
Kolumna1 Nazwa inicjatywy Opis działań Adres Link fb www

1 Stowarzyszenie Nasze Młociny

Stowarzyszenie „Nasze Młociny” rozpoczęło działalność jesienią 2014 r. Zrzesza ono osoby mieszkające w północno-

zachodniej części Młocin, które łączy chęć angażowania się w sprawy lokalne. Budowanie dobrych relacji sąsiedzkich, 

bezpieczeństwo na osiedlu oraz czystość i estetyka otoczenia naszych domów to dla nas priorytetowe sprawy, którymi 

chcemy i zamierzamy się zajmować. Obecnie aktywiści walczą o zachowanie topoli rosnącej przy ul. Balaton. Warszawa https://www.facebook.com/naszemlociny/?ref=page_internal 

2 Obroń topolę przed toporem

Społeczność walcząca o zachowanie niezwykle okazałej topoli kanadyjskiej rosnącej w Warszawie przy ul. Balaton, która 

niesłusznie została zakwalifikowana do usunięcia. Warszawa https://www.facebook.com/obrontopoleprzedtoporem

3 Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony
Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”

Cel Stowarzyszenia zawarty jest w jego nazwie: ochrona krajobrazu kulturowego Mazur. Wyjątkowość i atrakcyjność 

Mazur (w uproszczeniu) jest wynikiem nałożenia na siebie dwóch krajobrazów:

• naturalnego, stworzonego przez naturę a w tym przypadku głównie lodowiec,

• kulturowego, stworzonego przez człowieka. Zabudowa wsi i miasteczek, pałace

i dwory wraz z parkami, aleje przydrożne i szpalery drzew, kapliczki i cmentarze wszystko to składa się na krajobraz 

kulturowy, który należy chronić. 

Kadzidłowo 1, 

12-210 Ukta https://www.facebook.com/Sadyba.Mazury/photos/?ref=page_internal

https://sadybamazury.wordpress.com/a

ktualnosci-witaj/

4 Między Drzewami - Zielone Notatki

Podejmowanie działań na rzecz ochrony miejskiej przyrody, popularyzowanie nowych trendów i rozwiązań związanych z 

adaptacją do zmian klimatu i sposobów mitygacji ich oddziaływania na lokalną społeczność. Włodawa https://www.facebook.com/zielonenotatki/?ref=page_internal https://zielonenotatki.blogspot.com/

5 Fundacja Lokalsi

Fundacja prowadzi działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Beskidu Śląskiego i Śląska 

Cieszyńskiego, m.in. wydając Tramwaj Cieszyński - magazyn dla Śląska Cieszyńskiego, będący społeczno - kulturalnym 

miesięcznikiem z lekką nutą ideologiczną, a także lokalny portal informacyjny. Mennicza 44 43-400 Cieszyn https://www.facebook.com/fundacja.lokalsi

6 Stowarzyszenie Olszówka

Celem stowarzyszenia "Olszówka" jest ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych charakterystycznych dla każdego 

regionu oraz szeroko rozumiana edukacja regionalna. Bielsko-Biała https://www.facebook.com/StowarzyszenieOlszowka

7 Kępno Ma Przyszłość

Organizacja społeczna zajmujca się głównie tematyką samorządową oraz poruszająca problemy mieszkańców, w tym 

problemy dotyczące drzew. Kępno https://www.facebook.com/kepnomaprzyszlosc/?ref=page_internal

8 Stowarzyszenie Akcja Park Szczytnicki Grupa zajmująca się problemem Parku Szczytnickiego, który przez pochopne decyjze włodarzy miasta zamiera.

Mieczysława Karłowicza 25A, 51-610 

Wrocław

https://www.facebook.com/StowarzyszenieAkcjaParkSzczytnicki/?ref=pag

e_internal

9 Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta

Aktywiści pragną miasta przyjaznego do życia, ciekawego, pięknego, zielonego, dla ludzi. Wspólnie możemy zrobić 

wszystko, więc liczymy na Was! Zielona Góra

https://www.facebook.com/ZTUM-Zielonog%C3%B3rskie-Towarzystwo-

Upi%C4%99kszania-Miasta-162943647103997

10 Zielony Wołów

W Wołowie planowana jest wycinka okazałego kasztanowca o walorach pomnikowych na potrzeby inwestycji drogowej.

Czy można zastosować inne rozwiązania projektowe pozwalające zachować to okazałe drzewo? Tak, dzięki 

zaangażowaniu i walce mieszkańców udało się zachować ten niezwykle okazały okaz. Wołów

 https://www.facebook.com/Zielony-Wo%C5%82%C3%B3w-

115632536511537

11 Fundacja Tree 4 All

Fundacja przy długiej liście dobroczynnych wpływów zadrzewień śródpolnych postanowiła się skupić właśnie na nich 

wykupując fragmenty pół i sadząc na nich krzewy i drzewa. 

 ul. Sokołowska 24/26 / 31, 01-142 

Warszawa https://www.facebook.com/NGOTree4All/?ref=page_internal http://tree4all.pl

12 Czysta Puszcza Bydgoska

Grupa ludzi, którzy bardzo kochają Stary Cmentarz, wiele z aktywistów spędziło dzieciństwo w jego chaszczach, inni 

później odkryli, jakie to cudowne miejsce. Stary Cmentarz traktujemy jak własne dziecko, w obecnej chwili mocno 

pokaleczone i zmaltretowane – chcemy mu umożliwić powrót do zdrowia i zapewnić bezpieczeństwo. Nazwa „51” 

nawiązuje do starego przeboju TSA, rozpoczynającego się od słów: „Idąc cmentarną aleją…” Chodzi nam właśnie o to, 

żeby było którędy iść. Dlaczego Stary Cmentarz jest dla nas miejscem szczególnym? Stary Cmentarz umożliwia 

zetknięcie z prawdziwą przyrodą w środku miasta. W doskonałej harmonii korzystają z niego zarówno spacerowicze, jak 

i biegacze, rowerzyści, właściciele psów, matki z wózkami, dzieciarnia, zakochani, itd. Wszystkim umożliwia 

odpoczynek, daje energię i radość. Walczymy m.in. o: wspólne wypracowanie koncepcji odtworzenia pierwotnego 

charakteru Parku, ograniczenie prac Zieleni Miejskiej. Wrocław https://www.facebook.com/groups/189109935008638

13 Zielone Kuźniki

Grupa publiczna mieszkańców Kuźnik poświęcona sprawom racjonalnego podejścia do tematów

- nowych inwestycji na Osiedlu i ochronie przed degradacją Lasu Kuźnickiego i Łąki Kuźnickiej,

- dbałości o czystość na Osiedlu. Wrocław https://www.facebook.com/groups/zielonekuzniki

14 Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Wspólna Ziemia"

Zajmujemy się monitoringiem działań lokalnej władzy, promocją kultury alternatywnej, organizujemy i wspieramy ruch 

sprzeciwu wobec planów budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Gramy także w piłkę i łazimy po lasach. Parszczenica 7/2, 89-607 Konarzyny

 https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Ekologiczno-Kulturalne-

Wsp%C3%B3lna-Ziemia-121876844582039/ www.wspolnaziemia.org

15 Stowarzyszenie "Specjalna Strefa Ekologiczna"

Stowarzysznie powstało dzięki inicjatywie społecznej kilkunastu osób, które za wspólny cel obrały sobie aktywne 

działania prowadzące do budzenia postaw obywatelskich związanych z ekologią i ochroną środowiska, zwiększenia 

świadomości ekologicznej społeczności lokalnych, informowanie mieszkańców o stanie środowiska naturalnego i 

zagrożeniach wynikających z jego zanieczyszczania przez przemysł. Dzięki realizowanym działaniom promuje ekologię 

przez działalność informacyjną jak i rozmaite wydarzenia i warsztaty edukacyjne. Mielec https://www.facebook.com/StowarzyszenieSSEMielec/?ref=page_internal

16 Zielona Wola Pierwszy ruch miejski w Zduńskiej Woli, tworzony przez mieszkańców i dla mieszkańców na rzecz lepszej Zduńskiej Woli. Zduńska Wola https://www.facebook.com/ZielonaWolaStowarzyszenie

17 Zielone Kujawy

Organizacja strażnicza i edukacyjna, działająca na rzecz ochrony przyrody i różnorodności biologicznej oraz poprawy 

jakości powietrza w powiecie aleksandrowskim. Nie jesty nastawiona na zysk, popularność i karierę polityczną. Kujawy https://www.facebook.com/FundacjaZieloneKujawy

