
Lp. Nazwa Inicjatywy Opis działań Adres Link fb www

21 Alarm dla drzew Inicjatywa działająca na rzecz zieleni. Tychy

https://www.facebook.com/alarmdladrzew.Tych

y

113

Bielany Warszawa. Wszyscy 

dbajmy o drzewa i parki Społeczność ukazująca piękno i wartości drzew.

Warszawa, ul. Żeromskiego 1, 

01-887 Warszawa

https://www.facebook.com/Bielany.Warszawa.

Wszyscy.dbajmy.o.drzewa.i.parki

6 Bieleszczanie dla Drzewa

Bielszczanie dla Drzew to lokalna społeczność, świadoma roli 

zielonej infrastruktury (drzew i terenów zielonych) w mieście, 

promująca samosiejki oraz zgłaszanie drzew do objęcia ochroną 

pomnikową. Bielsko-Biała

https://www.facebook.com/bielszczaniedladrze

w

23 Chrońmy drzewa

Portal do zamieszczania informacji i zdjęć dokumentujących 

dewastacje drzew ale też i drzew wartych ochrony, informacje o 

planowanych akcjach w obronie drzew, ciekawych informacji nt 

drzew. Kraków

https://www.facebook.com/groups/1229553211

37854 www.chronmydrzewa.pl 

13

Czechowiczanie dla 

Przyrody

Grupa powstała, aby zrzeszyć miłośników przyrody, którym nie jest 

obojętne to w jakim środowisku żyją i wyrażają chęć działania na 

rzecz szeroko pojętej przyrody, w tym również walczyć o ochronę 

drzew. Czechowice-Dziedzice

https://www.facebook.com/groups/Czechowicza

nieDlaPrzyrody/about

60 Drzewa i Krzewy Szczecina Koncepcja zaprezentowania na mapie drzew i krzewów Szczecina. Szczecin

https://www.facebook.com/Drzewa.i.krzewy.Szc

zecina http://drzewaszczecina.pl/

48 Drzewa Kolobrzegu

Społeczność promująca dobre praktyki w temacie zieleni, walcząca 

z nieuzasadnionymi wycinkami drzew. Kołobrzeg

https://www.facebook.com/Drzewa-Kolobrzegu-

105863220957293

25 Drzewa Opola

Grupa dla miłośników drzew rosnących w stolicy województwa 

opolskiego - grupowicze dzielą się zdjęciami tych pięknych roślin, 

zgłaszają lokalne problemy i wymieniają się wiedzą.

Opole, Domańskiego 69h/6 45-

819

https://www.facebook.com/groups/3464318767

78845

70 Drzewa są piękne Społeczność ukazująca piękno i wartości drzew. Warszawa https://www.facebook.com/drzewa.sa.piekne

37 Drzewa w Łodzi

Zaprezentowanie łódzkich drzew, zapobieganie nieuzasadnionym 

wycinkom, organizowanie spacerów dendrologicznych oraz 

zaangażowanie w sadzenie sadu tradycyjnych odmian drzew 

owocowych. Autorzy projektów w ramach zielonego budżetu 

obywatelskiego. Łódź https://www.facebook.com/drzewanakarskiego

95

Drzewa w Mieście dla 

Klimatu

Oddolna inicjatywa mieszkańców Gdańska, która chce dołożyć 

swoją cegiełkę do walki z zmianami klimatycznymi oraz polepszyć 

jakość życia w mieście. Aktywnie sadzą drzewa: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1SGNyXY2mNun

Lq_lokOTxQ80d33Ayo7Cp&usp=sharing Gdańsk https://www.facebook.com/drzewawmiescie

36 Drzewa w Żywcu

Miłośnicy drzew troszczą się o drzewa w Żywcu. Próbują 

odpowiedzieć na proste pytania: ile jest drzew w ich mieście? Jakie 

gatunki? Gdzie rosną? Wiedzą, ze masowa wycinka to odroczone 

samobójstwo społeczności. Dlatego: liczą, fotografują, mierzą i 

opisują lokalizację swoich drzew. Działają  razem na rzecz 

środowiska. Żywiec

https://www.facebook.com/DrzewawZywcu/?ref

=page_internal

111 Drzewa żyją Wilanów Społeczność ukazująca piękno i wartości drzew. Warszawa-Wilanów

https://www.facebook.com/groups/2859483122

43361

Poniższe 120 inicjatyw działającycj na rzecz drzew w Polsce zidentyfikowano i umieszczono na mapie http://drzewa.org.pl/przyjaciele-drzew/.

Działanie zrealizowane zostało w ramach przedsięwzięcia „Sieć strażników drzew” i finansowane w ramach Funduszu Obywatelskiego Wujca 

zarządzanego przez Fundację dla Polski.  



91 Drzewogłos - TreeVoice

Wszystko o drzewach i dla drzew z wielką miłością, pasją a przede 

wszystkim szacunkiem. Końskowola

https://www.facebook.com/drzewoglos/?ref=pa

ge_internal

27 Ekolodzy Kochający Opole

Portal poruszający problemy przyrodnicze miasta, angażuje się w 

sprawy poswięcone drzewom. Opole

https://www.facebook.com/Ekolodzy.Kochajacy.

Opole/?ref=page_internal

66 FOTA4Climate

Inicjatywa społeczna FOTA4Climate proponuje, aby wprowadzić na 

terenie kraju moratorium na wycinanie i niszczenie drzew na 

terenach zurbanizowanych. Powołanie szerokiego frontu 

społecznego organizacji przyrodniczych, ekologicznych i 

klimatycznych, a także wszystkich obywateli RP na rzecz 

zatrzymania tych katastrofalnych procesów i pilnej zmiany prawa.

Sochaczew, ul. Topolowa 8/12

96-500 https://www.facebook.com/fota4climate http://fota4climate.org/

68 Fundacja Aquila

Fundacja Aquila jest organizacją pozarządową działającą na rzecz 

ochrony środowiska - zwłaszcza dzikiej przyrody. Organizator 

szkoleń z rozpoznawania gatunków drzew.

Chrząstawa Wielka, ul. 

Oliwkowa 22, 55-003

https://www.facebook.com/Fundacja-Aquila-

1468500450114432 http://www.fundacjaaquila.pl/

40 Fundacja Będzie Dziko

Zajmuje się ona ochroną drzew, które są ważnym elementem 

miejskiego krajobrazu. 

 Rzeszów, ul. Klonowa 26/26 35-

205 http://bedziedziko.rzeszow.pl/

116 Fundacja Dzika Polska

Pogotowie dla drzew to działanie realizowane z Gazetą Wyborczą, 

która dochód ze sprzedaży przekaże Fundacji Dzika Polska. 

