
Sprawozdanie z działalności
Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 działał w składzie:
Aureliusz Mikłaszewski – prezes
Włodzimierz Brząkała – wiceprezes
Barbara Teisseyre – sekretarz
Krystyna Haladyn – skarbnik 
Michał Śliwiński – członek Zarządu

          Henryk Wojciechowski – członek Zarządu

W roku  2016  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
Zenon Woźniak - członek

Dolnośląski Klub Ekologiczny jest członkiem:

1 Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej,

2 Koalicji Klimatycznej,

3 Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.  

III. Liczba członków, pracowników i współpracowników   

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

       W 2016 r. DKE liczyło 31 członków zwyczajnych.

IV. Krótkie sprawozdanie finansowe 

Podstawowe informacje ze sprawozdania finansowego za 2016 r. przedstawiono w 
poniższej tabeli:
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Przychody
całkowite w zł

Dotacje celowe
w zł

Wpływy ze składek
członkowskich w zł

Wpływy z tytułu
1% na OPP

Wpływy z
darowizn

167 902,81 136 550,00 728,00 0 5017,00

Wpływy z tytułu składek członkowskich w roku 2016 stanowiły 0,43% wpływów ogółem.
Dotacje celowe, czyli  na konkretne projekty, stanowiły 81,32% wpływów całkowitych.
DKE nie prowadzi działalności gospodarczej.

V. Projekty DKE realizowane w 2016 r. – działalność edukacyjna:

1. Projekt  „BIULETYN EKOLOGICZNY „ZIELONA PLANETA”  –  2016” realizowany  był  w
okresie od 02 stycznia do 20 grudnia 2016 r. Koszt całego projektu – 90 900 zł; pokryty
został z dotacji: z WFOŚiGW we Wrocławiu  73 100 zł oraz z WFOŚiGW w Zielonej
Górze  - 17 800 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,
każdy numer w nakładzie 1500 egz. Załącznikiem do trzech numerów (nr 1, 3 i 5) były
kolorowe  wkładki  w  formacie  A2  (składane  do  formatu  A4),  poświęcone  tematyce
obszarów chronionych: „Park Narodowy Ujście Warty” - w nr 1/2016, „Ostoja ptasia –
Zbiornik Turawski” – w nr 3/2016, „Rezerwat „Ozy Kiczarowskie” w nr 5/2016. Biuletyn
„Zielona  Planeta”  w  roku  2016  zawierał  ogółem  48  artykułów,  zamieszczonych  w
działach:  Forum  ekologiczne  –  31, Prezentacje  –  11,  Ekologia  w  szkole  –  2,
EkoFelieton – 4.

W 2016 r. biuletyn rozprowadzany był do stałych adresatów wg ciągle aktualizowanej
bazy adresowej (średnio ok. 1457 egz. każdego numeru, z tego pocztą wysłano 1430
egz.,  a  27  -  dostarczono  bezpośrednio  odbiorcom  tj.  członkom  DKE,  WFOŚiGW -
Wrocław). Stosownie do pozyskanych dotacji 300 egz. każdego numeru wysyłane było
na obszar woj.  lubuskiego. Wszystkie numery biuletynu zamieszczane są na stronie
internetowej DKE. 
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
graficznym kol. Bogusław Wojtyszyn.

2. Projekty edukacyjne  

a) Projekt  „Przyjazna Energia”  – realizowany od 02 stycznia do 30 czerwca
2016  r.,  a  przeznaczony dla  uczniów szkół  podstawowych  i  gimnazjów z  dwóch
ośrodków  Legnica  i  Wrocław.  Koszt  całkowity  projektu  16 891,66  zł,  dotacja  z
WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 15 200 zł. W projekcie uczestniczyły: Szkoła
Podstawowa nr 58 i 93 z Wrocławia, Gimnazja z Wrocławia nr 2, nr 4, nr 15 i nr 16,
Gimnazja  nr  2,  nr  3,  nr  4  i  nr  5  w Legnicy.  W ramach projektu  odbyły  się  trzy
spotkania  edukacyjne  (po  2  wykłady  i  warsztaty)  –  dla  Gimnazjów  z  każdego
ośrodka  (SP  miały  po  1  wykładzie  i  warsztaty),  dwa  wyjazdy  edukacyjne  dla
gimnazjalistów  do  Szkoły  Słonecznej  w  Bielawie  oraz  warsztaty  terenowego  dla
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uczniów  szkół  podstawowych  w  Centrum  Źródeł  Energii  Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu, konkurs na hasło promujące OZE.
Koordynatorami  projektu  byli  kol.  kol.  K.  Haladyn  i  A.  Mikłaszewski,  a  w  jego
realizacji oprócz koordynatorów uczestniczyła także kol. K. Piosik.

