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1. Władze:
Zarząd:
Jerzy Zembrowski - Prezes
Irena Zembrowska - Wiceprezes
Krystyna Osiennik - Skarbnik
Komisja Rewizyjna:
Joanna Lewkowicz - Przewodnicząca
Hanna Naczas-Kusiak - Członek
Mieczysław Lewkowicz - Członek
2. Podstawa prawna:
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży „NASZE JEŻE” zostało zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 03.09.2009 r. pod nr 0000336271 i posiada
osobowość prawną. Działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz statut.
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową i prowadzi działalność społecznie
użyteczną w sferze zadań publicznych obejmujących ochronę przyrody - stosownie do art. 3 ust.1 oraz art.4 ust.1 p.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z
późn. zm.) - także we współpracy z organami administracji publicznej.
Stowarzyszenie nie jest jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów
prawa działalności gospodarczej, a jeśli prowadzi, to w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
Stowarzyszenie z dniem 31.10.2011 r. uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego i od 01.03.2012 r. jest uprawnione do otrzymywania 1 % należnego podatku od osób fizycznych.
3. Cele działalności Stowarzyszenia:
· Ochrona przyrody, a szczególnie czynna ochrona jeżowatych wszystkich gatunków (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 28.09.2004 r.
w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną).

·
·
·

·
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Zapewnienie ciągłości istnienia jeżowatych wraz z ich siedliskami przez ich
utrzymywanie i przywracanie do właściwego stanu ochrony.
Informowanie społeczeństwa przez publikacje i szeroką promocję w mediach
w zakresie ochrony jeżowatych.
Edukacja dzieci i młodzieży szkolnej przez prelekcje, pokazy, seminaria i inne
działania zmierzające do kształtowania właściwych postaw wobec zwierząt objętych ochroną, a szczególnie jeżowatych.
Edukacja służb weterynaryjnych przez szkolenia, seminaria, wykłady i inne
formy, mające na celu podniesienie wiedzy zawodowej w dziedzinie leczenia i
rehabilitacji jeżowatych.

4. Formy działalności statutowej Stowarzyszenia:
· Wspomaganie finansowe, organizacyjne i administracyjne ośrodków rehabilitacji zwierząt, w których odbywa się leczenie, opieka weterynaryjna i rehabilitacyjna jeży wymagających okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia
ich do środowiska przyrodniczego - jeżeli ośrodki te prowadzą ewidencję
przyjmowanych jeży, ich przemieszczania do środowiska przyrodniczego oraz
dokumentację dotyczącą leczenia i rehabilitacji.
· Przenoszenie zagrożonych jeży na nowe stanowiska bytowania w środowisku
naturalnym.
· Zabezpieczanie ostoi i siedlisk jeży przed zagrożeniami zewnętrznymi.
· Renaturyzacja i odtwarzanie uszkodzonych siedlisk jeży.
· Budowa sztucznych miejsc lęgowych dla jeży.
· Inicjowanie, organizowanie i wspomaganie finansowe odpowiednich badań
naukowych w zakresie leczenia i rehabilitacji jeży.
· Współpraca i monitowanie do organów budowlanych i rolniczych o dostosowanie terminów i sposobów wykonania prac agrotechnicznych, leśnych, budowlanych, remontowych i innych do okresów lęgu, rozrodu i hibernacji jeży.
· Współpraca i monitowanie do organów władzy centralnej i terenowej o wprowadzenie przepisów nakazujących instalowanie przejść dla jeży pod i nad drogami publicznymi oraz liniami kolejowymi i ich infrastrukturą, a także o instalowanie stosownych znaków drogowych wskazujących strefy bytowania jeży i
nakazujących ostrożną i zwolnioną w nich jazdę.
· Edukacja społeczeństwa oraz właściwych służb państwowych w zakresie rozpoznawania, reagowania i sposobów ochrony jeży.
· Promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem gospodarki rolnej i
leśnej umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk jeży.
· Organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji krajowych i międzynarodowych dla służb weterynaryjnych w zakresie leczenia i rekonwalescencji jeży.
· Prowadzenie szkoleń, prelekcji i seminariów dla dzieci i młodzieży szkolnej
oraz informowanie w mediach w zakresie poprawnego zachowania wobec spotykanych na co dzień jeży.
· Prowadzenie całodobowego pogotowia dla jeży z łączami telefonicznymi i internetowymi - umożliwiającego społeczeństwu zorganizowanie jeżom rannym,
potrąconym i innym natychmiastowej pomocy człowieka i ew. pokrycie związanych z tym kosztów pomocy (leczenie, transport itd.).