Przedstawiciele fundacji razem ze swoimi ekspertami w całym 

kraju będą za te pieniądze stawać w obronie drzew w miastach, 

bronić przydrożnych alei i lasów, którym grozi wycinka.

Teremiski 12

17-230 Białowieża

https://www.facebook.com/fundacjadzikapolska

/?ref=page_internal http://dzikapolska.org/

119

Fundacja Ekologiczna 

„Zielona Akcja”

Główną ideą jest podniesienie wiedzy środowisk wiejskich i 

zmobilizowanie do praktycznych działań na rzecz zadrzewień 

śródpolnych.

Fundacja Ekologiczna „Zielona 

Akcja” ul. Orła Białego 2,

59-220 Legnica https://www.facebook.com/Zadrzewienia

http://www.pszczoly.zielonaakcja.pl/pl

/zadrzewienia.html

92 Fundacja EkoRozowju

Ważnym kierunkiem działań Fundacji EkoRozwoju jest wspieranie 

Przyjaciół drzew, czyli społeczników, którzy o drzewa dbają i nimi 

się opiekują. Organizator Akademii Przyjaciół Drzew, corocznego 

Forum Przyjaciół Drzew. Wydawca wielu publikacji poświęconych 

drzewo, standardów, wytycznych, dobrych praktyk, które pomogą 

zarządcom drzew należycie o nie dbać. Od 2013 roku przy fundacji 

działa punkt interwencyjny, w ramach którego udzielane jest 

wsparcie merytoryczne i instytucjonalne osobom podejmującym 

interwencje w sprawie drzew.

Wrocław, ul. Św. Wincentego 

25 A, C, 50-252

https://www.facebook.com/Fundacja.EkoRozwoj

u http://fer.org.pl/

55 Fundacja Sendzimira

Inicjator projektów edukacyjnych, badawczych i praktycznych 

mających na celu rozwiązywanie złożonych problemów 

środowiskowych, gospodarczych i społecznych. We współpracy z 

Wrocławiem i Krakowem Fundacja przygotowała uniwersalne 

Standardy pielęgnacji i utrzymania zieleni w polskich miastach. 

ul. Mokotowska 46a lok.25, 00-

543 Warszawa https://www.facebook.com/FundacjaSendzimira https://sendzimir.org.pl/



26 Fundacja Wiedzieć więcej

Organizacja pozarządowa podejmująca działania w zakresie 

ochrony przyrody i środowiska. drzewom. Jednocześnie, od 2014 

roku, na terenie województwa opolskiego, prowadzi badania nad 

alejami, pomnikami przyrody i gatunkami parasolowymi 

związanymi ze starymi zadrzewieniami

Kędzierzyn-Koźle, ul. Kadetów 

9/3

47-200 

https://www.facebook.com/fundacjawiedziecwi

ecej/?ref=page_internal http://www.wiedziecwiecej.info/

12 Gdzie jest drzewo

Inicjatorzy współtworzenia mapy drzew zagrożonych wycinką, bądź 

miejsc z których zniknęły. Cel podjętego działania to jawność i 

obywatelska kontrola. Warszawa

https://www.facebook.com/gdzie.jest.drzewo.w

wa http://www.gdziejestdrzewo.pl/

96 Gniezno na Zielono Strona ukazują problemy dotyczące wycinek drzew. Gniezno

https://www.facebook.com/Gniezno-na-Zielono-

110670314442427/?ref=page_internal

29 Gogoliński Dąb "Karlik"

Profil poświęcony walce o ocalenie gogolińskiego dębu Karlika 

trwała od 2016 roku. Podjęto wysiłki np.  akcje społeczne, liczne 

próby podjęcia dialogu dotyczącego bezsensu wycinki oraz 

opracowanie sposobów zabezpieczenia drzewa przed usunięciem. Gogolin

https://www.facebook.com/Gogoli%C5%84ski-

D%C4%85b-Karlik-673365826200142

18

Inicjatywa Społeczna na 

Rzecz Prażmowskich Drzew

Gdy w gminie Prażmów przy drodze wojewódzkiej nr 722 podjęto 

decyzję o usunięciu niemal wszystkich drzew, powstała Inicjatywa 

Społeczna na Rzecz Prażmowskich Drzew, która zorganizowała 

internetową zbiórkę funduszy na pokrycie kosztów wykonania 

badań drzew pod kontem ich bezpieczeństwa przy drodze. 

Ostatecznie środki te pokrył samorząd województwa 

mazowieckiego. Pieniądze ze zbiórki będą natomiast 

najprawdopodobniej przeznaczone na dalsze prace pielęgnacyjne 

drzew, o których pozostawienie zabiegała inicjatywa. Prażmów

https://www.facebook.com/Inicjatywa-

Spo%C5%82eczna-na-Rzecz-

Pra%C5%BCmowskich-Drzew-109359977263320

94 Instytut Drzewa

Instytut Drzewa od 2015 prowadzi Kurs Certyfikowanego 

Inspektora Drzew, organizator Kongresu Diagnstyki Drzew.

Wrocław, ul. Św. Wincentego 

25 A, C, 50-252

https://www.facebook.com/InstytutDrzewa/?ref

=page_internal

https://instytut-

drzewa.pl/?fbclid=IwAR2IFiGHu-

SS_JpjWJfW-

jahYLzGVKYSlJF8J0eSTVZUisz3komIi5IJl

5M

56 Klub Gaja

Od 2003 roku stowarzyszenie realizuje program Święto Drzewa, w 

ramach którego zachęca do sadzenia drzew, opieki nad nimi oraz 

popularyzowania wiedzy na temat roli drzew, potrzeby ich 

sadzenia i ochrony zarówno w lasach jak i na terenach 

zurbanizowanych. Co roku, 10 października Klub Gaja inicjuje 

społeczne inicjatywy na rzecz sadzenia i ochrony drzew, które 

realizowane są w całym kraju od małych miejscowości po całe 

powiaty. 

Wilkowice, ul. Wyzwolenia 40

43-365 http://www.klubgaja.pl/

117 Klub Przyrodników

Klub działa na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem 

Polski zachodniej, siedziba mieści się w Świebodzinie. Dwa główne 

nurty działalności Klubu to ochrona przyrody i edukacja. Klub 

prowadzi inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze, opracowuje 

dokumentacje projektowe i plany ochrony rezerwatów, parków 

krajobrazowych, obszarów Natura 2000 i innych obszarów oraz 

różnego rodzaju ekspertyzy i opinie przyrodnicze.

