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POLSKI KLUB EKOLOGICZNY 
Koło Miejskie w Gliwicach  

Adres: ul Ziemowita 1, 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 Kozera - 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 2007r. 
 

W 2007 r. Polski Klub Ekologiczny Kolo Miejskie w Gliwicach zrealizował następujące projekty: 
 
„PARTNERSTWO na RZECZ PROFESJONALIZACJI TRZECIEGO SEKTORA” – projekt  
zrealizowany w ramach IW EQUAL, w zakresie tematycznym D „Wzmocnienie krajowej gospodarki 
społecznej, a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, z akcentem na podnoszenie jakości 
miejsc pracy”. Partnerstwo zostało utworzone przez 14 śląskich organizacji, wśród których Śląskie Forum 
Organizacji Socjalnych KAFOS zostało zarządcą projektu. Cele „Partnerstwa” to: profesjonalizacja  
i instytucjonalizacja organizacji pozarządowych w celu zwiększenia ich roli w lokalnych procesach rozwoju 
społeczno-gospodarczego, wzmocnienie roli NGO jako liczącego się pracodawcy zarówno w zakresie 
moŜliwości zatrudnienia, oferowania ciekawych zadań i konkurencyjnych warunków, jak i uświadamiania 
osób poszukujących pracy na temat moŜliwości znalezienia pracy w Trzecim Sektorze, podjęcie 
efektywnej współpracy z sektorami administracji publicznej i przedsiębiorstw, wykazanie potencjału 
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organizacji i nawiązanie współpracy w celu wspólnej realizacji zadań. NajwaŜniejszymi obszarami działań 
były szkolenia, skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie 
województw śląskiego i opolskiego; Inkubatory Organizacji Pozarządowych w których małe i średnie 
organizacje otrzymają wsparcie merytoryczne i techniczne; Ośrodki Partnerstwa Lokalnego wdraŜające 
modelowe systemy współpracy międzysektorowej, tj. organizacji pozarządowych, instytucji publicznych 
oraz przedsiębiorstw.  
PKE Koło Miejskie w Gliwicach było partnerem uczestniczącym w pracach grupy roboczej ds. szkoleń  
i wypracowania modelowych rozwiązań oraz jako organizator i wykonawca wybranych szkoleń nt. 
„Pozyskiwanie funduszy na działalność” w Gliwicach i Lędzinach, „Przygotowanie wniosku” w Gliwicach 
i Namysłowie, „Podstawy zarządzania projektem” w Katowicach, Opolu i Namysłowie, „Praca w 
projektach międzynarodowych” w Katowicach, Lędzinach, Namysłowie i Rybniku. W sumie w roku 2007 
w ramach projektu przeprowadzono 12 szkoleń. W ramach współpracy ponadnarodowej  
i utworzonego partnerstwa międzynarodowego TCA1-SELF i TCA2-Eur Ap Co członkowie Koła 
uczestniczyli w wyjazdach studyjnych (Niemcy), konferencjach, seminariach i warsztatach. Projekt w 
całości finansowany był ze środków unijnych.  
BudŜet PKE w 2007r. wynosił 35 714,37zł. Z tej kwoty do 31.12.07. wykorzystano 88,18%. 
Z uwagi na realizację pewnych działań jeszcze w I kwartale 2008r. pozostałe fundusze prawdopodobnie 
zostaną wykorzystane. 
 
