ZAADOPTUJ

R Z E K Ę

Klub Gaja
dla ludzi, dla rzek

Warto zaadoptować
rzekę

Jesteśmy polską, nowoczesną organizacją ekologiczną, która od
ponad ćwierć wieku buduje Pokolenie EkoXXI. Poprzez szeroko
rozumianą edukację zachęcamy różne środowiska i społeczności
do rzeczywistych działań na rzecz ochrony przyrody i poszanowania praw zwierząt.

Już ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku
dostępu do wody pitnej, Ziemia pustynnieje. Musimy jak najczęściej mówić o wodzie, przypominać, że bez niej po prostu
nie jesteśmy w stanie żyć, bez niej nasza planeta zginie. Przypominanie o ważnej roli wody to zadanie dla każdego z nas. To
wcale nie jest takie trudne. Możesz przyłączyć się do naszego
programu „Zaadoptuj rzekę”, dzięki któremu już prawie 700
rzek i akwenów w całej Polsce znalazło swoich opiekunów.

Od początku działalności zajmujemy się rzekami. Dzięki kampanii Teraz Wisła prowadzonej od 1994 roku przyczyniliśmy się
do zachowania królowej polskich rzek w stanie zbliżonym do
naturalnego. Przywróciliśmy w świadomość społecznej znaczenie
Wisły. Kampania rozwinęła się w kierunku programu „Zaadoptuj
rzekę”, który angażuje Polki i Polaków do działań dla rzek, potoków, jezior i Morza Bałtyckiego. Zachęcamy ludzi by chronili
te miejsca, opiekowali się nimi i dostrzegali ich potencjał. To
ma służyć nie tylko przyrodzie, ale także nam samym, ludziom.
Czyste środowisko to dobra jakość życia i zdrowie obywateli.

Wolontariusze sprzątają brzegi, monitorują jakość wody, poznają związane z rzeką rośliny i zwierzęta, organizują pikniki
i festyny. Każdy pomysł zwracający uwagę ludzi na znaczenie
wody jest dobry. Program rozwija poczucie odpowiedzialności
za otaczający nas świat. Adoptując rzekę sprawiamy, że przestaje
być anonimowym miejscem, a jej stan i losy są dla nas ważne.
Program „Zaadoptuj rzekę” realizujemy od 2005 roku pod patronatem Ministra Środowiska. Jego wieloletnim Partnerem
Strategicznym jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

Przyłącz się do nas. Weź udział w 11 edycji
programu „Zaadoptuj rzekę”.

Wydarzenie „Wielki powrót łososia do Białej
Tarnowskiej”, Klub Gaja i RZGW Kraków, 2014

Maciej Grabowski, Minister Środowiska:
Z zadowoleniem przyjąłem informacje
dotyczące kontynuacji programu „Zaadoptuj
rzekę”. Adresowany do szerokiego kręgu
odbiorców, zwłaszcza dzieci i młodzieży,
prowokuje refleksje dotyczące znaczenia
rzeki – wody w życiu człowieka, fauny
i flory a także konieczności racjonalnego
gospodarowania jej zasobami. Projekt
wpisuje się w szeroki program działań na
rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju. Dzięki różnym środkom przekazu
jest popularny i rozpoznawalny.

Dzięki zaangażowaniu ponad 172 tysięcy osób
w latach 2005–2014 zaadoptowano 688 rzek,
strumieni, jezior, potoków i stawów, a także Bałtyk
w 1295 miejscach w Polsce.
Zaadoptować rzekę – lub inny dowolny akwen –
oznacza zainteresować się nią, poznać jej walory
przyrodnicze, kulturowe i społeczne, podejmować
działania na jej rzecz i zachęcać społeczności lokalne
do jej ochrony i poprawy stanu jakości wód.