Poniższe inicjatywy znwentaryzwano i umieszczono na mapie inicjatyw (drzewa.org.pl/przyjaciele-drzew/) w ramach projektu „Przyjaciele 

Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.
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18 Ruch Miejski Ludzie dla Miasta

Pierwotne działania grupy mieszkańców związane były poprawą estetyki przestrzeni publicznej. Miała charakter 

nieformalny, oddolny, związane z adopcją skwerów miejskich przez miłośników zieleni. Członkowie Stowarzyszenia 

angażują się m.in. w działania mające na celu zwiększanie zaangażowania obywatelskiego, podejmowania i wspierania 

inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych, transparentności instytucji publicznych, poprawy jakości 

przestrzeni publicznej, rozwoju społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Ukośna 13/4, 

66-400 Gorzów Wielkopolski https://www.ludziedlamiasta.pl/

19 Stowarzyszenie M14STO

Współorganizator konkursu „Znajdź swój pomnik przyrody”. Podczas wakacyjnych wypraw w teren każdy może 

poszukać w swoich miejscowościach drzew, które zachwycają rozmiarami oraz wiekiem, okazałych głazów czy 

stanowisk przyrodniczych. Po znalezieniu takiego obiektu należy go tylko odpowiednio opisać i wysłać do 

stowarzyszenia. Polna 13, Kajkowo, 14-100 Ostróda  https://www.facebook.com/M14STO/

20 Stowarzyszenie na rzecz edukacji przyrodniczej i ekologii

Stowarzyszenie zajmuje się edukacją przyrodniczą na terenie Iławy, Pojezierza Iławskiego i okolic, ma duże 

doświadczenie w przygotowywaniu wniosków dotyczących ustanawiania pomników przyrody. Pani prezes 

stowarzyszenia jest chętna pomagać osobom z okolic w pisaniu takich wniosków, oceny i przeprowadzaniu 

inwentaryzacji sędziwych drzew.

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

37c/10, 14-200 Iława https://www.facebook.com/Dzikailawa/

21 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych

Fundacja zajmująca się edukacją, popularyzacją przyrody oraz ochroną i monitoringiem środowiska działająca głównie 

na terenie powiatu słubickiego. W ramach projektu DZIKI PARKing fundacja przygotowała mobilną tablicę edukacyjną o 

funkcjach drzewa chcąc przybliżyć przez to drzewo, pokazać jego dobre strony i korzyści jakie daje. Duże doświadczenie 

w przygotowywaniu wniosków dot. powołania pomników przyrody. Nadodrzańska 14, 69-100 Słubice https://www.facebook.com/dziupla.org/?ref=page_internal http://dziupla.org/

22 Miejska Partyzantka Ogrodnicza

Guerilla gardening to nieformalny, światowy ruch obywatelski skupiający osoby samodzielnie gospodarujące terenami 

zieleni w mieście. Realizowane akcje bezpośrednie, inspirowanie, jak robić to "z głową", integrowanie środowiska 

ogrodników miejskich. Dzięki temu przeprowadzono niejedną cichą akcją i niejedną pokazówkę. Bombardowano kulami 

bokashi, obsadzono drzewkami rynek w paru miastach, wystawiono znicze na pieńkach wyciętych drzew, obsadzono 

dzikie miejsca parkingowe drzewami, uzupełniono drzewostan u ujścia Wilgi do Wisły, utworzono roślinne schronisko. 

Charakterystyczną akcją ogrodnictwa partyzanckiego jest Światowy Dzień Siania Dyni w Miejscach Publicznych, który 

został zainicjowany w roku 2017, a który co roku 16 maja, daje ludziom dużo radości. Chorzów

https://www.facebook.com/MiejskaPartyzantkaOgrodnicza/?ref=page_int

ernal

23 Schronisko dla drzew Czarna Olcha

Schronisko dla drzew Czarna Olcha to miejsce, w którym przyjmowane są niechciane rodzime gatunki drzew i 

przekazywane do adopcji w celu zasadzenia w nowym miejscu, gdzie nowi właściciele zagwarantują mu odpowiednią 

troskę, opiekę i pielęgnację. Ponadto organizujemy spotkania tematyczne związane z drzewami i współpracujemy z 

instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi mającymi na celu realizację naszej misji. Barlinek

https://www.facebook.com/Schronisko-dla-drzew-Czarna-Olcha-

108879304354037

24 Czysta Puszcza Bydgoska

Celem inicjatywy jest aktywowanie społeczności lokalnej i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o 

środowisko. Bydgoszcz https://www.facebook.com/czystapuszczabydgoska/?ref=page_internal

25 Fundacja Immo

Fundacja Immo powstała z myślą o naszej wspólnej przestrzeni - mieście. Poprzez sadzenie drzew chcemy poprawiać 

komfort niwelować skutki zmian klimatycznych i zmniejszać zanieczyszczenie powietrza. Mapa 

nasedzeń: https://fundacjaimmo.org/mapa Plac Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz  https://www.facebook.com/FundacjaImmo/ https://fundacjaimmo.org/

26 Krakowski Zielony Ład

Grupa zainspirowana jest strategią Europejskiego Zielonego Ładu promując ziałania możliwe  do przeprowadzenia na  

terenie Krakowa i jego okolicach. Kraków https://www.facebook.com/groups/197638625562956

27 Fundacja"W KRAJOBRAZIE"

Fundacja realizuje trzy główne działania: edukacja (warsztaty, szkolenia, wykłady), nauka (badania krajobrazów 

kulturowych) i ogrody (preferowane ogrody to projektowane w zgodzie z naturą, ekologiczne, permakulturowe, 

dostosowane do siedliska i zgodne z historią regionu). ul. Leśna 31, 11-036 Sząbruk https://www.facebook.com/FUNDACJA.W.KRAJOBRAZIE http://www.wkrajobrazie.org.pl/

28 Fundacja Edukacji Leśnej Drzewice

Fundacja Drzewice powstała z potrzeby pogłębiania więzi człowieka z naturą. Realizujemy warsztaty, spotkania, 

wyprawy, szkolenia oraz  imprezy okolicznościowe. 10-693 Olsztyn https://www.facebook.com/fundacjadrzewice/?ref=page_internal

29 Stowarzyszenie Bożkowice

Główną ideą działania stowarzyszenia jest integracja i aktywizowanie środowiska lokalnego,  podniesienie wiedzy 

środowisk wiejskich i zmobilizowanie do praktycznych działań na rzecz ochrony drzew i loklanej przyrody. 34A Bożkowice 59-830 Olszyna https://www.facebook.com/stowarzyszeniebozkowice

30 Fundacja Las Na Zawsze

Misją Fundacji jest trwałe i nieodwracalne przywrócenie równowagi biologicznej na Ziemi. Aby to osiągnąć sadzą lasy 

ochronne, które mają rosnąć zawsze. Pańska 98 / 102, 00-837 Warszawa https://www.facebook.com/LasNaZawsze/about http://lasnazawsze.org.pl/

31 StowarzyszenieOKO na SOKO

Stowarzyszenie zawiązane przez mieszkańców w sierpniu 2021 r. w celu ochrony przyrodniczych, kulturowych i 

społecznych wartości Sokołowska. OKO na SOKO jest odpowiedzią na pomysły mieroszowskiego ratusza na "rozwój" 

naszej miejscowości. W ramach troski o przepiękną aleję  członkom stowarzyszenia udało się prawie STO drzew 

zinwentaryzować i złożyć wniosek o ustanowienie Alei Lipowej POMNIKIEM PRZYRODY. ul. Szkolna 5,  58-351 Sokołowsko https://www.facebook.com/okonasokostowarzyszenie http://okonasoko.pl/

32 Dąb Dionizos pomnikiem przyrody

Dąb Dionizos to majestatyczne, stare drzewo o niemal 420 cm obwodu pnia, któremu grozi zniszczenie związane z 

budową planowaną na działce, na której rośnie. Grupa mieszkańców o jego prawo do życia dzięki nadaniu statusu 

pomnika przyrody! ul. Dionizosa, Warszawa https://www.facebook.com/DabDionizos

33 Złap pomnik

„ZŁAP POMNIK”- to akcja skierowana do mieszkańców z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej w citizen 

science na przykładzie waloryzacji sędziwych drzew na terenie Wrocławia. Celem jest stworzenie mapy Wrocławia wraz 

z drzewami, które potencjalnie mogłyby zostać pomnikiem przyrody! Wrocław https://www.facebook.com/zlap.pomnik

34 Drzewa Dobrej Widawy

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej z wyróżnieniem grup defowarozywanych (seniorzy oraz 

młodzież szkolna) poprzez wykorzystanie istniejącego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego na obszarze LGD Dobra 

