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   POLSKI KLUB EKOLOGICZNY 
Koło Miejskie w Gliwicach  

Adres: ul Kaszubska 2, 44 – 100 GLIWICE 
tel/fax: 032 231 85 91, e-mail: biuro@pkegliwice.pl, www.pkegliwice.pl  
Data rejestracji: 6.01.1993r. Nr KRS 0000002066 
Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
SKŁAD ZARZĄDU: 
Prezes – Barbara Migurska 
Wiceprezes – Ewa Hajduk 
Skarbnik – Maria Staniszewska 
Sekretarz – Anna Kasperlik 
Członkowie: 
Krystyna Dubik 
Halina Kacprzak 
Marcin Janik 
 
CELE STATUTOWE (WYCIĄG ZE STATUTU): 
 
Art. 8.1. Uznając prawo kaŜdej osoby ludzkiej do Ŝycia w czystym i zdrowym środowisku za jedną z 
podstaw godnego Ŝycia oraz stojąc na stanowisku pełnego poszanowania integralności natury i 
zachodzących w niej zjawisk, Klub wyznacza sobie misję ratowania i poprawy stanu środowiska, 
ochrony przyrody oraz Ŝycia i zdrowia człowieka. 
 
2. Cele działania Klubu są następujące: 
1) uznanie ekorozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej państwa, 
2) poprawa stanu środowiska przyrodniczego Polski, 
3) ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 
4) kształtowanie w społeczeństwie świadomości, Ŝe jakość Ŝycia zaleŜy od racjonalnego 

gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem 
cywilizacji, 

5) powszechna edukacja ekologiczna. 
 
 

SPRAWOZDANIE 
z działalności Polskiego Klubu Ekologicznego Koła Miejskiego w Gliwicach 

w 2006r. 
 

W 2006 r. Polski Klub Ekologiczny Kolo Miejskie w Gliwicach zrealizował następujące projekty: 
 
„KLUCZBORSKI PRODUKT EKOLOGIICZNY” zrealizowany dzięki dotacji z Programu PHARE 2003 
w wysokości 56 485,02 euro = 225 940,08 zł, wkładowi  Urzędu Miasta Kluczbork - 22 251,20 euro= 
89 000 zł, MKS w Kluczborku 980,08 euro = 3920,32 zł  i PKE Koła Miejskiego Gliwicach 963,88 euro= 
3 855,52 zł. Projekt o całkowitej wartości 272 715,92 zł został zrealizowany w okresie od 1 grudnia 2005 
do 31 sierpnia 2006 r. jako pilotaŜowy dla partnerstwa publiczno – społecznego (Gmina Kluczbork, 
Miejski Klub Sportowy w Kluczborku i Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach). Obejmował 
następujące działania: 
Promocja lokalnego produktu tradycyjnego i ekologicznego – organizacja targów Ŝywności ekologicznej 
i wyrobów pszczelarskich w Kuniowie k. Kluczborka, pokazy kowalstwa artystycznego w starej kuźni, 
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wypiek chleba według tradycyjnej receptury w zabytkowej piekarni, cykl konkursów na temat Ŝywności 
ekologicznej dla młodzieŜy z kluczborskich gimnazjów. W ramach projektu sfinansowano takŜe 
wykonanie trzech stoisk rozbieralnych dla rolników ekologicznych przydatnych na róŜnych imprezach 
otwartych organizowanych takŜe poza Kluczborkiem.  
Stworzenie zaplecza dla prowadzenia czynnej edukacji ekologicznej - utworzenie Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej, Pszczelarskiej i Historycznej przy Muzeum im. Jana DzierŜona w Kluczborku i Centrum 
Szkoleniowo-Konferencyjnego „EKOTUR” na terenie Miejskiego Ośrodka Turystyki i Sportu w Bąkowie. 
Z projektu sfinansowano prac remontowych i adaptacyjnych oraz zakup wyposaŜenia i sprzętu (5 
komputerów z oprogramowaniem, rzutnik multimedialny, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, odtwarzacz 
DVD, 20 stołów i 80 krzeseł oraz 10 rowerów do wypoŜyczalni). Opublikowano ksiąŜkę „Zieleń miasta 
Kluczborka”, w której opisano ogólnodostępne tereny zieleni miasta Kluczborka oraz podano wiele 
informacji o występujących tam drzewach i krzewach. 
Aktywizacja społeczności lokalnych w celu tworzenia inicjatyw ekologicznych na rzecz zatrudnienia 
obejmowała cykl 14 dwudniowych warsztatów rękodzielnictwa, dwa warsztaty pszczelarskie w Pasiece 
Zarodowej w Maciejowie oraz dwudniowy kurs rolnictwa ekologicznego dla zainteresowanych rolników.  
Podczas warsztatów rękodzielnictwa uczestnicy zapoznali się z techniką haftowania, dziergania na 
drutach i szydełkiem, malowania jaj wielkanocnych, plecenia koszyków z wikliny, rzeźbienia w masie 
solnej, gotowania potraw tradycyjnych oraz z przepisami obowiązującymi dla usług gastronomicznych  
w gospodarstwie agroturystycznym. 
 