· Wydawanie folderów informacyjnych, broszur i magazynów prasowych popularyzujących jeże, ich środowisko i bytowanie z człowiekiem.
5. Działalność statutowa Stowarzyszenia:
Ø Przygotowaliśmy dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska sprawozdania i raporty wraz z wnioskami dotyczącymi rehabilitacji jeży w oparciu o naszą ochronę czynną w roku
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2016 i dokonań naszych Opiekunów Jeży i współpracujących ośrodków rehabilitacji zwierząt w całym kraju.
Ø W dniu 26 stycznia 2016 r. od społeczeństwa otrzymaliśmy zawiadomienie
oraz jeden egzemplarz podręcznika do szkół podstawowych zawierający karygodne błędy wprowadzające w błąd nauczycieli, uczniów i ich rodziców i rodzeństwo - narażające jeże na utratę zdrowia i życia. Wystosowaliśmy pismo
żądające sprostowania - powiadamiając też Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Ø W dniu 11.03.2016 r. wystosowaliśmy do władz Gminy Piaseczno wniosek natychmiastowe o wstrzymanie robót i odczekanie do maja, byśmy mogli - w
uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w W-wie - wyłapać
jeże z tego terenu i przemieścić je na nowy teren dla nich bezpieczny. Powiadomiliśmy także RDOŚ w Warszawie w tej sprawie.
Ø W marcu 2016 r. grupa 10 mieszkańców domów jednorodzinnych przy ul.
Przemysłowej oraz 3 użytkowników ogródków działkowych przy ul. Podleśnej, zwróciła się do naszego stowarzyszenia o pomoc, bowiem po zimie jeże
są znowu (jak w poprzednich latach) zabijane przez auta jeżdżące ul. Podleśną
i Mickiewicza. Zbadaliśmy ten teren i potwierdziliśmy występowanie siedlisk
jeży na wielu działkach Ogródków Działkowych, w ogrodach domów jednorodzinnych przy ul. Przemysłowej oraz na leżących opodal nieużytkach. W
związku z tym, grupa 13 w/w osób wstąpiła do naszej organizacji i utworzyła
Koło Miłośników Jeży w ramach naszego stowarzyszenia - z zamiarem czynnej ochrony jeży na tym terenie. My zaś uchwałą z dnia 12 kwietnia 2016 r.
powołaliśmy Miejską Strefę Ochrony Jeży na tym terenie i wystąpiliśmy do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku o zaopiniowanie
strefy i jej zatwierdzenie, na co otrzymaliśmy list popierający naszą inicjatywę
i potwierdzający słuszność jej powołania. W dniu 10 maja br. o naszej inicjatywie zawiadomiliśmy Prezydenta Miasta Białegostoku i wystąpiliśmy o zatwierdzenie Miejskiej Strefy Ochrony Jeży. Niestety, od UM otrzymaliśmy
miesiąc później pismo, iż temat jest skomplikowany i otrzymamy odpowiedź
dopiero 11 lipca br. Jesteśmy tym zdziwieni, gdyż jeże są objęte ochroną, zaś
do Prezydenta Miasta (zgodnie z ustawą o ochronie przyrody) należy wspierać
wszelkie inicjatywy chroniące przyrodę na terenie miasta. W lipcu otrzymaliśmy odmowę! Mimo odmowy, prowadzimy aktywną ochronę jeży na terenie
Miejskiej Strefy Ochrony Jeży, która obejmuje powierzchnię ok. 4 ha: teren
Ogródków Działkowych przy ul. Podleśnej graniczący z Akcentem ZOO oraz
teren sąsiednich domów jednorodzinnych z ogrodami i leżące w sąsiedztwie
nieużytki sięgające ul. Św. Ojca Pio. Docelowo chcemy strefę tę powiększyć o
Akcent ZOO oraz przyległy do niego Lasek Zwierzyniecki (będący rezerwatem przyrody). Wówczas będzie to duży teren o powierzchni ponad 50 ha.
Prowadzimy na terenie Miejskiej Strefy Ochrony Jeży spotkania edukacyjne o
postępowaniu wobec jeży. Pierwsze odbyło się 20 kwietnia br. i było przeprowadzone dla nowo przyjętych członków Koła Miłośników Jeży. W dniu 29
czerwca br. w świetlicy Ogródków Działkowych przy ul. Podleśnej przeprowadziliśmy szkolenie dla działkowiczów i okolicznych mieszkańców domów
jednorodzinnych. Przybyło 61 osób. Prelekcja miała trwać 1 godzinę, a trwała
ponad 2 godziny, gdyż było duże zainteresowanie słuchaczy i mnóstwo pytań.