Świebodzin, ul. 1 Maja 22

66–200 

https://www.facebook.com/klubprzyrodnikows

wiebodzin http://www.kp.org.pl/



30 Koalicja ZaZieleń Poznań

Koalicja ZaZieleń Poznań powstała się w 2018 roku w celu 

zachowania terenów zieleni i ochrony przyrody w Poznaniu. W 

Kwietniu 2020 r. członkowie Koalicji utworzyli stowarzyszenie o tej 

samej nazwie.

Główne zadania Koalicji ZaZieleń Poznań (KZZP) to prowadzenie 

działań strażniczych na rzecz zachowania terenów zieleni i ochrony 

przyrody w Poznaniu, edukacja przyrodnicza, ekologiczna, 

szerzenie wiedzy na temat zmian klimatu, a także prowadzenie 

kampanii informacyjnych ze wskazywaniem dobrych praktyk i 

rozwiązań sytuacji konfliktowych na styku mieszkańcy - ochrona 

przyrody - inwestycje. Istotnym dążeniem Stowarzyszenia jest 

doprowadzenie do objęcia ochroną terenów przyrodniczych w 

dokumentach planistycznych Poznania oraz wypracowywanie 

strategii i standardów dotyczących zagospodarowywania i 

pielęgnacji terenów zieleni, kładąc nacisk na rozwiązania 

zwiększające bioróżnorodność oraz retencję wód opadowych. Poznań https://www.facebook.com/zazielenpoznan

77 Lasy dla Krakowa

Cel strony - skłonić władze miasta Krakowa i radnych (oraz władze 

Powiatu Krakowskiego i Wielickiego) do opracowania powiatowych 

programów zwiększania lesistości - i do realizacji tych dokumentów 

w praktyce. Kraków https://www.facebook.com/LasyDlaKrakowa

52 Made in Świętokrzyskie

Artykuł na temat roli drzew w miastach oraz poza nimi. Informacja 

na temat Przyjaciół Drzew, którzy zrzeszają ludzi działających na 

rzecz drzew.

Kielce, ul. Kasztanowa 12/34

25-555

https://www.facebook.com/madeinswietokrzysk

ie

http://madeinswietokrzyskie.pl/niech-

sie-puszcza-zapuszcza/

109 Matki Polki na wyrębie

Ruch obywatelski i ekologiczny polskich mam. Rozpoczął się akcją 

społeczno artystyczna przeciwko LEX Szyszko i masowym 

wycinkom drzewa w 2017. W 2018 Matki Polki na Wyrębie 

zainicjowały ruch społeczny "Siosrty Rzeki" Kraków

https://www.facebook.com/Matki-Polki-na-

wyr%C4%99bie-269094240213803 http://www.matkipolkinawyrebie.pl/

8 Miasto Drzew Trójmiasto

Grupa osób połączonych pasją w rozwijaniu wiedzy na temat 

drzew, odkrywaniu ich historii i funkcji jąką pełnią w miejskim 

ekosystemie. Realizacja projektu, którego celem było odkrywanie i 

ochrona przyrody w Gdańsku. Zbieranie historii i wiadomości na 

temat starych drzew w mieście oraz poznawanie sieci połączeń i 

komunikacji międzygatunkowych. Gdańsk

https://www.facebook.com/groups/6938354511

62075

41

Nasze Drzewa - Forum 

Arboretum

Nasze Drzewa to strona o drzewach i dla drzew. Piszemy o 

dewastowaniu miejskiej przyrody i obrazujemy problemy związane 

z jej pielęgnacją. Bochnia

https://www.facebook.com/Nasze-Drzewa-

Forum-Arboretum-107676880724491

http://www.findglocal.com/PL/Bochni

a/107676880724491/Nasze-Drzewa---

Forum-Arboretum

34 Nasze Drzewa-Radomsko

 Platforma poświęcona radomszczańskim drzewom. Każdy może 

nadsyłać zdjęcia  (stare i nowe), podzielić się dendro-przyjaciółmi z 

przydomowych ogródków, sadów, parków miejskich. Radomosko

https://www.facebook.com/Nasze-drzewa-

Radomsko-

107339874055231/?ref=page_internal

9

Niebieska Wstążka dla 

Drzew

 Ogólnopolska akcja będąca wyrazem naszego sprzeciwu wobec 

wycinania i niszczenia drzew w miastach m.in. We Wrocławiu, 

Bielsku Białej polegająca na przypięciu do swojego ulubionego 

drzewa niebieskiej wstążki! Wrocław

https://www.facebook.com/niebieskawstazkadla

drzew/?ref=page_internal

97 Obóz dla Puszczy

Grupa osób działająca na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej, 

ostatniego naturalnego lasu Europy, która uruchomiła Obóz w 

Obronie Puszczy- przestrzeń dla osób chcących bezpośrednio 

zaangażować się w ochronę tego wyjątkowego miejsca przed 

dewastacją. Puszcza Białowieska https://www.facebook.com/dlapuszczy



57

Obywatelskie NIE dla 

wycinki drzew w parku A. 

Mickiewicza w Bełchatowie

Profil promujący dobre praktyki w temacie zieleni, walcząca z 

nieuzasadnionymi wycinkami drzew. Bełchatów

https://www.facebook.com/StopWycinceDrzew/

?ref=page_internal

59 Ocalmy drzewa w Lublinie

Organizatorzy Wirtualnego Marszu dla Drzew oraz twórcy petycji 

podpisanej przez ponad 2,6 tys. osób oraz 400 podpisów 

popierających zaproponowane rozwiązania ograniczające 

poszerzanie jezdni al. Racławickich i ul. Lipowej, kosztem drzew. Lublin https://www.facebook.com/ocalmydrzewa

54 Ochocianie Sąsiedzi

Mieszkańcy Ochoty, którzy działają na Szczęśliwicach, Rakowcu i 

Starej Ochocie. Są wśród nich ludzie starsi i młodsi, mający różne 

pasje i przekonania. Łączy ich to, że lubią swoją dzielnicę – jej 

piękną przyrodę, architekturę i wspaniałych mieszkańców. Warszawa https://www.facebook.com/ochocianie http://ochocianie.pl/

24

Opolskie Towarzystwo 

Przyrodnicze

Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze działa na rzecz ochrony drzew, 

dzikich zwierząt i ich siedlisk oraz utworzenia nowych form 

ochrony przyrody w naszym regionie, w tym rezerwatów. Działacze 

stowarzyszenia edukują dzieci i dorosłych, integrują miłośników 

natury z całego województwa i pokazują piękno lokalnej przyrody.

