
Sprawozdanie z działalności
Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

I. Dolnośląski Klubu Ekologicznego – zasięg działania: cały obszar kraju
 Adresy: siedziba  50-020 Wrocław, ul. marsz. J. Piłsudskiego 74,

biuro: 51 630 Wrocław, ul. J. Chełmońskiego 12, P-5
e-mail: klub@eko.wroc.pl, Tel. 71 347 14 44, Tel/fax 71 347 14 45
Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000439192
Data rejestracji: 8 listopada 2012r.
Regon: 022072330, NIP: 897 178 84 66

II. Zarząd Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego działał w składzie:
Aureliusz Mikłaszewski – prezes
Włodzimierz Brząkała – wiceprezes
Barbara Teisseyre – sekretarz
Krystyna Haladyn – skarbnik 
Michał Śliwiński – członek Zarządu

W roku 2014 odbyło się 12 zebrań Zarządu Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego;
protokoły z zebrań znajdują się w dokumentacji DKE.

Komisja Rewizyjna Okręgu:
                Bogusław Wojtyszyn – przewodniczący KR

Krystyna Piosik – członek
Zdzisław Matyniak - członek

III. Liczba członków, pracowników i współpracowników   

DKE nie  zatrudniał  żadnych osób  w  okresie  sprawozdawczym i  nie  korzystał  z
wolontariuszy spoza organizacji. Wszelkie prace prowadzone były społecznie przez
członków DKE. 

       W 2014r. DKE liczyło 52 członków zwyczajnych.

IV. Krótkie sprawozdanie finansowe 

Podstawowe informacje ze sprawozdania finansowego za 2013 r. przedstawiono 
w poniższej tabeli:

Przychody całkowite
w zł

Dotacje celowe
w zł

Wpływy ze składek
członkowskich w zł

Wpływy z tytułu
1% na OPP

Wpływy z
darowizn

137 275,95 117 275,00 258,00 0 10 376,55

Wpływy z tytułu składek członkowskich w roku 2014 stanowiły 0,18% wpływów
ogółem. Dotacje celowe, czyli na konkretne projekty, stanowią 85,43% wpływów
całkowitych. DKE nie prowadzi działalności gospodarczej.
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V. Projekty DKE realizowane w 2014 r. – działalność edukacyjna:

1) X edycja projektu „Bezinwestycyjne oszczędzanie energii” realizowana w roku
szkolnym 2013/2014. Ponieważ DKE nie uzyskał dofinansowania tego projektu z
WFOŚiGW, projekt został ograniczony do obszaru miasta i realizowany był pod
nazwą  „Bezinwestycyjne  oszczędzanie  energii  w  szkołach  wrocławskich”,  w
oparciu  o dofinansowanie uzyskane z Kogeneracji  S.A.  Funkcję koordynatora
projektu pełnili kol. K. Haladyn, kol. A. Mikłaszewski. Projekt realizowany był dla
dwóch poziomów szkolnych dla szkół podstawowych i dla gimnazjów. 

