
 
 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI DZIUPLA INICJATYW PRZYRODNICZYCH 
za rok 2014 

Słubice, 20 marca 2015 

I. OPIS ORGANIZACJI 

Nazwa organizacji: Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych 

Adres: ul. Piłsudskiego 3-4/36; 69-100 Słubice 

Data wpisu w KRS: 30 września 2013 r. 

Numer KRS: 0000479144 

Numer REGON: 081164230 

Numer NIP: 5981632008 

Imiona i nazwiska członków Rady Fundacji wg aktualnego wpisu w rejestrze sądowym: 

Agnieszka Dąbrowska – honorowy członek Rady Fundatorów 

Magdalena Tokarska – honorowy członek Rady Fundatorów 

Prof. UAM dr hab. Ziemowit Kosiński – honorowy członek Rady Fundatorów – Przewodniczący Rady 

Imiona i nazwiska członków Zarządu Fundacji wg aktualnego wpisu w rejestrze sądowym:  

Karol Duer – Prezes Zarządu 

Natalia Duer – Członek Zarządu 

Roksana Lubkowska – Członek Zarządu (od 26.03.2014, wcześniej Natalia Królikowska) 

Zespół: 

W 2014 roku z Fundacją współpracowało 13 osób. – Aleksandra Jakubowska, Joanna Gadzińska, Patryk 

Kokociński , Beata Małachowska, Jan Kaczmarek, Michał Oźmiński, Roksana Lubkowska , Paweł Podkowa, Natalia 

Królikowska, Natalia Duer, Karol Duer, Marta Piasecka, Agata Stanecka 

Obrót w 2014 roku: 1257,37 zł 



 
 

 

MISJA 

Jesteśmy organizacją, która wierzy iż skutecznie chronić przyrodę można także poprzez pokazywanie jej 

piękna, zarażanie pasją i miłością do niej oraz edukację przyrodniczą. Przyroda jest naszym dobrem wspólnym 

i  w ten sposób chcemy sprawić aby więcej ludzi wzięło za nie współodpowiedzialność. Mówimy o sobie, że 

jesteśmy przyrodnikami a nie ekologami, bo chcemy walczyć z negatywnym stereotypem „zielonych”  

przypinających się do drzew. Wyznajemy zasady partnerskiej współpracy i  rozwiązywania kwestii  spornych na 

bazie dialogu.  

Poprzez naszą działalność służymy zarówno przyrodzie jak i  społeczeństwu. Odpowiadamy na problem 

świadomej i  nieświadomej działalności człowieka na szkodę środowiska, który wynika z niewielkiej znajomości  

lokalnych walorów przyrodniczych, zbyt małej wiedzy o zasadach funkcjonowania świata przyrody oraz z 

niewielkiej ilości inicjatyw o charakterze edukacyjno-przyrodniczym na terenie naszego działania.  

To dla nas ważne, że zbudowaliśmy naszą organizacje na bazie świetnych relacji zespołu . Mimo iż jesteśmy 

grupą przyjaciół znających się i  współpracujących ze sobą od dawna, to pozostajemy otwarci na osoby dzielące  

naszą pasję. W skład  naszego zespołu wchodzą przyrodnicy - zaangażowani pasjonaci , ludzie młodzi, ale już 

doświadczeni w działaniach na rzecz ochrony przyrody. Jesteśmy pierwszą organizacją o takim profilu na 

terenie Słubic. 

WIZJA 
W 2016 roku znaczna część mieszkańców powiatu słubickiego zna wartość przyrodniczą regionu, lubi spędzać 

czas na łonie przyrody i  posiada podstawową wiedzę, pozwalającą nie szkodzić przyrodzie. W lasach i na 

polach powiatu słubickiego nie spotyka się dzikich wysypisk  śmieci, lecz spacerujących, podziwiających piękno 

przyrody i  znających Dziuplę ludzi. 

