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Zestawienie akcji sprzątania lasów oraz innych działań 

Fundacji Zielone Jutro w okresie od 1 stycznia                        

do 31 grudnia 2021 wraz z linkami do relacji na profilu 

Fundacji na portalu Facebook oraz w mediach. 

 

1) 20 marca 2021 Akcja sprzątania lasu Bydgoszcz osiedle Kapuściska 

Facebook:   

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/267739271494651  

TVP Bydgoszcz 

https://bydgoszcz.tvp.pl/52889330/wiosenne-porzadki-w-bydgoszczy  

Express Bydgoski 

https://expressbydgoski.pl/mieszkancy-po-raz-kolejny-podjeli-wyzwanie-dla-dobra-bydgoskich-lasow-

zdjecia/ar/c15-15500587?fbclid=IwAR1tDw_PJVCv0-

:pt4ZyBUT8tcsyA3_nv4lWKdjy8zU_0j3WS0agUc4RE71U  

Gazeta Pomorska 

https://pomorska.pl/mieszkancy-po-raz-kolejny-podjeli-wyzwanie-dla-dobra-bydgoskich-lasow-

zdjecia/ar/c15-15500587  

Radio PIK 

https://www.radiopik.pl/2,91768,porzadki-w-bydgoszczy-i-w-toruniu-kto-zostawia-t  

2) 28 marca 2021 Akcja sprzątania lasu Zamość 

Facebook: 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/272374607697784  

TVP Bydgoszcz 

https://bydgoszcz.tvp.pl/53017952/sprzatanie-lasow-zamosc-kujawsko-pomorskie  

PalukiTV 

https://palukitv.pl/filmy/video/sprzatanie-lasu-

zamosc?fbclid=IwAR04XtSAg_BrrqW4cwLeup10Xr5vA04Pe4kOex0-6brI1UKs1hF-p3knaGQ  

  

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/267739271494651
https://bydgoszcz.tvp.pl/52889330/wiosenne-porzadki-w-bydgoszczy
https://expressbydgoski.pl/mieszkancy-po-raz-kolejny-podjeli-wyzwanie-dla-dobra-bydgoskich-lasow-zdjecia/ar/c15-15500587?fbclid=IwAR1tDw_PJVCv0-:pt4ZyBUT8tcsyA3_nv4lWKdjy8zU_0j3WS0agUc4RE71U
https://expressbydgoski.pl/mieszkancy-po-raz-kolejny-podjeli-wyzwanie-dla-dobra-bydgoskich-lasow-zdjecia/ar/c15-15500587?fbclid=IwAR1tDw_PJVCv0-:pt4ZyBUT8tcsyA3_nv4lWKdjy8zU_0j3WS0agUc4RE71U
https://expressbydgoski.pl/mieszkancy-po-raz-kolejny-podjeli-wyzwanie-dla-dobra-bydgoskich-lasow-zdjecia/ar/c15-15500587?fbclid=IwAR1tDw_PJVCv0-:pt4ZyBUT8tcsyA3_nv4lWKdjy8zU_0j3WS0agUc4RE71U
https://pomorska.pl/mieszkancy-po-raz-kolejny-podjeli-wyzwanie-dla-dobra-bydgoskich-lasow-zdjecia/ar/c15-15500587
https://pomorska.pl/mieszkancy-po-raz-kolejny-podjeli-wyzwanie-dla-dobra-bydgoskich-lasow-zdjecia/ar/c15-15500587
https://www.radiopik.pl/2,91768,porzadki-w-bydgoszczy-i-w-toruniu-kto-zostawia-t
https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/272374607697784
https://bydgoszcz.tvp.pl/53017952/sprzatanie-lasow-zamosc-kujawsko-pomorskie
https://palukitv.pl/filmy/video/sprzatanie-lasu-zamosc?fbclid=IwAR04XtSAg_BrrqW4cwLeup10Xr5vA04Pe4kOex0-6brI1UKs1hF-p3knaGQ
https://palukitv.pl/filmy/video/sprzatanie-lasu-zamosc?fbclid=IwAR04XtSAg_BrrqW4cwLeup10Xr5vA04Pe4kOex0-6brI1UKs1hF-p3knaGQ


 

 
 

3) 10 kwietnia 2021 Akcja sprzątania lasu Drzewce/Murowaniec 

Facebook 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/282519286683316  

TVP Bydgoszcz 

https://bydgoszcz.tvp.pl/53238998/sprzatanie-lasu-murowaniec-drzewce-kujawsko-pomorskie  