Na koniec był pokaz jak ma być poprawnie zbudowany domek dla jeży oraz
pokaz jego ustawienia na działkach i w ogrodach. Potem, uczestnicy zbudowali i ustawili 4 domki dla jeży w ogrodach oraz 2 domki na terenie ogródków
działkowych. Planujemy zbudować i ustawić jeszcze 20 domków na terenie
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Miejskiej Strefy Ochrony Jeży. Jak się okazuje, jest to pierwsza w Polsce taka
strefa i mamy nadzieję zainteresować tym wszystkie miasta w Polsce, by utworzono przynajmniej jedną strefę ochrony jeży.
Ø Kontynuowaliśmy rozpoczętą w 2010 roku w Kolonii Porosły i Łyskach
k/Białegostoku, wielką Akcję Renaturyzacji Siedlisk Jeży na terenie przeciętym szosą, na obszarze 5 ha obejmującym zakrzaczone nieużytki, zagajniki
oraz stary sad nie używany od 15 lat. Z właścicielami tych terenów zawarliśmy
porozumienie dla naszej działalności, wnieśliśmy też opłatę za używanie starego sadu. Od maja 2014 r. do końca 2016 r. po przygotowaniu ośmiu karmników zasiedliliśmy łącznie 32 jeże (obojga płci).
Ø Członek naszego stowarzyszenia Pan Sławomir Łyczko z Bielska-Białej przeprowadził 2-godzinną prelekcję edukacyjną o poprawnych zachowaniach wobec jeży - w ramach realizacji projektu Kampania Edukacyjna „Jeż - swój
zwierz” - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Skidziniu - w Szkole Podstawowej im. E.Szelburg-Zarembiny, ul. Oświęcimska 39 w Przecieszynie - w
dniu 04.02.2016 r. dla 42 dzieci.
Ø Przekazaliśmy nasze podziękowania, wyrazy wdzięczności i przesłaliśmy Dyplom Uznania prowadzącemu Przychodnię Weterynaryjną ARKA przy ul.
Szczecińskiej w Nysie - Panu Robertowi Ratajskiemu. Jest to lekarz weterynarii wybitnie oddany wszelkim zwierzętom - szczególnie jeżom. Już od 6 lat
nieustająco leczy jeże będące w rehabilitacji naszego Opiekuna Jeży Nr 14 Pani Elżbiety Jurczyk w Nysie. Co godne wyróżnienia, Pan Robert zajmuje się
naszymi jeżami już tyle lat - ciągle nieodpłatnie! Zawsze jest całodobowo do
naszej dyspozycji. Kiedy zachodzi konieczność, przyjmuje jeże do swojego
szpitala i zapewnia im opiekę medyczną godną najwyższego uznania. Wspomaga nas i konsultuje także różne przypadki leczenia jeży u wszystkich naszych Opiekunów Jeży w całej Polsce. Wymienia się doświadczeniem z innymi weterynarzami w sprawach jeżowych. Bardzo pomógł nam w opracowaniu
pierwszego w Polsce Poradnika Jeżowego dla weterynarzy, który na początku
roku 2015 udostępniliśmy wszystkim na naszej stronie internetowej. Dla nas
Pan Robert Ratajski jest nieoceniony!
Ø Nasz Opiekun Jeży Nr 14 - Pani Elżbieta Jurczyk z Nysy w dniu 21.03.2016 r.
przeprowadziła 2-godzinną prelekcję edukacyjną o poprawnych zachowaniach
wobec jeży - w ramach realizacji projektu Kampania Edukacyjna „Jeż- swój
zwierz” - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej Nyskiej. W prelekcji
wzięło udział 35 dzieci klas IV-VI.
Ø Nasz Opiekun Jeży Nr 14 - Pani Elżbieta Jurczyk z Nysy w dniu 30.03.2016 r.
przeprowadziła 2-godzinną prelekcję edukacyjną o poprawnych zachowaniach
wobec jeży - w ramach realizacji projektu Kampania Edukacyjna „Jeż- swój
zwierz” - w Szkole Podstawowej Nr 5 w Nysie. W prelekcji wzięło udział 65
dzieci.