Opole, Domańskiego 69h/6 45-

819

https://www.facebook.com/OpolskieTowarzystw

oPrzyrodnicze http://www.otp.opole.pl/

87

Park Młodzieżowy w 

Świdnicy - STOP Wycince

Społeczność walcząca o zachowanie drzew m.in.w Parku 

Młodzieżowym. W oryginalny sposób zaprezentowanie 

mieszkańcm informacji na temat parku i funkcji drzew. Świdnica

https://www.facebook.com/StowazyszenieZadrz

ewieni

1 Piaskowy Smok

Fundacja zrealizowała projekt "Ratuj Drzewa", który polegał na 

zebraniu danych dotyczących wycinek i nasadzeń 

(kompensacyjnych) w powiatach województwa śląskiego. Zebrano 

również informacje dotyczące wycinek i nasadzeń 

przeprowadzanych przez Lasy Państwowe.

Katowice, Ul Reymonta 20A

40-098 Katowice

https://www.facebook.com/Piaskowy-Smok-

207050299366465 http://www.ratujdrzewa.pl/

73 Płock dla drzew

Celem grupy jest gromadzenie osób, którym nie jest obojętne to co 

dzieje się ze środowiskiem naturalnym w okolicach Płocka, w 

samym mieście i terenach podmiejskich. Płock

https://www.facebook.com/groups/6027053805

84239

15 Polska bez drzew Kronika polskiej wojny z drzewami. Warszawa https://www.facebook.com/polskabezdrzew

50

Polski Klub Ekologiczny Koło 

"Podlasie" w Siedlcach 

Polski Klub Ekologiczny Koło "Podlasie" w Siedlcach to organizacja 

skupiająca miłośników przyrody, osoby które chcą, aby piękne 

siedleckie drzewa i ich historie ocalały w pamięci. Organizują akcje 

z drzewami w tle takie jak - coroczne Siedleckie Dni Drzewa, 

nadawanie imion cennym drzewom, terenowe warsztaty 

botaniczne i przyrodnicze gry terenowe "Zielone Siedlce" Wydali 

folder o Parku Stencla - Starym Parku w Siedlcach, gdzie według 

ich pomysłu (2012 r.) można byłoby utworzyć arboretum . 

Administrują strony i grupy związane z siedlecka przyrodą takie jak 

"Drzewa Siedlec i okolic" , "Stary Park w Siedlcach/Park Stencla" i 

"Przyszłość siedleckich zielonych zabytków" ... . Siedlce https://www.facebook.com/DrzewaSiedlce

31 Polskie Drzewa

Projekt Obywatelski "Polskie Drzewa" ma na celu 

zinwentaryzowanie drzew znajdujących się w miastach. W ramach 

inwentaryzacji miejskiego drzewostanu liczymy, mierzymy i 

sprawdzamy kondycję drzew. Informacje wraz ze zdjęciem drzewa 

umieszczane są w bazie danych i udostępniane na stronie 

internetowej w postaci opisu i mapy drzew. Poznań https://www.facebook.com/drzewa.polski https://drzewa-polska.pl/
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Pomniki przyrody Doliny 

Baryczy

Grupa, której celem jest wypracowanie strategii ochrony cennych 

drzew i obszarów Doliny Baryczy, narażonych na wpływ gospodarki 

leśnej, https://www.inaturalist.org/projects/pomniki-przyrody-

doliny-baryczy Milicz

https://www.facebook.com/groups/2288484182

31938

61 Przyroda dla Sosnowca

Strona powstała w celu propagowania ochrony przyrody w 

Sosnowcu. Jej geneza wiąże się z projektem w ramach IV Budżetu 

Obywatelskiego - 116 drzew dla Sosnowca. Obecnie tworzona jest 

ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w dzielnicy NIWKA-BOBREK Sosnowiec

https://www.facebook.com/PrzyrodaDlaSosnow

ca

https://przyrodadlasosnowca.wordpre

ss.com/

53 Pszczyna Miasto Zielone

Stowarzyszenie, które chronić przyrodę i krajobraz kulturowy 

miasta Pszczyny. Walczy o drzewa, aktyuwnie uczestniczy w 

zaniechanie niczym nie uzasadnionych wycinek.

Ćwiklice, Gen. Sosnkowskiego 

11, 43-229 

https://www.facebook.com/pszczynamiastozielo

ne/?ref=page_internal

69

Ratuj stare lipy Mielno-

Mielenko

Profil promujący dobre praktyki w temacie zieleni. Społecznicy 

walczący o zachowanie alei lipowe, która miała zostać usunięta ze 

względu na planowaną modernizację drogi. Mielno https://www.facebook.com/RatujStareLipy http://www.fundacjaaquila.pl/

85

Ratujmy 33 drzewa przy 

Lotaryńskiej

Walka o zachowanie 33 drzew – miejsce, którym codziennie 

spacerują mieszkańcy Saskiej Kępy, w tym mamy z dziećmi, by 

dojść do ścieżki przy Wale Miedzyszyńskim. Obecnie jest to miła 

okazja do spaceru wśród zieleni. Niestety, istnieje poważne ryzyko, 

że będzie tu tylko wybetonowany parking...Celem jest zebranie 

ludzi dla których Las Zwierzyniec jest ważny. Warszawa

https://www.facebook.com/ratujmydrzewa/?ref

=page_internal

20 Ratujmy Aleje Lip

Mieszkańcy Legnicy, którzy mówią NIE dla inwestycji drogowej 

przez szlaki spacerowe w parku legnickim Legnica https://www.facebook.com/parklegnicainfo

79

Ratujmy Brzozowy Lasek i 

Plac Zabaw Na Retkini

Strona z myślą o obronie terenu zielonego, któremu groziło 

unicestwienie i wybudowanie na nim marketu. Efektem działań 

bardzo wielu osób z różnych środowisk doprowadzono do tego, iż 

drzewa nie zostały usunięte. Twórcy zwycięskichzielonych 

projektów budżetu obywatelskiego. Łódź

https://www.facebook.com/lasek2/?ref=page_in

ternal

84 Ratujmy dąb

Społeczność zaangażowana w walkę o zachowanie przed wycinką 

200 letniego drzewa, które można uratowac. Przeznaczony do 

wycięcia dąb w ogóle nie koliduje z planowaną linią tramwajową - 

rośnie w miejscu projektowanego chodnika, a nie linii 

tramwajowej. warszawa

https://www.facebook.com/ratujmy.dab/?ref=p

age_internal

102

Ratujmy Drzewa Na 

Promenadzie w Zbąszyniu

Zielonogórski Ruch Miejski przez kilka lat był ruchem społecznym, 

oddolną inicjatywą osób działających w swoich lokalnych 

społecznościach, prowadzących różne organizacje pozarządowe, 

miejskich aktywistów. Łączyła nas potrzeba działania, aktywizm i 

optymizm, przekonanie, że można efektywnie pracować na rzecz 

innych ludzi, miasta, przestrzeni, krajobrazu, zwierząt i roślin. 

