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Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach prowadzi szeroko zakrojoną działalność w zakresie 
edukacji ekologicznej na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.  
Wykorzystuje różnorodne formy: spotkania, prelekcje, wykłady, debaty, konferencje, konkursy, 
imprezy otwarte --- rajd rowerowy, kiermasz ekologiczny, publikacje, strona internetowa 
www.pkegliwice.pl. Są bardzo pozytywne sygnały, że na stronie internetowej znajdują się ciekawe 
i przydatne informacje. Adresatami działalności PKE Gliwice są dzieci, młodzież szkolna, konsumenci 
zainteresowani kupowaniem produktów ekologicznych, rolnicy ekologiczni, pracownicy samorządu.  

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach realizuje swoje cele statutowe poprzez wdrażanie 
projektów oraz działania stałe, realizowane w większości wolontarystycznie. 

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach znalazł się wśród grona laureatów konkursu 
EkoAktywni 2015 organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Rozdanie nagród było połączone z imprezą plenerową EkoPark. 

 

I. REALIZACJA PROJEKTÓW 

W 2015 r. PKE Gliwice wdrażał następujące projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych: 

1. „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu’’ projekt 
dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
Projekt realizowany w okresie: kwiecień 2014 - kwiecień 2016. Projekt realizowany w partnerstwie 
z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice 

Celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat walorów i unikatowości 
terenów objętych programem Natura 2000, w tym terenów Doliny Rzeki Białej oraz wytworzenie 
wśród mieszkańców regionu poczucia współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczo-społeczno-gospodarczego dla przyszłych pokoleń. Działania założone w projekcie 
skierowane są zarówno do mieszkańców, turystów odwiedzających ten region, samorządowców, 
jak i uczniów szkół podstawowych wraz z nauczycielami z trzech województw --- małopolskiego, 
podkarpackiego i śląskiego, którzy odwiedzają Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach oraz 
rezerwat przyrody „Skamieniałe Miasto’’.  

W 2015 r. zrealizowano następujące działania: wycieczki dla uczniów do Rezerwatu Przyrody 
Skamieniałe Miasto i Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach, a także warsztaty edukacyjne dla 
nauczycieli; spotkania warsztatowe z mieszkańcami; Akcja promocyjna Opowieści z widokiem na 
Rzekę --- 12.08.2015 r. 

13 lutego 2015 r. w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach odbyło się oficjalne oddanie 
narzędzi edukacyjnych przygotowanych w ramach projektu. Do użytku oddano --- batyskaf 
o wdzięcznej nazwie --- Piekielnica oraz trójwymiarowy film o rzece Białej. 

2. „Finansowanie zrównoważonej przyszłości’’ (org. Financing sustainable futures) projekt 
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany w okresie: styczeń 2014 - 
grudzień 2016. Projekt realizowany w partnerstwie w ramach sieci Friends of the Earth.  

Celem ogólnym projektu jest przyczynianie się do redukcji ubóstwa i głodu, budowanie 
globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju (Milenijne Cele Rozwoju - MDGs 1, 7 
i 8) oraz przestrzegania praw człowieka. Celem szczegółowym projektu jest podniesienie 
świadomości i aktywnego poparcia opinii publicznej, społeczeństwa obywatelskiego UE 
i decydentów systemów finansowych i inwestycyjnych dla zrównoważonego inwestowania w 
krajach Globalnego Południa. 

Działania założone w projekcie mają przyczynić się do zwiększenia świadomości ludzi, aby mogli 
świadomie podejmować decyzje i inwestować w zrównoważone przedsięwzięcia. Większa 
świadomość obywateli UE na te temat przełoży się również na wywieranie nacisku na 
decydentów UE. 
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Działania w ramach projektu to: strona internetowa i wydawanie elektronicznego kwartalnika, 
spotkania informacyjne dla szerokiej publiczności, tłumaczenie tematycznych materiałów. 

