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DZIAŁANIA FUNDACJI 
ZIELONE JUTRO -

PODSUMOWANIE ROKU 2020 
ORAZ PLANY NA ROK 2021

Bydgoszcz 2021



09-10.2019r. – początek 
Akcja Sprzątanie Świata 2019 

Na przełomie września i października w ramach akcji Sprzątanie Świata 2019 we
współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy (worki na śmieci i odbiór zebranych odpadów)
przeprowadzono pierwszą zbiórkę śmieci i odpadów na terenie zielonych obszarów
miasta Bydgoszczy. Założyciel Fundacji Zielone Jutro – Marcin Sikora zebrał wtedy
samodzielnie w Bydgoszczy na osiedlu Górzyskowo m.in. 114 worków śmieci, około 60
opon samochodowych i wiele innych tzw. odpadów wielkogabarytowych.

Aktywność ta została zauważona przez media, zarówno lokalne jak i te o charakterze
ogólnopolskim, m.in. Teleexpress.

https://teleexpress.tvp.pl/46123033/po-sluzbie-w-sluzbie-porzadku
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25.02.2020r. Fundacja Zielone Jutro - misja

Bezpośrednią konsekwencją podjętych wcześniej działań było powołanie
Fundacji, której zadaniem na co dzień jest działalność ekologiczna ze szczególnym
zwróceniem uwagi na wykrywanie i oczyszczanie silnie zaśmieconych rejonów
lasów i innych terenów zielonych. Od tego momentu Zielone Jutro organizuje
kolejne zbiórki śmieci na terenie miasta Bydgoszczy i okolic.

Priorytetem działalności Fundacji jest ochrona środowiska naturalnego. Misję tę
realizuje poprzez usuwanie skutków szkodliwej działalności człowieka, angażując
w tym celu lokalne społeczności. Zielone Jutro wyznaje zasadę, że najlepsze
efekty osiąga się poprzez skoordynowane działania samorządu oraz innych
organów administracji wraz z działaniami samych mieszkańców danego rejonu,
którą stara się stosować w każdej podejmowanej inicjatywie.
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Dotychczasowe działania

Organizacja i współorganizacja społecznego sprzątania lasów i miejskich terenów
zielonych.
W okresie od lutego do grudnia 2020r. Fundacja zorganizowała około 25
samodzielnych akcji oraz współuczestniczyła w zbiórkach śmieci innych organizacji:

20 luty Bydgoszcz - osiedle Błonie
https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,25717099,dwaj-policjanci-sprzatali-las-miedzy-bydgoszcza-a-
bialymi-blotami.html

7 marca Bydgoszcz - osiedle Miedzyń, Białe Błota
https://bydgoszcz.tvp.pl/47021558/ekopatrol
-w-akcji?fbclid=IwAR1V_b2tdSMVduxkxiD236ME0BrYwWVBJ7VTLpkGoIvEnalh4ab9yGvYz4c

17 maj Piecki
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/151999953068584

30 maj Bydgoszcz - osiedle Czyżkówko
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/151995796402333

7 czerwca Puszcza Bydgoska
https://www.facebook.com/czystapuszczabydgoska/posts/2724947641163306

maj – sierpień Bydgoszcz - osiedle Glinki
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/168121948123051
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20 czerwca Kanał Bydgoski
https://bydgoszcz.tvp.pl/48618163/wielkie-sprzatanie-okolic-kanalu-bydgoskiego

15 września Bydgoszcz - osiedle Kapuściska
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/174828004119112

18 września Sprzątanie Świata - Bydgoszcz - osiedle Miedzyń las przy strudze wodnej
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/175621584039754

20 września Puszcza Bydgoska 
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/176044960664083

26 września Piecki – Jezioro Jezuickie
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/179955820272997

12 października Bydgoszcz południowe strona nabrzeże Brdy
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/181789540089625

20 października Bydgoszcz - osiedle Kapuściska, 
https://expressbydgoski.pl/fundacja-zielone-jutro-sprzatala-las-na-kapusciskach-zebrano-ponad-20-workow-

smieci-zdjecia/ar/c1-

15245816?fbclid=IwAR2GpP32vdZ_q6TzssXX278cQy72Q8sHXSVltJ3xlgRWInaBQBO1EywW_9o
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8 listopada Bydgoszcz - osiedle Kapuściska,
https://bydgoszcz.tvp.pl/50714895/sprzatanie-miasta-czysta-bydgoszcz?fbclid=IwAR3F-

7uqpAv8UuL0xgA3chaWjpY5PRGEwgNBUC90heiSnIrrswDmhh-0z9k

https://expressbydgoski.pl/bydgoszczanie-posprzatali-las-na-osiedlu-kapusciska-razem-z-fundacja-zielone-jutro-

zdjecia/ar/c11-15281134?fbclid=IwAR1PKKseEbzVKk5mTKhqZKni_Ov2mOhCS20kuFNP83JmK427W0PqUZZlNrc

5 grudnia Bydgoszcz – osiedle Osowa Góra

https://www.radiopik.pl/2,89688,szast-prast-i-sprzatniety-las-tym-razem-na-bydgo&s=1&si=1&sp=1

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/203365304598715

13 grudnia Bydgoszcz - osiedle Kapuściska

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/208888594046386
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10 wakacyjnych akcji sprzątania lasów i terenów zielonych

24 czerwca Białe Błota
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/152775462991033

4 lipca Murowaniec
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/155585526043360

9 lipca, Bydgoszcz, osiedle Miedzyń
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/156832209252025

18 lipca, Murowaniec
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/159392375662675