W projekcie wzięły udział Grupy Energetyczne ze Szkół Podstawowych nr: 58,
78 i 93 oraz z Gimnazjów nr: 4, 15, 21 i 29. Zadaniem Grup Energetycznych był
czynny  udział  w  spotkaniach  edukacyjnych  (wykłady,  warsztaty),
rozpropagowanie  oszczędzania  energii  na  terenie  swojej  szkoły,  udział  w
wycieczkach edukacyjnych i konkursie.  W roku szkolnym odbyło się po sześć
spotkań edukacyjnych - oddzielnych dla Szkół Podstawowych i dla Gimnazjów.
Tematyka  wykładów  dotyczyła  m.in.  sposobów  pozyskiwania  i  oszczędzania
energii, zagrożeń powodowanych produktami spalania dla środowiska i zdrowia
ludzi, ochrony środowiska w energetyce, odnawialnych źródeł energii, zawartość
rachunku za energię,  kalkulatora „śladu węglowego”,  przyszłości  energetyki  w
Polsce - w świetle zobowiązań do ograniczania emisji gazów cieplarnianych w
Unii  Europejskiej  i  w  Polski.  Młodzież  czynnie  uczestniczyła   w  pokazie
doświadczeń  chemicznych  nt.  alternatywnych  źródeł  energii.  Po  3  spotkania
edukacyjne odbyły się w roku 2013 i po 3 – w roku 2014.
Wycieczki  edukacyjne  –  młodzież  gimnazjalna  (30  uczniów  +  4  nauczycieli)
wzięła udział w wycieczce do Szkoły Słonecznej w Bielawie (PCKP, Zespół Szkół
i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie) - 19.05.2014, gdzie wysłuchała
wykładu i wzięła udział w 3-godzinnych warsztatach z OZE oraz do Kogeneracji
S.A. (Elektrociepłownia Wrocław) - 18.06.2014 r. (26 uczniów + 4 nauczycieli),
gdzie  oprócz  procesu  pozyskania  energii  zapoznała  się  z  metodami  ochrony
środowiska  w  energetyce  przemysłowej.  Uczniowie  szkół  podstawowych
zwiedzili  Centrum Energii  Odnawialnej  przy  Uniwersytecie  Przyrodniczym (20
uczestników) i wysłuchali wykładu nt. OZE (8.05.2014 r.), a podczas wycieczki do
Kogeneracji  (4.06.2014r.)  wzięli  udział  w  konkursie  ekologicznym  oraz  w
sadzeniu krzewów (24 uczniów + 3 nauczycieli).
Wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie wzięły udział w konkursie na plakat o
tematyce „Jak oszczędzać energię”. W pierwszym etapie szkoły przeprowadziły
taki konkurs wśród uczniów, z którego 3 najlepsze prace przedstawione zostały
w II etapie – w konkursie międzyszkolnym (oddzielnym dla gimnazjów i dla szkół
podstawowych). Laureatami konkursu w kategorii Gimnazja zostali:

I. miejsce otrzymał –  Kamil Kozioł z Gimnazjum nr 21 we Wrocławiu, 
II. miejsce otrzymał –  Krzysztof Dawid z Gimnazjum nr 21 we Wrocławiu,  
III.miejsce ex aequo otrzymały – Weronika Jurga z Gimnazjum nr 21 we Wro-

cławiu i Sandra Wójcik z Gimnazjum nr 4 we Wrocławiu,
a w kategorii Szkoły Podstawowe - zostali:
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II. miejsce ex aequo –  otrzymali: Rafał Szponarski ze Szkoły Podstawowej  nr
93 we Wrocławiu oraz Oliwia Owczarz ze Szkoły Podstawowej  nr  93 we
Wrocławiu,

III. miejsce ex aequo –  otrzymały: Aleksandra Czerwonko i Natalia Stankie-
wicz ze Szkoły Podstawowej  nr 78 we Wrocławiu oraz Izabela Kon i Marta
Świerczyńska ze Szkoły Podstawowej  nr  58 we Wrocławiu.

Łącznie  w projekcie  uczestniczyło  7  Grup Energetycznych,  liczących ok.  450
uczestników.  W realizacji  projektu,  oprócz koordynatorów,  uczestniczyły  także
kol. kol. Krystyna Gans i Krystyna Piosik.