„AGORA - SIEĆ ROZWOJU ZRÓWNOWAśONEJ TURYSTYKI W REGIONIE MORZA 

BAŁTYCKIEGO” jest międzynarodowym projektem partnerskim współfinansowanym przez Unię 
Europejską w ramach Programu INTERREG III B, administrowanym przez Uniwersytet Ernst - Moritz-
Arndt w Greisfwaldzie. Całkowity budŜet projektu to 2 291 707,12 euro. BudŜet PKE to 100 000,00 euro 
z czego: Program INTERREG III B finansuje 75% tj. 75 000,00 euro, wkład własny wynosi 25% tj. 
25 000,00 euro. W 2006 r. PKE wykorzystał 115 845,01 zł z dotacji BSR INTERREG III B (75%) i 
38 615,00 zł ze środków własnych i CCB (25%). W 2007 r PKE wykorzystał z dotacji 118 657,33 zł 
(75%) i 39 552,44 zł (25%) ze środków własnych, dotacji celowej budŜetu RP oraz otrzymał 12 125 zł 
współfinansowania Gminy Kluczbork na działania podejmowane na terenie gminy. 
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. Turystyka zrównowaŜona to taka, 
która przynosi korzyści ekonomiczne regionowi i jego mieszkańcom, ale negatywny wpływ na 
środowisko naturalne jest ograniczony do minimum. 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.  
W ramach projektu w 2007 kontynuowano działania mające na celu stworzenie sieci współpracujących 
gospodarstw. Odbyło się szereg imprez promocyjnych, między innymi: Majówka na Rowerze w 
Kluczborku, Jarmark Kluczborski, Konkurs Palm Wielkanocnych w Lipnicy Murowanej. W ramach 
projektu zorganizowano warsztaty rękodzielnicze: zdobienie jaj, wikliniarstwo, filcowanie wełny, 
warsztaty wyrobów z gliny. Warsztaty miały na celu zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej 
gospodarstw. Wydano Katalog Ŝywności ekologicznej, dzięki któremu promowane są gospodarstwa 
współpracujące w ramach projektu. Opracowano dokumenty projektowe: strategie rozwoju 
zrównowaŜonej turystyki w powiecie bocheńskim i w gminie Kluczbork oraz raport „Popyt na usługi 
agroturystyczne i eko-agroturystyczne wśród mieszkańców Krakowa”. Kontynuowano budowanie strony 
internetowej gospodarstw agroturystycznych. Zorganizowane zostały dwa spotkania partnerów projektu, 
podczas których odbyła się prezentacja prowadzonych działań. W trakcie trwania projektu podjęto 
działania mające na celu kontynuację przedsięwzięć: starania PKE zaowocowały kolejnym projektem, 
który będzie realizowany na tym terenie. 
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„WIRTUALNY INKUBATOR GOSPODARKI SPOŁECZNEJ (WISP)” - projekt zrealizowany w ramach 
Tematu D „Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora) Programu Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006. PKE zrealizował projekt pilotaŜowy - „Model produkcji i 
dystrybucji Ŝywności ekologicznej”. Całkowity budŜet projektu pilotaŜowego przewidziany na lata 
2005 – 2007 to - 238 680,00 zł, z czego w 2007r. wykorzystano 73 352 zł. Projekt pilotaŜowy 
realizowany był w Powiecie Namysłowskim oraz Gliwickim. 
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 2007 r. doprowadzono do powstania w Namysłowie nowego podmiotu trzeciego sektora, który ma za 
zadanie wspierać rozwój rolnictwa ekologicznego i produkcji na terenie powiatu. Stowarzyszenie 
„Namysłowska Inicjatywa na Rzecz Ekologii i Rozwoju powstała w czerwcu 2007. Lokalne 
stowarzyszenie skupia ludzi zainteresowanych zrównowaŜonym rozwojem, agroturystyką i kulturą 
regionu. W ramach projektu przeprowadzono badanie rynku woj. śląskiego pod kątem zapotrzebowania 
na produkty ekologiczne. Na podstawie przeprowadzonych analiz powstał dokument: „Strategia 
promocji produktu ekologicznego w kontekście dystrybucji”.  
 
„PROGRAM AKTYWNEJ EDUKACJI DLA DZIECI I MŁODZIEśY PODNOSZĄCY WIEDZĘ NA TEMAT 

OCHRONY GRZYBÓW W POLSCE” 
Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny w Krakowie prowadził w 2007 kampanię na rzecz zwiększenia 
świadomości dzieci i młodzieŜy na temat potrzeby ochrony grzybów w Polsce. Projekt trwał od lutego do 
grudnia 2007. PKE Gliwice był partnerem regionalnym projektu. W woj. śląskim w projekcie wzięło 
udział 10 szkół, lecz szkół zainteresowanych udziałem w programie było znacznie więcej. Podczas 
zajęć dzieci uczą się podstawowych zasad zachowania w lesie, poznają niektóre gatunki grzybów 
jadalnych, trujących oraz chronionych, a takŜe przyswajają niezbędne informacje: co zrobić, aby 
uniknąć zatrucia grzybami, jak zachować się w przypadku podejrzenia zatrucia, dlaczego nie naleŜy 
niszczyć grzybów niejadalnych ani rozgrzebywać ściółki leśnej. Zorganizowana została wystawa 
grzybów chronionych, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Darz Grzyb”. Wystawa była czynna w 
dniach 12-25 listopada 2007 w MłodzieŜowym Domu Kultury w Gliwicach. 
 