b) Konkurs  „Ekologiczny  Wrocław”  –  realizowany  był  we  współpracy  z
Kogeneracją S.A.  we Wrocławiu w okresie od 1 lutego do 12 maja 2016 r.  oraz
przeprowadzony w dwóch etapach. W konkursie udział wzięło sześć gimnazjów z
Wrocławia: Gim. nr 2, Gim. nr 4, Gim. nr 15, Gim. nr 16, Gim. nr 21 i Gim. nr 29.
Pierwszy etap konkursu – szkolny (13.04.2016), polegał na przeprowadzeniu przez
nauczycieli testu w szkołach i wyborze 4-osobowej drużyny – reprezentacji szkoły do
II etapu (12.05.2016). Drugi etap przeprowadzony w Uniwersytecie Ekonomicznym
polegał na rywalizacji  szkolnych drużyn w konkursie wielozadaniowym. Zwycięzcy
otrzymali  dyplomy  i  nagrody  rzeczowe,  a  uczestnicy  –  nagrody  pocieszenia,
ufundowane przez Kogenerację S.A.
Społecznie  -  koordynatorem  projektu  ze  strony  DKE  była  kol.  K.  Haladyn,  a
przewodniczącym jury w II etapie – kol. A. Mikłaszewski. Natomiast testy do I etapu
konkursu przygotowała kol. Jolanta Rynkiewicz, a scenariusz II etapu – kol. Anna
Starnawska-Chorzępa (honoraria z funduszy Kogeneracji).

c) Projekt  „OZE  szansą  dla  środowiska”  -  realizowany  we  współpracy  z
Kogeneracją  w  okresie  od  1  września  do  30  grudnia  2016,  przeznaczony  dla
uczniów szkół podstawowych (nr 58 i nr 93) i gimnazjów (nr 4, nr 15 i nr 16) we
Wrocławiu.  Koszt  projektu  4 566,87  zł  pokryto  z  funduszy  Kogeneracji.  Funkcję
koordynatora  projektu  pełnili  kol.  kol.  K.  Haladyn  i  A.  Mikłaszewski,  a  w  jego
realizację zaangażowany oprócz koordynatorów był także kol. H. Wojciechowski. W
ramach  projektu  przeprowadzono  2  spotkania  edukacyjne  (po  2  wykłady  +
warsztaty) dla gimnazjalistów (dla uczniów SP – po 1 wykładzie + warsztaty), dla
gimnazjalistów  zorganizowano  warsztaty  terenowe  w  Zakładzie  Klimatologii  i
Ochrony Atmosfery UWr. (24.10.2016). Ponadto zorganizowano warsztaty terenowe
w Kogeneracji dla gimnazjalistów (4.11.206) oraz dla uczniów SP (3.11.2016).

