
Sprawozdanie z działalności
Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

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

biuro: 50-051 Wrocław, Plac Teatralny 2, pok. 315
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 2012 r.
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 2017 odbyło się 13 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  na  etacie  żadnych  osób  w  okresie  sprawozdawczym  i  nie  angażował
wolontariuszy spoza organizacji. Wszelkie prace prowadzone były społecznie przez członków
DKE.  W 2017 r. DKE liczyło 31 członków zwyczajnych.

IV. Krótkie sprawozdanie finansowe 

Podstawowe informacje ze sprawozdania finansowego za 2017 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

165 878,38 121 836,08 482,00 - 7 220,00

Wpływy  z  tytułu  składek  członkowskich  w  roku  2017  stanowiły  0,29% wpływów  ogółem.
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Dotacje celowe, czyli na konkretne projekty, stanowiły 73,45% wpływów całkowitych. DKE nie
prowadzi działalności gospodarczej.

V. Projekty DKE realizowane w 2017 r. 

1. Projekt „BIULETYN EKOLOGICZNY „ZIELONA PLANETA” – 2017” realizowany był w okresie od 02
stycznia do 20 grudnia 2017 r. Koszt całego projektu wynosił 90 900 zł; z czego 70 400,00 zł
pokryte  zostało  z  dotacji:  z  WFOŚiGW,  a  uzupełniającą  kwotę  w  wysokości  20  500  zł
pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Koordynatorem projektu była kol. Krystyna Haladyn.
W roku 2017 wydano 6 numerów biuletynu ekologicznego „Zielona Planeta” w nakładzie 1500
egzemplarzy każdy. Okładki wszystkich numerów drukowane były w pełnym kolorze, natomiast
teksty  w  środku  biuletynu  drukowane  były  w  wersji  czarno-białej.  Załącznikiem  do  trzech
numerów (nr 1, 3 i 5) były kolorowe wkładki w formacie A2, poświęcone tematyce obszarów
chronionych  pt.:  „Ostoja  Sudety  Wałbrzysko-  Kamiennogórskie”–  w  nr  1/2017,  „Ostoja
ornitologiczna–Łęgi Odrzańskie” – w nr 3/2017 oraz w nr 5/2017 „Bioróżnorodność Wrocławia”.
W 2017 roku w biuletynie „Zielona Planeta” opublikowano ogółem 48 artykułów. Ponadto w nr
6(135)/2017  „Zielonej  Planety”  zamieszczono  „Stanowisko  DKE  w  sprawie  uchwały
antysmogowej Sejmiku Dolnośląskiego dla Wrocławia”. 
W roku 2017 „Zielona Planeta” rozprowadzana była w ilości 1488 egz. każdego numeru. 
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. Projekt edukacyjny pn. „OZE szansą dla środowiska” realizowany był w okresie od 2 stycznia
2017 do 30 czerwca 2017r. Koordynatorami projektu byli kol. K. Haladyn i kol. A. Mikłaszewski.
Koszt  całego projektu wyniósł  25 849,47 zł,  a  zrealizowany został  dzięki  dofinansowaniu z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (18 400
