilia Macieja Krużewskiego 

• Uchwała nr 7/2008 w sprawie w sprawie przyjęcia członka TSE Tilia Barbary 

Danieleckiej 

• Uchwała nr 4/2008  w sprawie przyjęcia członka TSE Tilia Anny Szcześniak 

 

Zarządzenie Prezesa  

• nr1/2008  w sprawie zmianą organizacji struktury Szkoły Leśnej na Barbarce 

• nr2/2008  w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Leśnej na Barbarce 

• nr3/2008  w sprawie powołania Kierownika ds. technicznych Szkoły Leśnej na 

Barbarce 

• nr4/2008  w sprawie powołania Kierownika Bazy Noclegowej Szkoły Leśnej na 

Barbarce 

• nr5/2008  w sprawie powołania Kierownika ds. Edukacji Ekologicznej Szkoły Leśnej 

na Barbarce 

 

Zgromadzenie TSE „Tilia” podjął uchwały: 

 

• nr 1/2008 z dnia 19.02.2008 r. w sprawie przyjęcia kandydatury Zbigniewa 

Szcześniaka na Prezesa TSE Tilia 

http://ekonsument.pl/static-show-68.php
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• nr 2/2008 z dnia 19.02.2008 r w sprawie  przyjęcia składu Sadu Koleżeńskiego w 

składzie Monika Krauze – przewodniczący, Monika Stańczak, Agnieszka Jabłońska 

• nr 3/2008 z dnia 19.02.2008 r sprawie wprowadzenia  „Karty praw i obowiązków 

członków TSE Tilia 

• nr 4/2008 z dnia 27.05.2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 

2007 i postanowienie o przekazaniu nadwyżki kosztów nad przychodami w wysokości 

18 938,85 na cele statutowe na rok 2008. 

• nr 5 z dnia19.12.2008 r w sprawie rozpoczęcia działalności gospodarczej i przyjęcia 

statutu Zakładu (obowiązuje tylko w przypadku wpisania do Rejestru 

Przedsiębiorców) 

• nr 6  z dnia 19.12.2008 r. w sprawie określenia przedmiotu działalności statutowej 

prowadzonej nieodpłatnie oraz działalności gospodarczej 

 

5. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

6. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW 

 

6.1. 

Lp. Źródła przychodów Kwota w zł 

1. 

Źródła publiczne: 

a/ budżet państwa 

b/ budżet województwa 

c/ budżet powiatu 

d/ budżet gminy 

1 301 317,50 

33 599,98 

107 080,88 

 

1 160 636,64 

2. Refundacja wynagrodzeń 87 707,65 

3. Darowizny 95 104,23 

4. Składki członkowskie 30,00 

5. Odpłatna działalność statutowa 66 700,82 

RAZEM: 1 550 860,20 

 

6.2.Odpłatne świadczenia realizowane przez organizację w ramach celów statutowych 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

1. Wynajem sal, zakwaterowanie 24 650,57 

2. Organizacja spotkań, zajęć 8 665,19 

3. Pikniki w Szkole Leśnej na Barbarce 33 385,06 

 
Razem: 66 700,82 

 

   

 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

1. Wynajem sal, zakwaterowanie 23 568,16 
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2. Organizacja spotkań, zajęć 8 689,92 

3. Pikniki w Szkole Leśnej na Barbarce 35 692,24 

 Razem: 67 950,32 

 

 

6.3.Działalności gospodarczej nie prowadzono 

  

 

7. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 

 

Lp. Rodzaje kosztów Kwota w zł 

1. Realizacja celów statutowych 1 341 021,73 

2. 

Koszty administracyjne 

a/ prenumerata 

b/ podatki i opłaty 

1 051,69 

61,99 

989,70 

3. Koszty odpłatnej działalności statutowej 67 950,32 

3. Działalność gospodarcza Nie dotyczy 

4. Pozostałe koszty 121 901,79 

RAZEM: 1 531 925,53 

 

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

 

Lp. Stanowisko Ilość osób 

1. specjalista ds. edukacji ekologicznej 8 

2. dyrektor Szkoły Leśnej 1 

3. logistyk ds. edukacji ekologicznej 1 

4. księgowa 1 

5. 
pracownik gospodarczo – administracyjny ds. 

zarządzania powierzonymi nieruchomościami 
1 

6. pracownik gospodarczy, 3 

7. spec. ds turystyki 1 

8. sprzątaczka 1 

8. W działalności gospodarczej  Nie dotyczy 

RAZEM 17 

 

 

7.2.Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację 

 

Lp. Rodzaj wynagrodzeń Kwota w zł 

1. Wynagrodzenia 470 393,41 
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2. Premie 87 728,69 

3. Świadczenia urlopowe 14 581,31 

4. Świadczenia na rzecz pracowników  103 528,36 

5. W działalności gospodarczej  Nie dotyczy 

RAZEM: 676 231,77 

 

 

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 24 310,72 

2. Umowy o dzieło 43 105,65 

RAZEM: 67 416,37 

 

 

7.5.Informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych 

 

Stowarzyszenie w 2008 roku nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych. 