„MONITORING WDRAśANIA ZALECEŃ UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZASAD 
ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA W ROLNICTWIE” zrealizowany 
dzięki dotacji z Programu PHARE 2003 w wysokości 19 511,33  euro = 78 045 zł i 1800,00 zł  
z WFOŚiGW oraz wkładowi własnemu PKE Koła Miejskiego w Gliwicach w kwocie 1657,24 euro = 6629 
zł. Projekt o całkowitej wartości 86 474 zł został zrealizowany w okresie od 1 grudnia 2005 do 31 
sierpnia 2006 r. Obejmował następujące działania: 

Monitoring wdraŜania II filaru polityki rolnej oraz polityki strukturalnej na terenach wiejskich –
kompletowanie informacji i spostrzeŜeń podczas spotkań doradców rolnośrodowiskowych i Koalicji na 
Rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego oraz na zamkniętym internetowym forum dyskusyjnym 
członków Koalicji na stronie www.pkegliwice.pl. 

Monitoring przygotowań dokumentów dla następnego okresu programowania na lata 2007-2013 pod 
kątem ochrony środowiska w polityce rolnej przez bieŜące komentowanie dokumentów dotyczących 
rozwoju wsi i rolnictwa ekologicznego, w ramach stałego elektronicznego kontaktu z Ministerstwem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Upowszechnianie informacji na temat moŜliwości wdraŜania zasad zrównowaŜonego rozwoju,  

a w szczególności ochrony przyrody i ich finansowania w ramach polityki Unii Europejskiej przez 
zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji p. t. „ROLNICY DLA ŚRODOWISKA - DOŚWIADCZENIA 
PIERWSZYCH LAT CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ I REKOMENDACJE NA PRZYSZŁOŚĆ” 
w Krakowie w dniach 1-2 czerwca 2006 r. połączonej z wyjazdem do gospodarstw realizujących program 
rolnośrodowiskowy we wsi Ispina, umieszczanie bieŜących informacji w Internecie na stronie 
www.pkegliwice.pl, www.agro-info.org.pl oraz www.faow.org.pl. oraz opracowanie i druk ulotki „POMOC 
FINANSOWA DLA ROLNIKÓW CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO proponowana na lata 2007 – 2013” 

 