Ø Członek naszego stowarzyszenia Pan Sławomir Łyczko z Bielska-Białej przeprowadził 1-godzinną prelekcję edukacyjną o poprawnych zachowaniach wobec jeży - w ramach realizacji projektu Kampania Edukacyjna „Jeż - swój
zwierz” - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Wandy Chotomskiej w
Przecieszynie - w dniu 04.04.2016 r. dla 34 dzieci.
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Ø Członek PSOJ NASZE JEŻE i jednocześnie Opiekun Jeży NR13 Pani Beata
Woźniacka z Solca Kujawskiego w dniu 06.04.2016 r. zgodnie z naszym statutowym celem działania przeprowadziła prelekcję edukacyjną o życiu, zagrożeniach i ochronie czynnej jeży w Warsztatach Terapii Zajęciowej "Przystań" w
Bydgoszczy - dla dzieci i młodzieży.
Ø Członek naszego stowarzyszenia Pan Sławomir Łyczko z Bielska-Białej przeprowadził 1-godzinną prelekcję edukacyjną o poprawnych zachowaniach wobec jeży - w ramach realizacji projektu Kampania Edukacyjna „Jeż - swój
zwierz” - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie - w dniu
06.04.2016 r. dla 39dzieci.
Ø Nasz Opiekun Jeży Nr 30 - Pani Agnieszka Georgiczuk w dniu 14.04.2016 r.
przeprowadziła 2-godzinną prelekcję edukacyjną o jeżach i poprawnych zachowaniach wobec jeży - w ramach realizacji projektu Kampania Edukacyjna
„Jeż- swój zwierz” - w Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze. W spotkaniu wzięło
udział 39 uczniów.
Ø Nasz Opiekun Jeży Nr 30 - Pani Agnieszka Georgiczuk w dniu 21.04.2016 r.
przeprowadziła 2-godzinną prelekcję edukacyjną o jeżach i poprawnych zachowaniach wobec jeży - w ramach realizacji projektu Kampania Edukacyjna
„Jeż- swój zwierz” - w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Zielonej Górze. W
spotkaniu wzięło udział 36 uczniów.
Ø Nasz Opiekun Jeży Nr 13 - Pani Beata Woźniacka z Solca Kujawskiego w
dniu 22.04.2016 r. przeprowadziła 2-godzinną prelekcję edukacyjną o poprawnych zachowaniach wobec jeży - w ramach realizacji projektu Kampania Edukacyjna „Jeż - swój zwierz” - w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie. W prelekcji wzięło udział 50 dzieci.
Ø Nasz Opiekun Jeży Nr 13 - Pani Beata Woźniacka z Solca Kujawskiego w
dniu 22.04.2016 r. przeprowadziła 2-godzinną prelekcję edukacyjną o poprawnych zachowaniach wobec jeży - w ramach realizacji projektu Kampania Edukacyjna „Jeż - swój zwierz” - w Szkole Podstawowej w Brąchnówku. W prelekcji wzięło udział 40 dzieci z klas I-III.
Ø Nasz Opiekun Jeży Nr 30 - Pani Agnieszka Georgiczuk w dniu 25.04.2016 r.
przeprowadziła 2-godzinną prelekcję edukacyjną o jeżach i poprawnych zachowaniach wobec jeży - w ramach realizacji projektu Kampania Edukacyjna
„Jeż- swój zwierz” - w Liceum Ogólnokształcącym nr 5 w Zielonej Górze. W
spotkaniu wzięło udział 36 uczniów.
Ø Nasz Opiekun Jeży Nr 30 - Pani Agnieszka Georgiczuk w dniu 27.04.2016 r.
przeprowadziła 2-godzinną prelekcję edukacyjną o jeżach i poprawnych zachowaniach wobec jeży - w ramach realizacji projektu Kampania Edukacyjna
„Jeż- swój zwierz” - w Szkole Podstawowej nr 7 w Zielonej Górze. W spotkaniu wzięło udział 44 uczniów.
Ø Członek PSOJ NASZE JEŻE i jednocześnie Opiekun Jeży NR13 Pani Beata
Woźniacka z Solca Kujawskiego w dniu 17.05.2016 r. zgodnie z naszym statutowym celem działania przeprowadziła prelekcję edukacyjną dla dzieci o życiu, zagrożeniach i ochronie czynnej jeży w Przedszkolu Niepublicznym "Ludzikowo" w Bydgoszczy.
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Ø Dla Urzędu Miasta Gdyni przygotowaliśmy wytyczne i instruktaż dla Straży
Miejskiej oraz Zarządu Zieleni w obchodzeniu się z napotkanymi jeżami o
różnych porach roku.