Widawa. Czernica

https://www.facebook.com/Drzewa-Dobrej-Widawy-

366082790503367/?ref=page_internal

35 Koalicja dla Drzew Koalicja dla Drzew działa dla ratowania drzew i zieleni. ul. Rogowska 127 B, 54-440 Wrocław https://www.facebook.com/KoalicjaDlaDrzew/?ref=page_internal http://www.koalicjadladrzew.pl/

36 Paweł Lenart

Wyszukiwanie najpotężniejszych i najbardziej niezwykłych drzew stanowi nie tylko hobby, ale jest niekończącą się 

przygodą, często z nagłymi zwrotami akcji i fascynacją związaną z różnorodnością świata najbardziej niezwykłych roślin, 

jakimi są drzewa. Zapraszamy do czytania bloga, na którym znajduje się wiele ciekawych infrmacji i porad. Wrocław https://www.facebook.com/lenartpawel2 https://www.lenartpawel.pl/

37 Znam stare drzewa tylko ze zdjęć

Strona poświęcona znikające zieleni historycznej. Codziennie w Polsce znikają zabytkowe aleje, szpalery oraz grupy 

drzew. Likwidowane są parki. Na tej stronie zostanie po nich ślad.

ul. Oliwkowa 22, Chrząstawa Wielka, 

55-003 Czernica https://www.facebook.com/znamstaredrzewa
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38 7Drzew

Portal poświęcony Interwencji obywatelska ws. wycinki szpaleru 7 drzew przy al. Strzałkowskiego na osiedlu Muranów 

w Warszawie (w części położonej w Dzielnicy Wola - os. Nowolipki). al. Strzałkowskiego, Warszawa https://www.facebook.com/7Drzew

39 Stowarzyszenie Ekologiczne EKO Orońsko

Celem jest ochrona środowiska naturalnego, przeciwdziałanie dewastacji przyrody, poprawa stanu zdrowia i jakości 

życia mieszkańców gminy oraz edukacja ekologiczna lokalnej społeczności. Aktywiści zaangażowali się w ochronę przed 

wycięciem okazałego 200 letniego drzewa , któremu nadali imię Wałaśniak, rozpoczęli zbiórkę publiczną na wykonanie 

ekspertyzy dendrologicznej. ul. Brandta 45/6, 26-505 Orońsko https://www.facebook.com/StowarzyszenieEkoOronsko

40 Zieleń w miastach - Porozmawiajmy o tym!

Grupa powstała, aby stworzyć przestrzeń do rozmowy na temat dostępności i roli terenów zieleni w mieście. 

Zapraszamy do merytorycznej i kulturalnej dyskusji! Kraków https://www.facebook.com/groups/zielenwmiastach

41 Fundacja Skowronek

Fundacja zajmuję się przede wszystkim sadzeniem drzew w miastach, które to są ważne i dają nam schronienie wielu 

organizomom. Wrocław https://www.facebook.com/Fundacja-Skowronek-100750155508009

42 Tramwaj Wiejski - Stowarzyszenie Mieszkańców Jadwisina

Stowarzyszenie powstało celem ochrony walorów krajobrazowych i przyrodniczych Jadwisina i okolic; promocji wioski; 

poprawy życia mieszkańców i lepszej integracji społeczności lokalnej. Jadwisin https://www.facebook.com/jadwisin.org

43 Społeczny Komitet Ochrony Julianowa

Społeczny Komitet Ochrony Julianowa to grupa mieszkańców, którym zależy na tym, by Julianów w Łodzi był zielonym, 

czystym, spokojnym, przyjaznym osiedlem domów jednorodzinnych. Łódź, Julianów

https://www.facebook.com/Spo%C5%82eczny-Komitet-Ochrony-

Julianowa-103680654504458

44 Na straży Przyrody

Celem  fundacjijest ochrona przyrody, zwłaszcza naturalnych ekosystemów leśnych i wodnych, podejmowanie 

interwencji przeciwko ich niszczeniu. Poznań https://www.facebook.com/NaStrazyPrzyrody

45 Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Tropinka

Celem stowarzyszenia jest m.in. promowanie wielokulturowości Podlasia oraz organizacja spotkań międzykulturowych z 

twórcami z Polski i zagranicy. W roku 2017 została wycięta połowa malowniczej alei na trasie Narewka-Olchówka. 

Postanowino wówczas zorganizować szkolenia na temat znaczenia i pielęgnacji drzew przydrożnych, zdecydwano się 

również podjąć działania na rzecz rekonstrukcji wyciętej alei i ochrony jej jeszcze nie wycietej części. Świnoroje 7, 17-220 Narewka

https://www.facebook.com/Tropinka-Stowarzyszenie-na-Rzecz-Dialogu-

851976508242753 http://www.tropinka.org/

46  Dąb Dunin - Strażnik Puszczy

Miejsce poświęcone strażnikowi Puszczy - Dębowi Duninowi. Zamieszczane są tu zdjcia, informacje i ciekawostki 

dotyczące tego wyjątkowego drzewa. Przybudki, Narew https://www.facebook.com/groups/250731859723714

47 Fundacja Rozwoju Ekologicznego i Ochrony Środowiska „EKO-LUBUSZ”

Działamy na obszarze województwa lubuskiego, stanowiąc aparat pomocniczy Lubuskiego Alarmu Smogowego. 

Siedziba główna znajduje się w Żarach. W ramach kompetencji chronimy przyrodę (naszymi wiodącymi tematami są 

drzewa oraz ptaki), organizujemy akcje ekologiczne i, prowadzimy edukację ekologiczną ,ochrona przyrody kampania na 

rzecz ochrony jakości powietrza.

ul. Czerwonego Krzyża 4/13, 68-200 

Żary https://www.facebook.com/EkoLubusz

48 Zielone Szczytno Grupa publiczna, której głównym celem jest szerzenie postaw proekologicznych i świadomości ekologicznej. Szczytno https://www.facebook.com/groups/326723634932160

49 Eko-Centrum Heliantus Strona, której głównym celem jest szerzenie postaw proekologicznych i świadomości ekologicznej. Ciepłe 26, 83-140 Gniew https://www.facebook.com/EkoCentrumHeliantus/?ref=page_internal http://heliantus.org/

50 Aga de Las

Przyroda i sztuka w Puszczy Białowieskiej. Pracownia plastyczna dla osób dorosłych pragnących uzewnętrzniać się 

artystycznie poprzez techniki neurograficzne i zabawę malarską. ul. Gajowa 19, 17-200 Hajnówka https://www.facebook.com/agadelas

51 Czysta Puszcza Bydgoska Grupa powstała by wyjaśnić sprawę wycinki zdrowej lipy w Ustroniu. ul. Ustronie, Ustronie gmina Zgierz https://www.facebook.com/groups/6564120490294659

52 Zielnik Łódzki

Strona poświęcona opisywaniu i prezentowaniu gatunków roślin w “Zielniku łódzkim”. Bardzo ciekawe są  osobliwości 

dendrologiczne Łodzi, szczególnie nie do końca rozpoznany stary drzewostan w parkach pofabrykanckich i parkach 

miejskich. Łódź https://www.facebook.com/ZielnikLodzki https://zielniklodzki.pl/

53 Lokalsi dla Puszczy

Mieszkańcy obszaru Puszczy Białowieskiej utworzyli grupę „Lokalsi dla Puszczy” do której należą zarówno osoby, 

których przodkowie mieszkali w okolicznych wsiach od kilkuset lat, jak i osoby niedawno przybyłe.   Zależy im,  by ten 

nasz region się rozwijał i równocześnie zachował swoje bezcenne walory przyrodnicze. Puszcza Białowieska

https://www.facebook.com/Lokalsi-dla-Puszczy-

445705015620813/?ref=page_internal https://lokalsidlapuszczy.blogspot.com/

54 Fundacja Transgresja

Realizacja pomysłów i działań na rzecz włączania osób z niepełnosprawnościami w aktywności przyrodnicze i czerpania 

radości z kontaktu z drzewami, przyrodą i aktywnością w społeczeństwie.

ul. Mikołaja Kopernika 14, 40-064 

Katowice https://www.facebook.com/fundacjatransgresja https://transgresja.org.pl/

55 Wrocławska Sieć Zieleni

Projekt zakłada stworzenie we Wrocławiu zielonej sieci komunikacyjnej dla pieszych i rowerzystów między 

najważniejszymi terenami zielonymi.