„KAMPANIA ANTYFOSFORANOWA NA RZECZ OGRANICZENIA EUTROFIZACJI BAŁTYKU” -  
projekt sfinansowany z dotacji SSNC kwotą 30 000 zł był realizowany w województwie śląskim, 
wschodnio-pomorskim i w Warszawie. W województwie śląskim został zorganizowany wakacyjny 
konkurs fotograficzny dla młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „W koŜuchu nie pływam!” 
dofinansowany kwotą 4 600 zł przez WFOŚiGW w Katowicach. 
Temat konkursu dotyczył eutrofizacji wód powierzchniowych. Nadesłano 28 bardzo dobrych fotografii 
glonów i wodorostów. Zakończenie konkursu odbyło się w Górnośląskim Centrum Kultury w 
Katowicach, podczas którego wręczono 5 nagród (3 aparaty cyfrowe i 2 odtwarzacze MP3) i 3 upominki.  
Zakończenie konkursu połączone było z seminarium, podczas którego prof. UG dr hab. Krzysztof Skóra 
ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG na Helu w wykładzie „Bałtyk – wyjątkowe morze” bardzo 
szczegółowo przedstawił charakterystykę Morza Bałtyckiego i omówił zagroŜenia cywilizacyjne dla jego 
bioróŜnorodności, nawiązując takŜe do aktualnej sprawy przełowienia dorsza. Inny wykładowca – dr 
Damian Panasiuk omówił czynniki wpływające na eutrofizację, czyli przenawoŜenia wód w Polsce, 
spowodowaną odprowadzeniem ścieków z gospodarstw domowych. W wykładzie „Ocalmy Bałtyk” mgr 
Halina Stolarczyk z Polskiego Klubu Ekologicznego Koła Miejskiego w Gliwicach skoncentrowała się na 
głównym czynniku powodującym eutrofizację wód – fosforze pochodzącym ze środków piorących. 
Po seminarium wszyscy uczestnicy udali się na parter GCK, gdzie została przygotowana wystawa 
wszystkich nadesłanych prac fotograficznych zlokalizowana w galerii mieszczącej się na parterze GCK. 
Prace zostały oprawione w antyramy i dokładnie opisane. Na wystawie zamieszczono równieŜ plakat 
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wydrukowany w ramach projektu Pt. „MoŜe morze bez koŜucha?”, który wprowadzał widzów w tematykę 
wystawy i objaśniał znaczenie zamieszczonych na niej fotografii. Tablica informująca o wystawie 
formatu A0 została zamocowana przed gmachem GCK od strony Placu Sejmu Śląskiego. Informację o 
wystawie zamieszczono równieŜ na stronie internetowej www.pkegliwice.pl. W Warszawie PKE Koło 
Miejskie w Gliwicach wspólnie z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska zorganizowało 
ogólnopolską konferencję na temat zanieczyszczenia Bałtyku. Wykłady wygłosili przedstawiciele 
Ministerstwa Środowiska i organizacji pozarządowych. Uczestnikami byli przedstawiciele licznych 
instytucji państwowych i organizacji pozarządowych z całej Polski, zainteresowanych ochroną Bałtyku 
przed zanieczyszczeniami, niezwykle aktywnie uczestniczący w dyskusji.  

W województwie pomorskim kampania obejmowała ekspozycję posterów pt. „OGRANICZENIE 
EUTROFIZACJI BAŁTYKU” podczas VIII OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM NAUCZYCIELI 
PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH zorganizowanego dniach 21 – 23 września 2007 roku, na 
Uniwersytecie Gdańskim. Uczestniczyło w nim ok. 150-ciu nauczycieli przyrody, biologii, geografii, 
chemii i fizyki z całego kraju, oraz w ramach wideoseminarium 20 nauczycieli z Kłajpedy. Goście 
wysłuchali wykładów zaprezentowanych przez naukowców Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki 
Gdańskiej, wzięli udział w warsztatach, dyskusjach  i zajęciach terenowych, z których znaczna część 
poświęcona była problematyce Morza Bałtyckiego. W treści wykładów i warsztatów doskonale 
wpisywały się informacje zawarte w banerze „Ograniczenie eutrofizacji Bałtyku”.  W ramach kampanii 
zostały opracowane atrakcyjna rool-upy, plakaty i ulotki pod hasłem „Ocalmy Bałtyk!’ rozpowszechniane 
podczas wszystkich imprez ekologicznych organizowanych przez Zarząd Główny PKE w Krakowie, 
Okręg Wschodnio-Pomorski PKE i Kolo miejskie w Gliwicach PKE. 