 

3. „Proste i mądre strategie redukcji odpadów komunalnych w gminach krajów Wyszehradu’’ 
projekt dofinansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego. Projekt realizowany w okresie: 
sierpień 2014 --- lipiec 2015. Projekt realizowany w partnerstwie przez: Partnerzy: Polski Klub 
Ekologiczny, Czechy - Arnika, Słowacja - Przyjaciele Ziemi, Węgry ---  Humusz Szövetseg  

Celem projektu jest zbadanie w jaki sposób w naszych krajach są wdrażane dyrektywy Unii 
Europejskiej 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz 1999/31/WE dotyczące składowania 
odpadów; czy mamy szanse wypełnić ich zalecenia. 
Zwiększenie możliwości gmin do wdrożenia zaleceń Dyrektyw poprzez zwiększenie poziomu 
recyklingu i ograniczenie ilości odpadów. 
W ramach projektu realizowane były następujące działania:  

 wspólne warsztaty, gdzie zostaną zdefiniowane problemy w naszych krajach 
i przygotowana będzie wspólna strategia, która zostanie zaprezentowana podczas 
konferencji prasowej 30 lipca 2015 w Pradze; 

 konferencja prasowa w Pradze nt Strategii postępowania z odpadami dla Krajów 
Wyszehradu i wysłanie jej do Ministerstwa Środowiska w Republice Czeskiej; 

 przygotowanie podręcznika dla gmin, w którym zostaną zawarte dobre w przykłady z Polski 
Węgier, Czech i Słowacji; 

 przygotowanie ulotki na łamach której zostaną poruszone problemy i zalecenia dotyczące 
zagospodarowania odpadów komunalnych charakterystycznych dla poszczególnych 
państw Wyszehradu. Ulotka zostanie wysłana do 25 gmin na terenie województwa 
śląskiego. 

4. „Szansa dla Pikusia’’ --- projekt dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, a realizowany przez Polski Klub Ekologiczny --- Koło Miejskie w Gliwicach oraz 
Grupa nieformalna „Wojownicy Bezdomnych Łap’’ przy wsparciu  OTOZ Animals --- Inspektorat w 
Gliwicach oraz Schroniska dla Zwierząt w Gliwicach (MZUK). 

Celem projektu była promocja adopcji bezdomnych zwierząt z gliwickiego Schroniska oraz 
podniesienie świadomości mieszkańców Gliwic i okolic w zakresie odpowiedzialnej opieki nad 
zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności. W ramach całej akcji wolontariusze prowadzili 
warsztaty dla uczniów gliwickich szkół, a także wykonano 120 stojaków z fotografiami psów 
i kotów przebywającymi w Schronisku dla Zwierząt w Gliwicach.   

Standy zachęcające do adopcji ustawiono w obiektach Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, 
w wybranych Centrach Handlowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej na terenie 
miasta.  

 

 
II. REALIZACJA DZIAŁAŃ POZAPROJEKTOWYCH 

  
1. VIII rajd rowerowy „O ZIELONY LIŚĆ KASZTANOWCA’’ odbył się 16 maja 2015 r. Rajd 

współorganizowaliśmy z Turystycznym Klubem Kolarskim im. W. Huzy z PTTK Oddziału 
Gliwice oraz nadleśnictwo Rudziniec. Turystyczny Klub Kolarski im. W. Huzy. Na mecie po 
podliczeniu było już 94 kolarzy. Trasa rajdu przebiegała alejami kasztanowymi  Kozłowa, Łan 
Wielkich i Rachowic. Dużym powodzeniem cieszyły się zaplanowane przez organizatorów 
konkursy sprawnościowe. Dzięki Nadleśnictwu Rudziniec laureaci konkursów otrzymali 
nagrodami o bardzo dużej wartości poznawczej, z których bardzo cieszyła się młodzież 
biorąca udział w konkursach. 
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2. XX GLIWICKI KIERMASZ ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ I TRADYCYJNEJ „Natura, zdrowie, 
kultura i Targi ekologiczne’’ (częściowo dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) w dniu 19 września 2015 r. w hali Hali 
Widowiskowo --- Sportowej „GÓRNYCH WAŁÓW’’. Poza możliwością zakupu produktów, 
uczestnicy mieli możliwość udziału w szeregu warsztatów i prelekcji. Podczas całego 
kiermaszu czynne było specjalne stoisko degustacyjne, na którym każdy mógł skosztować 
produktów ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych i dowiedzieć się na ich temat więcej.  
Na uczestników oprócz bogatej oferty przygotowanej przez wystawców, czekały warsztaty 
dotyczące gleby, w związku z obchodami Światowego Roku Gleby. 