Urszula Kontowska, prezes Fundacji
PKO Banku Polskiego:
Wspólnie z Klubem Gaja pracujemy nad
zmianą społeczną, co wpisuje się w motto
Fundacji „Dobro procentuje”. Napawa nas
dumą, że od 2012 roku jesteśmy ważnym
elementem coraz bardziej popularnego
projektu „Zaadoptuj rzekę”. Dzięki
zaangażowaniu Fundacji, do końca 2014
zaadoptowano łącznie 227 akwenów
wodnych przy zaangażowaniu blisko
35 tysięcy osób z całej Polski.

Jacek Bożek, założyciel
i prezes Klubu Gaja: Program „Zaadoptuj
rzekę” ma ogromne znaczenie społeczne.
Budowanie sieci współpracy, kapitału
społecznego i realizowanie lokalnych
przedsięwzięć – to wszystko osiągamy
dzięki rzekom. Rzeka łączy. Płynie od
miasta do miasta, od gminy do gminy. Jest
w ciągłym ruchu i zmianie, jak współczesne
społeczeństwo. Podejmując się opieki
nad wybranym akwenem szukamy
sprzymierzeńców, bo wspólnie możemy
lepiej zadbać o naszą małą ojczyznę.

Majówka nad
wodą – czas na
zaadoptowanie rzeki

Co możesz zrobić
dla rzeki? Pomysły
• Z
 aproś rodzinę, przyjaciół i sąsiadów na piknik nad rzeką.
Może przy okazji wymienicie się związanymi z nią wspomnieniami? Szukaj zależności między rzeką, a mieszkającymi
nad nią ludźmi i ich losami.

Maj to idealny miesiąc na działania i zaadoptowanie najbliższej
rzeki, potoku, stawu czy dowolnego akwenu. Pogoda wtedy
zwykle sprzyja wyprawom nad wodę. Możesz posprzątać brzegi
rzeki, zorganizować wycieczkę przyrodniczą czy piknik mający
zintegrować mieszkańców dzielnicy.

• U
 czysz w szkole? Zorganizuj dla uczniów konkurs fotograficzny albo literacki poświęcony rzece płynącej przez Wasze
miasto. Zabierz ich na wycieczkę nad wodę na plenerową
lekcję przyrody, chemii, albo geografii. Pokaż im, że to także
ich rzeka.

Aktywności, w które możesz włączyć się w maju:
• zaadoptuj jakiś akwen, obejmij go opieką,
• zorganizuj Szkolny BIG JUMP, wystarczy zanurzyć
ręce w najbliższym akwenie,
• wypromuj swoją ulubioną rzekę zgłaszając ją do
konkursu Rzeka Roku. Na zgłoszenia kandydatek
czekamy do końca maja.

Lipiec – czas na
BIG JUMP
i Dzień Ryby
Ty też możesz do nas dołączyć. Na BIG JUMP zapraszamy
12 lipca 2015 roku o godz. 15, w całej Europie wchodzimy
do wody o tej samej porze. W tym roku będzie to finałowy BIG
JUMP, dlatego mamy nadzieję, że pobijemy rekord w polskim
wejściu do wody. Zorganizuj lokalną akcję BIG JUMP.
W dniu 25 lipca 2015 roku zapraszamy wszystkich do Helu
na Dzień Ryby. To dobry dzień, by przypomnieć o tym, że
wszystkie nasze rzeki wpływają do Bałtyku, a więc od ich stanu
zależy także czystość naszego morza. Wydarzenie organizujemy we współpracy ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego i Urzędem Miasta Hel.