Byliśmy pospolitym ruszeniem. Obecnie działamy w 

stowarzyszeniu zwykłym. Zbąszyń

https://www.facebook.com/groups/2595109810

740232

32

Ratujmy Drzewa na Śląsku 

Cieszyńskim

Portal poruszający problemy przyrodnicze miasta, angażuje się w 

sprawy poswięcone drzewom. Mieszkańcy Cieszyna zaangażowani 

w obronę drzew, które od wielu lat rosną wzdłuż torów 

kolejowych. Na drzewach przy ul. Czarny Chodnik znalazły się 

symboliczne klepsydry. Cieszyn

https://www.facebook.com/SCIRatujmyDrzewa/

?ref=page_internal

81

Ratujmy drzewa przy 

Kościółku na Puszczy

Mieszkańcy Sompolina walczyli o stare, blisko stuletnie drzewa, 

które zostały przeznaczone do usunięcia. Dzięki zaangażowaniu 

dużej grupy osób oraz dobrej woli włodarza i parafii drzewa udało 

się ocalić. Sompolno https://www.facebook.com/kosciolnapuszczy



82

Ratujmy drzewa w 

Adamowiźnie

Walka mieszkańców Adamowizny o drzewa, które przegrały z 

inwestycją drogową. Adamowizna

https://www.facebook.com/drzewaAdamowizna

/?ref=page_internal

99

Ratujmy drzewa w 

Pruszkowie

Społeczność sprzeciwiająca się wycince drzew na terenie 

Warszawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego oraz przyległych 

działkach Pruszków

https://www.facebook.com/RatujmyDrzewawPr

uszkowie

101

Ratujmy Grodzisk 

Mazowiecki

Społeczność zaangażowana w walkę o zachowanie przed wycinką 

drzew. Nagłośnienie spraw znikania z miasta zdrowych i okazałych 

drzew. Grodzisk Mazowiecki

https://www.facebook.com/Ratujmy-Grodzisk-

Mazowiecki-847991501975010

72

Ratujmy ostatni 

zadrzewiony skwer przy 

Piotrkowskiej w Łodzi

Społeczność awalcząca o niewycinanie lasu przy Piotrkowskiej w 

Łodzi. Łódź

https://www.facebook.com/Ratujmy.skwer.przy.

Piotrkowskiej

83 Ratujmy Zwierzyniec

Strona ma charakter ruchu społecznego, w której każda 

zaangażowana osoba i głos mają znaczenie. Chronimy to co samo 

siebie chronić nie może, a dla mieszkańców Białegostoku 

ogromnym skarbem. Białystok https://www.facebook.com/ratujmyzwierzyniec

33

Rejestr Drzew 

Pomnikowych

Rejestr stanowi bazę okazałych drzew, nie tylko oficjalnie 

pomnikowych. Każdy może je dodawać wraz z pomiarami, 

fotografiami, lokalizacją. Kraków https://www.facebook.com/rejestrdrzew https://www.rpdp.hostingasp.pl

51 Samotne drzewo

Strona poświęcona dębowi, który rosnie przy Moście Pomorskim 

we Wrocławiu i jestem bardzo samotnym drzewem, narazonym na 

powolną śmierc ze względu na zagospodarowanie terenu przez 

dewelopera. Wrocław

https://www.facebook.com/SamotneDrzewoWr

oclaw/?ref=page_internal

74

Społeczna Straż Ochrony 

Przyrody Myśliborza

Społeczność proekologiczna miasta i gminy Myślibórz opisująca 

wartości drzew Myślibórz https://www.facebook.com/straznicyprzyrody

75

Społeczna Straż Ochrony 

Zieleni Szczecina

Mieszkańcy Szczecina, których łączy wrażliwość na otoczenie oraz 

pragnienie, aby zasoby przyrodnicze i szeroko rozumiane 

środowisko naturalne były właściwie postrzegane i traktowane. 

Działamy na rzecz ochrony zieleni i przyrody w Szczecinie Szczecin https://www.facebook.com/zielenszczecina

38

Społeczni Opiekunowie 

Drzew-Łódź

Grupa skupia mieszkańców, którym zależy na zadbanej zieleni 

wysokiej w Łodzi. Na stronie fb znajdują się materiały edukacyjne, 

praktyczne porady oraz miejsce dyskutowania problemów. Łódź

https://www.facebook.com/groups/SpoleczniOp

iekunowieDrzew

39 Społeczni Strażnicy Drzew

Grupa mieszkańców Rzeszowa zaangażowana w większym lub 

mniejszym stopniu w ochronę drzew. Monitorujemy, przy okazji 

zwykłej aktywności np. spacer, zakupy, stan zieleni wysokiej w 

swoim najbliższym otoczeniu, ale skupiająca też osoby 

interweniujące w urzędach, organizujące protesty. Nasze działanie 

skupiamy głównie na monitorowaniu: zabiegów redukujących 

korony drzewa, uszkodzeń pnia drzew, prac ziemnych w obrębie 

korzeni drzew, składowania materiałów, obciążenia, zmiany w 

strukturze gleby w obrysie korony drzew, przestrzegania decyzji w 

zakresie nasadzeń kompensacyjnych. Staramy się zapobiegać 

nieuzasadnionym wycinkom drzew w obrębie procedur od 

wniosku o wycięcie drzewa po decyzję. Prowadzimy działalność 

samoedukacyjną i wspieramy się w zakresie ochrony drzew.

Rzeszów, ul. Słowackiego 24 35-

060 https://www.facebook.com/StraznicyDrzew http://zielonepluca.rzeszow.pl/

5

Społeczny Ruch Ochrony 

Drzew

Punktem zapalnym zawiązania Społecznego Ruchu Ochrony Drzew 

stała się wycinka 70 drzew pod budowę parkingu przy ul.Górskiej, 

w związku z planami modernizacji Bulwarów Straceńskich w 

Bielsku-Białej. Bielsko-Biała https://www.facebook.com/srod.bb



42

Stop wycinaniu drzew w 

Lublinie

Społeczność, która mówi STOP dewastacji zieleni w miescie. 