Ø W dniu 19 kwietnia 2016 r. o godz. 16:00 wzięliśmy udział w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku przy ul .Strażackiej 25 w Konferencji
kończącej kampanię edukacyjną „Jeż – swój zwierz”, która była realizowana
przez nas przez 2 lata na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego,
podkarpackiego, śląskiego i dolnośląskiego. Celem projektu była edukacja o
ochronie jeży, ponieważ tysiące jeży ginie pod kołami samochodów, pod kosiarkami, od chemii stosowanej w ogrodach, w płomieniach wypalanych traw i
pogryzień przez psy. W ramach kampanii prowadziliśmy działania edukacyjne
w szkołach, akcjach informacyjnych na plenerowych imprezach masowych
oraz ogródkach działkowych. Prowadziliśmy też całodobowe ogólnopolskie
„Pogotowie Jeżowe”, w którym telefonicznie i internetowo konsultował nasz
członek Jerzy Gara w Kłodzku - udzielając porad w przypadkach spotkania jeży rannych, chorych i noworodków oraz zbyt małych przed zimą, by przeżyć.
Ogółem zostało udzielonych 1027 porad. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży „NASZE JEŻE” było liderem tego projektu. Projekt dofinansowano w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2009-2014 Programu PL02: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.
Ø W dniu 24.08.2016 roku zawarliśmy z Goldensubmarine sp. z o.o. umowę o
współpracy w zorganizowaniu za pośrednictwem sieci Internet kampanii reklamowej pod nazwą „Dziki Sad”, której celem jest promocja środka spożywczego marki Dziki Sad należącej do Grupy Żywiec, a nadto promowanie i
kształtowanie postaw prospołecznych mających na celu ratowanie jeży. W
kampanii wykorzystano zdjęcia i nasze historie z rehabilitacji jeży. Kampania
się odbyła w dniach 24 sierpnia – 15 października 2016 roku.
Ø Nasza Opiekun Jeży Nr 13 Pani Beata Woźniacka rozpoczęła budowę dużej
hibernatorni na nawet ponad 30 jeży. Wspomagamy tak ambitną inicjatywę i w
dniu 17.11.2016 r. na ten cel zakupiliśmy materiały i niezbędne wyposażenie: Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 401 Titan. - Termohigrometr analogowy TH101E, -35 do 55 °C, 20 do 100 %. - waga elektroniczna
PRECISION SBS-LW-7500A LCD 7,5kg/0,1g - boazerie sosnowe, panele i
inne materiały budowlane. Pani Beata razem z mężem oraz z pomocą przyjaciół jeży zbudowali wspaniałą i pojemną hibernatornię, która już działa od połowy listopada 2016 r.
Ø Uruchomiliśmy procedurę ochrony jeży żyjących na działce budowlanej w
Gdańsku. Temat zgłosiliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Gdańsku, która dokonała inspekcji komisyjnej tego terenu z udziałem inwestora, wykonawcy i RDOŚ pod kątem możliwości istnienia tam siedlisk jeży.
Uzgodniliśmy z RDOŚ, że jeśli będą namacalne dowody występowania tam
jeży, inwestycja zostanie urzędowo wstrzymana do wiosny byśmy mogli
przemieścić w maju te jeże na teren bezpieczny. Na wizji terenu były 3 osoby
mieszkające w sąsiedztwie, które potwierdziły obecność jeży. Potwierdziła to
także Pani E. Klimaszewska (Kierownik Oddziału Krajowych Form Ochrony
Przyrody Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 RDOŚ w
Gdańsku, że miała liczne sygnały telefoniczne o tym, że jeże na tym terenie
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były widziane. Inwestycję wstrzymano i tylko dokończono ogradzać teren.
Jednakże wykonawca złamał postanowienie RDOŚ, bo w dniu 26 lutego
przywieziono różne deski, płyty i kłody drzew, po wcześniejszym uporządkowaniu i rozjeżdżaniu terenu przez koparkę. O zdarzeniu powiadomiliśmy
RDOŚ.
Ø Przygotowaliśmy piękne kolorowe ulotki zawierające podstawowe porady jak
ratować napotkane jeże - na cztery pory roku oraz jak ratować oseski jeżowe.
Rozkolportowaliśmy 5550 tych ulotek do 47 szkół podstawowych, gimnazjów,
ogródków działowych oraz domów kultury - na terenie całej Polski.
