
Sprawozdanie z działalności
Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

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

biuro: 50-051 Wrocław, ul. Plac Teatralny 2
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 do 14 czerwca 2015 działał w składzie:
Aureliusz Mikłaszewski – prezes
Włodzimierz Brząkała – wiceprezes
Barbara Teisseyre – sekretarz
Krystyna Haladyn – skarbnik 
Michał Śliwiński – członek Zarządu 
Jadwiga Gabryś-Tomaszewska – członek Zarządu

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze DKE odbyło się  15 czerwca 2015 i  od tego
czasu Zarząd działała w składzie: 

Aureliusz Mikłaszewski – prezes
Włodzimierz Brząkała – wiceprezes
Barbara Teisseyre – sekretarz
Krystyna Haladyn – skarbnik 
Michał Śliwiński – członek Zarządu 

          Henryk Wojciechowski – członek Zarządu

W roku 2015 odbyło się 12 zebrań Zarządu Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego; protokoły
z zebrań znajdują się w dokumentacji DKE.

Komisja Rewizyjna Okręgu do 14.06.2016 działała w składzie:
                Bogusław Wojtyszyn – przewodniczący KR

Krystyna Piosik – członek
Zdzisław Matyniak – członek

a od 15 czerwca 2015 – w składzie:
Bogusław Wojtyszyn – przewodniczący KR
Krystyna Piosik – członek
Zenon Woźniak - członek

Dolnośląski Klub Ekologiczny jest członkiem:

 Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej,

 Koalicji Klimatycznej.

 Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.  

III. Liczba członków, pracowników i współpracowników   

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

       W 2015 r. DKE liczyło 31 członków zwyczajnych.

IV. Krótkie sprawozdanie finansowe 

Podstawowe informacje ze sprawozdania finansowego za 2015 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

170 620,12 151 508,48 1228,00 0 6129,00

Wpływy z tytułu składek członkowskich w roku 2015 stanowiły 0,70% wpływów ogółem.
Dotacje  celowe,  czyli  na  konkretne projekty,  stanowiły  88,80% wpływów całkowitych.
DKE nie prowadzi działalności gospodarczej.

V. Projekty DKE realizowane w 2015 r. – działalność edukacyjna:

1. Projekt BIULETYN EKOLOGICZNY „ZIELONA PLANETA” – 2015, realizowany był w okresie
od 2 stycznia do 21 grudnia 2015 r., uzyskał dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu w 81
800 zł (koszt projektu 90 900 zł)  oraz z WFOSi GW w Zielonej Górze w wysokości
9 100 zł.

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 czarno-biały, każ-
dy numer w nakładzie 1500 egz. Załącznikiem do trzech numerów (nr 1, 3 i 5) były ko-
lorowe wkładki w formacie A2 (składane do formatu A4), poświęcone tematyce obsza-
rów Natura 2000: „Ostoja Grupa Śnieżnika i Gór Bialskich” – w nr 1/2015, „Ostoja Doli-
na Środkowej Odry” – w nr 3/2015, „Obszar Natura 2000 – Wrzosowisko Przemkow-
skie”– w nr 5/2015. Biuletyn „Zielona Planeta” w roku 2015 zawierał ogółem 44 artyku-
łów, zamieszczonych w działach: Forum ekologiczne – 30, Prezentacje – 10, Ekologia
w szkole – 3, EkoFelieton – 4.

W 2015 r. biuletyn rozprowadzany był do stałych adresatów wg ciągle aktualizowanej
bazy adresowej (średnio ok. 1420 egz. każdego numeru, z tego pocztą wysłano 1400
egz., a 20 - dostarczono bezpośrednio odbiorcom tj. członkom DKE, WFOŚiGW - Wro-
cław).
Nad jakością biuletynu przez okres realizacji projektu czuwało Kolegium redakcyjne w
składzie - kol. kol. Włodzimierz Brząkała, Krystyna Haladyn – redaktor naczelna, Maria
Kuźniarz, Aureliusz Mikłaszewski, Maria Przybylska-Wojtyszyn, Bogusław Wojtyszyn.
Korektą tekstów zajmowała się kol. Maria Przybylska-Wojtyszyn, a opracowaniem gra-
ficznym kol. Bogusław Wojtyszyn.

