
 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO – KOŁA W TYCHACH ZA 

2018 ROK 

 2018 r. Zaczęliśmy świetną współpracę z  Biurem Rachunkowym Rafała Płaszczycy. Jest to niezbędne przy 

zwiększających się wymaganiach księgowych oraz w kierunku rozwoju profesjonalizacji organizacji 

pozarządowych. Ostatnio przez kilka lat prowadziła wszelkie rozliczenia Ela Kukuczka na podstawie 

programu Lefthand , a poprzednio profesjonalna księgowa, nieodżałowana Lonia Dąbrowska. 

 

  Realizacja mini-grantu z Gminy Miasta Tychy na temat: „Niska emisja – wielki problem” (Wilkowyje  

i Mąkołowiec).Współpraca z Radą Osiedlową. Warsztaty z dziećmi i młodzieżą. Ankiety na tematy  w/w. 

 

 Realizacja mini-grantu z Gminy Miasta Tychy na temat kotów: „Dokarmianie kotów wolno żyjących w 

okresie zimowym 2018 r. oraz sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących z terenu miasta 

Tychy” Realizacją  działań dotyczących kotów profesjonalnie zajmowały się Anna Świerpel  

i Agnieszka Mrówczyńska. Szczegóły : 1. Zakupiono karmę suchą w ilości 424 kg oraz karmę 

mokrą - w ilości 876 puszek i rozdano karmę karmicielom/opiekunom kotów wolno żyjących.  

Wysterylizowano i wykastrowano: 22 kotki wolno-żyjące z t oraz 17 kocurów wolno-żyjących  

z terenu miasta Tychy  (umowa z firmą weterynaryjną). Zakupiono klatki "żywołapki" -  dwie szt. 

 

  Zrealizowano dwa „Eko-Kiermasze dla Zdrowia : wiosenny  XV oraz jesienny XVI  , pogłębiając tematykę 

podstawową : Zdrowy Styl Życia – Profilaktyka. Dodatkowo zorganizowana była Wystawa o niskiej emisji  

i smogu( zagrożenia i  przeciwdziałania) 4 plansze oraz prelekcja o odżywianiu ograniczające szkodliwy 

wpływ niskiej emisji i smogu  dofinansowane z Gminy Miasta Tychy. Wystawa  wraz z ulotkami jest nadal 

w naszym posiadaniu. Wskazana jest jej dalsza prezentacja. 

 

 Zrealizowano  15 maja  VIII Rajd Niezapominajki, niestety z powodu deszczu w ograniczonym zakresie , tak 

samo IX Rajdu Niezapominajki w 2019 r. Zdecydowaliśmy, że w następnych latach  nie będziemy uparcie 

trzymać się daty 15 maja ( bo często jest wtedy deszcz), a organizowany będzie rajd  w najbliższą sobotę. 

 

  Realizacja zadania – projektu dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski- Katowice – Wydział Edukacji  

i Nauki pod tytułem: „NISKA EMISJA – WIELKI PR0BLEM (ochrona powietrza pilnym 

wyzwaniem i wspólną naszą troską)” na terenie miasta Tychy oraz okolicznych gmin jak również w 

gminach południowej części województwa śląskiego. Intensywnie działał Jurek Sadowski oraz także 

Basia Bałajewicz i Sebastian Bałajewicz   , jak również pomagała Ewa Dziekooska. 

Głównym celem realizacji w/w zadania było zwiększenie poziomu wiedzy o przyczynach  

i skutkach środowiskowych oraz zdrowotnych spowodowanych przez niską emisje i smog. 

Natomiast celami szczegółowymi było:  przekazanie wiedzy na temat zapobiegania niskiej emisji, 

dostarczanie informacji na temat ochrony zdrowia przed smogiem, uwrażliwienie na kwestie 

środowiskowe. Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 17 warsztatów dla dzieci, 



przeprowadziliśmy 10 seminariów dla dorosłych, zrealizowaliśmy wystawę na w/w temat . Efektem 

rzeczowym są zdjęcia, tablice, plansze wystawowe o niskiej emisji i smogu  oraz też wystawa 

pokonkursowa rysunków dzieci  na kilku planszach i inne. 