zł)  oraz wsparciu przez gminy Wrocław, Legnica i  Polanica w kwocie 3 126 zł  (głównie na
pokrycie kosztów dojazdów młodzieży).
Projekt realizowany był w trzech rejonach – we Wrocławiu, w Kłodzku i w Legnicy. Spotkania
edukacyjne dla wrocławskich grup gimnazjalistów odbywały się w Gimnazjum nr 15 we Wrocła-
wiu, dla młodzieży z rejonu kłodzka - w świetlicy Gimnazjum nr 3 w Kłodzku, a w Legnicy kolej-
no w Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum nr 5. Spotkania edukacyjne dla uczniów
szkół podstawowych odbywały w SP nr 58 we Wrocławiu.
Swój  udział  w projekcie edukacyjnym zgłosiło  łącznie 13 szkół,  które zgłosiły  Grup Dobrej
Energii liczące 10-14 uczniów (szkoły podstawowe zadeklarowały grupy 15-osobowe). Łącznie
do udziału w projekcie zgłoszono 148 uczniów i 15 szkolnych koordynatorów.
W okresie realizacji projektu odbyły się trzy spotkania w każdym z 3 rejonów. Spotkania były
podzielone na części wprowadzające, seminaryjne i warsztatowe. Prowadzili je kol. kol. K. Ha-
ladyn, K. Piosik, A. Mikłaszewski i H. Wojciechowski. We wszystkich spotkaniach edukacyjnych
dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych uczestniczyło 415 osób.
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W ramach projektu została przygotowana i wydana broszura pt. „„Niska emisja” i jej wpływ na
zdrowie” w nakładzie 500 egz.  Niemal cały nakład (488 egz.)  został  rozprowadzony wśród
uczestników projektu. Poza tym szkolni koordynatorzy otrzymali także broszury pt. „Chronimy
klimat” oraz „Odnawialne źródła energii w zasięgu ręki” – do dalszej pracy z uczniami.
Gimnazjaliści, biorący udział w projekcie, uczestniczyli  w wyjeździe edukacyjnym do Szkoły
Słonecznej w Bielawie (maj 2017) – po 30 uczniów plus opiekunowie, oddzielnie z każdego re-
jonu. Tematyką wykładów i warsztatów były odnawialne źródła energii, funkcjonowanie i efek-
tywność instalacji OZE oraz budownictwo niskoenergetyczne.
Uczniowie szkół podstawowych (25 osób) uczestniczyli w dniu 25 maja 2017 r., w wyciecze do
Centrum  Odnawialnych  Źródeł  Energii  Uniwersytetu  Przyrodniczego  we  Wrocławiu,  gdzie
wzięli udział w warsztatach terenowych nt. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. 
Łącznie w warsztatach terenowych udział wzięło 120 osób (oprócz organizatorów), z tego 95
osób w Szkole Słonecznej w Bielawie.
W  ramach  projektu  szkolni  koordynatorzy  przeprowadzili  szkolne  konkursy  na  plakat  nt.
„Przyjazna  energia”,  a  trzy  najlepsze  prace  (plakaty)  z  każdej  szkoły  oceniane  były  w
międzyszkolnym etapie konkursu, organizowanym oddzielnie dla każdego rejonu. Laureaci (21
uczniów) otrzymali nagrody i dyplomy, a nauczyciele – dyplomy i drobne upominki.