2. Projekt  edukacyjny  „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), brakującą kwotę pokryło
dofinansowanie  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 brały  udział
gimnazja z trzech rejonów: Prusice (Gimnazjum z Obornik Śląskich, Sułowa, Ujeźdźca
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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.
W każdym z ośrodków odbyło się po 5 spotkań edukacyjnych (wykłady,  warsztaty).
Młodzież gimnazjalna brała udział w dwóch wycieczkach edukacyjnych: jesienią 2014
do Szkoły Słonecznej w Bielawie, a wiosną 2015 r. – do Kogeneracji Wrocław i w rejsie
po Odrze.

Wszystkie szkoły brały udział w konkursie na plakat nt.  „Chroń klimat – oszczędzaj
energię” oraz na model urządzenia OZE lub budynku energooszczędnego, przekazując
wszystkim szkolnym koordynatorom regulamin konkursów (rozstrzygnięcie konkursów
– wiosną 2015). Na ostatnim spotkaniu zostały ogłoszone wyniki konkursów, a laureaci
otrzymali  nagrody  rzeczowe.  Wszyscy  szkolni  koordynatorzy   otrzymali  dyplomy  i
upominki, a uczestnicy – uczniowie otrzymali lampę solarną Paxon.

Druga część projektu pt. „Stop niskiej emisji”, adresowana do dorosłych, realizowana
była  w  dwóch  ośrodkach:  Prusice  i  Nowa  Ruda.  Przeprowadzono  po  3  spotkania
informacyjne, podczas zaprezentowano wykłady nt. źródeł zanieczyszczeń powietrza i
ich  wpływu  na  zdrowie  ludzi,  ocieplenie  klimatu  i  jego  efekty  dla  gospodarki,
efektywności  energetycznej  budynków i  oszczędzania  energii,  odnawialnych  źródeł
energii i możliwości zastosowania ich w gospodarstwie domowym.

Materiałami edukacyjnymi w projekcie były broszury wydane przez DKE w ramach tego
projektu: „Chrońmy klimat” i „Odnawialne źródła energii w zasięgu ręki” oraz numery
„Zielonej Planety” i  broszury klubowe „Oszczędzamy energię”,  „Ochronę środowiska
rozpoczynamy od naszego domu”.

3. Projekt  edukacyjny „CHRONIMY KLIMAT” realizowany był w okresie od 1 września do 20
grudnia  2015 r.  WFOŚiGW we Wrocławiu  dofinansował  projekt  kwotą  9 700  zł  (koszt
całkowity  zadania  10 790  zł),  a  Kogeneracja  S.A.  w  ramach  współpracy  uzupełniła
brakującą kwotę 1 090 zł. Koordynatorami projektu byli kol. K. Haladyn i A. Mikłaszewski.

Realizacja projektu obejmowała dwa rejony: Wrocław i Legnicę, skąd udział w projekcie
zgłosiło 8 gimnazjów (nr 2, 4, 15 i Ekola z Wrocławia oraz nr 3, 4 5 i 10 z Legnicy) i 2
szkoły podstawowe (nr 58 i 93 z Wrocławia). Każda ze zgłoszonych szkół skompletowała
Grupę Dobrej Energii (9-10 uczniów, ze szkół podstawowych po 15 uczniów),
która  pod  kierunkiem  szkolnego  koordynatora  (nauczyciela)  brała  czynny  udział  w
projekcie.