Fundacja dysponuje biurem otwartym 5 dni w tygodniu. Zespół jest mocno zaangażowany w działania, sam 

inicjuje część z nich. Problem odległości geograficznej nie jest istotny bo widujemy się regularnie i  

podtrzymujemy nasze relacje , które ciągle są fundamentem naszej organizacji. Wspierają nas osoby z powiatu . 

Przynajmniej jedna z nich pracuje regularnie w biurze. Mamy sprzęt i fundusze na prowadzenie naszych działań 

z rozmachem. Finansujemy się przynajmniej z trzech różnych źródeł. Współpracujemy z wieloma instytucjami, 

w tym ze szkołami. Jesteśmy postrzegani przez nie jako partnerzy. Szkoły same wychodzą z inicjatywą 

wspólnych inicjatyw. Udało nam się wypracować wizerunek organizacji pozytywnej, fachowej, 

współpracującej i partnerskiej. Nie jesteśmy utożsamiani z ekooszołomami i  akcjami przypinania się do drzew. 

Pełnimy rolę ekspercką w zakresie ochrony przyrody i inicjatyw edukacyjnych w Słubicach.  

Prowadzimy systematyczną edukację przyrodniczą zarówno dla uczniów w szkołach jak i w formie otwartej, 

zarówno w postaci prelekcji jak i  wyjść w teren. Angażujemy się w partnerskie, fachowe i pokojowe akcje  

czynnej ochrony przyrody  oraz w projekty naukowe. Cyklicznie organizujemy powiatową konferencję  

przyrodniczą oraz wystawy i  wernisaże zdjęć. Jednym z naszych markowych działań jest regionalny konkurs 

przyrodniczy. Działania te skoncentrowane są w 60% w Słubicach a w 40% w Poznaniu i  miejscach wskazanych 

przez zespół. 

 



 
 

II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

SPOTKANIA Z PRZYRODĄ W SŁUBICACH 

Dlaczego podjęliśmy działanie:  Spotkania z Przyrodą wynikają bezpośrednio z misji  Fundacji, w której mowa o 

ochronie przyrody poprzez edukowanie społeczeństwa. Spotkania te powstały  również po to, aby Fundacja 

mogła pochwalić się cyklicznym wydarzeniem zbierającym stałą rzeszę odbiorców i w ten sposób zaakcentować 

swoją obecność na lokalnym rynku organizacji pozarządowych. O tym, że działanie spotkało się z ciepłym 

przyjęciem oraz, że jest działaniem potrzebnym świadczy stała publiczność (około 20 osób, które przychodzi na 

każde Spotkanie oraz średnio 15 kolejnych osób). 

Cel projektu: Celem Spotkań z Przyrodą jest przybliżenie zainteresowanym osobom otaczającej nas przyrody w 

ciekawy i zaskakujący sposób. Spotkania polegają na prezentacji  przez kompetentną osobę wcześniej 

zaproponowanego tematu czy zagadnienia, a następnie dyskusji na dany temat poprzez zadawanie 

dodatkowych pytań oraz zgłaszanie własnych doświadczeń i obserwacji. Spotkania odbywają się raz w miesiącu 

w Collegium Polonicum w Słubicach dzi ęki uprzejmości Dyrekcji  placówki. 

Działania: Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Od września 2014 jest to stały dzień określony jako drugi 

czwartek miesiąca. Prowadzone są przez członków zes połu Fundacji  oraz zaproszonych gości. Prelegent 

przedstawia autorską prezentację na wybrany wcześniej temat. Promocja wydarzenia odbywa się wg stałej 

ścieżki informacyjnej – przygotowywany jest plakat promujący oraz rozsyłany wraz  z krótką informacją do  

lokalnych mediów, samorządów oraz na adresy mailowe zainteresowanych osób.  

Od września 2014 Spotkania z Przyrodą traktowane są jako marka i  promowane są osobnym logotypem. 

Jednocześnie wprowadzono zwyczaj, że po każdym wydarzeniu przeprowadzany jest mały quiz z 3-5 

nagrodami, którymi są materiały edukacyjne i promocyjne przekazane przez partnerów Fundacji (m.in. PN 

Ujście Warty, Fundacja Zielonej Doliny Odry i  Warty, Partnerstwo Borów Niemodlińskich, Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Lubuskiego oraz Wielkopolskiego). 

