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Początki działalności sięgają 1981 r.

Jest on organizacją pozarządową pożytku
publicznego. Posiada osobowość prawną.
Jest zarejestrowany pod numerem KRS
0000153780. Gromadzi w swoich szeregach
naukowców, praktyków ze środowisk inży
nieryjnych i humanistycznych oraz młodzież.
Uczestniczą oni w pracach zespołów proble
mowych Klubu: ochrony przyrody, gospo
darki wodnej, gospodarki odpadami, ener
gii odnawialnej, rolnictwa ekologicznego,
edukacji ekologicznej i ekoturystyki. Wspie
ramy wszelkie działania w regionie, służące
przywracaniu równowagi ekologicznej w śro
dowisku przyrodniczym, czystości biosfery,
ochronie krajobrazu naturalnego i kulturo
wego. Klub podejmuje interwencje na rzecz
przestrzegania prawa w zakresie kształto
wania, ochrony i restytucji środowiska i zdro
wia ludzi. Poprzez swoich ekspertów wspie
ra inicjatywy lokalne mieszkańców na rzecz
ochrony środowiska. Wpływa na podniesie
nie świadomości ekologicznej społeczeństwa
poprzez organizacje spotkań, warsztatów,
seminariów, konferencji i publikacje z za
kresu ochrony środowiska.

W realizacji celów programowych Pol
ski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo
Wschodni współpracuje ze środowiskami
naukowymi wyższych uczelni Lublina, In
stytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznaw
stwa PIB w Puławach, instytucjami pań
stwowymi i samorządowymi, organizacja
mi pozarządowymi i szkołami. W ramach
realizacji naszych celów współdziała z wła
dzami państwowymi i samorządowymi.
Uczestniczy w konsultacjach, opiniowaniu
inwestycji i dokumentów programowych
dotyczących strategii ochrony środowiska
w regionie.

Celem naszych działań jest:
 uznanie ekorozwoju, jako podstawy poli
tyki społecznogospodarczej państwa
 poprawa stanu środowiska przyrodnicze
go Polski
 ochrona krajobrazu naturalnego i dzie
dzictwa kulturowego
 kształtowanie w społeczeństwie świado
mości, że jakość życia zależy od racjonal
nego gospodarowania zasobami natural
nymi i zachowania równowagi między śro
dowiskiem a rozwojem cywilizacji
 powszechna edukacja ekologiczna

Polski Klub Ekologiczny
Okręg ŚrodkowoWschodni
ul. Turystyczna 44, 20207 Lublin
tel. 506693379,
email: pkelublin@wp.pl
Prezes: dr Zbigniew Borkowski

Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo
Wschodni jest organizacją pożytku publicz
nego, w związku z powyższym zwracamy
się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% po
datku na naszą działalność programową.
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Anna FicLazor –
od 1987 r. konserwa
tor dzieł sztuki, ku
stosz, zawodowo
związana z Muzeum
Zamoyskich w Ko
złówce, gdzie obecnie
sprawuje funkcję dy
rektora. Angażuje się
w działalność zwią
zaną z ochroną dóbr kultury. Jest człon
kiem Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamię
ci Narodowej przy MKiDN oraz człon
kiem rad kilku muzeów. Zajmuje się też
projektowaniem graficznym, aranżacją
wystaw, uprawia rysunek i malarstwo,
fotografię. Wykonuje projekty nasadzeń
kwiatowych w zabytkowym założeniu
pałacowoparkowym: rozariów, parte
rów przy elewacji wschodniej i połu
dniowej pałacu, nasadzeń roślin jedno
rocznych i bylinowych.

Spotkanie z Anną FicLazor

Kształtowanie krajobrazu
założenia pałacowoparkowego

w Kozłówce



Spotkanie odbędzie się
we wtorek 8 października 2019 r. o godz. 18.00

w Domu Kultury LSM w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29,
www.domkulturylsm.pl
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Spotkanie z Anną FicLazor

Kształtowanie krajobrazu
założenia pałacowoparkowego

w Kozłówce
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Kozłowiecki zespół pałaco
woparkowy wpisany jest w rol
niczy krajobraz kulturowy. Pa
łac, otoczony polami uprawny
mi i łąkami, góruje nad
nieograniczoną wolną przestrze
nią, stanowiąc od ponad 200 lat
dominantę krajobrazową. Mi
mo iż przemianom ulegały czę
ści elementów ogrodowych, ogól
ne założenie zachowało się do
dnia dzisiejszego i posiada wy
jątkowe wartości kulturowe
i przyrodnicze. W roku 2007 ze

spół pałacowoparkowy rozpo
rządzeniem Prezydenta Rzeczy
pospolitej Polskiej uznany zo
stał za Pomnik Historii,
a doskonały stan zespołu oraz
dbałość o budynki i ogród zo
stały docenione i uhonorowane
licznymi nagrodami. Park, obej
mujący obszar 19,6 ha, wyma
ga licznych zabiegów pielęgna
cyjnych przez cały rok, prowa
dzonych w porozumieniu
z Wojewódzkim Konserwato
rem Zabytków oraz specjalistami.

Polski Klub Ekologiczny
Powstał w 1980 r. w Krakowie w czasie pierwszego zrywu „Solidar

ności” jako niezależna organizacja ekologiczna stawiająca sobie za cel
wdrażanie idei ekorozwoju. Był pierwszą pozarządową organizacją
w bloku państw socjalistycznych otwarcie sprzeciwiającą się traktowaniu
środowiska jako dobra niczyjego, stanowiącego wartość drugorzędną w sto
sunku do gospodarki kraju. W następnych latach PKE rozwijał się w dro
dze powstawania okręgów i kół. PKE uczestniczy w międzynarodowym
ruchu ekologicznym – jest członkiem kilku organizacji zagranicznych.