W ramach projektu przeprowadzono po 3 spotkania edukacyjne w każdym z ośrodków dla
młodzieży  gimnazjalnej  (wykłady,  warsztaty),  podczas  których  młodzież  poznawała
tematykę dot. przyczyn ocieplenia klimatu i skutki jego zmian oraz sposoby ich ograni-
czania,  emisyjności  energetyki  opartej  na  paliwach  kopalnych  i  jej  obliczania,  „śladu
węglowego” i jego obliczania, sposobów oszczędzania energii. Uczniowie szkół podsta-
wowych mieli program dostosowanych do ich percepcji. 

Wszystkie szkoły uczestniczyły w konkursie na plakat pt. „Chrońmy klimat” – ogółem do
etapu międzyszkolnego przedstawiono 31 prac, z czego 13 prac zostało nagrodzonych (w
każdym z rejonów  nagrodzono I, II i III miejsce i 2 prace otrzymały wyróżnienie). Laureaci
otrzymali nagrody rzeczowe na zakończenie projektu.

Gimnazjaliści  uczestniczyli  w wycieczce edukacyjnej  do Elektrociepłowni  Wrocław i  do
Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr. W Elektrociepłowni poznali kogeneracyjny
sposób pozyskiwania energii oraz sposoby redukcji emisji zanieczyszczeń, a w Zakładzie
Klimatologii  wysłuchali  wykładu  nt.  czynników kształtujących  klimat  i  zapoznali  się  ze
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sposobami badania klimatu, zwiedzając ogródek klimatologiczny.

4. W grudniu 2015 r. zostały przygotowane dwa wnioski do WFOŚiGW we Wrocławiu o
dotację na projekty:

 „Biuletyn ekologiczny „Zielona Planeta” – 2016”, 
 projekt edukacyjny pn. „Przyjazna Energia”.

VI. Pozostała działalność edukacyjna i popularyzatorska

Członkowie DKE aktywnie uczestniczyli w edukacji dorosłych, wygłaszając referaty:

 kol.  A.  Mikłaszewski  w Civitas  Christiana -  pt. „Problemy polskiej  energetyki”  (19
stycznia 2015),

 kol. A. Mikłaszewski na inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie III wieku w
Górze -  pt.  „Wpływ zmian  klimatycznych  na  gospodarkę  Polski”  (21  października
2015),

 kol.  M. Śliwiński w Civitas Christania - pt. „Rośliny inwazyjne powiatu Wrocław-
skiego” (9 listopada 2015),

 kol. H. Wojciechowski w NOT – pt. „Ogrzewanie lodem” (18 listopada 2015).

Ponadto  kol.  K.  Haladyn  i  A.  Mikłaszewski  uczestniczyli  w  przygotowaniu  (weryfikacja
zadań i pytań) oraz przeprowadzeniu międzyszkolnego konkursu pt. „Ekologiczny Wrocław”
(weszli  w  skład  jury),  w  którym  uczestniczyło  6  wrocławskich  gimnazjów.  Konkurs
zorganizowany  został  pod  patronatem  Kogeneracji  SA –  Wrocław  w  sali  Uniwersytetu
Ekonomicznego (7 maja 2015).

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

 monitorowanie  sprawy  zamierzonej  rozbudowy  kamieniołomu melafiru  Rybnica  I
(kol. W. Brząkala);

 interwencja w sprawie zachowania bioróżnorodności w akwenie Glininaki (w obrębie
m. Brzeg) – M. Stajszczyk (pismo z 5.05.2015);

 poparcie  stanowiska  Stowarzyszenia  „Inicjatywa  Wysoka”  w  sprawie  przebiegu
południowo-wschodniej  obwodnicy  Wrocławia  –  wystąpienie  do  Marszałka
Województwa Dolnośląskiego (pismo z dnia 18.11.2015);

Działalność opiniotwórcza DKE –  członkowie  Klubu uczestniczą w pracach różnych
gremiów (reprezentując w nich DKE) m.in.:

 Komitetu  Sterującego  Programu  LIFE-APIS  „System  prognoz  stężeń  zanieczy-
szczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element jakości życia” -
kol. A. Mikłaszewski;