Ø Członek PSOJ NASZE JEŻE i jednocześnie Opiekun Jeży NR13 Pani Beata
Woźniacka z Solca Kujawskiego w dniu 25.05.2016 r. zgodnie z naszym statutowym celem działania przeprowadziła prelekcję edukacyjną dla dzieci o życiu, zagrożeniach i ochronie czynnej jeży w Przedszkolu NR 34 w Bydgoszczy.
Ø Na Facebooku założyliśmy naszą stronę jeżową do propagowania idei ochrony
jeży i postaw społeczeństwa względem napotykanych jeży.
Ø Członek PSOJ NASZE JEŻE i jednocześnie Opiekun Jeży NR13 Pani Beata
Woźniacka z Solca Kujawskiego w dniu 19.06.2016 r. zgodnie z naszym statutowym celem działania przeprowadziła prelekcję edukacyjną dla dzieci o życiu, zagrożeniach i ochronie czynnej jeży w Zespole Szkół NR 16 w Bydgoszczy.
Ø Nasz Opiekun Jeży Nr 13 - Pani Beata Woźniacka z Solca Kujawskiego przeprowadziła i kierowała wielką akcją ratowania jeży z terenu ośrodka TORBYD
w Bydgoszczy w związku z przeznaczeniem go do rozbiórki. W tej sprawie
zawarliśmy porozumienie z UM w Bydgoszczy, RDOŚ w Bydgoszczy i firmą
wykonawczą mającą wykonywać rozbiórkę ośrodka. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 11 stycznia 2016 wydał decyzję
WPN.6401.4.5.2016. MO zezwalającą nam na chwytanie osobników jeży oraz
przemieszczenie z terenu kompleksu w rejonie ulic Moniuszki, Chopina,Ogińskiego w związku z rozbiórką. W dniach 20.01., 15.02., 22.03. i 06.04.
z udziałem psa tropiącego skontrolowano cały teren w celu ustalenia miejsc
hibernowania jeży. W dniu 18.04.2016 r. rozpoczęto przenosiny jeży z uwagi
na prace przygotowawcze do rozbiórki płyty lodowiska (obiekt nr 3 ) oraz odkrycie płyt na trybunach lodowiska otwartego. W dniach 05.05., 10.05., oraz
do końca czerwca 2016 r. do czasu zakończenia rozbiórki przeprowadzano
cowieczorne kontrole terenu – także z pomocą Katarzyny Chylińskiej z Fundacji ArbuZ. Na terenie obiektu ustawiono drewnianą skrzynię o wymiarach120x120x100 cm wyścieloną słomą, do której przenoszone były jeże
chwytane w godzinach nocnych. Przejmowane w godzinach rannych umieszczano w specjalistycznych kontenerach i natychmiast przewożono do Kliniki
Weterynaryjnej CENTRUM w Bydgoszczy celem konsultacji medycznej. W
sumie znaleziono 11 jeży, dla których założono Karty Jeża:KJ-13-219, KJ-13220, KJ-13-222,KJ-13-223, KJ-13-224, KJ-13-225, KJ-13-226, KJ-13-227,
KJ-13-228, KJ-13-236, które przebywały pod opieką Beaty Woźniackiej, bowiem wszystkie wymagały leczenia przeciw pasożytom wewnętrznym pod
nadzorem lekarza wet. Michała Kwiatkowskiego. Po zakończeniu leczenia jeże
były konsultowane weterynaryjnie i 10 osobników jeży przemieszczono do
środowiska naturalnego na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku
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„Myślęcinek” w Bydgoszczy. Jeden jeż w cięższym stanie pozostał do dalszego leczenia (KJ-13-242 ), który po zakończeniu terapii p/pasożytom płucnym,
w połowie lipca 2016 r. po konsultacji weterynaryjnej został wypuszczony na
wolność na terenach LPKiW „Myślęcinek”
Ø Członek PSOJ NASZE JEŻE i jednocześnie Opiekun Jeży NR13 Pani Beata
Woźniacka z Solca Kujawskiego w dniu 02.08.2016 r. zgodnie z naszym statutowym celem działania przeprowadziła prelekcję edukacyjną dla dzieci niepełnosprawnych o życiu,zagrożeniach i ochronie czynnej jeży w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bydgoszczy.
Ø Członek PSOJ NASZE JEŻE i jednocześnie Opiekun Jeży NR13 Pani Beata
Woźniacka z Solca Kujawskiego w dniu 18.10.2016 r. zgodnie z naszym statutowym celem działania przeprowadziła prelekcję edukacyjną dla dzieci o życiu, zagrożeniach i ochronie czynnej jeży w Przedszkolu nr 12 w Bydgoszczy.
