
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI ONWATER.PL Z DZIAŁALNOŚCI 
W ROKU 2018 

 

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Fundacji: 

Fundacja w roku 2018 w dalszym ciągu prowadziła działalność zgodną z celami statutowymi. 

W szczególności, podjęte działania skupiały się na realizacji następujących projektów: 

 

1. „Pływające Ogrody”  
 

a) 4 kwietnia 2018 – zorganizowaliśmy warsztaty z tworzenia Pływających 
Ogrodów” dla mieszkańców Wrocławia. Ogrody docelowo zostaną 
przycumowane blisko Odra Centrum – pierwszego w Polsce ośrodka 
edukacyjnego na wodzie. 

b) 17 czerwca 2018 – kolejne warsztaty z „Pływających Ogrodów”, które odbyły 
się na Osobowicach. Wspólnie z mieszkańcami zrobiliśmy i zacumowaliśmy 3 
ogrody w okolicach Zimowska Barek II. 

c) 21 lipca 2018 – w ramach projektu Connecting Nature - Poznań  Fundacja była 
obecna w Poznaniu. Zrealizowaliśmy tam projekt Pływających Ogrodów, tym 
razem na Warcie. Odwiedziliśmy Poznań trzykrotnie (21.07.2018, 4.08.2018 i 
25.08.2018). Pierwszy raz wspólnie z mieszkańcami przygotowaliśmy 3 
Pływające Ogrody, które następnie obsadziliśmy roślinnością lokalną i 
zacumowaliśmy w okolicach plaży miejskiej Wildy. 
Dodatkowo osoby, które w tym dniu odwiedziły plażę, mogły nauczyć się robić 
samodzielnie swój własny Mini-Pływający Ogród. Dla uatrakcyjnienia tego 
dnia przygotowaliśmy atrakcje dla dzieci i nie tylko: warsztaty Mała Szkutnia i 
Akademia Węzłów.  
 
 

2. „Sprzątamy rzeki Wrocławia” – akcji edukacyjne skierowanej do uczniów 
wrocławskich szkół – edycja wiosenna i edycja jesienna 

 

a) „Sprzątamy rzeki Wrocławia” – edycja wiosna 2018 – Osobowickie Porządki – 22 
kwietnia 2018 

Kolejna edycja wiosenna została zorganizowana we współpracy z Radą Osiedla 
Osobowice. Tym razem sprzątaliśmy wspólnie z mieszkańcami i wolontariuszami. Cała 
akcja zakończyła się wspólnym ogniskiem. 

 

b) Akcja: „Sprzątamy rzeki Wrocławia” – edycja jesień 2018 – 3 dni, 3 lokalizacje. 



Tym razem edycja jesienne trwała przez 3 dni w trzech lokalizacjach: 

 10 października 2018 (środa), godz. 9:00 – 14:00 rzeka Odra, teren za 
ZOO w stronę Opatowic  

 12 października 2018 (piątek), godz. 9:00 – 14:00 rzeka Oława, teren 
Niskich Łąk w stronę Parku Wschodniego, obok Mostu Rakowieckiego 

 13 października 2018 (sobota), godz. 10:00 – 15:00 rzeka Odra, teren 
na Osobowicach od Mostu Milenijnego do cypla na zimowisku barek II. 
 

 

3. Dni Odry 2018 – 12 maja 2018 

Coroczne wydarzenie pokazuje Odrę jako miejsce rekreacji i wypoczynku, ale także ważny 
element środowiska i gospodarki, a wspólna zabawa jest także okazją, aby bliżej poznać 
naszą ukochaną Odrę.  

W tym roku nasza Fundacja przygotowała: 

MAŁA SZKUTNIA - warsztaty 
Zawsze wywołuje bardzo pozytywne emocje! Wszyscy chętni, dzieci i dorośli, będą mogli – 
korzystając z kory, sznurków i płótna – spełnić swoje marzenia o własnoręcznym zbudowaniu 
łódki. Wykonane zostaną z ekologicznych materiałów takich jak kora, płótno, sznurek i 
drewno. To fantastyczna zabawa dla całej rodziny! 
 
KAPSEL CUP - wyścigi kapslowe 
Na torze przeszkód w kształcie wrocławskiego węzła wodnego każdy mógł odbyć wyścig, 
zmierzyć się przeszkodami, poczuć emocje, świetnie się bawić i przypomnieć lata dzieciństwa 
:-) Wyścigi odbywały się na torze, który specjalnie narysował znany wrocławski artysta i 
przyjaciel naszej Fundacji Andrzej Tylkowski Rysunki. 

 

4. Tumski CUP i Wrocławski Węzeł Wodny 

 

W sobotę 23.06.2018 r. odbyła się kolejna edycja TUMSKI CUP – czyli wyścigów łodzi, które 
przypominają prawdziwe baśniowe smoki. Zawody odbyły się przy bulwarze Xawerego 
Dunikowskiego. Podczas tego wydarzenia, jak co roku, fundacja zorganizowała warsztaty: 

 Wyścigi Kapslowe - Wrocławski Węzeł Wodny 
 Akademia Węzłów 

 
 

5. Piknik na Niskich Łąkach - 1 września 2018 (sobota)  

Wspólnie z Radą Osiedla Przedmieścia Oławskie zorganizowaliśmy piknik dla 
mieszkańców. W programie odbyły się m.in.: 



 spływ kajakowy – organizowany przez naszą fundacji 
 animacje dla najmłodszych – Tor Kapslowy i Akademia Węzłów 

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. 

 

 

 

Stałe Projekty/Działania Fundacji: 

 

W 2018 roku większość działań była poświęcona na budowę ODRA Centrum finansowaną ze 
środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w 
Urzędzie Marszałkowskim, „Odra Centrum – budujemy tożsamość Odrzan” – Budowa 
ośrodka edukacji ekologicznej jako modelowego, niskoemisyjnego obiektu dla rozwoju 
edukacji, turystyki i przedsiębiorczości”.  

Spotkania odbywały się regularnie w każdą środę o godzinie 16:00. Wyjątkiem były zdarzenia 
losowe, urlopy lub choroby, które powodowały przesunięcia terminu lub w ostateczności 
anulowanie spotkań. 

 

Przyszłość Fundacji: Zarząd zgodnie twierdzi, że należy kontynuować działalności statutową 
Fundacji, która powinna skupiać się w dalszym ciągu na budowaniu partnerstw z 
organizacjami, instytucjami, urzędami oraz firmami. 