• P
 asjonujesz się sportem? Zorganizuj spływ kajakowy, zawody
wioślarskie albo po prostu wodny rajd na „byleczym”. Pokaż,
że bliskość wody to szansa na świetną zabawę i ruch na
świeżym powietrzu.
• Irytują Cię worki ze śmieciami w zagajniku nad Twoim ulubionym strumieniem? Zgłoś do urzędu miasta czy urzędy gminy
fakt istnienia dzikiego wysypiska, zaproś ludzi do wspólnej
akcji sprzątania odpadów.
• C
 hcesz sprawdzić czy woda w Twojej rzece jest czysta? Monitoruj jej stan. Możesz zrobić proste badania jakości wód
zaznaczyć ich wyniki na interaktywnej mapie Polski na stronie
programu: www.zaadoptujrzeke.pl
Paweł Grzybowski, Klub Gaja
koordynator programu „Zaadoptuj
rzekę”: „Zaadoptuj rzekę” to program, który
ma pokazać ludziom, że naprawdę każde
działania dla wody jest ważne, każde ma
sens. Rzeki i inne akweny dają mnóstwo
możliwości. Można posprzątać brzegi
rzeki czy stawu robiąc dobry uczynek dla
środowiska, pójść nad wodę z sąsiadami
i miło spędzić wolny czas, zbadać, dlaczego
akurat nad tą rzekę powstała miejscowość,
w której mieszkamy. Naszą rolą jest
inspirowanie ludzi do działania.

prof. Krzysztof E. Skóra, kierownik
Stacji Morskiej: Zanieczyszczone,
zaniedbane akweny to realny problem
ekologiczny. Dbając o nie, mamy wpływ na
stan środowiska naturalnego.
Los wielu gatunków ryb zależy od wielu
żyjących nad rzekami mieszkańców Polski.
Na przykład łowione w morzu łososie
i trocie – król i królowa Bałtyku – muszą
mieć drożne i czyste rzeki, którymi udają się
na tarło. Ochrona wód nie jest łatwa,
ale przy współpracy i społecznym wsparciu
jest możliwa.

• C
 hcesz, żeby Twój ulubiony akwen stał się znany? Załóż mu
profil na Facebooku. Zamieszczaj tam zdjęcia i ciekawostki,
zapraszaj znajomych do jego polubienia. Zgłoś swoją rzekę
do konkursu Rzeka Roku.
• Oszczędzaj i szanuj wodę. Liczy się każda kropelka!

Na zdjęciu: Zajęcia edukacyjne Klubu Gaja,
„Majówka na Skarpie” w Warszawie

Opieka nad rzeką
– krok po kroku

5. Przedstaw swoje działania na interaktywnej mapie Polski na
www.zaadoptujrzeke.pl. Twoje informacje będą dostępne
także dla innych użytkowników platformy, mogą stać się dla
nich inspiracją do podjęcia działań. Podziel się informacjami
na forum szkoły czy firmy, w której pracujesz. Zainteresuj
tematem lokalne media.

1. Wybierz akwen. To może być rzeka, ale także jezioro, staw,
glinianka czy źródełko. Dowiedz się, kto za ten akwen odpowiada. Mogą pomóc Ci to ustalić pracownicy urzędu miasta
albo urzędu gminy.

6 Nagradzamy najlepsze działania. Nagrodą dla placówek
oświatowych jest sfinansowanie wyjazdu edukacyjnego do
źródeł Wisły (we wrześniu). Nagrodą dla pozostałych laureatów – instytucji, samorządów, organizacji społecznych czy
firm – są pamiątkowe tablice informacyjne, Znaki Wodne,
które wyznaczają odległość konkretnego fragmentu zaadoptowanej rzeki do jej źródeł i do ujścia do Bałtyku. Więcej
informacji znajdziesz na stronie www.zaadoptujrzeke.pl
w zakładce „Konkursy”.

2. Dowiedz się jak najwięcej o wybranym akwenie, pomyśl, co
trzeba poprawić, a co warto promować, zaplanuj działania.
Pamiętaj o tym, by działania były zgodne z obowiązującymi przepisami i nie stwarzały niebezpiecznych sytuacji. Nie
zapominaj: woda bywa groźna!
3. W przypadku małych, nieznanych akwenów działaniem inauguracyjnym może być np. zorganizowanie konkursu na nazwę.
Pierwszym wydarzeniem może być także happening, wycieczka czy sprzątanie brzegów. Maj to idealny miesiąc na działania
i adopcję. Pogoda zwykle sprzyja wtedy wyprawom nad wodę.
Przedszkola i szkoły mogą zorganizować SZKOLNY BIG JUMP.