Organizacja protestu w związku z zaplanowaną wycinką drzew przy 

ul. Lipowej. Lublin https://www.facebook.com/SWDWL

47

STOP Wycinaniu zdrowych 

drzew w Katowicach

Społeczność promująca dobre praktyki w temacie zieleni, walcząca 

z nieuzasadnionymi wycinkami drzew. Katowice

https://www.facebook.com/STOP.Wycinaniu.Drz

ew

100

Stop wycince drzew przy 

kościele w Głowaczowie

Społeczność chcąca zatrzymać księdza proboszcza, wycinającego 

drzewa wokół naszego kościoła. Głowaczów

https://www.facebook.com/Stop-wycince-drzew-

przy-ko%C5%9Bciele-w-G%C5%82owaczowie-

740562876059193

89

Stop Wycince Drzew w 

Białej Górze

Z powodu przyszłej modernizacji drogi, planowana jest wycinka 

150 pięknych drzew. Grupa osób przeciwna wycince drzew!! Biała Góra

https://www.facebook.com/STOP-Wycince-

Drzew-w-Bia%C5%82ej-G%C3%B3rze-

303779426985244/?ref=page_internal

88

STOP wycince drzew w 

Gorzowie!

Otwarta grupa dla mieszkańców Gorzowa, którym nie jest 

obojętny los drzew i miasta.

Powstała z impulsu, w związku z planami wycięcia drzew przy 

Kostrzyńskiej. Gorzów

https://www.facebook.com/groups/3361764767

62377

71

STOP Wycince drzew w 

Zwierzyńcu Społeczność chroniąca drzewa przed wycinką. Zwierzyniec

https://www.facebook.com/STOP-Wycince-

drzew-w-Zwierzy%C5%84cu-

537235629743818/photos

46

STOP wycince drzew we 

Włocławku

Społeczność promująca dobre praktyki w temacie zieleni, walcząca 

z nieuzasadnionymi wycinkami drzew. Włocławek

https://www.facebook.com/STOP-wycince-

drzew-we-W%C5%82oc%C5%82awku-

1593923857291452

43

STOP wycince raciborskich 

drzew Społeczność monitorująca stan zadrzewienia Raciborza Racibórz

https://www.facebook.com/StopWycinceRacibor

skichDrzew

2 Stowarzyszeni MiastoDrzew

Powstanie stowarzyszenie MiastoDrzew, to odpowiedź na 

zatrważajacą liczbę wycink drzew we Wrocławiu. Stowrzyszenia 

promuje nasadzenia drzew w budzecie obywatelskim (największa 

liczba zasadzonych drzew).

Wrocław, ul. Białoskórnicza 26, 

50-134 Wrocław https://www.facebook.com/drzewa.wroclawia http://miastodrzew.wroclaw.pl/

118

Stowarzyszenie Akcja 

Miasto

Największy wrocławski ruch miejski. Od 6 lat działa, by w mieście 

żyło się lepiej chcąc szybszego transportu, czystszego powietrza, 

więcej zieleni. 

Wrocław, 

ul. Kościuszki 35 A

50-011 https://www.facebook.com/akcjamiastowro http://www.akcjamiasto.org/

86

Stowarzyszenie 

Architektury Krajobrazu

towarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) powstało w 

listopadzie 2004 roku (pod nazwą Polskie Stowarzyszenie 

Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu). 

Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne, prowadzące 

działalność w zakresie projektowania lub wykonawstwa obiektów 

architektury krajobrazu oraz naukowcy specjalizujący się w 

dziedzinie architektury krajobrazu.

ul. Kowieńska 19, 51-351 

Wrocław https://www.facebook.com/SAKorgPL www.sak.org.pl

105

Stowarzyszenie Eko-

Inicjatywa

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa to organizacja działająca w obszarze 

edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i animacji społecznej. 

Organizatorzy warsztatów przyrodniczych, które łączą sztukę i 

kulturę z przyrodą, cyklicznego konkursu "Kwidzyńska przyroda". Kwidzyn ul. Miłosna 1, 82-500 

https://www.facebook.com/ekoinicjatywa/?ref=

page_internal http://ekokwidzyn.pl/

112

Stowarzyszenie Ekologiczne 

EKO-UNIA

 Stowarzyszenie troszczy się o zieleń miejską, organizator wielu 

akcji dotyczących ochrony drzew.

ul. Białoskórnicza 26, 50-134 

Wrocław https://www.facebook.com/EkoUnia/ http://www.eko-unia.org.pl/

https://www.facebook.com/SAKorgPL
http://www.sak.org.pl/


4

Stowarzyszenie MODrzew - 

Monitoring Obywatelski 

Drzew 

Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew 

powstało w celu ochrony i rozwoju drzewostanu w Bydgoszczy. 

Prowadzimy społeczną inwentaryzację drzew, podejmujemy 

interwencje oraz realizujemy projekty, których celem jest analiza 

wniosków i decyzji o wycinkę drzew,  ochrona przyrody 

Bydgoszczy, działania na rzecz lasów w mieście i okolicy. 

Bydgoszcz, ul. Gdańska 5, 85-

005 https://www.facebook.com/MODrzewBydgoszcz http://www.modrzew.org.pl/

62

Stowarzyszenie Nasze 

Maślice

Nasze Maślice" informują o życiu i bieżących wydarzeniach naszego 

osiedla. Podejmują akcje społecznościowe, służą do wymiany 

informacji i udostępniania ważnych ogłoszeń. Organizatorzy 

liczenia drzew w Parku Świetlików. Wrocław https://www.facebook.com/nasze.maslice/

19

Stowarzyszenie Nasze 

Puszczykowo

Wielka wycinka drzew w Puszczykowie - planowana inwestycja 

wiązała  się z wycinką blisko 52 drzew (między innymi dębów i 

klonów), rosnących około osiemdziesięciu lat. Dzięki 

zaangażowaniu się w ochronę drzew puszczykowskich organizacji 

jak np. Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo i walki o zachowanie 

alei np. poprzez przygotowanie petycji, akcji protestacyjnych, 

edukacji społeczeństwa lokalnego udało się uchronić drzewa przed 

wycinką.