Wrocław

https://www.facebook.com/wroclawska.siec.zieleni http://progg.eu/wsz/

56 Tyskie LoveLasy

Tyskie LoveLasy to miejsce gdzie zanurzymy się w świat Natury, spokoju, relaksu i równowagi, zwolnimy tempo i 

rozpłyniemy się w pięknie otaczającej nas przyrody.  Organizatorzy  wypraw leśnych dla rodzin z dziećmi, kąpieli 

leśnych, zajęć przyrdniczych na łonie natury. Tychy https://www.facebook.com/TyskieLoveLasy https://tyskielovelasy.pl/

57 Drzewo w edukacji i przekazie Grupa została założona, aby zwracać uwagę na to jak drzewa są przedstawiane najmłodszym dzieciom. Piasek (powiat pszczyński) https://www.facebook.com/groups/1662947820572131

58 Pracownia Edukacji Żywej

Wspieranie w dzieciach, młodzieży i dorosłych tego, co żywe i ożywianie tego, co zanikło. Realizatorzy wielu projektów 

edukacyjno-przyrodniczych oraz wydawcy "Spacerowanika"  skierowanego  dla każdej osoby, która chciałaby zobaczyć 

kawałek przyrody w dużym mieście i pobyć w naturze w trochę inny, uważny, sposób. ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice https://www.facebook.com/edukacjazywa http://www.pez.org.pl/

59 Przestrzeń do życia

Fundacja  promuje zrównoważoną przestrzeń publiczną - dla ludzi, zwierząt i roślin. Promuje mądre planowanie 

przestrzeni, czasu i wykorzystania dostępnych zasobów.

ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 17 

lok. 66, 30-611 Kraków https://www.facebook.com/przestrzendozycia

60 Stowarzyszenie Tilia

Stowarzyszenie Tilia jest organizacją pozarządową powstałą w 1995 roku angażującą się w wielozadaniową działalność 

ekologiczną i społeczną. Organizatorzy Leśnych warsztatów, akcji sadzenia drzew, obchodów Dnia Drzewa. ul. Przysiecka 13,  87-100 Toruń https://www.facebook.com/StowarzyszenieTilia http://www.tilia.org.pl/

61 Federacja Zielonych "GAJA"

Niezależna, apolityczna organizacja pozarządowa istniejąca od 1993 r., działająca na rzecz ochrony środowiska. Misją 

organizacji jest powstrzymanie spadku bioróżnorodności i wspieranie doktryny zrównoważonego rozwoju. 

Organizatorzy akcji sadzenia drzew, obchodów Dnia Drzewa na codzień wspierają aktywistów walczących o zachowanie 

cennych drzew. ul. 5 Lipca 45 70-374 Szczecin https://www.facebook.com/Federacja-Zielonych-GAJA-103265601920881 http://gajanet.pl/

62 Porozumienie dla Lasu Pilczyckiego

Starania o  pełną ochroną Lasu Pilczyckiego, wyjątkowego obszaru we Wrocławiu. Porozumienie powołały 

stowarzyszenia Nasze Maślice, Akcja Miasto i Moje Popo. Wspierają nas Rada Osiedla Maślice, Rada Osiedla Pilczyce-

Kozanów-Popowice Płn. Las Pilczycki, Wrocław https://www.facebook.com/PorozumienieDlaLasuPilczyckiego
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63 Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Organizacja ekspercka.  Realizujemy działania prawne i podejmujemy interwencje w terenie. Wysyłamy wnioski o 

utworzenie pomnika przyrody, o utworzenie stref dla ptaków drapieżnych, wnioskujemy o nie pozyskiwanie drewna w 

miejscach występowania cennych gatunków. Pomagamy prawnie lokalnym przyrodnikom i miłośnikom polskiej 

przyrody. ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków https://www.facebook.com/przyrodnicze.org http://www.przyrodnicze.org/

64 Wojszyce razem

Grupa ludzi, która pracuje społecznie na rzecz mieszkańców osiedla Wojszyce od wielu lat, chcąca mieć wpływ na 

rozwój i przyszłość południa miasta. Wspiera nieformalne grupy oraz działaczy lokalnych, aby miejsce w którym 

mieszamy stało się miejscem przyjaznym do życia, uwzględniającymi potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Wojszyce 52-230 Krzyki https://www.facebook.com/WojszyceRazem/

65 Pogromcy Bazgrołów Zielona Góra

Pogromcy Bazgrołów, jako krakowski wzór, zajmują się walką z bazgrołami pojawiającymi się na zielonogórskich 

budynkach, przystankach, płotach. Dotychczas Pogromcy zmywali szpetne malunki z zielonogórskich murów. Ponieważ 

jednak ekrany zasłonięte są stalową siatką, nie dało się ich zmyć płynami. To jednak nie zniechęciło społeczników i 

dzięki współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze, malunki przysłonięto roślinami. Posadzono 

ponad 200 sadzonek bluszczu wzdłuż ekranów akustycznych.

Deptak 65-001 Zielona Góra

https://www.facebook.com/StopBazgrolom https://pogromcybazgrolow.pl/

66 Pracownie Zrównoważonego Rozowju

Konsultujemy, diagnozujemy, szkolimy, rewitalizujemy. Zmieniamy miasta na lepsze. Wspólnie z Urzędem Miasta 

Bydgoszczy realizujemy projekt „Bez lipy!”. Razem z mieszkankami i mieszkańcami miasta opracujemy bydgoskie 

standardy zieleni. Mamy nadzieję, że „Bez lipy!” stanie się inspiracją dla innych miast i organizacji, że dzięki niemu 

nasze miasta ponownie się zazielenią.

ul. Świętej Katarzyny 5, 87-100 Toruń

https://www.facebook.com/FundacjaPZR http://www.pzr.org.pl/

67 Stop wycinkom drzew w Bydgoszczy

Sprzeciwiamy się wycinaniu drzew, które nie są chore w Bydgoszczy. Chcemy zielonego miasta z parkami, skwerami i 

drzewami. Bydgoszcz https://www.facebook.com/zielonaBydgoszcz

68 Zielona Ostoja

Naszym celem jest utrzymanie pięknych, dużych zielonych terenów między ulicą Centralną a Wycieczkową w Łodzi, 

zwanych Zieloną Ostoją. Miejsce o które walczymy to dom dla wielu gatunków ptaków, ssaków, owadów oraz 

nietoperzy. ul. Centarlna, Łódź https://www.facebook.com/zielonaostojalodz

69 Fundacja „KIM" 

Fundacja podejmuje wiele działań, które mają na celu zmianę świadomości ekologicznej, poprzez prowadzenie zajęć 

edukacyjnych m.in. cykl webinarów  w ramach projektu „Zielono mi na Mazowszu” poświęconych  błękitno-zielonej 

infrastrukturze. Podczas spotkań omawiane są zagadnienia związane z różnorodnością biologiczną, procesem 

kompostowania, rolą drzew oraz pozyskiwaniem i gromadzeniem wody deszczowej. ul. Partyzantów 21, 05-092 Lomianki https://www.facebook.com/FundacjaKIM https://www.fundacjakim.pl/

70 Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze M.O.S.T.

Stowarzyszenie M.O.S.T. prowadzi działalność edukacyjną, społeczną i przyrodniczą. We współpracy z Fundacją 

Ekorozwoju i Spółdzielnią Mieszkaniową Na Stoku w Kielcach przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowało projekt nasadzeń drzew i krzewów na kieleckim blokowisku w 

ramach projektu „Biobloki. Budowa alei drzew na blokowisku w celu zwiększenia bioróżnorodności i dobrostanu 

mieszkańców”. ul. Wojska Polskiego 52, 25-389 Kielce https://www.facebook.com/mostedu.org http://mostedu.pl/

71 Fundacja Otwarty Plan

Fundacja Otwarty Plan w marcu 2020 roku została przyjęta do Koalicja Klimatycznej. Koalicja realizuje wspólnie 

różnorodne działania, od monitoringu prac legislacyjnych na poziomie krajowym i europejskim, poprzez organizacja 

konferencji i warsztatów dla różnych odbiorców – przedstawicieli biznesu, urzędników, posłów, dziennikarzy, po 

działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Na Wiankach 26, 31-519 Kraków https://www.facebook.com/FundacjaOtwartyPlan http://www.otwartyplan.org/