W 2014 roku odbyło się 10 spotkań: 

Styczeń: „Jerzyk – mały król miejskich przestworzy”, prowadząca Natalia Duer 

Luty: „Nocny rechot i tańce w wodzie – życie polskich płazów”, prowadzący Jan Kaczmarek 

Marzec: „Cała prawda o bobrze…” ,prowadząca Natalia Królikowska 

Kwiecień: „Warta poznania rodzina bociania”, prowadzący Mikołaj Matuszak (gościnnie) i  Natalia Duer  

Maj: „Co w lesie szczeka, co ryczy, a co o zmroku kwiczy – kopytne polskich lasów”, prowadzący Patryk 

Kokociński  

Czerwiec: „Brzydkie kaczątko – czyli dzieciństwo u ptaków”, prowadząca Natalia Duer 

Wrzesień: „O sowach w kilku słowach”, prowadzący Mateusz Gutowski (gościnnie) 



 
 

Październik: „Prosto do celu, czyli wędrówki zwierząt”, prowadząca Natalia Duer 

Listopad: „Ujście Warty – ptasia Arka”, prowadzący Piotr Chara (gościnnie) 

Grudzień: „Zimowa szkoła przetrwania”, prowadząca Roksana Lubkowska  

Koordynator projektu: Natalia Duer 

SPOTKANIA Z PRZYRODĄ W POZNANIU 

Dlaczego podjęliśmy działanie: Spotkanie z Przyrodą stanowią element edukacji  przyrodniczej społeczeństwa. 

Organizacja Spotkań w Poznaniu była następstwem sukcesu odniesionego przez ten cykl Spotkań w Słubicach. 

Inicjatywa podjęta na terenie Wielkopolski pozwoliła Fundacji na zwiększenie zasięgu działania. Każde 

Spotkanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli  i  uczniów, gromadząc blisko 90 uczestników.  

Cel projektu: Spotkania z Przyrodą mają na celu wzbudzenie zainteresowania przyrodą i uwrażliwienie na jej 

piękno najmłodszych członków społeczeństwa. Prelegent, częs to będący specjalistą w danej dziedzinie, 

przedstawia zebranej publiczności wybrany temat. Poziom przekazywanych wiadomości i  sposób prezentacji  

zostają dostosowane do wieku uczestników. Po zakończeniu wystąpienia uczniowie mogą zadawać pytania. 

Spotkania odbywają się na terenie Ogrodu Botanicznego UAM dzięki uprzejmości Dyrekcji. 

Działania: W roku 2014 Spotkania odbywały się nieregularnie. Prelekcje prowadzone są zarówno przez 

członków zespołu Fundacji jak i  zaproszonych gości. Osoba prowadząca przedstawia zebranym prezentację 

swojego autorstwa. Spotkania adresowane są do uczniów szkół podstawowych z terenu Wielkopolski. Szkoły 

otrzymują informację oraz plakat promujący wydarzenie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

Następnie w określonym czasie  nauczyciele przesyłają wypełniony formularz zgłoszeniowy. Rezerwacja miejsc 

odbywa się zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Logotyp, stworzony jako znak markowy Spotkań z Przyrodą, 

promuje to wydarzenie także w Poznaniu. 

W 2014 roku odbyły się 3 spotkania: 

Maj: „Nocny rechot”, prowadzący Jan Kaczmarek 

Czerwiec: „Co w lesie szczeka, co ryczy, a co o zmroku kwiczy – kopytne polskich lasów”, prowadząca 

Aleksandra Jakubowska 

Grudzień: „O sowach w kilku słowach”, prowadzący Mateusz Gutowski (gościnnie) 

Koordynator projektu: Roksana Lubkowska, Joanna Gadzińska  

SPOTKANIA W NASZEJ CHACIE 

Dlaczego podjęliśmy działanie: Na zaproszenie Placówki Wielofunkcyjnej „Nasza Chata” z Cybinki 

przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne dla dzieci, będących podopiecznymi tej placówki. Była to wyjazdowa 

forma prowadzenia „Spotkań z Przyrodą”. Ponadto podopieczni Placówki przyjeżdżali na Spo tkania z Przyrodą 

do Słubic. 