2) Konferencja „Skażenie powietrza w Nowej Rudzie – szansa na zmianę?” –
projekt  realizowany  od  1.03.  2014  do  30.05.2015r.  uzyskał  dofinansowanie  z
WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 15 tys. zł oraz z Urzędu Miasta Nowa
Ruda – w wysokości 1680 zł. Funkcję koordynatora projektu pełnili  kol. kol. T.
Fereżyńska,  K.  Haladyn  i  A.  Mikłaszewski.  Cenną  pomocą  w  organizacji
konferencji służyli kol. kol. T. Bazała i J. Golak.
Konferencja  odbyła  się  25  kwietnia  2014  r.  w  Hotelu  Dwór  Górny  w  Nowej
Rudzie,  poprzedzona  przygotowaniem  programu  i  wyborem  referentów  (9
referatów),  przygotowaniem  materiałów  do  wydawnictwa  konferencyjnego,
przeprowadzeniem ankiety  wśród  mieszkańców (za  pośrednictwem młodzieży
szkolnej) i akcją informacyjną (wydanie i rozprowadzenie plakatu informacyjnego
w nakładzie 50 szt.) oraz wyborem miejsca na jej przeprowadzenie.
W  konferencji  udział  wzięło  81  osób  (na  60  planowane)  plus  9  referentów.
Uczestnikami konferencji byli głównie mieszkańcy Nowej Rudy, przedstawiciele
samorządów lokalnych i instytucji. Powołana Komisja Wnioskowa (w składzie dr
Maria Przybylska-Wojtyszyn, dr inż. Zdzisław Matyniak, Teresa Bazała) zebrała i
opracowała wnioski  z konferencji,  które umieszczono w materiałach konferen-
cyjnych.  Wyniki  ankiety  sondażowej  nt.  sposobu  ogrzewania  mieszkań  i
świadomości  ekologicznej  mieszkańców,  opracowane  mgr  Krystyna  Haladyn,
zamieszczono również w materiałach konferencyjnych. Materiały konferencyjne,
które wydano pod tym samym tytułem, w nakładzie 500 egz.,  w formacie B5
(pełny  kolor)  o  objętości  108+4  stron,  rozprowadzono  w  maju  2014  r.  wśród
uczestników konferencji oraz mieszkańców Nowej Rudy.
Konferencji  towarzyszyła  ekspozycja  prac  uczniów  ze  szkół  noworudzkich,
dotyczących  zanieczyszczenia  środowiska,  oraz  materiały  edukacyjne  Klubu
Ekologicznego  i  materiały  reklamowe  Nowej  Rudy  –  wyłożone  przed  salą
konferencyjną.

3) Projekt Biuletyn ekologiczny „Zielona Planeta” – 2014 , realizowany w okresie
od 02.01.2014 r. do 19.12.2014 r., uzyskał dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu w
wysokości  82  tys.  zł  (koszt  projektu  91850 zł).  Na pokrycie  brakującej  kwoty
składają się darowizny: Biura Urządzania Lasu i  Geodezji  Leśnej -  Oddział  w
Brzegu w wysokości 1000 zł, Firmy ECOPLAN z Opola w wysokości 1000 zł,
Lasów  Państwowych  -  Nadleśnictwa:  Jugów,  Świętoszów  i  Przemków  w
wysokości 1700 zł  oraz środki własne DKE w wysokości 6150 zł  (dobrowolne
darowizny autorów i koordynatora). Koordynatorem projektu była kol. Krystyna
Haladyn.
W ciągu roku wydano 6 numerów biuletynu, w formacie A4 o objętości 28 stron
(24 str.  tekstu + 4 str.  okładka),  okładki drukowane w pełnym kolorze, środek
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czarno-biały, każdy numer w nakładzie 1500 egz. Załącznikiem do trzech nume-
rów (nr 1, 3 i 5) były kolorowe wkładki w formacie A2 (składane do formatu A4),
poświęcone tematyce obszarów Natura 2000: „Ostoja siedliskowa  Grądy w Doli-
nie Odry”  – do nr 1, „Obszar Natura 2000 – Przeplatki nad Bystrzycą” – do nr 3,
„Obszar Natura 2000 – Zbiornik Nyski” – do nr 5. W każdym numerze biuletynu
zamieszczony był artykuł szczegółowo opisujący daną ostoję, adekwatnie do wy-
dawanej wkładki. Biuletyn „Zielona Planeta” w roku 2014 zawierał ogółem 46 ar-
tykułów, zamieszczonych w działach: Forum ekologiczne (30), Prezentacje (10),
Relacje (2), Ekologia w szkole (1), EkoFelieton (3).
W 2014 r. biuletyn rozprowadzany był do stałych adresatów (średnio ok. 1382
egz. każdego numeru, z tego pocztą wysłano 1362 egz., 20 dostarczono bezpo-
średnio odbiorcom tj. członkom DKE, WFOŚiGW - Wrocław).
Nad jakością biuletynu przez okres realizacji projektu czuwało Kolegium redak-
cyjne w składzie - kol. kol. Włodzimierz Brząkała, Krystyna Haladyn – redaktor
naczelan, Maria Kuźniarz, Aureliusz Mikłaszewski, Maria Przybylska-Wojtyszyn,
Bogusław Wojtyszyn. Korektą tekstów zajmowała się kol. Maria Przybylska-Woj-
tyszyn, a opracowaniem graficznym kol. Bogusław Wojtyszyn.