Express Bydgoski 

https://expressbydgoski.pl/posprzatali-las-w-murowancu-i-drzewcach-efekt-kilkadziesiat-workow-pelnych-

smieci-zdjecia/ar/c11-

15536338?fbclid=IwAR3ffRg5M_iDbGU7U9IjZ7WJmPj6tYON0TmMFP71_UVGUyMDmj6g56ogd5E  

4) 22 kwietnia 2021 Udział jako partner w Akcji sprzątania lasu Stowarzyszenia Czysta 

Puszcza Bydgoska, Bydgoszcz osiedle Kapuściska 

Facebook 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/288598416075403  

TVP Bydgoszcz 

https://bydgoszcz.tvp.pl/53437430/swiatowy-dzien-ziemi  

5) 24 kwietnia 2021 Akcja sprzątania terenów zielonych przy Kanale Bydgoskim na 

osiedlu Miedzyń 

Facebook 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/289642002637711  

6) 25 kwietnia 2021 Akcja sprzątania lasów Bydgoszcz osiedle Brdyujście i Eskulap 

(ponad 120 uczestników) 

Facebook 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/291933025741942  

Express Bydgoski 

https://expressbydgoski.pl/wielkie-sprzatanie-smieci-z-lasow-bydgoskiego-fordonu-akcja-sprzatamy-

zdjecia/ar/c13-15579699  

7) 22 maj 2021 Akcja sprzątania lasów Bydgoszcz osiedle Czyżkówko  

Facebook 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/309078340694077  

TVP Bydgoszcz 

https://bydgoszcz.tvp.pl/53947316/sprzatanie-smieci-czyzkowko  
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Gazeta Pomorska   

https://pomorska.pl/sprzatanie-swiata-tym-razem-odbylo-sie-na-czyzkowku-w-bydgoszczy-przyswiecalo-

haslo-zamien-worek-na-krzaczorek/ar/c1-15626051 

8) 14-18 czerwca 2021 Fotorelacja z pierwszego dnia akcji "SprzątaMY ŁOCHOWO 

przez 5 dni".  

Uczniowie wszystkich klas od 4 do 8 Szkoły Podstawowej w Łochowie  posprzątali wyznaczone 

fragmenty lasu Nadleśnictwa Bydgoszcz. (łącznie około 500 dzieci). Akcja przeprowadzona przy 

wsparciu Urzędu Gminy Białe Błota. 

Facebook 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/320576376210940  

Express Bydgoski 

https://expressbydgoski.pl/uczniowie-ze-szkoly-w-lochowie-dali-piekny-przyklad-innym-i-przez-piec-dni-

sprzataja-las-i-swoja-okolice-zdjecia/ar/c5-15661718  

9) 19 czerwca 2021 Akcja sprzątania lasów (dwa fragmenty lasu przy granicy 

Bydgoszczy z Białymi Błotami) 

 
Facebook: 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/323414612593783  

10)  1 sierpnia 2021 Jako partner wydarzenia Ekoplener – sprzątanie Brdy z kajaków 

Facebook 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/349103753358202  

11)  22 sierpnia 2021 Akcja z IKEA BYDGOSZCZ pierwszy w Bydgoszczy Plogging na 

fordońskich górkach 

Facebook 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/369006994701211  

Strona WWW sklepu IKEA 

https://www.ikea.com/pl/pl/stores/bydgoszcz/aktualnosc-20210910-pub8ff62720  

Express Bydgoski 

https://expressbydgoski.pl/pierwszy-taki-plogging-w-ikea-w-bydgoszczy-sprzatali-gorki-

fordonskie-zdjecia/ar/c1-15766500  

12)  3 września 2021 Jako partner Festynu Ekologicznego w Bydgoszczy na Osiedlu Okole 

oraz akcja sprzątania terenów zielonych 

Facebook 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/372302591038318  
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13)  11 września 2021 Akcja sprzątania lasu w Cielu k/Bydgoszczy  

Facebook 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/375088374093073  

14)  17 września 2021 Akcja sprzątania lasu w Bydgoszczy na osiedlu Kapuściska 

Facebook 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/380483150220262  

15)  18 września 2021 koordynatorzy bydgoskiego etapu ogólnopolskiej akcji Książka za 

worek  

Facebook 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/381778486757395  

16)  7 października 2021 Akcja sprzątania linii brzegowej rzeki Brda w Bydgoszczy na 

osiedlu Brdyujście zorganizowana dla pracowników bydgoskiego oddziału firmy 

Interrisk 

Facebook 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/391263489142228  

17)  24 paździenika 2021 Akcja sprzątania linii brzegowej rzeki Brda w Bydgoszczy na 

osiedlu Okole 

Facebook 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/404474651154445  

TVP Bydgoszcz 

https://bydgoszcz.tvp.pl/56552919/sprzatanie-brdy-fundacja-zielone-jutro  

18)  6 listopada 2021 Akcja sprzątania lasu w Zielonce k/Bydgoszczy 

Facebook 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/413186026949974  

19) 21 listopada 2021 Akcja sprzątania lasów, terenów zielonych i brzegów rzeki Brda w 