 Członek  Rady  Dolnośląskiego  Zespołu  Parków  Krajobrazowych  -  kol.  Bogusław
Wojtyszyn;

 Komitetu Sterującego Społecznej Rady Programowej Centrum Edukacji „Centrum
Edukacji Krośnice” – kol. A. Mikłaszewski;

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

 Członek Rady d.s. Mobilności przy Pezydencie Wrocławia – kol. A. Mikłaszewski;

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

 Kapituły konkursu „Ślężański Miś” – kol. A. Mikłaszewski.
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VIII. Udział w konferencjach, seminariach, zebraniach 

 seminarium pt. „Likwidacja niskiej emisji na terenie Wrocławia w ramach programu
KAWKA  –  ciepło  sieciowe”  zorganizowane  przez  Zespół  Elektrociepłowni
KOGENERACJA S.A. oraz Fortum Power, Stadion Miejski Wrocław (14.01.2015) -
kol. kol. K. Haladyn, A. Miklaszewski, B. Teisseyre i H. Wojciechowski;

 spotkanie z p. Marcinem Popkiewiczem pt. „Świat na rozdrożu” w Instytucie Biologii
Eks-perymentalnej (04.02.2015) - kol. kol. K. Haladyn, A. Miklaszewski, B. Teisseyre
i  M. Śliwiński;

 kol. A. Mikłaszewski został zaproszony Prezydenta Wrocławia na konferencję pra-
sową dotyczącą Rad Społecznych;

 zebranie Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej (Boleścin, 13.02.2015) – kol.
K. Haladyn i A. Mikłaszewski;

 spotkanie strategiczne Koalicji  Klimatycznej  (Warszawa,  26.02.2015)  udział  wziął
kol. A. Mikłaszewski;

 spotkanie zorganizowane przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski nt. Ustawy o OZE
(13.04.2015) – kol. B. Teisseyre, H. Wojciechowski;

 konferencja naukowa „Jakość powietrza a zdrowie” – zorganizowana przez Zakład
Klimatologii  i  Ochrony Powietrza UWr.  w ramach projektu  Life  (Inspekcja  Pracy,
Wrocław, 16-17.04.2015) - kol. kol. K. Haladyn, B. Teisseyre i A. Mikłaszewski;

 konferencja p.t. „Gospodarka odpadami na rzecz ochrony środowiska” (23 04.2015)
zorganizowana  przez  Stowarzyszenie  Ekonatura  –  kol.  kol.  K.  Haladyn  i   A.
Mikłaszewski;

 kol.  kol.  A.  Mikłaszewski  i  K.  Haladyn  uczestniczyli  w  Walnym Zebraniu  Dolno-
śląskiego Klastra Energii Odnawialnej (Boleścin, 27.04.2015);

 spotkanie Pracowni Miast  nt.  Jakość powietrza we Wrocławiu w Sali  Politechniki
Wrocławskiej (13.05.2015) – kol. kol. B. Teisseyre, K. Haladyn, A. Mikłaszewski i H.
Wojciechowski;

 Dni Energii Słonecznej, zorganizowane przez DKEO w Dzierżoniowie (30.05.2015),
uczestniczyli kol. kol. A. Mikłaszewski i K. Haladyn, którzy na stoisku DKE oferowali
wydawnictwa klubowe;

 konferencja pt. „Postaw na słońce” zorganizowana przez Gimnazjum w Sułowie i

Stowarzyszenie EKOS (3.06.2015) – kol. kol. K. Haladyn i A. Mikłaszewski;

 konferencja  nt.  „Eko-wyzwania.  Czym oddychamy.  Miasta  niskoemisyjne.  Jakość

powietrza  na Dolnym Śląsku”,  Pawłowice (6.10.2015)  –  kol.  kol.  K.  Haladyn,  A.
Mikłaszewski i H. Wojciechowski;