Ø Członek PSOJ NASZE JEŻE i jednocześnie Opiekun Jeży NR13 Pani Beata
Woźniacka z Solca Kujawskiego w dniu 25.10.2016 r. zgodnie z naszym statutowym celem działania przeprowadziła prelekcję dla Straży Miejskich i Gminnych o życiu, zagrożeniach i ochronie czynnej jeży. Szkolenie zorganizowane
przez Patrol-EKO Strazy Miejskiej w Toruniu. Zaproszeni byli funkcjonariusze 8 sąsiedzkich Straży Miejskich i Gminnych. Spotkanie odbyło się w sali
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.
Ø Nasz Opiekun Jeży Nr 13 - Pani Beata Woźniacka z Solca Kujawskiego w
dniu 28.10.2016 r. przeprowadziła 1-godzinną prelekcję edukacyjną o jeżach i
poprawnych zachowaniach wobec jeży - w ramach naszej działalności statutowej - w Przedszkolu Publicznym PROMYCZEK w Solcu Kujawskim. W
prelekcji wzięło udział 30 dzieci.
Ø Nasz Opiekun Jeży Nr 13 - Pani Beata Woźniacka z Solca Kujawskiego w
dniu 04.11.2016 r. przeprowadziła 1-godzinną prelekcję edukacyjną o jeżach i
poprawnych zachowaniach wobec jeży w ramach naszej działalności statutowej - w Przedszkolu nr 24 w Bydgoszczy. W prelekcji wzięło udział 27 dzieci.
Ø Nasz Opiekun Jeży Nr 13 - Pani Beata Woźniacka z Solca Kujawskiego w
dniu 18.11.2016 r. przeprowadziła 1-godzinną prelekcję edukacyjną o jeżach i
poprawnych zachowaniach wobec jeży - w ramach naszej działalności statutowej - w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim. W prelekcji wzięło udział 43
uczniów.
Ø Nasz Opiekun Jeży Nr 13 - Pani Beata Woźniacka z Solca Kujawskiego w
dniu 25.11.2016 r. przeprowadziła 2-godzinną prelekcję edukacyjną o jeżach i
poprawnych zachowaniach wobec jeży - w ramach naszej działalności statutowej - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy.
Spotkanie nosiło tytuł "Najeżone Opowieści". Był też konkurs plastyczny. W
spotkaniu wzięło udział 66 dzieci.
Ø W dniu 15.12.2016 r. zakupiliśmy 26 sztuk po 175 zł/szt nowych hibernatorów
dla jeży, które zostały wykonane wg naszego projektu przez firmę GALLUS.
Przesłaliśmy je do następujących naszych Opiekunów Jeży: NR 13 Pani Beata
Woźniacka - 10 szt. NR 30 Pani Agnieszka Georgiczuk - 4 szt. NR 27 Pani
Renata Pihan - 4 szt. NR 3 Pani Elżbieta Jurczyk 4 szt. NR 14 Pani Elżbieta
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Skrzypczak 4 szt. Są to lekkie konstrukcje, wodoodporne o wymiarach 80x40
cm(dwukomorowe) i wys. 34 cm, łatwo ustawialne w stosach jeden na drugim.
Mogą bez trudu być ustawiane np. po 4 z łatwym dostępem do środka nawet
dla niewysokich osób. Są zabezpieczone przed przesuwaniem, więc nie wymagają żadnych dodatkowych konstrukcji wsporczych, a ustawia się je jak
klocki LEGO. Pod najniższy element należy podłożyć dwie listewki, by powietrze mogło łatwo wentylować pod nimi. Latem hibernatory mogą być bez
trudu przeznaczone dla jeży młodych (do 250 g) - np. awaryjnie.
Ø Siłami naszych Opiekunów Jeży, w ciągu 12 miesięcy 2016 roku przyjęliśmy
do opieki i rehabilitacji 416 jeży wymagających pomocy - w różnym wieku i
różnym stanie zdrowia (osierocone noworodki, osierocone oseski, chore, ranne, osłabione, niedożywione, wyziębione i o zbyt małej wadze do przeżycia
zimą). Razem z przetrzymywanymi u nas przez zimę jeżami, łącznie prowadziliśmy opiekę nad 565 jeżami. Z tego 269 jeży przywróciliśmy do środowiska
naturalnego, zaś 217 jeży pozostało w dalszej naszej opiece na okres zimy
2016/2017 do wypuszczenia do środowiska naturalnego wiosną 2017 r. Niestety, 51 jeży nie udało się uratować - mimo leczenia przez lekarzy weterynarii.