72 Górki Czechowskie - wietrznie zielone

Akcja społeczna na rzecz ochrony Górek Czechowskich w Lublinie przed zabudową. Wg aktywistw na 105 ha 

niezabudowanych górek powinien powstać park, służący mieszkańcom i nauce, którego podstawowym celem będzie 

ochrona chomika europejskiego, krajobrazu, przyrody kserotermicznej oraz bioróżnorodności. Ta przestrzeń posiada 

także swoje mroczne historie i tajemnice. Ze względu na ich charakter uważają, że całe górki powinny stać się także 

parkiem - miejscem pamięci. Te dwie formy da się bez problemów technicznych ale i moralnych pogodzić, dlatego tez 

uruchomino zbiórk publiczną na koszty kampanii na rzecz obrony przed zabudową tego cennego terenu. Górki Czechowskie w Lublinie https://www.facebook.com/GorkiCzechowskieWZ

73 Fundacja Ekologiczna ARKA

Głównym zadaniem fundacji  jest edukacja ekologiczna i dlatego tez fundacja realizuje bardzo roznorodne projekty 

edukacyjne. Akcja "Książka za drzewo" łączy tematykę promocji czytelnictwa z bardzo ważnym działaniem, jakim jest 

sadzenie drzew. Za każde posadzone drzewo uczestnicy będą otrzymywali książki, które będą pochodziły głównie z 

prowadzonych w całej Polsce zbiórek. W ten sposób dajemy im drugie życie – oszczędzamy drzewa, wodę, energię i 

ograniczamy emisję CO2.

ul. Kosmiczna 15 b, 43–300 Bielsko-

Biała https://www.facebook.com/fundacjaarka http://www.fundacjaarka.pl/

74 Fundacja Prolas

Fundacja zajmuje się tym, co jest ważne nie tylko dla przyszłych pokoleń, ale w swych dzialaniach  pamięta też o 

przeszłości i tradycji narodowej. Działa, by ocalić od zapomnienia stare odmiany drzew owocowych. ul. Kozia 11/15, 99-400 Łowicz https://www.facebook.com/FundacjaProlas http://prolas.org/

75 Rada Osiedla Św. Łazarz Oficjalny fanpage Rady Osiedla Św. Łazarz na którym poruszane są kwestie zieleni. ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań https://www.facebook.com/ROLazarz/ https://lazarz.poznan.pl/

76 Porozumienie Obrony Lublina Nieformalna, niekomercyjna i całkowicie apolityczna grupa ludzi, którym na sercu leży dobro miasta Lublin. Lublin https://www.facebook.com/PorozumienieObronyLublina http://lublinianin.pl/

77 Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie Wspólnie troszczymy się o kulturę zagospodarowania przestrzeni Lublina w dużej i małej skali. Lublin https://www.facebook.com/fkplublin http://www.ulublin.eu/

78 Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki FOPiT GOBI 

Akcja "Postaw sobie pomnik" to inicjatywa w ramach której mieszkańcy zgłaszają drzewo  do objęcia ochroną 

pomnikową i proponują jego imię, gdy to stanie się już pomnikiem. Pierwsze przykłady już są, jak choćby majestatyczny 

ponad 120-letni platan klonolistny w Sichowie, jesion wyniosły o niecodziennym systemie korzeniowym w Sędziszowej 

czy najgrubsze i prawdopodobnie najstarsze drzewo w Krainie Wygasłych Wulkanów – dąb w Lubiechowej. W ramach 

projektu organizowane są także spacery dendrologiczne, wtajemniczające w sekrety życia drzew, także nocą – przy 

pomocy kamery termowizyjnej. Aby zgłosić pomnik przyrody i zaproponować jego imię, należy zwrócić się do Fundacji 

FOPiT GOBI w Raczkowej. Najlepiej – za pośrednictwem mediów społecznościowych. Raczkowa 59-241 Raczkowa https://www.facebook.com/FOPiT-GOBI-259786664101047

79 Akcja ratunkowa dla Krakowa

Apartyjna grupą mieszkanek i mieszkańców z całego Krakowa, którzy walczą o rozwiązanie lokalnych problemów w 

swoich dzielnicach. Grupa powstała w odpowiedzi na pogłębiający się kryzys klimatyczno-ekologiczny i brak realnych 

działań władz Krakowa w tej kwestii. Dzięki Akcji Ratunkowej chcemy łączyć siły, wymieniać doświadczenia i pomagać 

sobie wzajemnie, żeby wywierać nacisk na władze miasta. Kraków https://www.facebook.com/akcjaratunkowa http://akcjaratunkowadlakrakowa.pl/

80 Miasto dla Ludzi - Lubelski Ruch Miejski

Grupa informacyjno-komunikacyjna dla organizacji, społeczniczek i aktywistów - działajmy wspólnie, działajmy 

skutecznie. Lublin https://www.facebook.com/groups/LubelskiRuchMiejski
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81 Ręką Dzieło Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne

Stowarzyszenie Ekologiczno - Artystyczne „Ręką Dzieło” tworzy grupa osiadłych na Warmii artystów, mająca swój 

duchowy rodowód w rewolucji kulturalnej końca lat 60-tych. Zaangazowani w ochronę drzew. 21, Godki, 11-042 Jonkowo https://www.facebook.com/RekaDzielo

82 Zielone Kliny

Kliny to piękna okolica Krakowa lecz coraz więcej obszarów jest zabudowywanych. Tereny te mają na "mapach 

roślinności rzeczywistej Krakowa" oznaczenie najwyższych walorów przyrodniczych oraz zamieszkuje je wiele 

zagrożonych wyginięciem oraz będących pod ścisłą ochroną gatunków roślin i zwierząt. Nie bądźmy obojętni i nie 

pozwólmy stać się naszej dzielnicy kolejnym zabetonowanym osiedlem. Nie pozwólmy zniszczyć przyrody i 

ekosystemów, żaden trawnik nigdy nie zastąpi naturalnej łąki. Żyjmy w zgodzie z przyrodą Kraków-Kliny https://www.facebook.com/krakowzielonekliny http://www.zielone-kliny.org/

83 Stowarzyszenie “Nasza Olszanica” Stowarzyszenie Nasza Olszanica działa m.in. na rzecz ochrony środowiska naturalnego. ul. Szaserów 15,  30-298 Kraków https://www.facebook.com/NaszaOlszanica http://www.naszaolszanica.pl/

84 Stowarzyszenie na Rzecz Toń

Celem działania Stowarzyszenia jest ochrona fauny i flory oraz utrzymanie terenów zielonych wzdłuż rzeki Sudoł - 

zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa z 2014 

roku - jako terenów o niepowtarzalnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych, a także 

współuczestnictwo w procesach decyzyjnych: samorządowych, administracyjnych i społecznych dotyczących Krakowa w 

celu doprowadzenia do poprawy jakości przestrzeni urbanistycznej miasta ze szczególnym naciskiem na obszar 

Dzielnicy IV Prądnik Biały. ul.Maciejkowa 11, 31-336 Kraków

https://www.facebook.com/StowarzyszenieNaRzeczTon/?ref=page_intern

al

85 Zielone = Chronione Inicjatywa, której głównym celem jest szerzenie postaw proekologicznych i świadomości ekologicznej. Warszawa https://www.facebook.com/ZieloneChronione/?ref=page_internal

86 Przyjaciele Dolinki - mieszkańcy przeciwko budowie placu zabaw

Grupa mieszkańców i przyjaciół Parku Dolinka Służewska. Grupa założona w celu sprawnej komunikacji wśród osób 

zatroskanych losem tego miejsca, w świetle planowanej kontrowersyjnej inwestycji budowy placu zabaw na terenie 

Parku. Park Dolinka Służewska https://www.facebook.com/groups/przyjacieledolinki

87 Ratujmy Park SGGW

lokalna, nieformaln inicjatywą sąsiedzką z ul. Bruna, skupiającą wielu ludzi dobrej woli, którym na sercu leży los Zespołu 

Krajobrazowo-Przyrodniczego „Park SGGW” na Mokotowie. ul. Bruna, 02-523 Warszawa https://www.facebook.com/ParkSGGW

88 Dzikie Bielany - miasto bioróżnorodne Blog, którego głównym celem jest szerzenie postaw proekologicznych i świadomości ekologicznej. Warszawa Bielany https://www.facebook.com/dzikiebielany

89 Zakole

Projekt ZAKOLE ma na celu poszukiwanie nowych sposobów opowiadania i doświadczania miejsc takich jak Zakole 

Wawerskie, a także przybliżania perspektywy istot zamieszkujących i współtworzących te tereny. Zakole Wawerskie Warszawa https://www.facebook.com/zakolewawerskie http://zakole.pl/

