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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, ale 
także osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, osadzeni w areszcie śledczym  

 

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

 

I. REALIZACJA PROJEKTÓW 

W 2013 r. PKE Gliwice wdrażał następujące projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych: 

1. BERAS IMPLEMENATION  – międzynarodowy projekt dofinansowany przez Unię Europejską, 
realizowany w okresie grudzień 2010 – wrzesień 2013. 

Projekt ma na celu promocję zrównoważonej – ekologicznej produkcji rolnej i świadomej 
konsumpcji. Projekt ma dwa aspekty – środowiskowy –obejmujący zbilansowanie substancji 
odżywczych w gospodarstwie, aby nie dopuścić do przenawożenia gleby i przedostawania się 
azotu i fosforu do wód oraz społeczny, polegający na zwiększaniu świadomości konsumentów w 
zakresie zalet kupowania lokalnych produktów ekologicznych bezpośrednio od rolników (m. in. 
ograniczenie transportu). 29 września 2012 r.odbył się XVII Gliwicki Kiermasz Żywności 
Ekologicznej i Tradycyjnej – Natura, zdrowie kultura. Impreza ta jest największą tego typu na 
Śląsku. Każdego roku gromadzi coraz większą liczbę wystawców i konsumentów. Gliwicki 
kiermasz to nie tylko miejsce, gdzie można zaopatrzyć się w żywność ekologiczną - równolegle 
prowadzone są warsztaty edukacyjne, dyskusje, pokazy filmów, które mają za zadanie zwiększyć 
świadomość konsumentów na temat różnych sposobów produkcji żywności ze wskazaniem tych 
najbardziej i najmniej szkodliwych dla środowiska. Kiermasz ma ciekawą formę, która przyciąga 
mieszkańców Śląska w różnym wieku, dzięki czemu możliwe jest dotarcie z przesłaniem do 
szerokiej grupy odbiorców. W 2012 roku kiermasz odwiedziło ponad 1700 osób – to rekordowa 
liczba. 

W ramach projektu założono utworzenie Centrów Informacji BERAS; promocję i wdrażanie 
systemu ERA (Ecological Recycling Agriculture); szkolenia dla rolników dotyczące recyklingu 
substancji odżywczych, spotkania doradców dotyczące systemu ERA; promocję „Diety dla 
Bałtyku”, czyli żywności produkowanej w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego; tworzenie 
bezpośrednich powiązań pomiędzy rolnikami a konsumentami 

 
2. „Rozwój talentów artystycznych toszeckich kobiet” projekt dofinansowany przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.5 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki). Projekt realizowany w okresiewrzesień 2012 – luty 2013. 

Projekt jest zaadresowany do nieformalnej grupy pań, znanych w otoczeniu jako Toszecka 
Akademia Aktywnych Kobiet – TAAK, które dla poprawy swojej sytuacji materialnej zdecydowały 
się uzupełnić dotychczasowe umiejętności rękodzielnicze o kolejne rodzaje dekoracji: kompozycje 
roślinne z jedliny, suszonych roślin i kwiatów oraz plecionki ze słomy i wikliny. Umiejętności te 
adresatki projektu zdobyły podczas cyklu warsztatów. Uzupełnieniem zajęć praktycznych były 
wyjazdy edukacyjne do Muzeów, ze szczególnym uwzględnieniem działów etnograficznych 
eksponujących przykłady rękodzieła artystycznego: bibułkarstwa w Żywcu, haftu i wyrobów 
koronkarskich w Cieszynie.Uzupełnieniem edukacji w zakresie rękodzielnictwa były warsztaty 
marketingu skoncentrowane na sposobach promocji wyrobów rękodzielnictwa artystycznego. 
Uczestniczki przygotują przykładowe stoisko do ekspozycji swoich wyrobów podczas targów, lub 



 3 

dożynek oraz program reklamy i promocji toszeckich wyrobów dekoracyjnych. W ramach projektu 
nawiązano bliską współpracę zarówno z Urzędem Miasta i Gminy Toszek, jak również z Centrum 
Kultury „Zamek w Toszku”. 

3. „Co ś z niczego – Rudziniecka Pracownia R ękodzieła” projekt dofinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.5 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki). Projekt realizowany w okresie październik 2012 r – marzec 2013 r. 

