
Spotkanie odbędzie się
w sobotę 9 grudnia 2017 r. o godz. 11.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
WWssttęępp wwoollnnyy

Program konferencji:

Otwarcie dr inż. Mariusz Zarychta, prezes PKE Okręg

ŚrodkowoWschodni.

1. Jakość powietrza i jego wpływ na zdrowie – kilka faktów

i kilka mitów, prof. dr hab. Marzenna Dudzińska, pro

rektor ds. nauki Politechniki Lubelskiej.

2. Stan jakości powietrza Lublina i miast Województwa Lubelskiego,

dr inż. Arkadiusz Iwaniuk, zastępcaca Wojewódzkiego Lu

belskiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie.

3. Działalność Miasta Lublin na rzecz ograniczeń niskiej emisji,

Marta SmalChudzik, dyrektor Wydziału Ochrony Środo

wiska Urzędu Miasta Lublin.

4. Dyskusja.

Polski Klub Ekologiczny
Okręg ŚrodkowoWschodni
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Polski Klub Ekologiczny

Powstał w 1980 r.
w Krakowie w czasie pierw
szego zrywu Solidarności
jako niezależna organiza
cja ekologiczna stawiająca

sobie za cel wdrażanie idei ekorozwo
ju. Był pierwszą organizacją w bloku
państw socjalistycznych pozarządową
otwarcie sprzeciwiającą się traktowaniu
środowiska jako dobra niczyjego, stano
wiącego wartość drugorzędną w stosun
ku do gospodarki kraju. W następnych
latach PKE rozwijał się w drodze powsta
wania okręgów i kół. PKE uczestniczy
w międzynarodowym ruchu ekologicz
nym – jest członkiem kilku organizacji
zagranicznych.

Polski Klub Ekologiczny
Okręg ŚrodkowoWschodni
Początki działalności sięgają 1981 r.

Jest on organizacją pozarządową pożyt
ku publicznego. Posiada osobowość praw
ną. Jest zarejestrowany pod numerem KRS
0000153780. Gromadzi w swoich szere
gach naukowców, praktyków ze środo
wisk inżynieryjnych i humanistycznych
oraz młodzież. Uczestniczą oni w pracach
zespołów problemowych Klubu: ochro
ny przyrody, gospodarki wodnej, gospo
darki odpadami, energii odnawialnej,
rolnictwa ekologicznego, edukacji eko
logicznej i ekoturystyki. Wspieramy wszel
kie działania w regionie, służące przy
wracaniu równowagi ekologicznej w śro
dowisku przyrodniczym, czystości biosfery,
ochronie krajobrazu naturalnego i kul
turowego. Klub podejmuje interwencje
na rzecz przestrzegania prawa w zakre
sie kształtowania, ochrony i restytucji
środowiska i zdrowia ludzi. Poprzez swo
ich ekspertów wspiera inicjatywy lokal
ne mieszkańców na rzecz ochrony śro
dowiska. Wpływa na podniesienie świa
domości ekologicznej społeczeństwa
poprzez organizacje spotkań, warszta

tów, seminariów, konferencji i publika
cje z zakresu ochrony środowiska.

W realizacji celów programowych
Polski Klub Ekologiczny Okręg Środko
woWschodni współpracuje ze środowi
skami naukowymi wyższych uczelni Lu
blina, Instytutem Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa PIB w Puławach, insty
tucjami państwowymi i samorządowy
mi, organizacjami pozarządowymi i szko
łami. W ramach realizacji naszych celów
współdziała z władzami państwowymi
i samorządowymi. Uczestniczy w konsul
tacjach, opiniowaniu inwestycji i doku
mentów programowych dotyczących stra
tegii ochrony środowiska w regionie.

Celem naszych działań jest:
 uznanie ekorozwoju, jako podstawy po
lityki społecznogospodarczej państwa
 poprawa stanu środowiska przyrodni
czego Polski
 ochrona krajobrazu naturalnego i dzie
dzictwa kulturowego
 kształtowanie w społeczeństwie świa
domości, że jakość życia zależy od racjo
nalnego gospodarowania zasobami na
turalnymi i zachowania równowagi mię
dzy środowiskiem a rozwojem cywilizacji
 powszechna edukacja ekologiczna

Polski Klub Ekologiczny
Okręg ŚrodkowoWschodni
ul. Turystyczna 44, 20207 Lublin
tel. 506693379, email: pkelu
blin@wp.pl
Prezes:
dr inż. Mariusz Zarychta

Polski Klub Ekologiczny Okręg Środko
woWschodni jest organizacją pożytku
publicznego, w związku z powyższym
zwracamy się z uprzejmą prośbą o prze
kazanie 1% podatku na naszą działalność
programową. KRS 0000153780

Polski Klub Ekologiczny
Okręg ŚrodkowoWschodni

zzaapprraasszzaajjąą nnaa kkoonnffeerreennccjjęę nnaa tteemmaatt

PPrroobblleemmyy śśrrooddoowwiisskkoowwee
zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń

ii iicchh wwppłłyyww nnaa zzddrroowwiiee




