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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.

W roku 2016 Zespół Polskiego Klubu Ekologicznego Koła Miejskiego w Gliwicach w  składzie: Maria
Staniszewska,  Halina  Stolarczyk  i  Aleksandra  Józewicz  został  uhonorowany  nagrodą  –  Zielonym
Czekiem,  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej.  Nagroda  została
przyznana „za wskazywanie zielonej alternatywy działań podejmowanych przez każdego z nas oraz
rozwiązań  systemowych,  które  temu  sprzyjają,  za  budowanie  świadomości,  że  działania
proekologiczne nie są trudne”.

Natomiast jako organizacja Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach został nagrodzony Eko
Laurem za projekt „Bateria Pomysłów”.

 

I. REALIZACJA PROJEKTÓW

W 2016 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 2016 r. zrealizowano następujące działania: kontynuacja wycieczek dla uczniów do Rezerwatu
Przyrody  Skamieniałe  Miasto  i  Muzeum  Przyrodniczego  w  Ciężkowicach.  Wydanie  nr  3
Magazynu Wieści  z  Doliny Rzeki  Białej.  Tym razem w magazynie  poruszyliśmy bulwersujący
problem nielegalnego wydobycia żwiru i w jaki sposób dewastuje to rzekę.  W grudniu wydaliśmy
nr 4 Magazynu Wieści  z Doliny Rzeki Białej,  poruszyliśmy problem rozwoju turystycznego na
obszarach Natury 2000, których nie brak w dolinie tej rzeki. Odbyły się też kolejne dodatkowe
warsztaty dla nauczycieli, ze względu na ich dużą popularność.

 

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

Konto: PKO BP I Oddział w Gliwicach   56 1020 2401 0000 0102 0166 4994



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.

Działania  w ramach projektu  to:  strona internetowa i  wydawanie elektronicznego kwartalnika,
spotkania informacyjne dla szerokiej publiczności, tłumaczenie tematycznych materiałów.

3. Bateria pomysłów - Konkurs na najlepszą kampanię edukacyjną dotyczącą właściwego 
postępowania z bateriami skierowaną do rówieśników. Projekt finansowany ze środków 
NFOŚiGW. Czas trwania projektu: czerwiec 2015 - czerwiec 2016
Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców z terenu całej 
Polski na temat sposobów ograniczenia użycia jednorazowych baterii, właściwej ich utylizacji 
oraz zagrożeń dla środowiska, w przypadku niewłaściwego postępowania ze zużytymi 
bateriami.
Działania w projekcie:
Ogólnopolski konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Drużyny konkursowe
mają  za  zadanie  opracować  projekt  kampanii  edukacyjno-informacyjnej  skierowanej  do
rówieśników  nt.  właściwego  postępowania  z  bateriami.  Szkoła  przystępując  do  konkursu
wyznacza drużynę składającą się z 10 uczniów w przedziale wiekowym IV-VI, która wraz z
nauczycielem – opiekunem grupy będzie pracować nad zadaniem. Konkurs jest dwuetapowy
–  zarówno  w  etapie  wojewódzkim,  jak  i  krajowym  przewidziano  atrakcyjne  nagrody
indywidualne,  drużynowe  i  dla  szkół.  Spośród  6  najlepszych  drużyn  krajowych  zostaną
wyłonieni  zwycięzcy  etapu  krajowego,  podczas  finału  wyjazdowego.  Nagrodą  główną  w
konkursie  jest  mikroskop  z  kamerą  i  wejściem  USB  dla  szkoły,  dwudniowa  wycieczka  z
przewodnikiem i atrakcjami do wybranego parku narodowego dla drużyny, mp 4 dla uczniów i
dysk przenośny dla nauczyciela. Nagrody przewidziane są również za zajęcie II i III miejsca. 
Więcej informacji o zasadach konkursu i nagrodach znajduje się w regulaminie. 

Gra planszowa dla młodszych uczniów, która w atrakcyjny dla dzieci sposób prezentuje temat
związany z bateriami. Gra zostanie przekazana szkołom, które wezmą udział 
w konkursie głównym – jako nagroda dla młodszych dzieci, które choć bezpośrednio nie będą
angażować się w pracę drużyny konkursowej, to przyczynią się do zwiększenia szans szkoły
na zwycięstwo poprzez zbiórkę zużytych baterii.

Quiz elektroniczny dla wszystkich – każdy zarejestrowany uczestnik może sprawdzić swoją
wiedze na temat baterii, biorąc udział w elektronicznym quizie. 4 razy w miesiącu na podany
adres  e-mail  będzie  wysyłane  pytanie  konkursowe.  Osoba,  która  najszybciej  przyśle
prawidłową odpowiedź otrzyma upominek w postaci USB o dużej pojemności. Każda dobra
odpowiedź  to  punkt.  Osoba,  która  zdobędzie  najwięcej  punktów  w  trakcie  trwania  quizu
otrzyma dobrej klasy aparat fotograficzny.

Profil facebook, na którym każdy znajdzie ciekawe informacje o bateriach. Na profilu 
podpowiemy, co zrobić ze zużytymi bateriami, ale też jak efektywnie wykorzystywać energię, 
aby ograniczyć ich zużycie.

II. REALIZACJA DZIAŁAŃ POZAPROJEKTOWYCH



 
1. IX  rajd  rowerowy  „O  ZIELONY LIŚĆ  KASZTANOWCA”  odbył  się  14  maja  2016  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 102 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.

2. XXI 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  24 września 2016 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  wykłady
związane  z  zagrożeniami  pestycydami  i  podkreśleniem  walorów  żywności  produkowanej
metodami ekologicznymi. 

3. 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. 

4. 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.

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

6. 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 

7. 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 2016 r. były to m.in.:

 zajęcia z młodzieżą;

http://www.pkegliwice.pl/
http://www.pkegliwice.pl/


 wykłady dla dorosłych mieszkańców Gliwic.

III. FINANSOWANIE ORGANIZACJI W 2016 R.

W 2016 r. PKE Gliwice osiągnął przychód z działalności statutowej na poziomie 465 218,57 PLN, co
pozwoliło na pokrycie wszystkich zobowiązań organizacji.
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