90 Zielona Włodarzewska

Celem projektu jest poprawa estetyki ulicy Włodarzewskiej poprzez nasadzenie zieleni w istniejących i obecnie 

budowanych pasach zieleni. Nasadzania poprawią nie tylko wygląd ale stworzą również barierę przeciw rozjeżdżaniu 

pasów zieleni przez samochody, stworzą dodatkową naturalną ochronę przeciw smogową, a w letnie upalne dni 

ochronią przed nagrzewaniem słonecznym.  ul. Włodarzewska, Warszawa

https://www.facebook.com/Zielona-W%C5%82odarzewska-

106575830827563

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/

projekt/21938?user

91 Zielone Bronowice

Grupa społeczna tworząca stronę na fb, której głównym celem jest szerzenie postaw proekologicznych i świadomości 

ekologicznej. Kraków Bronowice https://www.facebook.com/ZieloneBronowice

92 Puls drzewa

Puls Drzewa to inicjatywa mająca na celu ochronę drzew. Jeśli gdzieś drzewa są zagrożone, postaramy się pomóc 

bezpośrednio, albo znajdziemy specjalistyczną pomoc. Powiat Ostródzki

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

684606858656564/?ref=page_internal

93 Stowarzyszenie MOKO

Organizacja, której celem jest szerzenie postaw proekologicznych i świadomości ekologicznej, a także dbałość o 

zachowanie walorów historycznych, architektonicznych, estetycznych i przyrodniczych Mokotowa, ze szczególnym 

uwzględnieniem okolic parku "Morskie oko". ul. Belgijska 2/2, 02-511 Warszawa https://www.facebook.com/stowarzyszeniemoko

94 Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Wykorzystując metody prawne, lobbingowe i edukacyjne walczymy o ratowanie miejsc cennych przyrodniczo. Bronimy 

przed zabudową Górek Czechowskich w Lublinie, drzew przydrożnych i zieleni przyulicznej Sprzeciwiamy się rozwojowi 

górnictwa węglowego w okolicach Poleskiego Parku Narodowego. ul. Głęboka 8A 20-612 Lublin https://www.facebook.com/tdnicz www.ekolublin.pl

95 Stowarzyszenie „EKOSKOP”

„EKOSKOP” organizował warsztaty dotyczące ochrony drzew i uczestniczył w akcjach sadzenia nowych drzew w 

Rzeszowie, Boguchwale i Trzebownisku, był zapraszany do organizacji happeningów ekologicznych poza granicami 

Podkarpacia. Lipa Emilka, to kolejne posadzone drzewo. Teraz jest niewielkie ale za kilkadziesiąt lat będzie solidnym 

antysmogowym miejskim drzewem. Bo drzewa to naturalni sprzymierzeńcy miasta w walce ze smogiem i kryzysem 

klimatycznym. Najlepiej w wyłapywaniu toksycznych cząstek radzą sobie drzewa iglaste np. sosny (są zimozielone a w 

zimie smog jest największym problemem).

ul. Lubelska 28/4 lok.1, 35-233 

Rzeszów

https://www.facebook.com/stowarzyszenieekoskop http://www.ekoskop.pl/

96 Ratujmy kleszczowskie wąwozy

Jako lokalna społeczność chcemy mieć realny wpływ na sposoby realizacji gospodarki leśnej w lasach otaczających 

Kleszczów. Dążymy do poszanowania społecznych, krajobrazowych i przyrodniczych funkcji lasu oraz faktycznej ochrony 

cennego dziedzictwa. Kleszczów https://www.facebook.com/Ratujmy.kleszczowskie.wawozy http://ratujmy.org.pl/wawozy/

97 Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski

Polski Klub Ekologiczny (PKE) jest stowarzyszeniem o zasięgu ogólnopolskim. W ostatnich latach otrzymywaliśmy (jako 

Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski) od mieszkańców Gdańska i okolic liczne sygnały o nadmiernych wycinkach w 

lasach.  Intensywna wycinka w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym sprowokowała nas do zaangazowania się w ochronę 

lasów Trójmiasta. Okręgi i Koła to jednostki terenowe. Wszystkie Okręgi posiadają osobowość prawną ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk https://www.facebook.com/PKEGdansk https://pke.gdansk.pl/

98 Grupa przeciwna betonowym parkom

Grupa informująca o wydarzeniach związanych ze środowiskiem. Na fp omawiane są konkretne przypadki i miejsca, w 

których zagrożona jest przyroda w Poznaniu ponadto dzielimy m.in. się pomysłami i wskazówkami, jak działać, by 

skutecznie wpływać na rzecz środowiska oraz przykładami z innych miast i krajów. Poznań https://www.facebook.com/groups/427144904473174

99 Dzika Ochota

Stanisław Łubieński jest założycielem bloga przyrodniczego Dzika Ochota, od którego wszystko się zaczęło. W Dzikiej 

Ochocie prowadzi wycieczki i warsztaty o tematyce ornitologicznej. Humanista i miłośnik ptaków. Dziennikarz stale 

współpracujący z Tygodnikiem Powszechnym. Autor książki „12 srok z ogon” poświęconej ornitologicznej pasji za którą 

otrzymał nagrodę NIKE PUBLICZNOŚCI. 

ul. Henryka Wieniawskiego 5/10, 01-

572 Warszawa https://www.facebook.com/DzikaOchota https://www.dzikaochota.com/

100 Dzikie Śródmieście Płd. Strona, której głównym celem jest szerzenie postaw proekologicznych i świadomości ekologicznej. Warszawa Sródmieście

https://www.facebook.com/Dzikie-%C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9Bcie-

P%C5%82d-214487182441037/?ref=page_internal
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101 Stowarzyszenie z Rezerwą

Mieszkańcy z REZERWĄ. Przez lata na granicy Gocławia z Saską Kępą była rezerwa pod Trasę Tysiąclecia, potem stała się 

rezerwą pod trasę tramwajową, dla nas jest to też rezerwa zieleni, do której się przyzwyczailiśmy, i którą pokochaliśmy, 

rezerwa ciszy, tlenu i spokoju. A wreszcie jesteśmy ludźmi, którzy są rezerwą potencjału ludzkiego dla innych 

mieszkańców, którzy nie mają sił, czasu, odwagi, żeby działać. A przede wszystkim jesteśmy ludźmi z rezerwa, którzy 

patrzą z dystansem na działania miasta, tramwajarzy, ZMID-u i dewelopera. Jesteśmy ludźmi z rezerwą, którzy starają 

się słuchać całej społeczności  i walczą o zachowanie terenów zielonych.

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

51/85, 03-982 Warszawa https://www.facebook.com/StowarzyszeniezRezerwa

102 Fundacja Noga w Łapę 

Fundacja prowadzi szereg działań związanych z przyrodą m.in. prowadzi kampanie na rzecz zwierząt, interwencje, 

edukacje i zbiórki charytatywne. Aktywiści dostrzegają, jak straszne i niepowetowane szkody czyni nasza cywilizacja w 

świecie przyrody. Są świadomi, że nasze codzienne wybory – sposób życia – mają poważny wpływ na zdrowie 

środowiska Ziemi i sytuację wszystkich zamieszkujących ją stworzeń. ul. Hawajska 5/9, 02-776 Warszawa https://www.facebook.com/FundacjaNogaWLape https://nogawlape.org/

103 Fundacja Tulia

Fundacja Tulia prowadziła warsztaty z szydełkowania, połączono wszystkie prace i ubarnano w nie drzewa. 

Yarnbombing – dziedzina sztuki polegająca na pokrywaniu elementów przestrzeni zewnętrznej (najczęściej architektury 

miejskiej, ale także drzew, kamieni itp.) ręcznie wykonanymi dzianinami. Postrzegany jako rodzaj graffiti lub street artu, 

yarnbombing nie posiada jeszcze ugruntowanej polskiej nazwy, ale czasem pojawia się określenie „bombardowanie 

włóczką” lub „dziergane graffiti”. ul. Miejska 20, 98-200 Sieradz https://www.facebook.com/Fundacja-Tulilala-103345408507635

104 Fundacja Greenmind

Walczymy o to, by za 10 lat ludzie w Polsce nadal cieszyli się piękną przyrodą , czystymi rzekami i harmonijnym 

krajobrazem. Uczestnicząc w postępowaniach administracyjnych i sądowych pilnujemy, żeby budowa dróg, zapór 

wodnych, farm wiatrowych, wycinka lasów służyły ludziom, jednocześnie nie niszcząc przyrody. ul. Kaleńska 7/33, 04-367 Warszawa https://www.facebook.com/fundacjagreenmind https://greenmind.pl/

105 Polskie Towarzystwo Dendrologiczne

Celem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego jest zrzeszanie osób zainteresowanych szeroko rozumianą 

dendrologią, pogłębianie oraz upowszechnianie wiedzy na temat biologii, ekologii i uprawy roślin drzewiastych, a także 

inicjowanie i prowadzenie zespołowych badań naukowych w tej dziedzinie. Do udziału w pracach Towarzystwa 

zapraszamy wszystkich miłośników drzewoznawstwa, zarówno zawodowo, jak i amatorsko związanych z różnymi 

aspektami znajomości problematyki drzew i krzewów, dotyczącymi między innymi ich ochrony, wartości użytkowych i 

kulturotwórczych. 