d) Projekt „Jak nie sparzyć się barszczem?” (czas realizacji: 1 wrzesień 2016
– 31 sierpień 2018) – część I realizowana była od 1 września do 30 grudnia 2016 r.
Koszt  10975,94  zł,  dofinansowanie  z  WFOŚiGW  we  Wrocławiu  –  10575,94  zł.
Koordynatorem  projektu  jest  kol.  M.  Śliwiński,  który  razem  z  kol.  M.  Walkowiak
również go realizuje. W ramach I części projektu zrealizowano 2 seminaria (wykład +
2-godzinne  warsztaty)  we  Wrocławiu  (Gim.  29  i  IX  LO),  przygotowano  plakat
informacyjny pt. „Uwaga! Rośliny inwazyjne. Czy widziałeś parzący barszcz?” oraz
przygotowano i wydano broszurę pt. „Barszcz Sosnowskiego. Jak się nie sparzyć?”
w  nakładzie  1000  egz.  oraz  przygotowano  materiały  edukacyjne  na  cały  okres
realizacji  projektu. Na stronie internetowej DKE przygotowano stronę projektu, na
której zamieszczono 4 artykuły, ponadto uruchomiono punkt informacji telefonicznej
– funkcjonujący w okresie wegetacyjnym.
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3. Konferencja  pt.  „Ochrona  atmosfery  przez  zmianę  źródła  energii”  –  projekt
realizowany od 1 sierpnia do 30 listopada 2016 r. Koszt ogólny projektu 26 357,12 zł,
dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu – 20 750 zł. Funkcję koordynatora projektu
pełnili  kol.  kol.  K.  Haladyn  i  A.  Mikłaszewski.  W  przeprowadzeniu  konferencji
uczestniczyli  kol.  kol.  A.  Mikłaszewski  i  W.  Brząkała  –  prowadzący konferencję,  M.
Kuźniarz i B. Teisseyre – sekretariat, M. Przybylska-Wojtyszyn – notowanie dyskusji, M.
Śliwiński, H. Wojciechowski, A. Mikłaszewski, K. Haladyn – zdjęcia.
Konferencja  pod  patronatem  Przewodniczącego  Sejmiku  Dolnośląskiego  odbyła  się
6.10.2016  r.  w  sali  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we  Wrocławiu,  z  udziałem  6
referentów i 68 uczestników (razem 74 osób). W ramach projektu wydano materiały
konferencyjne  pod  tytułem  „Ochrona  atmosfery  przez  zmianę  źródła  energii”  w
nakładzie 500 egz. (format B4, objętość 138 +4 stron),  z czego 300 egz. rozesłano
pocztą  (wg  przygotowanej  do  tego  celu  bazy  adresowej)  wraz  z  wnioskami  z
konferencji,  a  117  -  rozprowadzono  wśród  uczestników  konferencji  i  innych  osób
zainteresowanych. Pozostałe egz. udostępniane są w biurze DKE.

Va. Wnioski złożone na projekty edukacyjne w 2016 r. – bez sukcesu.

 Projekt  „OZE  szansą  dla  środowiska”  dla  szkół  z  terenu  województwa

dolnośląskiego.  Koordynator  K.  Haladyn  –  ze względu  na niskie  dofinansowanie
(77,6%) z WFOŚiGW we Wrocławiu – nie realizowany.

VI. Pozostała działalność edukacyjna i popularyzatorska

Członkowie DKE aktywnie uczestniczyli w edukacji dorosłych, wygłaszając referaty:
1. kol. A. Mikłaszewski - referat p.t. „Porozumienie Paryskie” (3. 03. 2016 r.) w
budynku NOT - dla członków i sympatyków DKE;
2. kol. H. Wojciechowski brał udział z wykładem „Elektrownie wiatrowe – za i
przeciw” w naradzie na temat elektrowni wiatrowych, która odbyła się w Nysie, dla
mieszkańców sąsiednich gmin (13.03.206);
3. kol.  H.  Wojciechowskiego -  referat pt.  „Mapa  drogowa  niskiej  emisji
zanieczyszczeń środowiska w Polsce do 2030 r.” (17.03. 2016 r.) na spotkaniu w Ars
Christiana;
4. kol. A. Mikłaszewski - referat pt. „Energetyka polska w świetle porozumienia
paryskiego” (6.04.2016 r.) dla Uniwersytet III Wieku (Wrocław, Plac Dominikański);
5. kol.  A. Mikłaszewski -  referat pt. „Działania DKE w ramach propagowania
OZE”  (13-14.04.2016  r.)  w  ramach  sympozjum  podczas  Targów  OZE (Wrocław,
Stadion Miejski).