7. Przyślij do nas kartę zgłoszenia oraz sprawozdanie i zdjęcia
z przeprowadzonych działań do końca maja 2015 roku.
Wezmą one udział w konkursie „Zaadoptuj rzekę”. Kartę
zgłoszenia znajdziesz na www.zaadoptujrzeke.pl

4. Bądź w swoich działaniach wytrwały i systematyczny, nie
zrażaj się porażkami. Rób notatki, zdjęcia, filmy, monitoruj
jakość wody, obserwuj życie roślin i zwierząt. Jeśli dzieje się
coś złego – koniecznie alarmuj, zadzwoń na 112!
Odsłonięcie Znaku Wodnego nad
rzeką Łebą w Lęborku

Laureaci konkursu „Zaadoptuj rzekę 2014”
uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym –
Błękitnej Szkole w Stacji Morskiej Instytutu
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.
W tej edycji programu nagrodzeni wezmą
udział w wyjeździe edukacyjnym do źródeł
Wisły, w Beskidzie Śląskim.

Zaciąg sieci – zajęcia edukacyjne w Błękitnej
Szkole w Helu

Znaki Wodne – nagrody konkursu „Zaadoptuj
rzekę” – zamontowano już nad Łebą, Parsętą,
Białą Przemszą, Kłodnicą, Białą Tarnowską
i Jeziorem Kierskim. Tą nagrodą doceniamy
organizacje, samorządy, firmy, które podejmują
inicjatywy dla rzek przy szerokiej współpracy,
a przede wszystkim, interesujące i mobilizujące
do wspólnych działań dla dobra rzek.

Odsłonięcie Znaku Wodnego nad rzeką
Parsętą z udziałem prezesa firmy Troton
i prezydenta Kołobrzegu

Kto może
zaadoptować rzekę?

Inspiracja: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ z Tarnowa zorganizowało imprezę edukacyjną, na której przeprowadzono m.in. pogadankę na temat ochrony rzeki Białej Tarnowskiej
oraz oryginalne zawody sportowe polegające na przebiegnięciu
jednego kilometra ze szklanką wody w ręce tak, by wylało się
jak najmniej cennego płynu.

Osoby i grupy
Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy
ze Sławkowa

Chcesz się poczuć jak odkrywca? Zaadoptuj rzekę. Może
w czasie wyprawy nad wodę dostrzeżesz rzadką roślinę
albo gniazdo jakiegoś ciekawego ptaka? Każda rzeka, staw
czy glinianka oferują wiele możliwości ciekawego spędzania wolnego czasu – wyprawy kajakowe, wygrzewanie się
w promieniach słońca na brzegu, rodzinne spacery. A możesz po prostu czujesz potrzebę zrobienia czegoś dobrego?
Posprzątaj brzegi „swojego” akwenu.
Inspiracja: Grupa Eksplorująca Podwarszawskie Nurkowiska
z Warszawy to nieformalna ekipa płetwonurków odwiedzających w wolnym czasie małe i duże akweny w pobliżu Warszawy.
Dla nich to nie tylko pomysł na ciekawe spędzanie wolnego
czasu. Dbają o wodę, która daje im tyle radości, sprzątają dna
stawów i glinianek, a także ich brzegi.
Inspiracja: Borys Pronobis, katowicki społecznik, który od kilku
lat organizuje akcję „Czysta Kłodnica” zaprosił do współpracy
Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” z Katowic. W sprzątaniu
brzegów rzeki oraz zorganizowanym przy tej okazji Pikniku
Rodzinnym wzięło udział wielu mieszkańców okolicy, a akcję
wsparli Urząd Miasta Katowice i lokalni przedsiębiorcy.
Inspiracja: Klub Miłośników Ziemi Chełmskiej – nieformalna
grupa osób skupionych wokół Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku, opiekuje się Przemszą. Odkrywają jej
związki z kulturą i przywracają w świadomości mieszkańców
szlak dawnych galarów – płaskodennych łodzi, budowanych
w Chełmku. Marzą o wytyczeniu szlaku kajakowego.