W ramach projektu 16 mieszkanek gminy Rudziniec tworzyło przedmioty codziennego użytku  
z surowców wtórnych oraz niepotrzebnych produktów. Spotkania odbywały się w Gminnym 
Ośrodku Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach. Ideą projektu było pokazanie, że wiele 
spośród z pozoru niepotrzebnych produktów to bardzo dobry surowiec do produkcji czegoś 
nowego. W ramach projektu odbywały się warsztaty plecionkarstwa z gazet, rękodzieła  
z wykorzystaniem np. foliowych reklamówek czy zdobienia techniką decoupage. W ramach 
projektu przewidziano również szkolenie z podstaw obsługi komputera i korzystania z internetu. 

4. „Nowoczesne r ękodzieło u żytkowe w Gierałtowicach”  projekt dofinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.5 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki). Projekt realizowany w okresie październik 2012 – kwiecień 2013.  

Projekt miał na celu rozwój współczesnych form rękodzielnictwa jako narzędzia zwiększającego 
kreatywność i ekspresję artystyczną osób objętych działaniami. W jego ramach zorganizowano 
warsztaty rękodzielnicze dla 10 mieszkanek Gierałtowic – członkiń Koła Gospodyń Wiejskich, 
które poznawały zasady projektowania i kroju, szycia i zdobienia przedmiotów użytkowych takich 
jak torebki, etui na elektroniczny sprzęt, elementy wystroju wnętrz, zabawki i wiele innych. Główny 
nacisk położono na recykling materiałów, dlatego większość przedmiotów, powstawało 
z materiałów z odzysku. W projekcie przewidziano także warsztaty korzystania z Internetu w celu 
wyszukiwania przydatnych informacji oraz prezentacji działalności. Jedne zajęcia poświęcono 
nauce wykonywania profesjonalnych zdjęć pracom i zamieszczania ich na przygotowanej stronie 
internetowej. W ramach projektu przewidziano także warsztaty przygotowujące uczestniczki do 
samodzielnego prowadzenia podobnych zajęć dla członków swojej społeczności oraz prezentację 
dorobku Koła Gospodyń Wiejskich w wybranych placówkach edukacyjnych na terenie powiatu 
gliwickiego.  

W ramach projektu opracowana została ulotka o działalności KGW i wystawa prac podczas 
wybranej imprezy promocyjnej w województwie śląskim przyczyni się do zwiększenia 
rozpoznawalności tej organizacji na Śląsku.  

5. „Aktywny senior wpływa na swoje otoczenie i środowisko”  projekt dofinansowany ze 
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznejw ramach Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Projekt realizowany w okresie 
październik 2012 - czerwiec 2013.  

Celem projektu jest aktywizacja osób powyżej 60-tego roku życia (60+) mieszkających w dwóch 
gminach powiatu gliwickiego – Toszku i Rudzińcu i zachęcenie ich do udziału w życiu społecznym 
swojego miejsca zamieszkania.  Działania przewidziane w  ramach projektu to: ● 3 bloki 
warsztatów tematycznych, dzięki którym uczestnicy będą przygotowani do włączania się w prace 
organizacji pozarządowych, „odświeżą” swoje kompetencje i umiejętności uzupełniając je o nowe, 
uczestnicy warsztatów otrzymali opracowane dla nich materiały warsztatowe; ● utworzenie  
i działalność Ośrodka Informacyjnego 60 +, w którym można uzyskać bezpłatne porady na temat 
różnych form działalności; ● opracowanie poradnika „Jak aktywnie włączyć się w życie mojej 
gminy?” - informującego o możliwościach, uprawnieniach, korzyściach aktywnego  
uczestnictwa w przestrzeni publicznej, ale też o konsekwencjach zaniechania działań;  
● przygotowanie, wydanie i dystrybucja materiałów promocyjnych – w tym plakatów (Toszek, 
Rudziniec) i ulotki; ● 3 wyjazdy integracyjne do Tarnowskich Gór połączone ze zwiedzaniem 
miasta oraz wizytą w Aquaparku 

6. „Szkolenie pracowników samorz ądowych w zakresie przydomowych oczyszczalni 
ścieków” projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Projekt realizowany w okresie: październik 2012 - wrzesień 2014. 
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Jest to projekt szkoleniowy skierowany do pracowników samorządów ma na celu zwiększenie 
świadomości nt. ochrony wód i ograniczenia zanieczyszczenia ściekami bytowymi poprzez 
wdrażanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 16 województw. W ramach  projektu 
500 osób  –  pracowników  samorządów  otrzymało  profesjonalne  wsparcie  w postaci 
kompleksowego szkolenia z zakresu ochrony wód oraz budowy, eksploatacji oraz ekonomiki 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Szkolenie zaplanowano na dwa dni.  
W pierwszym dniu przedstawiane są zagadnienia teoretyczne niezbędne do podejmowania 
właściwych decyzji w zakresie planowania i wdrażania właściwych rozwiązań sanitacyjnych na 
terenach wiejskich. Drugi dzień to szkolenie praktyczne, które ma miejsce w działającym obiekcie, 
gdzie będzie możliwe zaprezentowanie konkretnej technologii oczyszczania ścieków.  