Puszczykowo, Ul. Cyryla 

Ratajskiego 18

62-040 https://www.facebook.com/naszepuszczykowo http://www.naszepuszczykowo.pl/

10

Stowarzyszenie OdDolne 

Miasto

Stowarzyszenie OdDolne Miasto chce aktywnie chronić wartość 

drzew, które są naszym dobrem wspólnym. Powstało by włączyć 

się w obronę przed zabetonowaniem (przez dewelopera) 

kultowego Boiska Pod Wierzbami oraz uchronieniem przed 

niepotrzebną wycinką Wierzb rosnących wokół niego. Organizacja 

festynów, meczy sportowych, spotkań sąsiedzkich i akcji 

promujących wartość drzew.

Gdańsk, Królikarnia 5 / 15, 80-

744

https://www.facebook.com/oddolne/about/?ref

=page_internal http://www.oddolne.pl/

108

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Dziekanowa

Stowarzysznie zrzesza wszystkich, którym na sercu leży dobro 

przyrody w Dziekanowie Polskim. Twórcy wielu wniosków 

dotyczących objęcia ochroną pomnikową cennych drzew.

ul. Rolnicza 347, 05-092 

Dziekanów Polski https://www.facebook.com/dziekanowpolski https://dziekanowpolski.pl/

104

Stowarzyszenie Ruch 

Miejski Zielona Góra

Mieszkańcy  Zielonej Góry, którzy biorą udział w działalności 

ekonomicznej, kulturalnej, stowarzyszeniowej, prywatnej i każdej 

innej, która rodzi się i rozwija w mieście. 

Zielona Góra, ul. Stary Rynek 17, 

65-067 

https://www.facebook.com/ruchzg/?ref=page_i

nternal

67

Stowarzyszenie Zielono 

wokoło

Ełk-tu sadzę, jest inicjatywą miłośników przyrody. Szczególnie 

zależy nam na zachowaniu starodrzewia, czyli tego co wyróżnia ten 

region, nadając mu niepowtarzalny charakter i tożsamość. 

Organizatorzy Zielonego Forum. Ełk https://www.facebook.com/elktusadze

3 Stowarzyszenie Żywica

Społecznicy broniący ponad 120 drzew przed wycinką postanowili 

dalej działać na rzecz ochrony drzew zakładając i formalizując 

Stowarzyszanie Żywica. Żywica (nazwa od właściwości tej 

substancji, która ma metaforycznie sklejać ludzi) zajmuje się 

ochroną drzew w mieście i różnymi działaniami na rzecz ekologii, 

poprzez edukację czy monitoring sytuacji drzew.

Oborniki Śląskie, ul. Wrocławska 

52, 55-120 https://www.facebook.com/drzewaOborniki/ http://www.drzewaoborniki.pl/

65 Stowarzysznie Wolna Wola

Mieszkańcy protestowali  przeciw pomysłom, by koło ich domów 

urządzić plac, po którym będą jeździć zabytkowe wojskowe 

pojazdy. Przygotowano petycję w sprawie wstrzymania wycinki.

Poznań, ul.5 Stycz-nia 4a

60 - 408 

https://www.facebook.com/stowarzyszenie.wol

na.wola https://wolnawola.com/

58 Szanujmy Zieleń w Iłży

Społeczność promująca dobre praktyki w temacie zieleni, walcząca 

z nieuzasadnionymi wycinkami drzew. Iłża https://www.facebook.com/stopwycince

35

Szanumy drzewa-są nam 

niezbędne do życia

Na profilu opisywana jest skala wrogości do drzew w naszym kraju, 

zamieszczane są informacje o roli drzew w miastach oraz o 

potrzebie ich chronienia. Warszawa

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000

37322122804



22 Śląski Ruch Klimatyczny

Śląski Ruch Klimatyczny łączy osoby z całego województwa 

śląskiego działające na rzecz ochrony klimatu, dlatego promuje i 

angażuje się w działania na rzecz ochrony drzew. Katowice

https://www.facebook.com/slaskiruchklimatyczn

y http://www.slaskiruchklimatyczny.pl/

11 Tarnogórski Drzewoszum

Grupa osób, którym na sercu leży dobrostan przyrody powiatu i 

miasta Tarnowskie Góry. Organizowanie protestów i akcji 

mających na celu zwrócenie uwagi na masowy problem wycinania 

zdrowych drzew (np. ostatnie pożegnanie, cylku spotkań  MIASTA 

IDEI) Tarnowskie Góry https://www.facebook.com/Tgszum

80

Towarzystwo na Rzecz 

Ochrony Przyrody

Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody polega m.in. na 

prowadzeniu działań porad dotyczących ochrony przyrody 

(informacje i porady dla mieszkańców bezpośrednio w siedzibie 

towarzystwa, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej), 

udziale w postępowaniach administracyjnych, w sprawach 

usuwania drzew, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Kraków, ul. Krowoderska 49/1

31-158 http://tnrop.most.org.pl/

120 Towarzystwo na rzecz Ziemi

Towarzystwo na rzecz Ziemi (TNZ) jest ogólnopolską organizacją 

działającą na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania 

dziedzictwa przyrodniczego.

Oświęcinm, ul. Leszczyńskiej 7, 

32-600

https://www.facebook.com/Towarzystwonarzec

zZiemi

76

Towarzystwo Przyjaciół 

Słońska "Unitis Viribus"

Przygotowano postulat uchwalenia programu ochrony i pielęgnacji 

drzew na terenie Gminy Słońsk jako aktu prawa miejscowego. 

Konieczność utworzenia takiego programu, zgodnego z przepisami 

prawa i sztuką pielęgnacji drzew, poprzedzonego społeczną 

konsultacją i zatwierdzonego przez Woj. Konserwatora Przyrody i 

Woj. Konserwatora Zabytków ponieważ od lat w Gminie Słońsk 

mają miejsce nagminne praktyki samowolnego i bezkarnego 

wycinania i ogławiania drzew, często bez uzasadnionej przyczyny.

Słońsk, ul. Puszkina 44 

66-436

https://www.facebook.com/Towarzystwo-

Przyjaci%C3%B3%C5%82-S%C5%82o%C5%84ska-

Unitis-Viribus-162506493801487/ https://www.tps-unitisviribus.org.pl/

14

Towarzystwo Upiększania 

Miasta Kępna

Towarzystwo prowadzi monitoring przyrodniczy w celu 

zapobiegania zniszczeniom natury oraz promuje dobre przykłady, 

przedsięwzięć na rzecz ochrony m.in.. przygotowując standard 

ochrony drzew. Kępno

https://www.facebook.com/TUMKepno/?ref=pa

ge_internal

49 Warszawskie Drzewa

Profil zrzeszający miłośników warszawskich drzew. Uczestnicy 

protestu przeciwko wycince drzew w Ogrodzie Krasińskich, gdzie 

pod pretekstem rewitalizacji wycięto ponad 300 drzew. Warszawa https://www.facebook.com/WarszawskieDrzewa

98

Wielkopolskie Towarzystwo 

Przyrodniczo-Krajoznawcze

Stowarzyszenie ma na celu poznawanie i ochronę przyrody, 

krajobrazu oraz zabytków Wielkopolski, na razie jej południowej 

części. Tematka drzew jest bliska osobom dzialających w 

stowarzyszeniu, organizatorzy spacerów przyrodniczych. Ostrów Wielkopolski

https://www.facebook.com/WielkopolskieTowar

zystwoPrzyrodniczoKrajoznawcze/about/?ref=pa

ge_internal

107

Wycinka Drzew na ulicy 

Kurlandzkiej

Miasto Poznań chce wyciąć kilkaset drzew przy ulicy Kurlandzkiej. 