4) Projekt „KLIMAT, ENERGIA, ZDROWIE” realizowany w okresie  od 1 września 2014
r. do 30 czerwca 2015 r., uzyskał dofinansowanie w WFOŚiGW we Wrocławiu w
wysokości 57100 zł (koszt projektu 63440 zł), brakująca kwota pokryta będzie z
dofinansowania Kogeneracji S.A. Funkcję koordynatora projektu pełnią kol. kol.
K. Haladyn i A. Mikłaszewski.

Projekt składa się z części edukacyjnej przeznaczonej dla młodzieży oraz części
adresowanej do dorosłych. W części projektu pt. Szkoły dla Klimatu biorą udział
gimnazja  z  trzech  rejonów:  Prusice  (Gimnazjum z  Obornik  Śląskich,  Sułowa,
Ujeźdźca Wlk. i Prusic), Strzelin (Gimnazjum nr 2 i nr 1 ze Strzelina, Gimnazjum
z Wiązowa), Wrocław (Gimnazjum nr 4, 15, 21 i 29). W każdej ze szkół szkolny
koordynator skompletował grupę uczniów tzw.  Aniołów Klimatu, liczącą
od 7 do 10 osób, której zadaniem jest czynny udział w spotkaniach edukacyjnych
oraz podejmowanie działań na terenie własnej szkoły w zakresie propagowania
oszczędzania  energii,  ochrony  klimatu,  odnawialnych  źródeł  energii,
przekazywania  wiedzy  o  zagrożeniach.  Od  września  do  grudnia  2014  r.
przeprowadzono  w  każdym  z  ww.  rejonów  po  dwa  spotkania  edukacyjne
(wykłady,  warsztaty),  których  tematyką  były:  energia  a  środowisko,  sposoby
oszczędzania  energii,  rozpropagowanie  oszczędzania  energii,  zmiany
klimatyczne  a  gospodarka,  zagrożenie  produktami  spalania  paliw  kopalnych,
„ślad węglowy” i jego obliczanie. 
Młodzież  szkolna (z  każdego  rejonu po 30  uczniów +  szkolni  koordynatorzy;
Strzelin – 30.09.2014, Prusice – 20.20.2014, Wrocław – 4.11.2014) brała udział
w wycieczkach edukacyjnych do Szkoły Słonecznej w Bielawie (PCKP, Zespół
Szkół  i  Placówek Kształcenia  Zawodowego w Bielawie).  W programie  każdej
wycieczki  był:  wykład  nt.  OZE,  zwiedzanie  pracowni  fotowoltaicznej,  energii
słonecznej, elektrotechnicznej, kotłowni na biomasę oraz udział w warsztatach
dot. fotowoltaiki, kolektorów słonecznych, biomasy i energii wiatrowej.
Ogłoszono konkursy na plakat nt. „Chroń klimat – oszczędzaj energię” oraz na 
model urządzenia OZE/ budynku energooszczędnego, przekazując wszystkim  
szkolnym koordynatorom regulamin konkursów (rozstrzygnięcie konkursów – 
wiosną 2015).
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Stop „niskiej emisji” – to część projektu skierowana do dorosłych mieszkańców
dwóch rejonów: Prusic i Nowej Rudy. W grudniu 2014 (przesunięcie terminu ze
względu  na  wybory  samorządowe)  przeprowadzono  pierwsze  spotkanie
informacyjne (wykłady, odpowiedzi na pytania, dyskusja) dla dorosłych (Prusice –
8.12.2014  r.,  Nowa  Ruda  –  15.12.2014  r.),  którego  tematyką  były:  źródła
zanieczyszczenia powietrz - „niska emisja”, skażone powietrza i jego wpływ na
zdrowie, przyczyny ocieplenia klimatu i efekty dla gospodarki.

Przygotowano tekst broszury „Odnawialne źródła energii w zasięgu reki”, której
autorami są dr inż. Aureliusz Mikłaszewski i doc. dr inż. H. Wojciechowski.

W realizacji  projektu uczestniczyli  (oprócz koordynatorów) doc. dr inż.  Henryk
Wojciechowski, mgr Adam Maślankiewicz i mgr Jakub Krzeszowiak.

W  grudniu  2014r.  złożone  zostały  dwa  wnioski  do  WFOŚiGW  we  Wrocławiu  o
dotację na projekty:

 „Biuletyn ekologiczny „Zielona Planeta” – 2015”, 
 „Inwazyjne rdestowce w przestrzeni miejskiej Wrocławia”.