Grupa Eksplorująca
Podwarszawskie Nurkowiska

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół” z Tarnowa

Organizacje SPOŁECZNE
„Zaadoptuj rzekę” to program adresowany nie tylko do organizacji ekologicznych i przyrodniczych. Woda może łączyć
ludzi także z innych powodów – ze względu na ciekawą
historię, znaczenie dla lokalnego społeczeństwa, możliwość
uprawiania sportów.

Inspiracja: Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy w Sławkowie dba o rzekę monitorując na bieżąco stan wody i linii
brzegowej. Członkowie stowarzyszenia inwentaryzują źródła
zanieczyszczeń, a uzyskane dane przekazują jednostkom samorządowym. Powołali Społeczną Straż Rybacką, która patroluje
rzekę i w razie potrzeby podejmuje działania prewencyjne.

Inspiracja: Uczniowie Zespołu Szkół im. W.S. Reymonta w Częstochowie zaadoptowali rzekę Stradomię. Z adopcją rzeki powiązali wiele ciekawych inicjatyw dotyczących znaczenia wody
i konieczności jej oszczędzania. Tematyka wody omawiana była
na różnych przedmiotach, m.in. na matematyce, religii. czy
wiedzy o kulturze. W tej szkole wodzie poświęcono po prostu
całoroczną edukację.

Przedszkola
Do programu „Zaadoptuj rzekę” przyłączyły się już dziesiątki
przedszkoli w całej Polsce. Działają nie tylko najmłodsi, ale
także ich rodzice i dziadkowie. Udział w tym przedsięwzięciu
to dla przedszkoli okazja do urządzania inspirujących wypraw nad wodę i ciekawych zajęć na świeżym powietrzu.
Jesteśmy pełni uznania dla fantazji małych przyjaciół rzek.

Szkoła Podstawowa nr 321
w Warszawie

Przedszkole nr 1 w Miastku

Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim

Inspiracja: My Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 7 „Bajkowy
Świat” w Gorzowie Wielkopolskim przyrzekamy: Troszczyć się
o naszą Wartę przychodzić tutaj szlakiem przetartym. Nie pozwolimy dorosłym myć tu samochodów, nie zostawimy tutaj
spalinowych smrodów – takie ślubowanie złożyły zaadoptowanej przez siebie Warcie przedszkolaki.

Inspiracja: Przedszkole Miejskie w Łęknicy do współpracy
zaprosiło nauczycieli, Miejski Zakład Komunalny, policję i Urząd
Miasta Łęknica. Dzieciom zaproponowano aktywne metody
pracy, zabawy badawcze, jak „Wiadomość w butelce”, eksperymenty i wycieczki nad rzekę.

Inspiracja: Przedszkole nr 28 w Poznaniu zaadoptowało Wartę.
Placówka obchodzi Światowy Dzień Wody. Dzieci uczą się m.in.,
jak postępować, by oszczędzać wodę.

Szkoły i inne placówki
Udział w programie „Zaadoptuj rzekę” to możliwość wprowadzenia ciekawych elementów praktycznie na wszystkich
przedmiotach. Uczestnicy na zajęciach z chemii badają skład
wody, na języku polskim piszą wypracowania o zaadoptowanej przez siebie rzece, a na biologii poznają żyjące w niej
rośliny i zwierzęta. Nasz program zainspirował już wielu nauczycieli do przeprowadzenia ciekawych lekcji. Więcej pomysłów na www.zaadoptujrzeke.pl w zakładce „Materiały”.

Inspiracja: Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 z Myszkowa zaadoptowali rzekę Wartę w granicach miasta. W szkole odbywały się
konkursy, warsztaty, spotkania oraz happeningi poświęcone
wodzie. Szkoła zaangażowała w działania na rzecz Warty wszystkich uczniów, liczne firmy, placówki oraz instytucje publiczne
z Myszkowa, a także okolic.
Inspiracja: Uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum z Sandomierza zaadoptowali rzekę Wisełkę
i podjęli działania w zakresie oszczędzania wody. Opracowali
ciekawy projekt zmniejszenia zużycia wody w przeciętnym
gospodarstwie domowym, który mogą zastosować także
w budynku szkolnym.