Działania: Przeprowadzono trzy zajęcia. Pierwsze o temacie „Jerzyk – mały król miejskich przestworzy” oraz 

drugie „Cała prawda o bobrze…” ,prowadziła Natalia Duer. Trzecie spotkanie, o Łące, połączone z warsztatami 

siania łąki bioróżnorodnej poprowadziła Roksana Lubkowska. Wszystkie zajęcia odbyły się w siedzibie Placówki 



 
 
z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Łąka posiana została na terenie ogrodu Placówki. W zajęciach 

uczestniczyły dzieci w wieku od 7 lat i  młodzież do 17 roku życia pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych. 

Koordynator projektu: Natalia Duer, Roksana Lubkowska 

EDUKACJA W TERENIE 

Dlaczego podjęliśmy działanie: Odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez uczestników Spotkań z Przyrodą 

oraz nauczycieli  szkół podjęliśmy próby zorganizowania aktywnych form edukacji przyrodniczej prowadzonej w 

terenie, w ciekawych przyrodniczo zakątkach Słubic. 

Działania: Odbyły się 3 wyjścia w teren. Pierwsze ze zorganizowaną grupą gimnazjalistów (w ramach zajęć kółka 

przyrodniczego) l iczącą około 40 osób. Celem wycieczki był rezerwat Łęgi koło Słubic, o którym opowiadała i  

oprowadzała Natalia Duer. Drugie wyjście w teren miało charakter hydrobiologiczny. Zajęcia odbyły się nad 

stawem pomiędzy boiskami SOSiR. Spotkanie było otwarte i  wziąć w nim udział mógł każdy chętny. Niestety, 

prawdopodobnie ze względu na niefortunną porę dnia (godzina 15) wzięły w nim udział zaledwie 4 osoby. 

Mimo to było bardzo ciekawie, bo o tym co w stawie żyje opowiedział dr Andrzej Pukacz z Polsko -Niemieckiego 

Instytutu Badawczego, a o historii  tego stawu oraz okolicznych obiektów wykład przedstawił pan Roland Semik.  

Celem trzeciego wyjścia w teren był ponownie rezerwat Łęgi koło Słubic. Wycieczka również miała charakter 

otwarty – mógł wziąć w niej udział każdy zainteresowany. Tym razem wzięły w niej udział tylko 3 osoby. Jak się 

potem okazało jedna osoba, która była zainteresowana wyjściem nie trafiła na miejsce zbiórki. Podczas tego 

wyjścia, którego tematem przewodnim było rozpoznawanie drzew, użyto po raz pierwszy  sprzętu, który został 

podarowany Fundacji – dwóch lornetek. Rolę przewodnika pełniła Natalia Duer  

Koordynator projektu: Natalia Duer 

ZAJĘCIA Z DOKARMIANIA PTAKÓW W RAMACH AKTYWNEGO KALENDARZA ADWENTOWEGO 

Dlaczego podjęliśmy działanie: Fundacja została zaproszona do polsko-niemieckiej inicjatywy organizacji 

pozarządowych polegającej na skoordynowanych działaniach mających na celu urozmaicić czas adwentu.  

Fundacja przyjęła zaproszenie aby szerzej zaistnieć w słubicko-frankfurtskiej przestrzeni działań społecznych 

wykorzystując okazję do przekazania wiedzy o mądrym dokarmianiu ptaków. 