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

1. kol.  A.  Mikłaszewski  -  Komitet  Sterujący  Programu  LIFE-APIS  „System
prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i  warunków biometeorologicznych jako
element jakości życia”;
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2. kol. Bogusław Wojtyszyn - Rada Naukowa Obiektu UNESCO we Wrocławiu –
Hala Stulecia z Parkiem Szczytnickim;

3. kol.  K.  Haladyn  (do  lipca  2016  r.)  i  kol.  Anna  Musialik-Piotrowska  (od
września  2016  r.)  -  Rada  ZIT-u  WrOF  (Zintegrowane  Inwestycje  Terytorialne
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego) przy Urzędzie Miejskim Wrocławia;

4. kol.  H.  Wojciechowski  -  Rada  Konsultacyjna  Programu  Gospodarki
Niskoemisyjnej Aglomeracji Wałbrzyskiej; 

5. kol. A. Mikłaszewski -  Wrocławska Rada Mobilności przy Prezydencie Wro-
cławia; 

6. kol.  A.  Mikłaszewski  -  Komisja  Kształcenia  przy  Radzie  Programowej
Wydziału Nauk Technicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej;

7. kol.  A.  Mikłaszewski  -  Zespół  d.s.  jakości powietrza atmosferycznego przy
Urzędzie Miejskim we Wrocławiu.      

             
Opinie i interwencje:

- Wydanie  opinii  o  projekcie  Planu  Zrównoważonego  Rozwoju  Publicznego
Transportu Zbiorowego we Wrocławiu.  Plan został  sporządzony przez firmę „Jan
Friedberg, Projektowanie dróg. Doradztwo w zarządzaniu” w Wieliczce, na zlecenie
Urzędu Miejskiego. Z projektem zapoznali się kol. A. Mikłaszewski, kol. K. Haladyn i
kol. A. Teisseyre i opinię w formie pisemnej przedstawiono Radzie Mobilności przy
Prezydencie Wrocławia (17.05.2016).
W trybie pilnym (9.07.2016) DKE skierował pismo do Prezydenta Wrocławia, p. R.
Dutkiewicza,  o  uwzględnienie  emisyjności  z  transportu  w  „Planie  rozwoju  …”.
Prezydent  to  zaakceptował,  ale  UMW zamiast  wymóc  uzupełnienie  na  autorach
„Planu …”, sam zrobił dodatek (Addendum) dotyczący emisyjności, natomiast „Plan
…” pozostał bez zmian.

- Interwencja u Marszałka Województwa Dolnośląskiego (9.02 i 9.03.2016) w
sprawie planowanego przebiegu drogi WOW przez osiedle Wysoka. Kol. K. Haladyn
i  kol.  A.  Miklaszewski  razem  z  osobami  ze  Stowarzyszenia  Inicjatywa  Wysoka
przedstawili Marszałkowi pismo dotyczącym sprzeciwu mieszkańców Wysokiej co do
przebiegu WOW i propozycje innego przebiegu obwodnicy (bliżej autostrady).

- Interwencja  w  RDOŚ  w  Opolu  w  sprawie  nowego  dużego  stanowiska
rdestowców wzdłuż nowej drogi Sidzina-Laskowice.

VIII. Udział w konferencjach, seminariach, spotkaniach:

 konferencja  „Dni  Odnawialnych  Źródeł  Energii”  (22-23.01.2016)  -
zorganizowana  przez  Dolnośląską  Szkołę  Wyższą.  Uczestniczyli  kol.  kol.  K.
Haladyn, H. Wojciechowski i A. Miklaszewski;

 seminarium „Pracownia miast - Wrocław bez smogu" (23.02.2016) - Centrum
Kongresowe  Politechniki  Wrocławskiej.  Uczestniczyli  kol.  kol.  K.  Haladyn,  B.
Teisseyre, A. Mikłaszewski; 

 spotkanie w sprawie obwodnicy południowo-wschodniej Wrocławia (WOW) z
mieszkańcami i Stowarzyszeniem Inicjatywa Wysoka (27.02.2016) - we wsi Ślęża,
uczestniczył kol. A. Mikłaszewski;

 spotkanie  z  Marszałkiem  Województwa  Dolnośląskiego  w  sprawie  WOW
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(9.03.2016),  uczestniczyli  kol.  kol.  K.  Haladyn,  A.  Mikłaszewski,  członkinie
stowarzyszenia Inicjatywa Wysoka;

 IV konferencja EKO-Wyzwania nt. „Od odpadów po powietrze - ekologiczne
wyzwania"  (5.04.2016)  -  Ponadregionalne  Rolnicze  Centrum  Kongresowe
Uniwersytetu Przyrodniczego w Pawłowicach. Uczestniczyli kol. kol. K. Haladyn, A.
Mikłaszewski, H. Wojciechowski;

 konferencja stowarzyszenia Ekonatura „Zielone płuca miast Dolnego Śląska”
(7.04.2016)  -  Uniwersytet  Przyrodniczy.  Uczestniczyli  kol  kol..  K.  Haladyn,  A.
Mikłaszewski;