Ø W miarę jak wpływają do nas składki członkowskie oraz darowizny, refundujemy wydatki Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt w całej Polsce (zajmujące się
rehabilitacją jeży) oraz zalegalizowanych przez GDOŚ Opiekunów Jeży PSOJ
NASZE JEŻE. Zrefundowaliśmy zakupy leków, karm, odżywek i niezbędnych
środków utrzymania czystości na łączną kwotę 28.097,08 zł oraz opłaciliśmy
usługi weterynaryjne niezbędne przy leczeniu rannych, chorych lub osłabionych jeży na kwotę 3.423,26 zł.
Ø Realizując jeden z naszych celów statutowych, tj. edukację społeczeństwa w
zakresie rozpoznawania, reagowania i sposobów ochrony jeży, utrzymujemy
internetową stronę www.naszejeze.org, gdzie zamieszczamy m.in. porady o
życiu, ochronie i żywieniu jeży, a także przepisy prawne w tym zakresie - wraz
z opisem poprawnych zachowań wobec napotkanych jeży oraz udzielamy porad społeczeństwu na temat czynnej pomocy i ochrony jeży.
Ø Przez cały rok 2016 w ramach kampanii „Jeż - swój zwierz” prowadziliśmy
całodobowe Pogotowie Jeżowe - świadczące porady telefoniczne oraz przez email dla społeczeństwa z terenu całego kraju - realizowane przez członka naszego stowarzyszenia Jerzego Garę z Kłodzka. W ramach Pogotowia Jeżowego udzielono 455 porad dotyczących ratowania napotkanych przez społeczeństwo jeży przed śmiercią lub kalectwem. Dodatkowo Zarząd i Opiekunowie
Jeży PSOJ NASZE JEŻE konsultowali dla zgłaszającego się społeczeństwa
124 przypadki jeży wymagających pomocy telefonicznie oraz e-mailowo.
Ø Wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Ekorozwoju Agro-Group z Białegostoku przy udziale Stowarzyszenia EKOSKOP z Rzeszowa, Regionalnego
Centrum Edukacji Ekologicznej z Płocka, Fundacji Ekorozwoju z Wrocławia
oraz Fundacji Ekologicznej ARKA z Bielsko-Białej - realizowaliśmy 2-letni
projekt „Kampania edukacyjna JEŻ SWÓJ ZWIERZ" finansowany z Funduszu
Norweskiego - celem edukacji społeczeństwa w zakresie czynnej ochrony jeży
na terenie całej Polski.
Ø W ciągu roku 2016 udzieliliśmy w sprawie ochrony jeży odpowiedzi emailowych i listownych na 185 zapytań od instytucji, szkół i urzędów.
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6. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
7. Źródła finansowania Stowarzyszenia:
Źródłem pozyskiwania finansów na działalność statutową były: składki członkowskie (4.080 zł), darowizny od osób fizycznych (31.335,26 zł), darowizny w ramach
1% od podatku osób fizycznych 20.249,11 zł oraz nadwyżka przychodów nad
kosztami z 2015 r. (12.961,83 zł).
8. Środki ze źródeł publicznych (w tym z budżetu państwa lub gminy):
Nie było środków ze źródeł publicznych.
9. Poniesione koszty na działalność statutową:
· Na realizację celów statutowych: 32.335,51 zł
· Na administrację: 5.152,70 zł (z tego wymagana prawem konieczność prowadzenia księgowości pełnej - obsługa rachunkowa zewnętrzna 4.428,00 zł),
· Prowizje za przelewy bankowe: 724,70 zł.
10. Osoby zatrudnione:
Zatrudnionych osób nie było, a Zarząd i Komisja Rewizyjna pracują społecznie.
11. Wydatki na wynagrodzenia z umów-zleceń i inne:
Zleceń nie było.
12. Udzielone pożyczki, gwarancje i poręczenia:
Nie udzielano pożyczek, gwarancji ani poręczeń.
13. Lokaty bankowe:
Brak.
14. Nabyte obligacje. nieruchomości lub akcje:
Brak.
15. Nabyte środki trwałe:
Brak.
16. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe:
Brak.
17. Ciążące zobowiązania podatkowe i ZUS:
Nie ma zobowiązań.
data sporządzenia: 15.04.2017 r.
Zarząd:
Jerzy Zembrowski - Prezes
Irena Zembrowska - Wiceprezes
Krystyna Osiennik - Skarbnik
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