 otwarcie Inkubatora Technologicznego Efektywności Energetycznej w Budownictwie

w Bielawie (14.10.2015) - kol. kol. K. Haladyn i A. Mikłaszewski;

 udział w posiedzeniach Dolnośląskiego Alarmu Smogowego – kol. kol. K. Haladyn i

A. Mikłaszewski;

 konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Ekonatura pt. „Edukacja ekolog-

iczna o kryzysie zasobów wody słodkiej oraz ekonomii w jej zagospodarowaniu –
woda opadowa” (5.11.2015) – kol. kol. B. Teisseyre i A. Mikłaszewski;

 otwarte seminarium i warsztaty pt. „Koszty smogu”, zorganizowane przez DAS, Eko-

Unię (17.11.2015) - kol. kol. K. Haladyn i  A. Mikłaszewski;
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 spotkanie  konsultacyjne  nad  planem  zagospodarowania  przestrzennego  woj.

Dolnośląskiego – Instytut Rozwoju Regionalnego – Wrocław (24.11.2015) – kol. B.
Teisseyre;

 seminarium  „Systemy  prognoz  stężeń  zanieczyszczeń  powietrza  i  warunków

biometeorologicznych jako element oceny jakości życia” zorganizowane przez LIFE-
APIS (4.12.2015) – kol. kol. K. Haladyn i A. Mikłaszewski;

 konferencja  Uniwersytetu  Wrocławskiego  i  ZOO pt.  „Środowisko  przyrodnicze  w

dobie zmian klimatu – stan obecny i prognozy zmian”, Wrocław 9.12.2015 – kol. kol.
B.  Teisseyre,  K.  Haladyn i  A.  Mikłaszewski.  Udział  A.  Mikłaszewskiego w panelu
dyskusyjnym pt. „Globalne zmiany klimatu – naturalny proces przyrodniczy czy efekt
działań człowieka.

IX. Publikacje – w 2015 r. wydane zostały:
 w ramach projektu „Chronimy klimat”, broszury:

1. „Odnawialne  źródła  energii  w  zasięgu  ręki”  –  autorzy  A.  Mikłaszewski,  H.
Wojciechowski

2. „Chrońmy klimat” – autorzy K. Haladyn, A. Mikłaszewski

 oraz 6 numerów biuletynu ekologicznego „Zielona Planeta”.

X. Inne 

 Kol. M. Śliwiński sporządził wykaz artykułów, które ukazały się w „Zielonej Planecie”,
i umieścił go na klubowej stronie internetowej, w zakładce Zielona Planeta. Wykaz
ten bardzo ułatwia poszukiwania tekstów wg tytułów, autorów czy roku ukazania się.

 Zaproszenie do udziału w „Nadodrzańskim kolędowaniu”  przez Dyrektora i  Radę
Pedagogiczną  SP nr  58  we  Wrocławiu.  (14.01.2015r)  -  kol.  K.  Haladyn,  kol.  A.
Mikłaszewski.

 Spotkanie Opłatkowe dla Członków i Sympatyków DKE zorganizowane zostało w
sali 114 budynku NOT w dniu 11 stycznia 2015 r.

 Tradycyjna „Majówka” (już 13) odbyła się w 23-24 maja 2015 r. w rejonie Głuszycy.
Udział w Majówce wzięło 10 członków DKE.

 Klub otrzymał od „Naukowej pajęczyny współpracy”, z Gimnazjum nr 29 we Wrocła-
wiu, dyplom z podziękowaniem za wsparcie merytoryczne projektu edukacyjnego
„Siła kreatywności pszczelej rodziny”- 10 października 2015 r. 

 Zaproszenie do udział w uroczystości Jubileuszu 70-lecia Wydziału Przyrodniczo -
Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (4-5 12.2015) - kol.
kol. B. Teisseyre i A. Mikłaszewski. 

          

            Sekretarz DKE                                                                 Prezes Zarządu DKE 

       dr Barbara Teisseyre                                                         dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
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