VI. Pozostała działalność edukacyjna i popularyzatorska:

- wykład  kol.  Ryszarda  Majewicza  pt.  „Rola  lasów  w  ochronie
przeciwpowodziowej” dla członków i sympatyków DKE (27 stycznia 2014r);

- przygotowanie pytań konkursowych w ramach współpracy z Kogeneracją S.A. –
kol. K. Haladyn, A. Mikłaszewski (wiosna 2014);

- referaty  w  ramach  Dolnośląskiego  Festiwalu  Nauki  (19  września  2014  r.)
przedstawili: 

 kol. M. Śliwiński  - nt. „Czy Polsce grozi inwazja ze wschodu? Problem 
roślin inwazyjnych azjatyckiego pochodzenia”,

 kol. kol. W. Brząkała, A. Mikłaszewski  - nt. „Cała prawda o gazie 
łupkowym”;

‒ wykład kol. A. Mikłaszewskiego w Civitas Christania nt. „Wpływ energetyki opartej
na węglu na zmiany klimatu”, listopad 2014 r.

VI. Działalność opiniotwórcza i interwencyjna – polegała m.in. na:

- udziale  DKE  w  postępowaniu  administracyjnym  jako  strony  w  sprawie
negatywnego  projektowanego  toru  motokrosowego  z  Zakrzowie,  na  komfort
życia mieszkańców – pismo 14.01.2014 r.;

- udziale w spotkaniu opiniującym projekt Regionalnego Programu Operacyjnego
(RPO)  dla  Dolnego  Śląska  (EkoCentrum,  7.05.2014  r.)  oraz  przygotowaniu  i
przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego uwag do tego projektu. Uczestniczyli w
tym kol. kol. K. Haladyn i A Mikłaszewski;

- udziale  w  spotkaniu  roboczym  „Obywatelskie  Forum  Zieleni”  (7.07.2014r.)
(siedziba Rady Osiedla przy ul. Parkowej we Wrocławiu) - kol. kol. B. Wojtyszyn,
K. Haladyn i A. Mikłaszewski;

- udziale w powołaniu oraz w pracach Dolnośląski Alarm Smogowy, powołanego w
ramach  projektu  „Społeczna  Inicjatywa  na  Rzecz  Czystego  Powietrza”  (15  i
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17.07.2014r.) - kol. kol. K. Haladyn, B. Teisseyre i A. Mikłaszewski;
- udziale  w posiedzeniu Regionalnej  Rady Ochrony Przyrody,  którego tematem

była kontrowersyjna sprawa budowy nowego kamieniołomu melafiru Rybnica I
(15 września 2014r). - kol. A. Mikłaszewski i kol. W. Brząkała;

- wystosowaniu  pisma  do  Krajowej  Komisji  Ochrony  Środowiska  w  sprawie
uciążliwości dla środowiska kamieniołomów melafiru Rybnica Leśna i Rybnica I
oraz  do  Dyr.  Gabinetu  Politycznego  MŚ  (pismo  z  20.10.2014)  wraz  ze
Stanowiskiem w tej sprawie.

VIII. Udział w konferencjach, seminariach

 DKE został  zaproszony przez Fundację „Zielona Akcja”  do wzięcie  udziału  w
organizowanej  przez tę organizację wojewódzkiej  debacie nt.  „Mała retencja -
duży  problem  czy  duże  korzyści”,  która  odbyła  się  w  Ośrodku  Doradztwa
Rolniczego  we  Wrocławiu  13  lutego  2014r.  W  debacie  uczestniczyły  kol.  K.
Haladyn i kol. B. Teisseyre.

 Sektor 3 zorganizował 26 lutego 2014 r. spotkanie dyskusyjne dot. Grupy Dialogu
Społecznego ds. wrocławskiej polityki mobilności, z udziałem wicedyrektora Biura
Rozwoju Wrocławia – M. Żabińskim, w którym uczestniczyły kol. K. Haladyn i kol.
B. Teisseyre.

 W  spotkaniu  strategicznym  Koalicji  Klimatycznej  (Warszawa,  27-28  lutego
2014r.) udział wzięli kol. kol. K. Haladyn, A. Mikłaszewski.