Grupa broniąca drzew przed wycinką. Poznań

https://www.facebook.com/Wycinka-Drzew-na-

ulicy-Kurlandzkiej-109878024075139

16 Zdrap Pomarańczowy Znak

Kampania na rzecz sędziwych drzew w Polsce, która zakłada 

prowadzenie szeregu działań mających na celu edukację i 

uwrażliwienie społeczeństwa na problem ochrony drzew w Polsce. 

ul. Odrzańska 8, 47-330 

Zdzieszowice

https://www.facebook.com/Zdrap-

Pomara%C5%84czowy-Znak-1881285475267549

http://www.zdrappomaranczowyznak.

pl/

17 Zieleń w Miastach

Misją Zieleni w Miastach jest edukacja w zakresie świadomości 

ekologicznej. Poprzez liczne przykłady z kraju i ze świata uczą, w 

jaki sposób można wprowadzać zieleń do naszych miast tak, aby 

służyła nam i lokalnemu środowisku. Kraków

https://www.facebook.com/zielenwmiastach/?r

ef=page_internal



106 ZIELEŃ WROCŁAWSKA

Celem grupy jest wdrożenie w życie skutecznych i zgodnych ze 

współczesną wiedzą metod zarządzania zielenią publiczną naszego 

miasta. Jako mieszkańcy uważnie przyglądamy się wszystkim 

działaniom instytucji, mających wpływ na zieleń w naszym mieście. 

Są one dla nas priorytetem w obliczu narastającego smogu, 

wysokich temperatur oraz hałasu. Ponieważ dbałość o drzewa w 

mieście staje się wielkim wyzwaniem, grupa wnioskowała m in. o 

utworzenie standardów ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, 

zmniejszenie ilości koszeń trawników, lepszą pielęgnację młodych 

drzew.  Wrocław

https://www.facebook.com/groups/1628358200

533778

90 Zielona Akcja Radom

Stowarzyszenie Zielona Akcja działa już od lat, wspólnie realizując 

wiele inicjatyw zielonych w mieście np. mają własną, cykliczną 

imprezę, świętują Pierwszy Dzień wiosny, sadzeniem drzew w 

przestrzeni publicznej. Radom, Kanałowa 10/12 lok 20

26-600 https://www.facebook.com/zielonaakcja.eu https://zielonaakcja.eu/

7 Zielona Fala - Trójmiasto

Zoragnizowanie działań przeciwko planom zabudowy terenu 

nadmorskiego w Gdańsku pomiędzy Brzeźnem a Jelitkowem. Na te 

cenne przyrodniczo tereny będące jednym z najulubieńszych 

miejsc wypoczynku Gdańszczanek i Gdańszczan, coraz większe 

zakusy mają deweloperzy i innego typu przedsiębiorcy wietrzący 

możliwość łatwego i dużego zarobku. Gdańsk

https://www.facebook.com/ZielonaFalaTrojmias

to http://pasnadmorski.zieloni.pl/

78 Zielone Gliwice

Strona społeczności wspierającej rozwój zieleni w Gliwicach, 

pomysłodawcy akcji społecznych oraz Gliwickiej Mapy Drzew do 

wymiany. Gliwice https://www.facebook.com/zieloneGL http://zielonegliwice.pl/

64 Zielone kocham Profil promujący drzewa i czyste powietrze. Olsztyn https://www.facebook.com/zielonekocham

28 Zielone Opole

Strona dotyczy wszystkich aspektów współżycia z przyrodą w  

mieście, angażuje się w sprawy poswięcone drzewom. Opole

https://www.facebook.com/Zielone-Opole-

401463606971804

103 Zielony Jaszów

Malownicza wieś położona w woj. opolskim, w gminie Grodków.

Idealne miejsce dla każdego, kto chce uciec od miejskiego zgiełku i 

ceni piękną przyrodę Jaszów https://www.facebook.com/ekowies

93 Zielony Kraków Strona poswiecona zieleni w Krakowie. Kraków https://www.facebook.com/zielenwkrakowie

63 Zielony Olsztyn

Twórcy petycji, którzy za cel obrali sobie wprowadzenie 

porządnych standardów gospodarowania zielenią na terenie 

Miasto Olsztyn. W tym celu stworzyli petycję do Prezydenta 

Olsztyna zawierającą projekt takich standardów i postulat 

ogłoszenia konsultacji społecznych w tej sprawie. Olsztyn https://www.facebook.com/zielonyolsztyn1 http://www.zielonyolsztyn.pl/

44 Zielony Racibórz

Stowarzyszenie promujące ideę miasta zrównoważonego w 

kontekście aktualnych działań w Raciborzu a także inspiracji z 

innych miast i państw. Oprócz szacunku do przyrody promujemy 

przestrzeń zaprojektowaną harmonijnie. Racibórz https://www.facebook.com/ZielonyRaciborz

45 Zielony Toruń

Apolityczny ruch społeczny działający na rzecz zrównoważonego 

rozwoju Torunia, wierzący w konwergencję –dobre rozwiązania 

można kopiować od innych miast Europy.  Toruń https://www.facebook.com/ZielonyTorun http://zielonytorun.pl/

115

Ziemia na Pokolenia 

Pabianice

Grupa publiczna, której głównym celem jest szerzenie postaw 

proekologicznych i świadomości ekologicznej wśród wszystkich 

mieszkańców Pabianic. Aktywnie włączają się w akcję 

#PomnikNaPokolenia zgłaszając pabianickich kandydatów na 

pomniki przyrody. Pabianice

https://www.facebook.com/groups/2543032262

91725



110 Życie drzew Społeczność ukazująca piękno i wartości drzew. Warszawa

https://www.facebook.com/zyciedrzew/?ref=pa

ge_internal