25 lipca, Bydgoszcz - osiedle Miedzyń
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/161369418798304

27 lipca Bydgoszcz - osiedle Glinki 
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/161916585410254

5 sierpnia Bydgoszcz - osiedle Miedzyń
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/164326675169245

25 sierpnia Bydgoszcz - osiedle Błonie
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/169668314635081

28 sierpnia Białe Błota
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/170905757844670

31 sierpnia Bydgoszcz - osiedle Czersko Polskie
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/171693621099217

7

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/152775462991033
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/155585526043360
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/156832209252025
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/159392375662675
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/161369418798304
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/161916585410254
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/164326675169245
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/169668314635081
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/170905757844670
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/171693621099217


Fundacja w akcji - fotorelacje 
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Współpraca

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Urząd Miasta Bydgoszczy – Czysta Bydgoszcz,

Nadleśnictwo Bydgoszcz, 

Nadleśnictwo Żołędowo, 

Czysta Puszcza Bydgoska,

Bydgoskie Centrum Integracji Społecznej, 

Ekopatrol Straży Miejskiej w Bydgoszczy,

Ekopatrol Białe Błota,

Rady bydgoskich osiedli: Wilczak-Jary, Okole,

Stowarzyszenie Górzyskowo,

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, 

MKUOProNatura Sp.z o.o.,

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
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Podziękowania

31 stycznia 2020r. – wręczono podziękowania od Prezydenta

Miasta Bydgoszczy za wkład i zaangażowanie w akcję

Sprzątania Świata 2019 na osiedlu Górzyskowo.
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28 sierpnia 2020r. - podziękowania
od Nadleśnictwa Bydgoszcz Lasy
Państwowe za wakacyjne akcje
sprzątania lasów.

Wrzesień 2020r. - podziękowanie od
Stowarzyszenia Czysta Puszcza
Bydgoska za czynny wkład w
sprzątaniu Puszczy Bydgoskiej i
terenów zielonych miasta Bydgoszczy.

Listopad 2020 – podziękowanie od
Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy
za przekazaną pomoc rzeczową



Planowane działania

Marzec 2021r. - montaż kolejnych tablic informacyjnych TEREN
MONITOROWANY w lasach administrowanych przez Nadleśnictwo Bydgoszcz.
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/187013279567251
Od stycznia 2021r. - prace nad Zieloną strategią dla Bydgoszczy czyli nad listą
projektów, które powinny być zrealizowane przez władze samorządowe m.in.
„zielone przystanki”
- w tym organizacja spotkań i dyskusji społecznych.

Od marca do grudnia 2021r. - przeprowadzenie minimum 20 akcji społecznego
sprzątania lasów oraz terenów zielonych w Bydgoszczy i w okolicznych
miejscowościach.
Marzec 2021r. - zbiórki kocy, karmy i innych środków dla Schroniska dla Zwierząt 
w Bydgoszczy  (poprzednie zbiórki odbyły się na początku października 2020 
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/182227913379121 oraz 
w grudniu 2020
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/214586983476547 ).
Od wiosny 2021r. - ochrona pszczół i propagowanie pszczelarstwa na terenie
Bydgoszczy i okolic - w trakcie - kurs pszczelarstwa.
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Potrzeby Fundacji, planowane wydatki:
Sprzęt do ręcznego przewożenia ciężkich śmieci np. wózki ogrodowe, taczki oraz
narzędzia m.in. grabie, łopaty, widły, chwytaki do śmieci, worki na śmieci itp.

Sprzęt ochronny np. wodery do akcji w zbiornikach wodnych, rękawice, kaski
ochronne itp. oraz środki do dezynfekcji rąk i sprzętu.

Wypożyczenie sprzętu do przeprowadzanych akcji np. łódki do sprzątania
zbiorników wodnych.

Wsparcie rzeczowe dla placówek opiekujących się zwierzętami np. karma
ratunkowa, materiały higieniczne.

Zakup i montaż schronień dla zwierząt np. budki dla ptaków, schrony dla
nietoperzy, domki dla owadów.

Materiały promocyjne z logo fundacji dla uczestników akcji m.in. flagi, ekotorby,
ekodługopisy, ekoplecaki itp.

Strona internetowa (aktualnie brak), domena.

Kurs pszczelarstwa i materiały pszczelarskie.

Materiały biurowe wykorzystane do spotkań i konsultacji nad "Zieloną strategią
dla Bydgoszczy" np. flipchart.

Nagrody dla uczestników akcji przeprowadzanych przez Fundację oraz
podziękowania dla osób mających istotny wkład w działania Fundacji.

12



Kilka słów od Marcina Sikory – prezesa Fundacji

„Fundacja Zielone Jutro została założona przeze mnie aby w możliwie jak
największym stopniu odwrócić negatywne skutki oddziaływania człowieka
na środowisko naturalne. Wraz z coraz większym gronem wolontariuszy
wspólnie dbamy o zieloną przestrzeń wokół nas, angażując do tego
zadania lokalne społeczności.

Marcin Sikora
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KONTAKT:

Marcin Sikora 
Prezes Fundacji Zielone Jutro
marcin_sikora@poczta.fm
tel. 608386685

ul. Inowrocławska 70B/7
85-153 Bydgoszcz

KRS 0000830698

NIP 9532775404

REGON 385641539

Numer konta fundacji:

03 1240 1183 1111 0010 9770 1001

Wpłaty z dopiskiem "Darowizna na cele statutowe"

Opracowanie:
Marcin Sikora, Karolina Kozłowska, Joanna Jaskulska
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