 Targi  OZE + Efektywność energetyczna –  VII  Dolnośląskie Forum Energii
Odnawialnej  pod hasłem „Budowanie  świadomości  ekologicznej  poprzez projekty
energetyczne”,  Wrocław, Stadion Miejski (13-14.04.2016), uczestniczyli kol. kol. K.
Haladyn, A. Mikłaszewski, B. Teisseyre H. Wojciechowski; 

 Spotkanie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego (4.04.2016) - tematem spo-
tkania było podsumowanie dotychczasowej działalności DAS i plan działania tej or-
ganizacji w najbliższej przyszłości. Uczestniczyli kol. kol. K. Haladyn i A. Mikłaszew-
ski;

 spotkanie Komitetu Sterującego (23 05 2016) nt. „Czy wiesz czy oddy-
chasz.?” - Zakład Meteorologii UWr. (Wrocław, ul. T. Kosiby) – uczestniczył kol. A. 
Mikłaszewski.

 XIII Konferencja Naukowa POL-EMIS pt. „Powietrze atmosferyczne - jakość
-zagrożenia - ochrona" (2.06.2016), Szklarska Poręba. Uczestniczyli kol. kol. K. Ha-
ladyn, A. Mikłaszewski;

 Walne zebranie Dolnośląskiego Klastra OZE (2-3.06.2016) – Boguszów-Gor-
ce, Uczestniczyli kol. kol. K. Haladyn, A. Mikłaszewski;

 lokalna konferencja pt. „Postaw na Słońce" (7.06.2016) organizowana przez
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie. Uczestniczyli kol. kol. H. Wojciechowski i
B. Teisseyre;

 konferencja  pt.  „Razem  dla  czystego  powietrza  na  Dolnym  Śląsku"
(26.07.2016)  organizator  Urząd  Marszałkowski  we  Wrocławiu. Uczestniczyli  kol.
kol. K. Haladyn, A. Mikłaszewski;

 konferencja „Budowa gospodarki niskoemisyjnej – praktyka na poziomie lo-
kalnym w Polsce i Niemczech”  (26.07.2016) w Centrum Badawczo-Rozwojowym
KGHM Cuprum Sp. o.o. Uczestniczyli kol. kol. K. Haladyn, A. Mikłaszewski;

 wystawa „Odnawialne źródła energii” w EIT - Humanitarium (Wrocław, ul. Sta-
błowicka 42) - 8.09.2016. Uczestniczyli kol. kol. K. Haladyn, A. Mikłaszewski, H. Woj-
ciechowski; 

 konferencja Jubileuszowa Klubu Ekologicznego nt. „Ochrona atmosfery przez
zmianę źródeł energii” (6.10.2016) – Uniwersytet Przyrodniczy. Uczestniczyli kol. kol.
W. Brząkała, B. Teisseyre, M. Kuźniarz, M. Przybylska-Wojtyszyn, B. Wojtyszyn, M.
Śliwiński, K. Haladyn, A. Mikłaszewski, H. Wojciechowski; 

 Transgraniczny  Kongres  Rowerowy  –  „Dobre  Praktyki  Rozwoju  Ruchy
Rowerowego”  (20.10.2016)  -  Centrum  Kongresowe  przy  Stadionie  Miejskim  we
Wrocławiu. Organizator Urząd Marszałkowski WD. Uczestniczyli kol. kol. K. Haladyn,
A. Mikłaszewski; 
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 Uroczysta Jubileuszowa Konferencja nt. „Energetyka odnawialna i efektyw-
ność  energetyczna–przykłady  dobrych  praktyk  w  powiecie  dzierżoniowskim”
(21.10.2016) Gala z okazji -10-lecia Szkoły Słonecznej w Bielawie i 70-lecia Zespołu
Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Uczestniczyli kol. kol. K. Ha-
ladyn, A. Mikłaszewski;