Ogród Botaniczny Uniwersytetu 

Wrocławskiego, ul. Henryka 

Sienkiewicza 23 50-335 Wrocław

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

785970368107295 http://www.ptd.pl/

106 Miasto Jest Nasze - Mokotów

Wprowadziliśmy temat drzew w mieście do dyskursu publicznego. Wielokrotnie protestowaliśmy przeciwko 

nielegalnym wycinkom. Dzięki inicjowanej przez MJN akcji przeciwko LexSzyszko, Senat ugiął się pod presją i załatał 

część dziur w nowelizacji ustawy, przyjmując 3 poprawki Kongresu Ruchów Miejskich! Wykazaliśmy indolencję miejskich 

urzędników i niepowodzenie akcji “Milion drzew dla Warszawy”. Jesteśmy współorganizatorem koalicyjnej akcji “Cicho 

jest w Parku Skaryszewskim”, której celem jest zwrócenie uwagi na problem wjazdu samochodów i organizowania 

uciążliwych imprez w tym zabytkowym Parku. Dzięki nam temat trafił do mediów. Od lipca 2017 r. bierzemy udział w 

konsultacjach z nowym zarządcą Parku. ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa https://www.facebook.com/MJN.Mokotow https://miastojestnasze.org/

107 Dzika Warszawa

Bogactwo siedlisk, liczba gatunków roślin, zwierząt, grzybów na terenie Warszawy nie daje się porównać z innymi 

europejskimi metropoliami. Strona, której głównym celem jest szerzenie postaw proekologicznych i świadomości 

ekologicznej. Warszawa https://www.facebook.com/Dzika-Warszawa-766005246847342

108  REFA - Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu  

Jesteśmy przekonani, że na religijnej mapie Polski wśród licznych inicjatyw brakowało dotychczas miejsca spotkania 

katolików zaangażowanych w ekologię i ochronę stworzenia. Nasz portal chce wypełnić tę lukę i prezentować 

chrześcijański głos w szeroko rozumianej problematyce ekologicznej.

Wśród głównych naszych obszarów tematycznych są: studium i popularyzacja nauczania Kościoła na tematy 

ekologiczne, chrześcijańska edukacja ekologiczna, kształtowanie właściwego wizerunku ekologa – katolika, 

popularyzowanie idei Święta Stworzenia oraz stylu życia respektujący ograniczenia społeczne i przyrodnicze, troska o 

energooszczędność w Kościele, rolnictwo ekologiczne i suwerenność żywnościowa. ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków

https://www.facebook.com/REFA-Ruch-Ekologiczny-%C5%9Bw-Franciszka-

z-Asy%C5%BCu-103557487964317 http://www.swietostworzenia.pl/

109 Zielone Miasto Fundacja Strefa Zieleni jest organizacją pozarządową promującą ekologię polityczną i inne zielone idee i wartości.

ul. Piękna 1B lok. 22, 00-539 

Warszawa 00-539 https://www.facebook.com/FundacjaStrefaZieleni http://strefazieleni.org/

110 Dotlenieni.org

Organizujemy nasadzenia nowych krzewów na terenach szpitali, szkół czy przedszkoli. Wszędzie tam, gdzie jest taka 

potrzeba. Sponsorem danego nasadzenia może zostać dowolna firma, która chce w kreatywny sposób zaangażować i 

zintegrować swoich pracowników w imię zielonej przestrzeni oraz czystszego powietrza.

ul. Sukiennice 2, pok. 405, 49-300 

Brzeg

https://www.facebook.com/dotlenieni.org http://dotlenieni.org/

111 FUNDACJA INICJATYWA B

Fundacja Inicjatywa B realizuje wieloetapowy projekt edukacyjny dedykowany dla mieszkańców Gminy Żarów oraz osób 

odwiedzających Park Miejski w Żarowie. Przyczyną powstania społecznej inicjatywy PARK 51 była  zła kondycja 

żarowskiego, dendrologicznego parku miejskiego, który został stworzony w drugiej połowie XIX wieku. Historia parku, 

czy też „zielonego raju”; określanego tak przez społeczność lokalną przed II Wojną Światową, związana jest ściśle z 

dziejami Żarowa. W ramach realizowanych działań i po złożeniu wniosku ws. objęcia statusem pomnika przyrody Kłęka 

Amerykańskiego (Gymnocladus dioca) oraz Klona Pospolitego ‘Palmatifidum’ (Acer platanoides ‘Palmatifidum’), które 

zasługiwały na szczególną nobilitację ze względu na unikalność dnia 25 listopada 2021 roku na sesji Rady Miejskiej w 

Żarowie, mocą uchwały wspomniane wyżej drzewa zostały objęte szczególną ochroną, co bezsprzecznie podnosi 

wartość kolekcjonerskiego Parku Miejskiego w Żarowie. 

ul. Armii Krajowej 2/1, 58-130 Żarów

https://www.facebook.com/fundacjainicjatywab http://inicjatywab.pl/

112 Drzewa Konojady

Strona poświęcona planowanej wycince drzew w alei dębowej na drodze Konojady-Tomki. Aktywiści opisują starania 

ochrony drzew przed wycięciem.

Konojady - wieś w gminie Jabłonowo 

Pomorskie (pow. brodnicki https://www.facebook.com/drzewakonojady

113 Federacja Arborystów Polskich

Federacja Arborystów Polskich to organizacja pozarządowa, która powstała z inicjatywy praktyków i teoretyków, 

dbających o ulepszenie standardów i poprawę jakości pracy w relacji ze środowiskiem naturalnym. Stowarzyszenie 

pracuje na rzecz drzew i środowiska przyrodniczego w ogóle realizując cele m.in. przez:

-edukację, szkolenia, happeningi;

-promocję "Tree Climbing`u";

-organizację pokazów i zawodów;

-produkcję e-booków i tłumaczenie literatury;

-współpracę z innymi podmiotami. ul. Legnicka 65, 53-671 Wrocław

https://www.facebook.com/Federacja-Arboryst%C3%B3w-Polskich-

145293935529033 https://fap-arbor.pl/

https://www.facebook.com/StowarzyszeniezRezerwa
https://www.facebook.com/FundacjaNogaWLape
https://nogawlape.org/
https://www.facebook.com/Fundacja-Tulilala-103345408507635
https://www.facebook.com/fundacjagreenmind/?__cft__%5b0%5d=AZWtsNNZuRnr5jTxIBfXTVusJoPG4HcoPt9diO1iJB94oHpIsD7Lym2ld6LKGpo5po6q8uAfW5x0Hnow-pFSPDJo8sYojpnjEe2XVLTrL10xN8HMTtO2cXeyFFjt5OdlW8l12cDsSTk29Z2BqGsKbpYszoxMyEVLgK85dQSSeISIdg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/fundacjagreenmind
https://greenmind.pl/
https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Dendrologiczne-785970368107295
https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Dendrologiczne-785970368107295
http://www.ptd.pl/?fbclid=IwAR0WnC7ujQqGnls0wWRBsWQjsLsso08XZiutdVpzr2r9gASTZib9SiUuui4
https://www.facebook.com/MJN.Mokotow
https://miastojestnasze.org/
https://www.facebook.com/Dzika-Warszawa-766005246847342
https://www.facebook.com/REFA-Ruch-Ekologiczny-%C5%9Bw-Franciszka-z-Asy%C5%BCu-103557487964317
https://www.facebook.com/REFA-Ruch-Ekologiczny-%C5%9Bw-Franciszka-z-Asy%C5%BCu-103557487964317
http://www.swietostworzenia.pl/?fbclid=IwAR0ncbMcb2mGE5QY5NIppeiQ3NtwNhLxYEM6-TIniz8Lazfc-eO08sc6DDg
https://www.facebook.com/FundacjaStrefaZieleni
http://strefazieleni.org/?fbclid=IwAR0_21yzJfn8qpnhfOgoPaAnb1iCYTBu8nkPD_7s3aXTZnZbH8R6RlTQh0U
https://www.facebook.com/dotlenieni.org
http://dotlenieni.org/?fbclid=IwAR38Tzn88ezsSfyjC6Gle1eEufpym-oa6_n4bKXnaylEemZGQz-tRBhdUbk
https://www.facebook.com/fundacjainicjatywab
http://inicjatywab.pl/
https://www.facebook.com/drzewakonojady
https://www.facebook.com/Federacja-Arboryst%C3%B3w-Polskich-145293935529033
https://www.facebook.com/Federacja-Arboryst%C3%B3w-Polskich-145293935529033
https://fap-arbor.pl/


114 Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy"

Dzięki zdobytemu grantowi (LOKALNE EKOLOGICZNE INICJATYWY OBYWATELSKIE) udało się w ramach projektu 

"Przyjaciele pomnikowych drzew" zorganizować dla uczniów szkół nadbaryckich wartsztaty, które poprowadził Jakub 

Józefczuk podczas, których omówił znaczenie starych drzew, wyjaśnił co to są pomniki przyrody i jak je identyfikować.  