Inspiracja: „Porozumienie dla Parsęty” to koalicja łącząca ludzi,
instytucje, firmy i organizacje wokół wspólnej sprawy, jaką jest
rzeka Parsęta. Co roku lider koalicji – firma Troton, urządza piknik
nad rzeką i wielkie sprzątanie jej brzegów na odcinku kilku
kilometrów. W Wielkim Sprzątaniu Parsęty 2014 uczestniczyło
600 osób. Przybyli mieszkańcy okolicznych wiosek, uczniowie
szkół, wędkarze, mieszkańcy Gościna i Kołobrzegu oraz prezydent Kołobrzegu.

Samorządy
Udział w naszym programie to dla samorządów szansa na
wypromowanie uroków regionu. Idea otaczania opieką rzek
i związane z nią lokalne działania spotykają się co roku z zainteresowaniem mediów. To także okazja do zaktywizowania
mieszkańców by zadbali o to, żeby brzegów „ich” rzeki czy
stawu nie szpeciły porzucone butelki, opony i inne śmieci.

Inspiracja: Stowarzyszenie Pro-Eko-Vitae z Poznania zaadoptowało Wielkie Jezioro Kierskie. Na obchody Światowego Dnia
Wody stowarzyszenie zaprosiło dzieci i młodzież z okolicznych
szkół, Zarząd i Radę Osiedla Kiekrz, mieszkańców osiedla oraz
przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
w Poznaniu.
Inspiracja: Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotowie zaangażowała różne podmioty w adopcję rzeki Głomi. Sygnatariuszami
porozumienia o współpracy zostali: szkoła, złotowski oddział
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Poznaniu, Liga Ochrony Przyrody, Liceum Ogólnokształcące nr 1, Miejski Zakład Usług Komunalnych, Polski Związek
Wędkarski, Nadleśnictwo Złotów, Urząd Miejski w Złotowie
i Stowarzyszenie „Przyjazna Edukacja” w Złotowie.

Akcja artystyczna „Warkocze dla rzek”
Cecylii Malik i Klubu Gaja w Helu
Starosta Powiatu Limanowskiego bada wodę z rzeki Sowliny

Inspiracja: Do adopcji rzek zachęca wszystkie przedszkola
i szkoły ze swojego terenu Starostwo Powiatowe w Limanowej.
Takie działania idealnie wpisują się w hasło, którym region
próbuje przyciągnąć turystów: „Powiat limanowski ostoją natury i zdrowia”.
Inspiracja: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy jest partnerem
programu „Zaadoptuj rzekę”. Współorganizuje m.in. BIG JUMP,
czyli lipcowe wejście do wody. Wiceprezydent miasta Michał Olszewski bierze w tym wydarzeniu czynny udział pływając w Wiśle.

Koalicje
Inspiracja: Budkowiczanka to jedna z najczystszych rzek
Opolszczyzny. Nic dziwnego, że w I edycji naszego konkursu
Rzeka Roku zajęła wysokie, czwarte miejsce. Samorząd Gminy
Murów, przez którą płynie ta rzeka, włączył się w BIG JUMP 2014.
Do akcji przyłączyli się m.in. Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, a także niespodziewany gość – zaskroniec. To dowód
na to, że ta rzeka jest naprawdę czysta i pełna życia.

Umiejętność szukania sprzymierzeńców jest bardzo ważna.
Adopcja rzeki, stawu czy glinianki to okazja do wspólnych
działań ludzi, których na co dzień łączy niewiele i być może
gdyby nie woda, nigdy by się nie spotkali. Każde wspólne
działanie to początek budowy zaufania, może być podstawą
do udanej współpracy także na innych płaszczyznach.