„EKOLOGICZNA PRODUKCJA śYWNOŚCI, EKO-HANDEL – JAKO FORMA REALIZACJI MAŁEJ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA ŚLĄSKU” zrealizowany dzięki dotacji województwa śląskiego w wysokości 
4 998,98 zł w okresie od 25.09. do 30.11.2006r. obejmował następujące działania: 
Organizację XI kiermaszu ekologicznego, który odbył się 15.10.06 w Gliwicach. Na 27 stoiskach 
producenci Ŝywności ekologicznej zaprezentowali  bogatą ofertę produktów świeŜych i przetworzonych, 
głównie krajowych. Trzy dodatkowe stoiska poświęcone były sztuce ludowej oraz informacji 
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ekologicznej i ekoturystycznej. Kiermasz był miejscem spotkania producentów z róŜnych regionów 
Polski z konsumentami oraz właścicielami sklepów i hurtowni – łącznie odwiedziło go ok. 750 osób  
z Gliwic i powiatu gliwickiego (w tym rolnicy zainteresowani produkcją ekologiczną) oraz  właściciele 
ekologicznych sklepów ze Śląska. Przedstawiciele ekohurtownii i przetwórni, głównie z południowej 
Polski nawiązali nowe kontakty handlowe.  
Szkolenie kadry sprzedawców ekologicznych i konsumentów - Szkolenie przedstawicieli handlu pt 
„Handel produktami Ekologicznymi” odbyło się 15.10.06 podczas kiermaszu w Gliwicach. Oprócz 
wykładów nt. specyfiki produktu i handlu ekologicznego zorganizowano warsztaty dotyczące wzajemnej 
relacji pomiędzy sprzedawcą a producentem i pośrednikiem. Poszerzenie i sprawdzenie wiedzy 
konsumentów nt. Ŝywności ekologicznej odbyło się w ramach konkursu „Co i skąd wiem o Ŝywności 
ekologicznej”, który polegał na badaniach ankietowych przeprowadzonych za pośrednictwem sklepów 
współpracujących z PKE Kołem Miejskim w Gliwicach. Rozdano ponad 500 ankiet, otrzymano 
wypełnionych 306. Z analizy ankiet wynika, Ŝe 94% ankietowanych ocenia wiedzę na temat 
ekoproduktów w społeczeństwie jako niewystarczającą, 41% prawidłowo ją rozpoznaje, 93% ocenia jej 
jakość jako dobrą lub bardzo dobrą, przy czym 8% - ludzie starsi - uwaŜają, Ŝe jest ona za droga; 
niewielka grupa – 23% korzysta z oferty eko-agroturystycznej. 
 
„PARTNERSTWO SPRZEDAWCY I PRODUCENTA śYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ - WAśNY 
ELELMENT SPRAWIEDLIWEGO HANDLU” zrealizowany w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2006 r. 
dzięki dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – FIO w kwocie 27 488,79 zł obejmował działania: 
Szkolenia i pomoce edukacyjne - w Gliwicach i Opolu przeprowadzono szkolenia personelu sklepów 
spoŜywczych pt. Handel produktami ekologicznymi, obejmujące 5 referatów, warsztaty i ćwiczenia. 
W szkoleniach uczestniczyło 48 osób. Na ćwiczeniach w Gliwicach uczestnicy wypełnili  ankiety pt. 
Ocena hurtowni oraz wybrali jako formę współpracy z PKE rozpowszechnianie materiałów 
edukacyjnych  w tym „gazetki” sklepowe. W Opolu odbyła się prezentacja 6 firm ekologicznych 
i gospodarstwa pp. Ślicznych (prelekcja, przezrocza, poczęstunek). Wszyscy uczestnicy szkoleń 
otrzymali materiały edukacyjne i świadectwa. Do sklepów śląskich przekazano plansze: „Ekologiczna 
produkcja słuŜy człowiekowi i sprzyja zwierzętom” oraz „Nie bądźmy niewolnikami opakowań”. Ponadto 
wykonano tablicę (A1, kolor) pt. „ Polscy twórcy rolnictwa ekologicznego” z przeznaczeniem na 
organizowane imprezy promujące rolnictwo ekologiczne.  
Ulotki dla konsumentów – „Opakowania Ŝywności oraz ich wpływ na środowisko i zdrowie człowieka” 
oraz „Wybierajmy Ŝywność ekologiczną i wspierajmy rozwój rolnictwa ekologicznego” wydrukowano  
 w nakładzie po 6500 szt.  
Konkursy – zorganizowano dwa konkursy –dla konsumentów „Co i skąd wiem o Ŝywności ekologicznej” 
i dla sprzedawców „Ciekawe inicjatywy sklepów ekologicznych”.  
Materiały edukacyjne - wykonano 4 zestawy materiałów edukacyjnych dla personelu sklepów śląskich 
pt.  EKO-INFO zawierające informacje o rolnictwie ekologicznym, walorach zdrowotnych produktów, 
ekoturystyce,  producentach  biodegradowalnych opakowań Ŝywności,  przygotowaniu potraw  
z produktów ekologicznych,  zagroŜeniach wynikających z przemysłowej produkcji Ŝywności (w tym 
GMO) Opracowano je w głównie w formie gazetek dogodnych do powieszenia w sklepie.  
 