Zofia Pietryka pomysłodawczyni działań wyjaśniła na czym polega projekt oraz jak włączyć się w działania i zostać 

„Opiekunem pomnikowych drzew”. Następnie uczestnicy udali się na część praktyczną warsztatów. W parku milickim 

jest wiele  starych drzew, młodzież ochoczo mierzyła obwód i przekrój korony pod kierunkiem prowadzących  z 

wykorzystaniem narzędzi mierniczych .

Kolejnym zadaniem projektu był cykl wypraw terenowych i  identyfikacja drzew o walorach pomnikowych. Celem 

wspólnych działań było wzmocnienie ochrony tych drzew poprzez akcję edukacyjną i uruchomienie procesu nadania im 

statusów pomników przyrody. Efekty -  Rada Gminy Milicz w dniu 27 maja 2021 r. podjęła Uchwałę o ustanowienie 13 

pomników przyrody. pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz

www.facebook.com/EdukacjaDB www.edukacja.barycz.pl 

115 Bronimy naszej alei w Suchej

Akcja grupy mieszkańców Zielonej Góry, obrońców przyrody i krajobrazu działających na rzecz ocalenia alei ponad 

stuletnich drzew. Zielona Góra

https://www.facebook.com/Bronimy-naszej-Alei-w-Suchej-

1849154901793860

116 Fundacja alter eko

Fundacja alter eko działa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, ochrony zasobów przyrodniczych i edukacji 

ekologicznej. Jednym z głównych zadań Fundacji jest podejmowanie inicjatyw podnoszących świadomość ekologiczną 

społeczeństwa, współpraca z mieszkańcami i samorządem lokalnym oraz realizacja kompleksowych zielonych 

programów dla biznesu. Fundacja jest autorem wielu projektów ekologicznych, w tym zielonych eventów i akcji 

ekomotywacyjnych, szkolnych lekcji przyrodniczych, warsztatów dziecięcych i rodzinnych, a także szkoleń celowych i 

programów doradztwa. Aktualne działania Fundacji skupiają się w głównej mierze na działalności strażniczej, 

sporządzaniu raportów i publikacji na temat zieleni miejskiej, oraz gospodarki odpadowej w nurcie zero waste.

ul. Nowowiejska 1/3 lok.24, 00-643 

Warszawa https://www.facebook.com/fundacja.altereko https://www.altereko.pl/

117 Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy

Biblioteka powstała 27 listopada 1945 roku jako pierwsza placówka biblioteczna w Bolesławcu i trzecia z kolei na 

Dolnym Śląsku i realizuje wiele ciekawych działań m.in. organizacją ciekawych konkursów poświęconcych tematyce 

drzewnej. Głównym założeniem konkursu "Drzewa pamiętają, pamiętaj o drzewach" jest rozpowszechnianie wśród 

mieszkańców Bolesławca  wiedzy na temat roli drzew w mieście oraz wywołanie poczucia odpowiedzialności za stan 

drzew i wzmocnienie potrzeby ich ochrony wśród bolesławian w każdym wieku. Dodatkową wartością konkursu będzie 

podkreślenie historycznej roli drzew w naszym mieście. Tytuł konkursu nawiązuje do mijającej właśnie sto pięćdziesiątej 

rocznicy sadzenia w Bolesławcu i w dawnych Prusach dębów zwycięstwa (dębów pokoju) po zakończeniu wojny 

francusko-pruskiej. Niektóre z tych drzew rosną do dziś, są świadkami historii i szczególnie cennymi okazami 

przyrodniczymi. Moment sadzenia dębów pamięci zaznaczył się w lokalnej historii Bolesławca i wielu innych 

miejscowości. Poprzez konkurs chcemy stworzyć uczestnikom możliwość bliższego poznania  naszych zielonych 

świadków historii i rozwijania pasji artystycznych.

ul. B. Głowackiego 5, 59-700 

Bolesławiec https://www.facebook.com/bibliotekacentrumwiedzy http://www.mbp.boleslawiec.pl/

118 Organizacja Ogrodów Polskich

OOP wszechstronnie inwestuje w rozwój ogrodnictwa – jako dziedziny wiedzy, rynku i życia codziennego. riorytety 

naszej działalności: WIEDZA - Wdrażamy wysokie standardy sztuki ogrodowej. Promujemy dobre praktyki i wzorce dla 

polskich warunków klimatycznych. EDUKACJA - Edukujemy profesjonalistów i amatorów. Pomagamy zdobywać 

kompetencje w tworzeniu terenów zieleni na światowym poziomie. RYNEK -kształtujemy jakość rynku ogrodniczego w 

Polsce. Podnosimy świadomość konsumentów, poziom designu oraz usług i produktów. Stworzyliśmy mapę parków, 

skwerów i ogrodów prywatnych i od 2015 r. umieściliśmy 210 ciekawych odwiedzenia. ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków https://www.facebook.com/organizacjaogrodowpolskich http://www.oop.org.pl/

119 Instytut Spraw Obywatelskich

Organizacja pozarządowa niezwiązana z żadną partią polityczną czy grupą interesu. Realizuje m.in. kampanie społeczne 

Tiry na tory i Obywatele decydują oraz działania dotyczce ochrony drzew -  Jak chronić drzewa? Na naturę nie mamy 

wpływu. Na swoje działania już tak. 🎧 Podcast

https://instytutsprawobywatelskich.pl/wycinka-drzew-reaguj/.

ul. Pomorska 40 91-408 Łódź

https://www.facebook.com/instytut.spraw.obywatelskich https://instytutsprawobywatelskich.pl/

120 Zieleń nieplanowana

Grupa dotyczy wyłącznie tematu zieleni nieplanowanej, która spontanicznie wyrasta tam, gdzie chce. Jest całkiem za 

darmo, ciekawa i piękna. Chcemy ją oglądać i pokazać innym. Spontaniczne gąszcze to kryjówka i miejsce zamieszkania 

wielu gatunków owadów i stołówka ptaków i jeży.  Dostrzegamy piękno nieplanowanej zieleni i chcemy na nią i jej 

wartość otworzyć oczy także innych ludzi. Widzimy, że mniszek lekarski to piękny kwiat, złocący trawniki, roślina 

miododajna, której liście to zdrowy dodatek do sałatki. Jak można go traktować jako "chwast" i uważać za mniej 

wartościowy od otaczającej go nudnej trawy? Natura nie zna pojęć takich jak "chwast", "szkodnik", "samosiejka". 

Tworzy najpiękniejsze zielone kompozycje, miniatury i krajobrazy.

ul. Czeska 15a lok. 5, 03-902 

Warszawa https://www.facebook.com/groups/504747143768901
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http://www.edukacja.barycz.pl/
https://www.facebook.com/Bronimy-naszej-Alei-w-Suchej-1849154901793860
https://www.facebook.com/Bronimy-naszej-Alei-w-Suchej-1849154901793860
https://www.facebook.com/fundacja.altereko
https://www.altereko.pl/
https://www.facebook.com/bibliotekacentrumwiedzy
http://www.mbp.boleslawiec.pl/?fbclid=IwAR0uTB2Z6jfOfpDAukUz6tA61r_bGu_UqmEJXbfMwxRLVijqcwqNuza67UY
https://www.facebook.com/organizacjaogrodowpolskich
http://www.oop.org.pl/?fbclid=IwAR0-mPnJsp4ZrB273RykE3liWTEU-v8todVbRPUs0IJS7ppmAjUhhMwCe-I
https://www.facebook.com/instytut.spraw.obywatelskich
https://instytutsprawobywatelskich.pl/
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