 Przedstawiciele DKE wzięli udział w międzynarodowej konferencji „Energia dla
domu”  zorganizowanej  m.in.  przez  IASE.  (6-7  marca  2014r.)  -  kol.  kol.  K.
Haladyn,  B.  Teisseyre,  A.  Mikłaszewski,  H.  Wojciechowski  oraz  p.  Paweł
Maślankiewicz.

 W Dniach Energii  Słonecznej,  zorganizowanych przez DKEO w Dzierżoniowie
(11 maja 2014 r.), uczestniczyli kol. kol. A. Mikłaszewski i K. Haladyn, którzy na
stoisku DKE oferowali wydawnictwa klubowe.

 Kol.  kol.  A.  Mikłaszewski,  K.  Haladyn  uczestniczyli  w  Walnym  Zebraniu
Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej (Świdnica, 4 czerwca 2014 r.) oraz w
posiedzeniu roboczym (Świdnica, 18 września 2014r.) .

 W  konferencji  pt.  „Wpływ  zmian  klimatu  na  pogranicze  Polski  i  Saksonii”

(podsumowującej polski-niemiecki projekt „Klaps”), zorganizowanej przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Wrocław oraz Un. Wrocławski (12 czerwca
2014r., Görlitz), udział wzięli kol. Kol. K. Haladyn i A. Mikłaszewski.

 W  konferencji  „Wdrażanie  zaawansowanych  technologii  związanych  z

biologiczną utylizacją odpadów” (2 lipca 2014r.) uczestniczyli kol. kol. K. Haladyn,
B. Teisseyre, A. Mikłaszewski,  H. Wojciechowski oraz i p. Paweł Maślankiewicz.
Konferencja była zorganizowana w ramach projektu ABOWE (projekt realizowany
z dofinansowaniem z Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007- 2013r.) m.in.
przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski. 
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 W  spotkaniu  dyskusyjnym  zorganizowanym  przez  EkoUnię,  a  dotyczącym

Społecznej Inicjatywy na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza na Dolnym Śląsku,
udział wzięli kol. kol. K. Haladyn, B. Teisseyre, A. Mikłaszewski (Ekocentrum we
Wrocławiu, 8 i 10 lipca 2014r).  

 Kol.  kol.  K.  Haladyn,  A.  Mikłaszewski  uczestniczyli  w  konferencji  „Strażnicy
Natura 2000”, zorganizowanej przez Fundacjię Ekorozwoju  (12.09.2014r.).

 DKE zostało zaproszone do udziału w seminarium organizowanym przez Lokalną
Organizacje  Turystyczną  Aglomeracja  Wałbrzyska  nt.  „Krajobraz  napędem
rozwoju  Aglomeracji  Wałbrzyskiej”,  które  odbyło  się  w  Zamku  Książ
(26.09.2014r.).  Wzięli  w  nim  udział  kol.  kol.  K.  Haladyn,  B.  Teisseyre,  A.
Mikłaszewski,  B.  Wojtyszyn.  Kol.  B.  Wojtyszyn  wygłosił  referat  nt  „Wpisanie
krajobrazu w rozwój  gospodarczy  aglomeracji  miejskiej”.  Efektem seminarium
było przygotowanie przez DKE wytycznych dla Urz. Miejskiego w Wałbrzychu w
sprawie ochrony krajobrazu Sudetów Wałbrzyskich.

 W XI sympozjum organizowanym przez Fundację EKOS (Sułów, 27 września
2014) pt. „Podstawy proekologiczne – nowe wyzwania i możliwości”. udział wzięli
kol. kol. K. Haladyn, A. Mikłaszewski.

 Wrocławskie  Forum Zieleni  zorganizowane  zostało  przez  Grupę  Inicjatywną  i
Miasto Wrocław 21 października 2014. (sala sesyjna RMW) Udział w nim wzięli
kol. kol. K. Haladyn, B. Teisseyre, A. Mikłaszewski, B. Wojtyszyn.

 W  Dniach  Energii  Odnawialnej,  zorganizowanych  przez  Dolnośląski  Klaster
Energii  Odnawialnej  uczestniczyli  kol.  kol.  B.  Teisseyre,  A.  Mikłaszewski  i  K.
Haladyn,  Centrum  Kongresowym  przy  Hali  Stulecia  we  Wrocławiu,.  (21-22
października 2014r.) 