Znak Wodny nad Jeziorem Kierskim

Działaj
z Klubem Gaja

Pomagaj chronić
polskie rzeki
• M
 ożesz pomóc nam finansowo, liczy się każda złotówka.
Ważne są zarówno regularne wpłaty, jak i jednorazowa pomoc. Darowizny możesz wpłacać na konto: 90 2030 0045
1110 0000 0067 3120
• M
 ożesz przekazać nam
swojego podatku. Wystarczy,
jeśli w rocznym zeznaniu podatkowym w odpowiedniej rubryce wpiszesz nasz KRS: 0000120069

Ekologia
Pierwsze akcje Klubu Gaja dla rzek to sprzątanie. Samochód
Syrena wyciągnięty z potoku w Bielsku-Białej, 1993

• K ażdy może zostać wolontariuszem Klubu Gaja. Zbieraj z nami
podpisy pod petycjami, rozdawaj nasze materiały, zaproś nas
z wykładem lub wystawą, polecaj nasze kampanie i programy.
• W
 łącz się w program „Zaadoptuj rzekę”, otocz opieką wybraną
rzekę (lub dowolny akwen). Zorganizuj sprzątanie jej brzegów
albo piknik nad wodą. Każde działanie ekologiczne może
mieć związek z rzeką. Zorganizuj BIG JUMP. Wyślij zgłoszenie
swojej ulubionej rzeki do konkursu Rzeka Roku.

Pracownicy i wolontariusze Klubu Gaja otoczyli opieką potok
Mesznianka w Wilkowicach i wysprzątali jego brzegi, 2015

• 
Dołącz do nas na Facebooku – bądź na bieżąco,
udostępniaj znajomym nasze banery, teksty, zdjęcia, promuj
nasze akcje i kampanie – facebook.com/Klub.Gaja

Jakich rzek potrzebujemy?
•
•
•
•
•
•

• M
 ożesz używać karty Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje”. Inteligo przekazuje część swoich dochodów z Twoich
Kartabezgotówkowych
Inteligo „Dobro
transakcji
naprocentuje”
wybraną przez Ciebie inicjakarta, która Wybierając
pomaga obszar „Ekologia” wspierasz
tywę– charytatywną.
program
rzekę” irealizuje
pomagasz
chronić
rzeki.
Klub Gaja„Zaadoptuj
w ramach edukacji ekologicznej
program „Zaadoptuj
rzekę”.polskie
Fundacja PKO
Banku
Polskiego jest Partnerem Strategicznym programu, który mogą wesprzeć także Klienci Inteligo.

czystych, wolnych i drożnych,
sprzyjających roślinom i zwierzętom,
pełnych ryb i innych organizmów żywych,
zdolnych do samooczyszczania się,
dających ludziom możliwość wypoczynku,
podnoszących jakość naszego życia.

Ty też możesz zostać darczyńcą – pomóż razem z nami chronić polskie rzeki, wspierając działania
Klubu Gaja. Wybierz EKOLOGIĘ i wesprzyj program „Zaadoptuj rzekę”. To bardzo proste! Wystarczy,
że otworzysz konto Inteligo z kartą Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje”.
Więcej na inteligo.pl i pod numerem: 801 121 121 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Więcej na inteligo.pl i pod numerem: 801 121 121 (opłata zgodna z taryfą operatora).
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Klub Gaja to polska,
nowoczesna organizacja ekologiczna,
która buduje Pokolenie EkoXXI.
dla przyrody i zwierząt

KRS: 0000120069
www.klubgaja.pl
facebook.com/Klub.Gaja

Programem edukacji ekologicznej
„Zaadoptuj rzekę” Klub Gaja zachęca
Polki i Polaków do otaczania opieką rzek
i innych akwenów oraz podejmowania
działań na rzecz ich ochrony i poprawy
stanu jakości wód.
www.zaadoptujrzeke.pl

Zaadoptuj rzekę 2015
Partner Strategiczny

Udział

Partner Merytoryczny

Partnerzy

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie
stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu
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