Działania: w grudniu 2014 odbył się jednogodzinny warsztat z krótkim wstępem merytorycznym oraz zajęciami 

praktycznymi z przygotowywania pokarmu dla ptaków. Dzieci, które przybyły razem z rodzicami, 

przygotowywały m.in. kule tłuszczowe, które zabrały ze sobą do domów. Oprócz tego rodziny otrzymały 

wydrukowane najważniejsze zasady dokarmiania. 

Koordynator projektu: Karol Duer 

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI – ZAJĘCIA Z UCZNIAMI 

Dlaczego podjęliśmy działanie: Po zajęciach z dokarmiania ptaków zrealizowanych w ramach Aktywnego 

Kalendarza Adwentowego Fundacja została poproszona o przeprowadzenie podobnych zajęć w jednej ze szkół 

podstawowych w Słubicach. 



 
 
Działania: w grudniu 2014 odbył się dwugodzinny warsztat z krótkim wstępem merytorycznym oraz zajęciami 

praktycznymi z przygotowywania pokarmu dla ptaków. Dzieci  przygotowywały m.in. kule tłuszczowe, które 

zabrały ze sobą do domów. Oprócz tego rodziny otrzymały wydrukowane najważniejsze zasady dokarmiania. 

Koordynator projektu: Natalia Duer 

  



 
 

POPULARYZACJA PRZYRODY 

WYSTAWA ZDJĘĆ ARTURA TABORA 

Dlaczego podjęliśmy działanie: Fundacja została zaproszona jako partner merytoryczny do współorganizacji 

wystawy przez Słubickie Towarzystwo Muzyczne. Ponieważ takie działanie wpisuje się w misję popularyzacji 

przyrody, którą Fundacja przed sobą stawia, zaproszenie przyjęto. 

Działania: Fundacja współorganizowała wystawę zdjęć Artura Tabora, której wernisaż odbył się w Słubicach 

30.04.2014 o g. 18:00. Wystawę można było oglądać w Collegium Polonicum przez cały maj. Fundacja 

odpowiedzialna była za merytorykę wydarzenia oraz kwestie organi zacyjno techniczne. Podczas wernisażu 

Fundacja oprowadziła uczestników po wystawie opowiadając o tym co widać na fotografiach. Oprócz wystawy 

zaplanowano projekcje trzech fi lmów autorstwa Artura Tabora, które również miały miejsce w Collegium 

Polonicum raz w tygodniu począwszy od 9.05.2014. Do Fundacji należało również zakończenie wystawy na 

koniec maja. Organizatorem formalnym oraz finansowym przedsięwzięcia było Słubickie Towarzystwo 

Muzyczne. 

Koordynator projektu: Natalia Duer 

UDZIAŁ W TARGACH, PIKNIKACH I DOŻYNKACH 

Dlaczego podjęliśmy działanie: Chętnie korzystamy z okazji  prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz 

popularyzujących przyrodę dla szerokiego grona odbiorców. Gdy otrzymujemy zaproszenie na targi lub inne 

tego typu wydarzenia, zawsze odpowiadamy z zainteresowaniem i przygotowujemy nasze stoisko wraz z 

atrakcjami. 

Działania: W 2014 roku wzięliśmy udział w 4 takich wydarzeniach. Pierwsze - 25.05 – miało miejsce w Słubicach 

i był to Piknik Organizacji Pozarządowych powiatu Słubickiego. Drugie – 7.06 – odbyło się w Ośnie Lubuskim i 

był to III Transgraniczny Piknik Organizacji Pozarządowych i Wolontariuszy. Trzecie – 8.06 – odbyło się w 

Ogrodzie Botanicznym UAM podczas Dni Ochrony Środowiska. Czwarte wydarzenie miało miejsce 6.09 w 

Górzycy – podczas dożynek gminnych.  

Podczas każdego wydarzenia Fundacja korzystała z miejsca i  namiotu wystawowego przygotowanego przez 

organizatorów. Z naszej strony przygotowaliśmy quizy i  zabawy przyrodnicze, w których udział wziąć mogli 

wszyscy odwiedzający bez względu na wi ek. Największym powodzeniem cieszył się quiz obrazkowy, gdzie 

należało dopasować nazwę zwierząt do odpowiednich zdjęć. W obsługę stanowisk Fundacji Dziupla 

każdorazowo zaangażowana była znaczna część zespołu. W takich działaniach udział wzięli: Natalia i  K arol Duer, 

Roksana Lubkowska, Joanna Gadzińska, Jan Kaczmarek i Michał Oźmiński. 