3. Projekt „Jak nie sparzyć się barszczem?” (czas realizacji całego projektu: 1 wrzesień 2016 –
31 sierpień 2018) – część II realizowana była od 1 stycznia 2017 r. do 30 grudnia 2017 r. Koszt
10975,94  zł,  dofinansowanie  z  WFOŚiGW  we  Wrocławiu  –  10575,94  zł.  Koordynatorem
projektu jest kol. Michał Śliwiński, w realizacji projektu w 2017 r. uczestniczyła także studentka
Marta Walkowiak. 
W ramach II części projektu zrealizowano 16 szkoleń (po jednym w każdym z 16 powiatów
województwa dolnośląskiego). Wzięło w nich udział 695 osób – nie tylko uczniów, ale również
przedstawicieli urzędów, straży miejskiej, a nawet ochotniczej straży pożarnej. Dystrybuowano
620 broszur edukacyjnych, 583 zestawy materiałów szkoleniowych (torba, ołówek, notes) i 585
plakatów „Uwaga! Rośliny inwazyjne”. Projekt kończy się w sierpniu 2018 r.

4. Konkurs „Ekologiczny Wrocław” – w 2017 przeprowadzona była już III edycja tego konkursu
we współpracy z Kogeneracją SA., w którym udział wzięło 6 wrocławskich gimnazjów (Gimna-
zja nr 2, 4, 15, 16, 21 i 29), współpracujących wcześniej z DKE w ramach projektów edukacyj-
nych. Konkurs był dwuetapowy: I etap szkolny polegał na przeprowadzeniu w szkole testu (test
opracowany został przez organizatorów) zawierającego 30 pytań z przyrody i ekologii. W każ-
dej ze szkół wybrano 4 osoby, które miały najlepsze wyniki w teście. Osoby te tworzyły szkolne
drużyny skierowane do udziału w II  etapie konkursu – międzyszkolnym, który odbył się 27
kwietnia 2017 r. w sali Uniwersytetu Ekonomicznego. II etap konkursu składał się z 5 części:
wiedza (w 3 rundach), redagowanie tekstu (bajka o tematyce ekologicznej), plastyczna (plakat
dot. działań przyjaznych dla środowiska), praktyczne (segregowanie odpadów) i koncepcyjna
(urządzenie służące czystości powietrza).  Najlepsza drużyna zdobyła puchar,  trzy pierwsze
drużyny otrzymały nagrody, pozostałe – drobne upominki, a wszyscy uczestnicy konkursu –
dyplomy. Swoim drużynom kibicowali koledzy ze szkoły, a w wolnym czasie kibice rozwiązywali
krzyżówki ekologiczne. Organizatorami konkursu ze strony DKE byli A. Mikłaszewski i K. Hala-
dyn, którzy wchodzili także w skład konkursowego jury.
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5. Projekt „Trzy żywioły” realizowany w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
składa się z trzech bloków tematycznych: pierwszy żywioł – zmiany klimatu, drugi żywioł – „ni-
ska emisja”, trzeci żywioł – gatunki inwazyjne. Na każdy temat przypada po dwa spotkania
edukacyjne, w czasie których przedstawiane są po 2 wykłady i przeprowadzane warsztaty –
zgodnie z tematem bloku. Projekt adresowany jest do młodzieży gimnazjalne a także uczniów
szkół podstawowych (w wersji nieco dostosowanej do ich percepcji). Koordynatorami projektu
są kol. K. Haladyn i kol. A. Mikłaszewski. 
W projekcie uczestniczy 11 wrocławskich szkół, z tego młodzież gimnazjalna z 9 szkół (łącznie
92 uczniów + opiekunowie) i  uczniowie klas piątych /szóstych z 2 szkół podstawowych (30
uczniów + opiekunowie). Spotkania edukacyjne odbywają się w 4 rejonach Wrocławia: Śród-
mieście, Południe, Gaj i Nadodrze (szkoły podstawowe).
W 2017 r. przeprowadzono po trzy spotkania edukacyjne dla wszystkich rejonów, z tego dwa
dotyczące pierwszego żywiołu, czyli zmian klimatu, oraz jedno spotkanie z drugiego bloku dot.
„niskiej emisji”. W realizacji tej części projektu brali udział kol. kol. K. Haladyn, A. Mikłaszewski
i H. Wojciechowski.
Uczniowie  szkół  podstawowych w ramach tego projektu  zostali  zaproszeni  do Kogeneracji
S.A., na zwiedzenie zakładu (19.10.2017). Po zwiedzaniu obiektu uczniowie wzięli  udział w
konkursie wiedzy, odpowiadając na przygotowane pytania. Wszyscy otrzymali drobne upominki
i słowa pochwały. 
W ramach projektu wznowiono wydanie broszury pt. „Niska emisja” i jej wpływ na zdrowie w
nakładzie 500 egz. i rozprowadzono wśród uczniów oraz zaktualizowano i wydano broszurę pt.
„Odnawialne źródła energii w zasięgu ręki”, przeznaczoną do rozprowadzenia wśród uczestni-
ków projektu w 2018 r.
Koszt ogólny wyceniono na 38 230 zł, dotacja z WFOŚiGW na projekt wynosi 29 200 zł.

VI. Pozostała działalność edukacyjna i popularyzatorska

Członkowie DKE aktywnie uczestniczyli w edukacji dorosłych i młodzieży wygłaszając referaty i
wykłady:

 Wykład kol. A. Mikłaszewskiego - „Energetyka w Polsce – mix energetyczny w polskich re-
aliach”, II edycja seminarium nt. OZE - dzień czystego powietrza, w dniach 26-27 stycznia 
2017 r., Dolnośląska Szkoła Wyższa.

 Wykład kol. A. Mikłaszewski – „Porozumienie paryskie” dla studentów V roku Klimatologii
Uniwersytetu Wr., w dniu 23.03.2017 r,. Instytut Meteorologii UWr. 