 

W ramach w/w zadania zorganizowany był przez Kazika Okońskiego  rajd rowerowy 

antysmogowy,  podczas którego w terenie Jurek Sadowski informował o zagrożeniach niskiej 

emisji i smogu. Łącznie przeszkoliliśmy 943 osoby– listy obecności, poświadczenia, zdjęcia  

z wszystkich tych działań. Zorganizowaliśmy dwa konkursy z nagrodami dla dzieci – prace dzieci 

piękne rysunki przedstawiliśmy na planszach też jako wystawę. Utworzyliśmy stoisko promujące 

proekologiczne zachowania. Opracowaliśmy i wydaliśmy około 5000 szt. ulotek. Utworzyliśmy 

podstronę  www dotyczącą zadania i promowaliśmy też działania na Fb . Są to trwałe rezultaty. 

 

 Jesienią zaczynamy  organizować (Gabi Wanat) co miesiąc spotkania eko-tematyczne przy ciasteczku  

i kawie zawsze z prelekcją i dyskusją wykorzystując darmową salę  w budynku tzw Balbina, należącym do 

Urzędu Miasta Tychy. Dotychczasowa tematyka  to: zdrowe antysmogowe odżywianie - informacje  

o warzywach. W planie mamy o życiu pszczół i sposobach powstawania miodu.   Następnie planujemy: bądź 

bezpieczny na drodze z punktu widzenia rowerzysty i pieszego.   Działania te przeprowadzamy jako 

wolontariat.  Starać się będziemy o dofinansowanie   tych ekospotkań , aby  była możliwość zapraszania  

ekspertów  z zewnątrz. 

 

  

 
Polski Klub Ekologiczny-Koło w Tychach realizuje niezbędne i przydatne inicjatywy obywatelskie, 

inspirujące do działań na rzecz trwałego zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. Wiele działań 

jest realizowana społecznie przy minimalnych nakładach finansowych dzięki społecznemu podejściu 

Członków i Wolontariuszy. 

Organizowane od wielu lat przez Członków Koła działania na temat strategii ekorozwoju w gminie, 

odpowiadają  potrzebom mieszkańców. Inicjatywy te dotyczą problemów: ograniczania powstawania 

odpadów i ich segregacji, podkreślania ważności transportu publicznego, zachowania różnorodności 

biologicznej, uświadamiania ekologicznej wartości roweru jako środka transportu, dbałość o drzewa w 

mieście, dbałość o zdrowy styl życia oraz prawidłowe odżywianie się. Działania te są w celu ochrony 

powietrza, przyrody oraz jakości życia i zdrowia   mieszkańców. To ogromny walor tych prac, które były i są 

kierowane do różnych grup ludności. Spotkania z mieszkańcami są też na tematy związane z konsultacjami 

społecznymi w celu aktywizacji obywatelskiej i oddziaływania pozytywnego na środowisko. Podczas 

spotkań przekazywano uczestnikom znaczenie odpowiedzialności jaką ponoszą wobec ochrony środowiska. 

Charakter wielu działań jest pilotażowy i innowacyjny przekazywany innym miastom i gminom, co poszerza  

zasięg oddziaływania naszego stowarzyszenia.  

 

Uważa się, że docenienie konsekwentnej i merytorycznej pracy Członków Koła zaangażowanych w/w 

realizacje wzmocni naszą organizację i przyczyni się do kontynuacji działań na rzecz zrównoważonego 

rozwoju  oraz dla dobra wspólnego społeczeństwa i przyrody. 

 

Członkowie Koła mogą być dumni ze swoich osiągnięć, a także znaczącego wkładu w działania zmierzające 

do poprawy stanu środowiska oraz edukacji społeczeństwa kształtującego postawy proekologiczne.   

 

 

Opracowała prezes Ewa Dziekońska 

 

 