Koordynator projektu: Karol Duer, Joanna Gadzińska  

„JUTRO ZACZĘŁO SIĘ WCZORAJ”, 

Dlaczego podjęliśmy działanie: Fundacja jest jednym z partnerów w projekcie. Udział w jego realizacji pozwoli 

zrealizować jeden z celów powstania organizacji, którym jest popularyzacja okolicznych walorów 

przyrodniczych wśród mieszkańców. Projekt pozwala na pokazanie tych walorów w ciekawy i atrakcyjny 

sposób, jakim są wycieczki rowerowe i autokarowe. 



 
 
Cel projektu: Jest to projekt skierowany do mieszkańców gminy Cybinka i Słubice. Celem projektu jest 

sięgnięcie do miejscowego dziedzictwa historycznego, odkrywając i  pokazując mieszkańcom to co  działo się na 

tych terenach w przeszłości oraz prezentując walory przyrodnicze okolicy. A mamy  się  czym  pochwalić  

zarówno  w  temacie  architektury, bogatej historii jak i  miejsc cennych przyrodniczo. Ludzie przybyli na te 

tereny po II Wojnie Światowej również mają do opowiedzenia swoją his torię i  swoje tradycje. Niestety niewielu 

mieszkańców naszych gmin o tym wie… Chcemy aby mieszkańcy inaczej spojrzeli  na okolicę, w której żyją. 

Działania: Fundacja jest odpowiedzialna za realizację merytoryczną przyrodniczych aspektów projektu.  Członek 

zespołu wyznaczył na terenie obu gmin miejsca cenne przyrodniczo, które warto odwi edzić.  Na podstawie tych 

punktów i miejsc wyznaczonych przez lokalnego historyka powstała trasa turystyczna. Wiosną 2015 roku będą 

organizowane wycieczki rowerowe i autokarowe po tych miejscach. Członek zespołu ma za zadanie 

przewodniczyć tym wycieczkom i opowiedzieć uczestnikom o walorach przyrodniczych tych miejsc.  

Koordynator projektu: Natalia Duer 

  



 
 

OCHRONA CZYNNA 

PROJEKT „REKONSTRUKCJA SZPALERÓW WIERZBY GŁOWIASTEJ NA TERENIE SOŁECTWA 

SNOWIDOWO W GMINIE GRODZISK WIELKOPOLSKI” 

Dlaczego podjęliśmy działanie: Gmina Grodzisk Wielkopolski jest przykładem trwającego od kilkudziesięciu lat 

intensywnego rozwoju gospodarki rolnej. To obszar z wyraźnie zaznaczonymi tendencjami do powi ększania i 

ujednolicania powierzchni upraw oraz maksymalizowania plonów. 

Efektem tych działań jest ograniczanie powierzchni śródpolnych zakrzaczeń i alej drzew, będących ważnym 

miejscem bytowania l icznych gatunków zwierząt. Szczególnie cierpią na tym gatunki ptaków związanych z 

krajobrazem rolniczym i  szpalerami wierzby głowiastej, takie ja dudek (Upupa epops) czy pójdźka (Athene 

noctua), które w szybkim tempie zmniejszają swoją l iczebność na terenie całego kraju. 

Wierzby głowiaste to nie tylko źródło potencjalnych miejsc gniazdowania ptaków, ale również nieodzowny 

element polskiej kultury i  krajobrazu. Od wieków zakorzenione są w tradycji  podania o wierzbach, jako źródle 

płodności i  mieszkaniu czartów, które stymulowały ludzką wyobraźnię. 