3. Konferencja „Rolnicze i pozarolnicze źródła zanieczyszczenia wód przyczyna eutrofizacji 
Bałtyku’’ w dniu 13 kwietnia 2015 r., organizowana we współpracy z Katedrą Inżynierii Wodnej 
SGGW, Global Water Partnership Polska, Coalition Clean Baltic oraz Oikos. Celem 
konferencji było wskazanie źródeł zanieczyszczenia oraz określenie sposobów na skuteczne 
zredukowanie ładunku azotu i fosforu, które co roku przedostają się do rzek zlewni Bałtyku. 
W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji państwowych, badawczych, naukowych, 
organizacji pozarządowych oraz rolników.  

4. Warsztaty dotyczące polityki gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce, Czechach, 
na Słowacji i Węgrzech. Odbyły się w dniach 25-26 maja 2015 r. w siedzibie Polskiego Klubu 
Ekologicznego w Gliwicach. Uczestnikami byli przedstawiciele ekologicznych organizacji 
pozarządowych zajmujących się promowaniem, edukacją, a także prawodawstwem w tym 
zakresie. Dyskusja dotyczyła wdrażania dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie odpadów. 

5. Wystawa fotografii przyrodniczej „Miejskie pszczoły’’ w gliwickiej Palmiarni Miejskiej w dniach 
4 - 24 maja 2015 r.  

6. Stała współpraca z organizacjami parasolowymi, których członkiem jest Polski Klub 
Ekologiczny.  

Polski Klub Ekologiczny jest czynnym członkiem organizacji europejskich, jak Koalicja na 
rzecz Czystego Bałtyku (CCB) oraz EEB --- European Environmetal Bureau, co stwarza 
możliwość włączenia się w ekologiczny lobbying na poziomie organów UE oraz współpracę 
organizacji ekologicznych na forum międzynarodowym. 

W ramach współpracy z Koalicją Czystego Bałtyku (Coalition Clean Baltic) z Uppsali,SE --- 
prowadzone były następujące działania w kraju i na forum europejskim: 

- udział w forach międzynarodowych (m. in. HELCOM Helsinki, Bałtycka sieć NGO, BATMAN 
forum dla Strategii Morza Bałtyckiego) 

- udział w spotkaniach: Rady ds. Rolnictwa Ekologicznego przy MR,  

- udział w spotkaniach Partnerstwa dla Bałtyku,  

- udział w pracach Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry - 
organu doradczego prezesa RZGW Gliwice, konferencjach nt. zrównoważonego rolnictwa, 
promocji żywności ekologicznej.  

7. Prowadzenie strony internetowej PKE Gliwice --- strona www.pkegliwice.pl prowadzona jest na 
bieżąco od kilku lat, pełniąc funkcje informacyjne i promocyjne. Znajdują się tam informacje  
o organizacji oraz prowadzonych przez nią działaniach. 

8. Comiesięczne spotkania członków PKE Gliwice --- regularne spotkania członkowskie, dające 
możliwość wymiany doświadczeń oraz bieżącego informowania członków o prowadzonych 
działaniach.  

9. Biblioteka ekologiczna --- od lat działająca w PKE Gliwice, prowadzona wolontarystycznie 
przez jedną z członkiń. Dysponuje dość pokaźną liczbą publikacji nabytych oraz własnych. 
Katalog zgromadzonych książek na stronie www.pkegliwice.pl  

http://www.pkegliwice.pl/
http://www.pkegliwice.pl/
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10. Prelekcje, wykłady, spotkania i warsztaty prowadzone przez członków i pracowników PKE 
Gliwice w szkołach oraz innych instytucjach zainteresowanych współpracą --- realizowane 
głównie na zasadzie wolontariatu. W 2015 r. były to m.in.: 

 zajęcia z młodzieżą; 

 wykłady dla dorosłych mieszkańców Gliwic. 

 
 
III. FINANSOWANIE ORGANIZACJI W 2015 R. 
 
W 2015 r. PKE Gliwice osiągnął przychód z działalności statutowej na poziomie 558 213,79 PLN, co 
pozwoliło na pokrycie wszystkich zobowiązań organizacji 
 
 
 
  

 
 
 