 Wykład wprowadzający kol. H. Wojciechowski nt. „Kogeneracja – stan aktualny i szanse
rozwoju” na Targach InEnerg OZE+ Efektywność Energetyczna, Stadion Miejski we Wro-
cławiu, w dniach 11-12. 04. 2017 r.

 Wykład kol. A. Mikłaszewski nt. „Problemy energetyczne Polski” w Centrum Seniora Dol-
nośląskiego Obywatelskiego – dla Uniwersytetu III Wieku, w dniu 04.09.2017 r. 

 Referat kol. A. Mikłaszewski nt. „Emisje i miks energetyczny w polskich realiach w świetle
postanowień Porozumienia Paryskiego”. II konferencja naukowa nt. „Jakość powietrza a
zdrowie”, Centrum Zajezdnia, 12-14.06.2017 r.

 Wykład kol. H. Wojciechowskiego – pt. „Ogrzewanie i klimatyzacja pomieszczeń lodem” na
Dolnośląskim Festiwalu Nauki w Bystrzycy Kłodzkiej, w dniu 5.10.2017 r. 
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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”;

2. kol. Bogusław Wojtyszyn - Rada Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych;

3. kol. Anna Musialik-Piotrowska - 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 Wrocławia; 

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:

Udział w sporze mieszkańców miejscowości Wińsko z inwestorem budowy elektrowni na bio-
masę w pobliżu Wińska. Spotkanie mieszkańców z inwestorem (kwiecień 2017 r.) w którym
udział wzięli kol. A. Mikłaszewski, kol. H. Wojciechowski i kol. W. Brząkała odbyło się w Wiń-
sku. Efektem tego spotkania jest wykazanie braku potrzeby budowy tej inwestycji co jest zgod-
ne z wolą mieszkańców Wińska. 

Zespół – kol. K. Haladyn, kol. A. Mikłaszewski i kol. H. Wojciechowski przygotowali uwagi i
stanowisko  DKE  (wrzesień  2017  r.),  dotyczące  projektów  (Sejmiku  Woj.  Dolnośląskiego)
uchwał  „antysmogowych”  (uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  ograniczeń  w  zakresie
eksploatacji instalacji) dla uzdrowisk i m. Wrocławia.

Do  DKE  zwróciło  się  Stowarzyszenie  „Wysoka”  z  prośbą  o  wsparcie  w  sprawie
przeprowadzenia  południowo-wschodniej  obwodnicy  Wrocławia  przez  środek  miejscowości
Wysoka.  W  tej  sprawie  pomocy  udzielał  kol.  A.  Mikłaszewski,  podejmując  rozmowy  z
Marszałkiem Dolnośląskim i RDOŚ-iem.

VIII. Udział w konferencjach, seminariach, spotkaniach:

II edycja seminarium  nt. „OZE - dzień czystego powietrza”, w dniach 26-27.01.2017 r. w Dolnoślą-
skiej Szkole Wyższej (Wrocław, ul. Wagonowa). Moderatorem pierwszego dnia obrad był kol. A. Mi-
kłaszewski. Ponadto uczestniczyły kol. K. Haladyn i kol. B. Teisseyre. 

Spotkanie „Pracownia Miast – Dolny Śląsk bez smogu” w dniu 16.02.2017r. Centrum Kongresowe
Polit.Wr. Uczestniczyli kol. B. Teisseyre, kol. A. Mkłaszewski, kol. H. Wojciechowski. 

Seminarium na temat stanu i perspektywy ochrony powietrza w Polsce. AGENDA, 9-10.03.2017 r.
hotel Kampanile, Wrocław. Uczestniczyli kol. A. Mikłaszewski, kol. K. Haladyn.

Zebranie strategiczne Koalicji  Klimatycznej  w Warszawie,  w dniach 30-31.03.2017.Uczestniczyli
kol. K. Haladyn i kol. A .Mikłaszewski.

Seminarium wewnątrzzakładowe Katedry Elektroenergetyki Polit.  Wr. nt. Różne aspekty rozwoju
elektromobilności, w dniu 3.04.2017 r. Uczestniczyli kol. A. Mikłaszewski i kol. H. Wojciechowski.

