Ostatnie dni głosowania na Rzekę Roku 2016
2016-09-21

Dwie rzeki, ﬁnalistki konkursu Klubu Gaja Rzeka Roku 2016 depczą sobie „po falach”. Na prowadzeniu
jest Wisła z Bydgoszczy mając już ponad 2000 głosów, na drugim miejscu Czarna Hańcza z ilością 1800
głosów, a na trzecim plasuje się Bzura z 882 głosami. Wszystko się może jeszcze zmienić, ale czasu jest
już coraz mniej, ponieważ głosować można tylko do 29 września br. Wybierzmy swoją kandydatkę i
zagłosujmy na www.rzekaroku.pl

Jak głosować? Na stronie www.rzekaroku.pl należy odnaleźć rzekę - faworytkę, kliknąć na zdjęcie, które powiększy się i kliknąć na przycisk „Głosuj” (ikona kropli wody w
prawym dolnym rogu dużego zdjęcia). Następnie potwierdzić oddanie głosu przez kliknięcie linku, który przyjdzie na podany adres e-mail. Zwycięży ta z rzek, która
otrzyma największą ilość głosów.
Konkurs organizowany jest przez Klub Gaja w ramach programu Zaadoptuj rzekę. Rzeka, która uzyska największą liczbę potwierdzonych głosów zdobędzie tytuł Rzeka
Roku 2016 oraz nagrodę - statuetkę Rzeki Roku, dla zgłaszającego rzekę oraz dla samorządu, na którego terenie rzeka - laureatka się znajduje.
Obecnie na prowadzeniu jest Wisła z Bydgoszczy - z Fordonu. Fordon to specjalne miejsce na drodze królowej polskich rzek. Tu tzw. Brama Fordońska otwiera Dolinę
Dolnej Wisły. 12 tys. lat temu, gdy Pra-Wisła dokonała przełomu pod Fordonem, rzeka zaczęła kierować swe wody na północ, tzw. Kolano Wisły, gdzie gwałtownie
zmienia swój bieg, widać na mapie Polski. Sam Fordon ma ciekawą historię i nierozerwalny związek z rzeką. Jaki? O tym można przeczytać na stronie konkursu
www.rzekaroku.pl.
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Biała Przemsza w Sosnowcu - 63+500 km – 63+900 km,
Bzura w Sochaczewie na terenie gmin: Sochaczew, Brochów, Młodzieszyn, Nowa Sucha,
Czarna Hańcza w województwie podlaskim,
Obra na terenie gmin: Bledzew, Miedzichowo, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel, Zbąszyń, Siedlec,
Odra w Opolu - 148+500 km – 152+200 km,
Potok Chróścinka kilometr piąty na terenie gminy Dąbrowa,
Słupia w Słupsku - 29+200 km - 40+900 km,
Sumina na terenie gminy Lyski,
Wiar na terenie gminy Fredropol,
Wisła w Bydgoszczy (Fordonie) kilometr 773,
Wisła na terenie gminy Słubice.

Konkurs Rzeka Roku organizowany jest od 2013 r. Rzeki do udziału w konkursie mogły zgłosić zarówno ﬁrmy, szkoły, samorządy, organizacje czy stowarzyszenia, jak
również osoby prywatne. Zgłoszenie to rzeczywiste działanie na rzecz środowiska naturalnego, dbanie o to konkretne miejsce oraz promocja lokalnych wartości,
lokalnych ojczyzn, dzięki czemu konkurs przyczynia się do zachowania i promowania cennych walorów kulturowych i przyrodniczych polskich rzek. Ambasadorką
konkursu jest Beata Pawlikowska.
Dzięki zaangażowaniu blisko 177 000 osób w latach 2005-2015 w ramach programu Zaadoptuj rzekę, opieką otoczono 746 rzek, strumieni, jezior, potoków i stawów a
także Bałtyk w 1492 miejscach w Polsce.
Zapraszamy do głosowania.