 

 

7.6.Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

 

Lp. Nazwa banku Kwoty w zł 
1. Bank Ochrony Środowiska O/Toruń 

a/ rachunek podstawowy 

b/ rachunek programu „Człowiek, środowisko, 

integracja” 

 

37 927,77 

4 286,84 

RAZEM: 42 284,46 

 
 

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

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

 

- Lokat terminowych nie zakładano 
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7.7.Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 

 

W 2008 roku Stowarzyszenie nie posiadało obligacji, nie objęło udziałów oraz nie nabyło 

akcji w spółkach prawa handlowego. 

 

7.8.Informacja o nabytych nieruchomościach 

 

W 2008 roku Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości. 

 

7.9.Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych 

 

Lp. Nazwa środka trwałego Wartość w zł 

1. Monitor LG 730,00 

2. Notebook biznesowy HP 6 783,20 

3. Odtwarzacz DVD Denon 976,00 

4. Projektor Sharp 2 850,06 

5. Serwer 10 284,60 

6. Zestaw komputerowy DX7400+LG L 4 235,40 

7. Notebook biznesowy HP Compaq 3 988,18 

8. Kamera mikroskopowa 2 490,00 

9. Program Avermedia Visio 2 461,96 

10. Program Gratyfikant GT 1 403,00 

11. Program Rewizor GT 854,00 

12. Program mikroSubiekt dla Windows 150,00 

13. Oprogramowanie komputerowe dla serwera 10 666,67 

14. Klacze -2 szt. 11 300,00 

RAZEM: 59 173,07 

 

7.10.Wartości aktywów i zobowiązań organizacji  

 

Lp. Rodzaj Kwota w zł 

1. Aktywa 98 103,01 

2. Zobowiązania 53 564,65 

 

 

8. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ ORGANIZACJI PRZEZ PODMIOTY 

PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE  

 

Stowarzyszenie otrzymało w 2008 roku 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 114 996,00 114 912,74 83,26 
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Szkoła Leśna na Barbarce GFOŚiGW w Toruniu 150 000,00 140 244,19 9 755,81 

„Edukacja ekologiczna dzieci i 

młodzieży z woj.kujawsko-

pomorskiego na terenie Osady 

Leśnej Barbarka”” 

WFOŚiGW w Toruniu 

 

 

41 187,85 41 187,85 0,00 

„Człowiek-środowisko-

integracja” 
Urząd Miasta Torunia 791 895,69 837 469,89 - 45 574,20 

„Edukacja ekologiczna w 

Toruniu. Wsparcie działalności 

edukacyjnej TSE „Tilia” 

Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska w 

Warszawie 

33 599,98 21 749,99 11 849,99 

„Średniowieczny Kocioł 

Kulturalny” 

Województwo Kujawsko-

Pomorskie w Toruniu 
5 899,99 5 899,99 0,00 

„Amphibia –czynna ochrona 

płazów” 
WFOŚiGW w Toruniu 49 993,04 49 993,04 0,00 

„Osada Leśna na Barbarce –

atrakcja turystyczna regionu” 

Województwo Kujawsko-

Pomorskie w Toruniu 
5 000,00 5 000,00 0,00 

„Zielony wypoczynek-promocja 

ścieżek turystyczno-

edukacyjnych na terenie lasu 

Barbarka 

Województwo Kujawsko-

Pomorskie w Toruniu 
5 000,00 5 000,00 0,00 

 

9.1.Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 

 

Lp. Rodzaj Saldo na 31. 12. 2008 r. 

1. podatek dochodowy od osób fizycznych 489,00 

2. podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 

 

9.2.Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

 

Składane deklaracje:  

     - CIT-8 

     - CIT-8/0  

     - CIT-D  

     - VAT-7 

 

10. Informacja o przeprowadzanych w organizacji kontrolach: 

 

W roku 2008 r. nie przeprowadzono zadnych  kontroli w Stowarzyszeniu. 

 

Data sporządzenia:      Podpis: 

27. 03. 2009 r.      
 

 