 W  seminarium  nt.  „Czynna  ochrona  owadów”  (21.XI.2014r.,  Hotel  Scandic),
organizowanym przez Fundację EkoRozwoju, udział wzięła kol. B. Teisseyre.

 Kol. B. Wojtyszyn uczestniczył w debacie „o przyszłość Wrocławia”,  zorganizo-
wanej przez Partię Zieloni i EkoUnię (Hotel Tumski, 27 listopad 2014r.).

 W konferencji  nt.  „Działania wspierające transformację energetyczną,  ochronę
klimatu  i  rozwój  gospodarczy  w  gminach”,  zorganizowanej  w  ramach
europejskiego  projektu  Energy  Region  (Best  Western  Hotel,  25-26  listopad
2014r.,  organizator  Poltegor-Instytut),  uczestniczyli  kol.  kol.  K.  Haladyn,  B.
Teisseyre,  A.  Mikłaszewski,  H.  Wojciechowski  oraz  panowie  A.  i  P.
Maślankiewicz. 

 Kol.  K.  Haladyn  uczestniczyła  w  konferencji  ZIT  WrOF  nt.„Rozwój  miejskich
obszarów  funkcjonalnych  poprzez  wdrażanie  mechanizmu  zintegrowanych
inwestycji  terytorialnych w perspektywie 2014-2020” (Wrocław, 4 grudnia 2014
r.).

IX. Członkostwo – członkowie DKE uczestniczą w pracach różnych gremiów, m.in.
w roku 2014 zostali zaproszeni do:

- Komitetu  Sterującego  Programu  LIFE-APIS  „System  prognoz  stężeń
zanieczyszczeń  powietrza  i  warunków  biometeorologicznych  jako  element
jakości życia”  - kol. A. Mikłaszewski (5.12.2014 r.),
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- Komitetu  Sterującego  Społecznej  Rady  Programowej  Centrum  Edukacji
„Krośnice” – kol. A. Mikłaszewski,

- Rady ZIT-u WrOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru
Funkcjonalego) przy Wydziale Zarządzania Funduszami - kol. K. Haladyn,

- Kapituły konkursu „Ślężański Miś” – kol. A. Mikłaszewski,

- Rady Konsultacyjna Programu Gospodarki Niskoemisyjej Aglomeracji Wałbrzyskiej -
kol. H. Wojciechowski.

Dolnośląski Klub Ekologiczny jest członkiem:

- Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej,

- Koalicji Klimatycznej.

X. Publikacje
 W 2014 r.  wydane zostały materiały konferencyjne pt.  „Skażenie powietrza w

Nowej  Rudzie  -  szansa  na  zmianę”  zawierający  referaty  oraz  wnioski  z
konferencji,  pod redakcją kol.  kol.  K.  Haladyn,  A.  Miklaszewski,  B.  Wojtyszyn
(nakład 500 egz.). 

 Konferencji w Nowej Rudzie towarzyszyło wydanie plakatu informującego o jej
konferencji  (nakład  50  szt.),  który  został  rozprowadzony  wśród  instytucji  i
mieszkańców.

XI. Inne 
 DKE  został  honorowym  patronem  konferencji  naukowej  POL-EMIS  2014

„Ochrona środowiska atmosferycznego” organizowanej przez Instytut Inżynierii i
Ochrony Środowiska Polit. Wr. (4-7 06 2014r.)

 17  lutego  2014  r.  w  sali  Urzędu  Województwa  Dolnośląskiego  odbyło  się
wręczenie medali i dyplomów „Zasłużony dla Dolnego Śląska” dla Okręgu Dolno-
śląskiego  Polskiego  Klubu  Ekologicznego  oraz  jego  członków.  Odznaczenia
otrzymali: kol. kol. W. Brzakała, K. Haladyn, A. Mikłaszewski i B. Wojtyszyn.

 Spotkanie Opłatkowe dla Członków i Sympatyków DKE  zorganizowane zostało
12 stycznia 2014 w NOT-cie z udziałem 26 osób.

 Tradycyjna „Majówka” (już 12) odbyła się w dniach 21-22 czerwca 2014 w rejonie
Głuszycy. Udział w Majówce wzięło  8 członków DKE.

           Sekretarz DKE                                                           Prezes Zarządu DKE 

       dr Barbara Teisseyre                                               dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
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