Cel projektu: Odtworzenie charakterystycznych dla nizinnego krajobrazu Wielkopolski szpalerów wierzby 

głowiastej, co  w przyszłości ma zaowocować odbudową lokalnej populacji  dudka i pójdźki. Ponadto szeroko 

pojęta edukacja przyrodnicza lokalnej ludności. 

Działania:  Akcję wsparli  wolontariusze Koła Naukowego Przyrodników działającego przy Wydziale Biologii 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gmina Grodzisk Wielkopolski wspomogła poprzez zakup 

osłon i dzięki temu w niespełna kilka miesięcy od zrodzenia się pomysłu, tutejszy krajobraz śródpolny wkroczył 

na drogę odzyskiwania dawnej świetności. 

Nieoceniona okazała się również przychylność lokalnej ludności, głównie rolników, którzy wyrazili  zgody na 

nasadzenia wzdłuż swoich działek.  Do wstępnych prac przystąpiliśmy już w lutym, kiedy pierwsze drzewa 

„straciły głowy” dla naszej akcji. Wszak, aby wierzbę posadzić, najpierw trzeba jakąś ogłowić. W ramach akcji, w 

celu pozyskania żywokołów ogłowiliśmy 14 starych wierzb. Łącznie udało nam się pozyskać 146 sadzonek.  

Koordynator projektu: Patryk Kokociński  

SPRZĄTANIE PARKU „PRZY BAZARZE” W SŁUBICACH 

Dlaczego podjęliśmy działanie: Teren parku charakteryzujący się mozaiką siedlisk i  zbiorowisk roślinnych, na 

którego terenie występują cenne, chronione gatunki zwierząt, ma  dużą wartość przyrodniczą i  estetyczną. Jest 

atrakcyjnym miejscem do spacerów i rekreacji. Niestety pojawia ło się tam coraz więcej śmieci, które psuły 

przyjemność przebywania na jego terenie i  obserwowania przyrody. 

Cel projektu: zebranie śmieci i  uporządkowanie terenu. Zainicjowanie współpracy o wspólne dobro, jakim dla 

Słubiczan jest ten atrakcyjny teren. 

Działania: W majową sobotę zaproszono mieszkańców Słubic do posprzątania parku. Pomogło nam około 20 

osób – szkoła, organizacje pozarządowe, urząd, osoby prywatne.  Nazbieraliśmy prawie 20 worków (160 l) 

śmieci! Ich i lość przerosła najśmielsze oczekiwania. Mimo, że nie udało się zebrać wszystkiego (teren podmokły, 

trudno dostępny, roślinność bujna) panowie dołożyli  wszelkich starań by dosięgnąć i  wyjąć z wody jak najwięcej 

śmieci. Panie starannie sprawdzały każdy zakamarek. 



 
 
Kilka tygodni później dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Słubicach udało się rozebrać grążącą zawaleniem 

wiatą, która pełniła ostatnio głównie funkcje schronienia dla uczestników l ibacji alkoholowych. Od tego czasu 

śmieci na terenie parku regularnie zbiera PUK. 

Koordynator projektu: Natalia Duer 

KONSULTACJE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY SŁUBICE 

Pracownik Urzędu Miejskiego w Słubicach zwrócił się do zespołu z prośbą o skonsultowa nie Programu Ochrony 

Środowiska Gminy Słubice na lata 2015 – 2018. Członkowie zespołu zapoznali się z tekstem dokumentu i 

zaproponowali swoje poprawki i  rozwiązania, które zostały uwzględnione w ostatecznej wersji  dokumentu.   