„PARTNERSTWO PROFESJONALIZACJI TRZECIEGO SEKTORA” – projekt sfinansowany z dotacji 
IW EQUAL kwotą 27 875,63 zł, administrowany przez KAFOS. PKE Koło Miejskie w Gliwicach jest 
partnerem  uczestniczącym w pracach grupy roboczej do spraw szkoleń  i wypracowania modelowych 
rozwiązań oraz jako organizator i wykonawca wybranych szkoleń obejmujących tematy:  
♦ Pozyskiwanie funduszy na działalność (Namysłów, Ruda Śląska, Gliwice, Katowice, Powiat 
bieruńsko-lędziński), ♦ Przygotowanie wniosku (Namysłów) ♦ Podstawy zarządzania projektem 
(Namysłów, Katowice), ♦ Praca w projektach międzynarodowych (Namysłów, Katowice, Rybnik, Powiat 
bieruńsko-lędziński).  
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W ramach partnerstwa międzynarodowego TCA1 – SELF i TCA2 – Eur Ap Co przedstawicielki PKE 
uczestniczyły w trzech wyjazdach studyjnych: do Włoch, Słowacji i Niemiec. 
 
„AGORA - SIEĆ ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE MORZA 

BAŁTYCKIEGO” jest międzynarodowym projektem współfinansowanym przez Program INTERREG III 
B, administrowanym przez Uniwersytet Ernst – Moritz - Arndt w Greifswaldzie – PKE Koło Miejskie w 
Gliwicach jest jednym z partnerów. Całkowity budŜet projektu: 2 291 707,12 euro. BudŜet PKE to 
100 000,00 euro z czego: Fundusz BSR INTERREG III B finansuje 75 000,00 euro, wkład własny 
wynosi 25 000,00. W 2006r. PKE wykorzystał 115 845,01 zł (75%) z dotacji BSR INTERREG IIIB i 
38 615,00 zł (25%) ze środków własnych i CCB (Coalition Clean Baltic).  
Projekt AGORA ma na celu wdraŜanie zasad zrównowaŜonej turystyki w obszarze Regionu Morza 
Bałtyckiego. ZrównowaŜona turystyka polega na zachowaniu równowagi pomiędzy rozwojem 
infrastruktury turystycznej a ochroną obszarów przyrodniczo cennych,  przynosząc korzyści 
ekonomiczne regionowi i jego mieszkańcom, jednocześnie ograniczając do minimum negatywny wpływ 
na środowisko naturalne. Wypracowanie zasad turystyki zrównowaŜonej wymaga wielu badań, 
ekspertyz oraz narzędzi – toteŜ drugim priorytetowym zadaniem projektu AGORA jest stworzenie 
platformy wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu turystyki zrównowaŜonej. WaŜnym elementem 
projektu jest próba stworzenia swojego rodzaju „podręcznika” zawierającego narzędzia zrównowaŜonej 
turystyki.  
W ramach projektu PKE Kolo Miejskie w Gliwicach dąŜy do utworzenia sieci gospodarstw ekologicznych 
prowadzących działalność agroturystyczną. W 2006 r. działania prowadzono w powiecie bocheńskim 
oraz w Gminie Kluczbork. Obejmowały dwa warsztaty dla rolników mające na celu wsparcie 
merytoryczne w prowadzeniu działalności agroturystycznej, jeden warsztat wyjazdowy do gospodarstw 
w powiecie bocheńskim oraz szereg spotkań roboczych w Kluczborku i Bochni dotyczących 
przygotowania strategii rozwoju agroturystyki w gospodarstwach ekologicznych. w warsztatach 
uczestniczyło 48 osób. 
 