„OBYWATEL W URZĘDZIE / PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ” sfinansowany przez Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich (FIO) realizowany był w miesiącach X-XII 2007 r. Projekt obejmował promocję 
prawa obywateli do pozyskiwania informacji publicznej oraz bezpłatną pomoc w zakresie porad 
obywatelskich i ekologicznych udzielanych przez funkcjonujący przy PKE KM w Gliwicach - Punkt 
Informacji Ekologicznej dla Społeczeństwa (PIES). Adresowany był do mieszkańców wybranych gmin 
wiejskich powiatu gliwickiego: Toszka i Wielowsi, w szczególności do aktywnych przedstawicieli 
wiejskich organizacji pozarządowych, członków samorządów wiejskich, społeczników itp. oraz 
przedstawicieli władz gmin. W jego ramach przeprowadzona została sondaŜowa ankietyzacja wśród 
obywateli nt. „Problemy środowiskowe i ekologiczne w naszej Gminie” oraz opracowana i wydana ulotka 
„Obywatel w urzędzie”, w której znajdują się m.in. informacje gdzie moŜna w województwie śląskim 
uzyskać bezpłatną pomoc prawną. W oparciu o merytoryczne efekty wymienionych działań 
zorganizowane zostało seminarium. Program spotkania obejmował: wykład wprowadzający na temat. 
reguł postępowania administracyjnego, dostępu do informacji publicznej, praktycznego korzystania z 
zasobów Biuletynu Informacji Publicznej, a następna część przeznaczona była na omówienie wyników 
ankiet oraz moderowaną dyskusję nad dezyderatami obywateli. 
Zakres oddziaływania projektu, realizowanego w stosunkowo wąskim środowisku lokalnym został 
znacznie poszerzony poprzez rozpowszechnianie ulotki, zamieszczenie jej na stronie internetowej 
naszej organizacji oraz dzielenie się zdobytymi umiejętnościami i doświadczeniami. 
Z pozyskanych środków wyposaŜono takŜe biuro w nowy telefon z faxem i automatyczną sekretarką. 
Dotacja FIO wynosiła 13 000,00 zł.  
 
„OBYWATELE DLA ROZWOJU GLIWIC” sponsorowany został kwotą 13776,00 zł przez Program 
Małych Grantów Banku Światowego. Celem projektu jest przekazanie gliwickim organizacjom 
pozarządowym i ugrupowaniom obywatelskim oraz aktywnym przedstawicielom rad osiedlowych wiedzy 
w zakresie społecznego uczestnictwa w procesach decyzyjnych i konsultacjach podczas spotkania 
seminaryjno-warsztatowego. W programie spotkania przewidziano wykład o prawie do informacji 
publicznej i załatwianiu spraw urzędowych oraz warsztaty – zostanie ono zrealizowane w I kwartale 
2008 r. 
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W ramach projektu mieściło się współfinansowanie wydania ulotki „Obywatel w urzędzie”, mającej 
charakter przystępnego poradnika, oraz jej rozpowszechnianie przez liderów społeczności lokalnych i 
członków organizacji pozarządowych.WaŜnym działaniem projektu było finansowe wspieranie Punktu 
Informacji Ekologicznej dla Społeczeństwa, jako ośrodka wspierania aktywności obywatelskiej. 
Bezpłatne porady w sprawach obywatelskich i z dziedziny ochrony środowiska udzielane były i są  
w siedzibie, telefonicznie lub korespondencyjnie oraz pocztą elektroniczną. NaleŜy zaznaczyć, iŜ PIES 
dostępny jest dla wszystkich osób zgłaszających do swoje sprawy – takŜe mieszkańcom województwa 
śląskiego zamieszkałym w miastach i wsiach połoŜonych poza Gliwicami i powiatem gliwickim. 
 
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),  
Ponadto prowadził edukację  ekologiczną dorosłych organizując comiesięczne zebrania członków PKE 
połączone z wykładami oraz wygłaszając prelekcje dla dzieci i młodzieŜy w szkołach podstawowych  
i średnich itp. 
W ramach odpłatnej działalności statutowej uczestniczył w ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na 
temat rolnictwa ekologicznego: zorganizował 10 seminariów dla rolników ekologicznych i 6 seminariów 
dla handlowców na temat sprzedaŜy produktów rolnictwa ekologicznego. 