 
 

ZARZĄDZANIE 
Aby zrealizować cele statutowe Fundacja podejmuje również działania w obszarze administracyjnym. W 2014 

roku najważniejszym wydarzeniem w tym obszarze było otwarcie biura Fundacji w budynku Słubickich 

Organizacji  Pozarządowych. Jednocześnie Fundacja cały czas prowadzi działalność popularyzacyjną i  edukacyjną 

w Internecie przy pomocy  swojej strony internetowej www.dziupla.org i działu blog (gdzie członkowie zespołu 

dokonują przyrodniczych wpisów) oraz profilu facebook.com/dziupla.org . Promocja działań Fundacji możliwa 

jest dzięki współpracy z Collegium Polonicum, Starostwu Powiatowemu i Urzędowi Miejskiemu w Słubicach 

oraz Słubickiemu Portalowi Internetowemu Słubice24.pl  

Na stronie internetowej został zainstalowany autorski system zbierania darowizn, który działa na silniku sklepu 

internetowego. Użytkownik chcący wpłacić darowiznę wybiera jej przeznaczenie oraz ilość „cegiełek”, które 

chce dołożyć do realizacji  danego programu. Każda cegiełka to równowartość 5 zł. Następnie zostaje 

przeniesiony do systemów bakowych realizujących płatności online i  może w ten sposób w kilku kliknięciach 

dokonać przelewu na rzecz Fundacji. Niestety od tak zebranych darowizn systemy płatnicze pobierają prowizję 

w wysokości do 2,9% + 0,8zł. 

Fundacja prowadzi księgę darczyńców. W 2014 roku uzyskała przychód w wysokości 1257,37 zł pochodzący z 

darowizn członków zarządu i osób fizycznych. 

W lipcu i sierpniu 2014 roku zarząd pracował nad strategią rozwoju Fundacji w latach 2014 -2016. Zakłada ona 

szereg działań przyporządkowanych następującym celom strategicznym: 

-  wypracowanie pozycji  na rynku edukacji przyrodniczej ; 

-  popularyzacja przyrody w atrakcyjnych formach; 

-  skuteczna czynna ochrona przyrody; 

-  wypracowanie trwałego systemu finansowania działań Fundacji; 

-  wzrost efektywności i  skali  działań; 

-  utworzenie trwałych struktur organizacyjnych Fundacji; 

-  walka ze stereotypem „ekologa oszołoma”.  

Strategia została przyjęta przez Zarząd w drodze uchwały. 

PODZIĘKOWANIA 
Fundacja dziękuje partnerom strategicznym i merytorycznym za pomoc w realizacji  celów statutowych , 

wsparcie w każdej formie oraz za każde dobre słowo w 2014 roku.  

Szczególnie dziękujemy: 

- darczyńcom prywatnym; 

- Collegium Polonicum w Słubicach; 

- Ogrodowi Botanicznemu UAM w Poznaniu; 

http://www.dziupla.org/


 
 

- Kołu Naukowemu Przyrodników UAM w Poznaniu i  Sekcji  Ornitologicznej KNP UAM w Poznaniu;  

- Słubickiemu Portalowi Informacyjnemu slubice24.pl; 

- Telewizji  HTS Słubice; 

- Placówce Wielofunkcyjnej „Nasza Chata” w Cybince; 

- Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach; 

- Gimnazjum nr 2 w Słubicach; 

- Fundacji na rzecz Collegium Polonicum; 

- Fundacji Zielonej Doliny Odry i  Warty; 

- Słubickiemu Towarzystwu Muzycznemu; 

- Cybińskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju PRO-EKO; 

- Beacie Pawłowicz i  Stowarzyszeniu Szkoła Liderów; 

- Polsko-Niemieckiej Informacji Turystycznej we Frankfurcie; 

- Słubicko-Frankfurckiemu Centrum Kooperacji; 

- Urzędowi Miasta i  Gminy Grodzisk Wielkopolski; 

- Urzędowi Miejskiemu w Słubicach; 

- Starostwu Powiatowemu w Słubicach; 

- Partnerstwu Borów Niemodlińskich; 

- Parkowi Narodowemu Ujście Warty ; 

- Muzeum Bociana Białego w Kłopocie oraz Krzesińskiemu Parku Krajobrazowemu; 

- dr. Andrzejowi Pukaczowi, Krzysztofowi Gajdzie, Piotrowi Charze, Rolandowi Semikowi, Mateuszowi 

Gutowskiemu, ks. Tadeuszowi Kuźmickiemu. 
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