„WIRTUALNY INKUBATOR GOSPODARKI SPOŁECZNEJ - projekt realizowany w ramach Tematu D 
„Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), Programu Inicjatywy Wspólnotowej 
EQUAL dla Polski 2004-2006, w którym PKE Koło Miejskie w Gliwicach jest partnerem wdraŜającym  
projekt pilotaŜowy - „Model produkcji i dystrybucji Ŝywności ekologicznej” w powiecie 
namysłowskim oraz gliwickim. Całkowity budŜet partnera projektu pilotaŜowego to 238 680,00 zł,  
z czego w 2006 r. wykorzystano 98 363,07 zł.  
Celem projektu pilotaŜowego jest utworzenie sieci powiązań handlowych pomiędzy rolnikami, 
przetwórcami i dystrybutorami produktu ekologicznego. Sieć ma umoŜliwić sprawną współpracę, która 
zapewni zbyt wytworzonego produktu ekologicznego oraz w przyszłości wygeneruje stabilne źródło 
dochodów dla ludności rolniczej powiatu namysłowskiego i gliwickiego.  
W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia dla 73 rolników, którzy chcą przestawić swoje 
konwencjonalne gospodarstwa na ekologiczne. Planuje się utworzenie podmiotu trzeciego sektora, 
który będzie stanowił wsparcie dla osób zainteresowanych rolnictwem ekologicznym. PKE 
odpowiedzialny jest za merytoryczną realizację projektu pilotaŜowego, prowadzenie szkoleń z zakresu 
przetwórstwa i dystrybucji produktów ekologicznych jako promocji inicjatyw lokalnych i doradztwa 
indywidualnego. 
 
„ROLNICTWO EKOLOGICZNE JAKO WSPARCIE ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU” – Projekt 
zrealizowany  w okresie od 1 września do 31 grudnia 2006r. dzięki dotacji przyznanej przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w kwocie 126 524,11 zł, we współpracy z  Centrum 
ZrównowaŜonego Rozwoju i ekologicznej Edukacji (Cientr Stałowo Rozwitku ta Ekologicznoj Oswity) w 
Kijowie. Projekt obejmował działania: ♦ przeszkolenie grupy 17 ukraińskich rolników i działaczy 
samorządowych w zakresie rolnictwa ekologicznego podczas wizyty studyjnej w Polsce i zwiedzania 
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gospodarstw ekologicznych ♦ opracowanie i przetłumaczenie na język ukraiński materiałów 
szkoleniowych dla uczestników wyjazdu szkoleniowego ♦ przetłumaczenie na język ukraiński i 
wydrukowanie 2 x 1000 egz. broszur „Dobór i następstwo roślin w gospodarstwach ekologicznych” oraz 
„Praktyczny poradnik chowu zwierząt w gospodarstwach ekologicznych” ♦ nawiązanie współpracy 
pomiędzy Rolniczym Uniwersytetem Narodowym w Kijowie i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w 
Olsztynie ♦ Zorganizowanie konferencji poświęconej moŜliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego na 
Ukrainie w miejscowości Kobyliaki, w obwodzie połtawskim. Rezultatem projektu było zainteresowanie 
władz samorządowych obwodu połtawskiego i miejscowych rolników metodami ekologicznej produkcji 
oraz uzyskanie przez polskich partnerów bezpośredniej informacji o sytuacji rolnictwa na Ukrainie, gdzie 
gospodarstwa są znacznie większe niŜ w Polsce (nawet 2 500 ha), inne są rodzaje upraw i inne warunki 
glebowe ale zasadnicza róŜnica polega na tym, Ŝe rolnicy są całkowicie pozbawieni doradztwa. 
 
 
INNE DZIAŁANIA 
 
W ramach działalności statutowej PKE Koło Miejskie w Gliwicach ponadto udzielał informacji i porad  
dotyczących zakresu: 
� Pozarządowego Ośrodka Informacji o Rolnictwie Ekologicznym,  
� Punktu Informacji Ekologicznej dla Społeczeństwa (PIES),  
� Ośrodka Informacji o Unii Europejskiej dla Mieszkańców Wsi (afiliowanego w sieci Agro-Info)   
� Prowadzenia edukacji  ekologicznej dorosłych organizując comiesięczne zebrania członków PKE 

połączone z wykładami i wygłaszając prelekcje dla dzieci i młodzieŜy w szkołach podstawowych i 
średnich itp. 

 
 
 
 
 
  
  
 
 