Bydgoszczy na osiedlach Brdyujście i Fordon 

Facebook 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/423364165932160  

TVP Bydgoszcz 

https://bydgoszcz.tvp.pl/57039792/akcja-czysta-bydgoszcz  
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Express Bydgoski 

https://expressbydgoski.pl/bydgoszczanie-uprzatneli-ze-smieci-tereny-zielone-fordonu-oraz-brdyujscia-

zdjecia/ar/c15-15912775?fbclid=IwAR1az2PFBq58q4-

aSbV7tTD80zKlvcDUAT1iNLSB_FZyxVg9eIwY9GkW63Y  

20) 26 listopada 2021 Akcja sprzątania terenów zielonych w Bydgoszczy na osiedlach Wilczak i 

Jary 

Facebook 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/425264639075446  

 

21) 27 listopada 2021 Akcja sprzątania lasu w Bydgoszczy na osiedlu Osowa Góra 

Facebook 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/425936832341560  

 

Inne działania w 2021 roku: 

Zbiórka darów dla Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy w kwietniu: 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/294309578837620   

Radio PIK 

https://www.radiopik.pl/161,92523,potrzebne-koce-reczniki-i-posciel-przynies-i-pom  

Zbiórka darów dla Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy w grudniu: 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/439641254304451 

Ukończenie kursu pszczelarstwa: 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/290675229201055  

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/302546181347293  

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/341207254147852  

Interwencja w Białych Błotach – zaśmiecony zbiornik wodny  19 kwietnia 2021 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/286120799656498  

Stawianie tablic TEREN MONITOROWANY  - wsparcie Straży Leśnej z Nadleśnictwa Bydgoszcz: 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/270297157905529  

Montaż budek dla ptaków w lasach na terenie Gminy Białe Błota 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/311416433793601  
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Udział w projekcie „Bez lipy”, zadaniem grupy około 40 osób (przedstawiciele administracji i NGO) jest 

wypracowanie standardów ochrony zieleni w Bydgoszczy 

http://www.pzr.org.pl/bez-lipy-poznaj-sklad-zespolu-ds-

zieleni/?fbclid=IwAR1tdPGhxvRJ6KY2J5xA1JFRHup33WVmxiuw3P4nXW0sQtyu8eJ-gCGtawg  

Zgłoszenie projektu ponadosiedlowego nr 334 w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego – Zakup 

wyposażenia wraz z pojazdem specjalistycznym dla Ekopatrolu Straży Miejskiej w Bydgoszczy 

https://www.facebook.com/events/460034992217918  

Zakup i nieodpłatne przekazanie placówkom opiekuńczo-wychowawczym w Gminie Białe Błota 

pojemników do segregacji baterii 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/431797645088812  

Szkolenie dla wolontariuszy Fundacji Zielone Jutro w ramach wygranej w konkursie Urzędu Miasta 

Bydgoszczy na Ekoprojekt 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/434849358116974  

Realizacja zadania publicznego na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy – uporządkowanie terenu w 

Bydgoszczy przy ul. Drukarskiej na tyłach budynku Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i 

Wolontariatu w miejscu gdzie planowane jest założenie nowego ogrodu społecznego oraz organizacja 

spotkania z mieszkańcami, w trakcie którego przeprowadzono dyskusję na temat dalszych etapów realizacji 

tego projektu. 

Fotorelacja z przebiegu prac w ogrodzie: 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/437864617815448  

Fotorelacja ze spotkania z mieszkańcami: 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/443934047208505   

Pozostałe wystąpienia telewizyjne: 

Wystąpienie w programie Zbliżenia TVP - Dzień leśnika 6.04.2021 

https://bydgoszcz.tvp.pl/53153842/dzien-lesnika  

Wystąpienie prezesa Marcina Sikory w programie „3mamy lato” TVP Bydgoszcz 7.07.2021 (wypowiedź  po 

31 minucie programu) 

https://bydgoszcz.tvp.pl/54730188/3mamy-lato-odc-8-7072021  

Ponadto nominacja Prezesa Fundacji Marcina Sikory do tytułu „Osobowość 

roku 2020” grupy Polska Press 

https://www.facebook.com/FundacjaZieloneJutro/posts/285488456386399  
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