Współudział w Targach InEnerg (VIII Dolnośląskie Forum Energii Odnawialnej) pt. OZE+ Efektyw-
ność Energetyczna, przez zamieszczenie wiadomości o tych Targach na stronie internetowej Klu-

5



bu. Stadion Miejski we Wrocławiu w dniach 11-12.04.2017 r. Uczestniczyli – kol. K. Haladyn, kol. A.
Mikłaszewski, kol. H. Wojciechowski.

II konferencja naukowa nt.„Jakość powietrza a zdrowie”. Organizatorzy LIFE-APIS/PL- Uniwersytet
Wrocławski,  Uniw.  Medyczny,  Politechnika  Wrocławska.  Centrum  Zajezdnia,  12-14.06.2017  r.
Współprzewodniczący A. Mikłaszewski.  Uczestniczyli;  kol.  K. Haladyn, kol.  B.  Teisseyre,  kol.  A.
Mikłaszewski, kol. H. Wojciechowski.

Konferencja „Środowisko regionu śląskiego oczami przyrodników”, 22-23.IV.2017, Instytut Biologii
Środowiskowej  Uniwersytetu  Wrocławskiego.  Kol.  Michał  Śliwiński  wygłosił  referat  pt.:
„Charakterystyka  fitocenoz  leśnych  z  dominacją  robinii  akacjowej  Robinia  pseudoacacia  L.  na
Dolnym Śląsku”. Referat zdobył uznanie jury, które przyznało mu wyróżnienie.

W ramach projektu CLIMCITES realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie (na
zlecenie Min. Środowiska) dotyczące przystosowania miast do zmian klimatycznych, szkolenie we
Wrocławiu w dniach 28-29 czerwca, 5-6 września oraz 19-20 września 2017 r. W szkoleniu uczest-
niczyli kol. K. Haladyn i kol. A. Mikłaszewski.  

Seminarium nt. Kierunki zrównoważonego rozwoju energetyki w Polsce – organizowane przez Wy-
dział Elektryczny Polit. Wrocławskiej (19.06.2017). Uczestniczyli - kol. K. Haladyn, kol. A. Mikła-
szewski i kol. H. Wojciechowski. 

Kol. A. Mikłaszewski i kol. H. Wojciechowski uczestniczyli  w seminarium na temat adaptacji miast
do zmian klimatu (projekt IOŚ „ClimCites”), które odbyły się w dniu 6 listopada 2017 r. w  hotelu
Plaza we Wrocławiu. 

Debata nt.  Porozmawiajmy o czystym powietrzu – Zmiany klimatu i  ich wpływ na środowisko i
świadomość  ekologiczną  społeczeństwa,  odbyła  się  w  Oratorium  Marianum  (Uniwersytet
Wrocławski) w dniu 14.11.2017 r. Zorganizowana została przez Uniwersytet Przyrodniczy i WPiOŚ,
z udziałem młodzieży licealnej z Wrocławia. Uczestniczyli kol. B. Teisseyre, kol. A. Mikłaszewski

Konferencja nt.„Czyste powietrze dobrem każdego człowieka”,  w dniu 22.11.2017r.,  organizator
Ekonatura w sali Uniwersytetu Przyrodniczego. Uczestniczyły kol. K. Haladyn, kol. B. Teisseyre,
kol. A. Mikłaszewski.

IX. Publikacje – w 2017 r. wydane zostały:

1. 6 numerów biuletynu ekologicznego „Zielona Planeta” w nakładzie 1500 egz. każdy.
2. Broszura pt. „Niska emisja” i jej wpływ na zdrowie” w nakładzie 500 egz. (wiosna 2017 r.)

oraz jej dodruk w listopadzie 2017 r. w nakładzie 500 egz. 

X. Inne 

1. Klubowe spotkanie świąteczne „Opłatek” zorganizowane zostało w dniu 14 stycznia 2017 r. 

2. Majówka DKE 2017 r. w Górach Wałbrzyskich i Kamiennych  (3-4 czerwca 2017 r.)

             Sekretarz DKE                                                                      Prezes Zarządu DKE 

          dr Barbara Teisseyre                                                         dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
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