 V jubileuszowa konferencja „Eko-Wyzwania” (25.10.2016) w Ponadregional-
ne Rolnicze Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego (Wrocław, Pawłowi-
ce). Uczestniczyli kol. kol. H. Wojciechowski, Z. Matyniak;

 posiedzenie  Rady  Naukowej  Dolnośląskiej  Szkoły  Wyższej  we  Wrocławiu
(25.10.2016) - uczestniczył kol. A. Mikłaszewski;

 seminarium „11 Dni Oszczędzania Energii” (26-27.10.2016) w Wrocławskim
Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. Uczestniczyli kol. kol. K. Haladyn, A. Mi-
kłaszewski, H. Wojciechowski;

 konferencja organizowana przez stowarzyszenie Ekonatura nt.  „Czyste po-
wietrze  dobrem  każdego  człowieka”  (23.11.2016)  -  Uniwersytet  Przyrodniczy.
Uczestniczyli kol. kol. K. Haladyn, B. Teisseyre, A. Mikłaszewski;

 konferencja „Walka z niską emisją” (01.12.2016) w ramach projektu 
LIFE/APIS w Collegium Antropologicum. Uczestniczyli kol. kol. K. Haladyn, B. Teis-
seyre, A. Mikłaszewski, H. Wojciechowski;
 spotkanie pt. „Susza czy powódź” (15.12.2016) – wykorzystanie funduszy eu-
ropejskich na przystosowanie do zmian klimatu – organizator Główny Punkt Informa-
cyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowski. Uczestniczyli kol. Kol. K.
Haladyn, A. Mikłaszewski.

IX. Publikacje – w 2016 r. wydane zostały:

1. Książka  pt.  „Ochrona  atmosfery  przez  zmianę  źródeł  energii”-  materiały
konferencyjne w nakładzie 500 egz.

2. Broszura pt. „Barszcz Sosnowskiego. Jak się nie sparzyć?”, Michał Śliwiński,
w nakładzie 1000 egz. 

3. 6 numerów biuletynu ekologicznego „Zielona Planeta” w nakładzie 1500 egz.
każdy.

X. Inne 

1. Klubowe spotkanie świąteczne „Opłatek” zorganizowane zostało 14 stycznia 
2016. 

2. DKE otrzymał  propozycję  wsparcia  ideowego  II  edycji  Międzynarodowych
Targów InEnerg 2016 OZE + efektywność energetyczna oraz konferencji zorganizo-
wanej przez REECO Poland Sp. z o.o. w dniach 14 – 15 kwietnia na Stadionie Miej-
skim  we  Wrocławiu.  Wiadomość  o  targach  została  zamieszczona  w  numerze
1(124)/2016 „Zielonej Planety” oraz na stronie internetowej DKE. 

3. Szkoła Podstawowa nr 68 we Wrocławiu zwróciła się do Klubu z prośbą o
ufundowanie  nagród  w  szkolnym  konkursie  wiedzy  ekologicznej.  Postanowiono
ufundować nagrody książkowe, wybrano odpowiednie ze zbiorów Klubu. 
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4. Tradycyjna klubowa majówka odbyła się 18-19 czerwca z noclegiem w Głu-
szycy. W programie było zwiedzanie zamków w Czechach w pobliżu granicy. Udział 
w pierwszym dniu majówki wzięło 15 osób.

5. Kol. A. Mikłaszewski odebrał nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskie-
go „za szczególne osiągnięcia dla regionu” (15.10.2016),  podczas nadzwyczajnej
sesji Sejmiku Dolnośląskiego w Jeleniej Górze.

6. Spotkanie klubowe z okazji jubileuszu 35-lecia Klubu Ekologicznego na Dol-
nym Śląsku odbyło się 11.12.2016 r. (dokładnie w 35 lat po pierwszym walnym ze-
braniu PKE OD). Spotkanie odbyło się w salce restauracji „Polskie Smaki” w budyn-
ku NOT. Udział w spotkaniu wzięło 20 osób.

Ważnym wydarzeniem dla  DKE było  uzyskanie  statusu organizacji  pożytku publicznego
(OPP) w 2016 r. (postanowienie Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Wrocław-Fabryczna z dnia
20.10.2016 r.), dzięki staraniom kol. kol. B. Teisseyre, W. Brząkały i M. Śliwińskiego.

             Sekretarz DKE                                                                 Prezes Zarządu DKE 

        dr Barbara Teisseyre                                                         dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
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