W projekcie opracowano materiały edukacyjne, które będą wykorzystywane podczas szkoleń ale 
będą mogły stanowić również bazę do działania dla innych osób niebędących bezpośrednio 
zaangażowanych w projekt. Materiały zostaną wysłane do gmin miejsko-wiejskich, wiejskich oraz 
starostw i urzędów marszałkowskich. 

7. „Dieta dla mieszka ńców regionu bałtyckiego” , projekt dofinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Programu Uczenie się przez całe życie, Akcja Warsztaty Grundtviga. 

W dniach 5-12 maja 2013 r. w Kopalinie w gminie Choczewo odbyły się Warsztaty Grundtviga pod 
tytułem „Dieta dla mieszkańców Regionu Morza Bałtyckiego” (ang. Diet for Citizens Baltic Sea 
Region) zorganizowane przez Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach.  

W warsztatach wzięło udział 16 osób pochodzących z  Estonii,  Łotwy,  Litwy,  Szwecji,  Finlandii  
i Niemiec. Celem warsztatów było poznanie zwyczajów kulinarnych oraz panujących modeli 
żywieniowych mieszkańców krajów Regionu Morza Bałtyckiego, a także zaprezentowanie 
koncepcji Diety dla mieszkańców Regionu Morza Bałtyckiego, która przyczynia się do 
ograniczenia negatywnego wpływu produkcji żywności na stan Bałtyku. Nasze nawyki żywieniowe 
oraz coraz bardziej dominujący we współczesnym świecie przemysłowy sposób produkcji 
żywności, w znaczącym stopniu przyczyniają się do zjawiska eutrofizacji Bałtyku i zaniku 
tradycyjnych powiązań pomiędzy rolnikami i konsumentami. Warsztaty prezentowały zarówno 
tradycje poszczególnych narodów związane z kulinariami, jak i alternatywę dla przemysłowego 
sposobu wytwarzania żywności, jakim jest rolnictwo zrównoważone z zamkniętym obiegiem 
substancji odżywczych – tzw. ERA (Ecological Recykling Agriculture). 

 
II. REALIZACJA DZIAŁA Ń POZAPROJEKTOWYCH 

 
1. Rajd rowerowy „O ZIELONY LIŚĆ KASZTANOWCA”, który odbył się 17 maja 2013r. Rajd 

współorganizowaliśmy z Turystycznym Klubem Kolarskim im. W. Huzy z PTTK Oddziału 
Gliwice. Patronat Honorowy nad rajdem objął Starosta Gliwicki  

W rajdzie wzięło udział prawie 100 rowerzystów, Trasa rajdu od startu przebiegała ulicami 
Gliwic: Raciborską Wieczorka i Sowińskiego aż do Ogródków działkowych „ Biała Róża ”. 
Stamtąd ścieżką rowerową  byłego magazynu uzbrojenia wojskowego kolarze dotarli do 
obrzeży Kozłowa, gdzie zrobiono postój przy figurze Ojca Pio i Papieża Jana Pawła II. Po 
chwili odpoczynku  grupa ruszyła aleją kasztanową w Łanach Wielkich do stacji Butor. Tu 
czekał już na nas Władysław Butor prezes spółki  Bio- But, który zapoznał nas 
z innowacyjnym profilem produkcji biogazowni w Łanach Wielkich. 

2. 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 Koalicj ą Czystego Bałtyku  (Coalition Clean Baltic) z Uppsali,SE – 
prowadzone były następujące działania w kraju i na forum europejskim: 
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- 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. 

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

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

5. 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 

6. 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 2013 r. były to m.in.: 

• Zajęcia z młodzieżą (wzięło w nich udział ok. 350 uczniów) 

• Wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku (ok. 600 odbiorców) 

• Wykłady dla dorosłych mieszkańców Gliwic (np. Klub Perełka, Klub Chatka) 

 
 
III. FINANSOWAIE ORGANIZACJI W 2013R. 
 
W 2013 r. PKE Gliwice osiągnął przychód z działalności statutowej na poziomie 565 563,93 PLN, co 
pozwoliło na pokrycie wszystkich zobowiązań organizacji. 
 


