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konkurs Zbieraj makulaturę, ratuj konie
Konkurs uczy selekcji odpadów i wrażliwości na los zwierząt. Nagra-
dzamy statuetkami Pegaza rekordzistów w zbiórce makulatury oraz 
tych, którzy zaangażowali do akcji innych i przeprowadzili ją z po-
mysłem. 

Więcej informacji i regulamin konkursu na www.swietodrzewa.pl

WAŻNE! Na sprawozdania ze zbiórki makulatury i wpłaty czekamy 
do 30 czerwca 2013 roku. Sprawozdanie powinno zawierać opis 
działań, zaangażowania partnerów Waszej zbiórki i zdjęcia.

uczy jak chronić środowisko 

i  pomagać zwierzętom
Wydrukowano na papierze produkowanym 
w sposób przyjazny dla środowiska • www.arcticpaper.com

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

Patronaty Patronaty medialne

Partner strategiczny Partnerzy

Współpraca

Klub Gaja to polska, nowoczesna organizacja ekologiczna, 
która buduje Pokolenie Eko XXI wieku. 

Pomagaj ratować zwierzęta przekazując Klubowi Gaja 
 Swojego podatku – KRS: 0000120069. 

Możesz też wesprzeć nas darowizną lub zlecić stałe polecenie 
zapłaty. Każda złotówka ma znaczenie. 

Nr konta: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

www.klubgaja.pl

Honorowy patronat nad 10-leciem Święta Drzewa 
Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej

www.facebook.com/Klub.Gaja
www.facebook.com/Swieto.Drzewa

50. kOŃ 

kluBu GAJA

to syn uratowanej 

przed rzeźnią klaczki Drumli, 

która pomaga leczyć dzieci 

w Sosnowcu 

AtlAntyk

Błysk

luCEk

DrumlA

Lukas



Klub Gaja dziękuje Wszystkim Uczestnikom akcji Zbieraj makulaturę, 
ratuj konie 2011/12. Wspólnie udało się zebrać 291 ton makulatury, 
a w 9. Święcie Drzewa padły wielkie rekordy: 83 500 zasadzonych drzew 
i 71 000 uczestników! Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

O programie Święto Drzewa
Priorytetem Klubu Gaja jest ochrona lasów i terenów zielonych. Od 10 lat 
prowadzimy program Święto Drzewa angażując społeczności lokalne 
w sadzenie i ochronę drzew, aktywną edukację społeczną o zmianach 
klimatycznych i potrzebie przystosowania się do nich. Co roku, 10 paź-
dziernika Klub Gaja inicjuje społeczne działania na rzecz sadzenia 
i ochrony drzew, które realizowane są w całym kraju – od małych miej-
scowości po duże miasta oraz poza granicami Polski. 

Kolejne konie uratowane  
dzięki Waszej pomocy

AtlAntyk

AtlAntyk pOmAgA 
dzieciOm z sOsnOwcA

DrumlA

Błysk

Lukas

zbieraj makulaturę, ratuj konie
Akcja Zbieraj makulaturę, ratuj konie jest jednym z działań programu 
Święto Drzewa Klubu Gaja. Rocznie każdy z nas zużywa 240 kg papieru. 
Do wyprodukowania takiej ilości potrzeba czterech drzew, albo... 270 kg 
makulatury! Uczestnicząc w akcji Klubu Gaja, segregujesz papier i poma-
gasz ludziom oraz zwierzętom. Pieniądze za sprzedaną makulaturę, prze-
kazane Klubowi Gaja, są wykorzystane na zorganizowanie pomocy koniom. 
Ratujemy młode konie hodowane na ubój, konie przeznaczone na rzeź, 
które całe życie ciężko pracowały, i te które wykluczono ze sportu. Zaj-
mujemy się także końmi zaniedbanymi i schorowanymi. Zapewniamy 
im opiekę i leczenie, a one nadal pomagają ludziom – w terapii chorych, 
w lekkich jazdach rekreacyjnych lub w pracach w gospodarstwach. 

dlaczego prowadzimy taką akcję?
Rocznie w Polsce przeznacza się na ubój 66 tysięcy koni. Większość z nich 
sprzedawanych za granicę czeka długi transport przypłacony ranami 
i stresem. Na rzeź trafiają konie młode hodowane na mięso, po ciężkich 
pracach i chore. Razem możemy im pomóc. Włączcie się do akcji Zbieraj 
makulaturę, ratuj konie w roku szkolnym 2012/13! Do akcji zapraszamy 
placówki edukacyjne, a także instytucje, firmy i osoby prywatne. Orga-
nizujcie zbiórki makulatury i innych surowców wtórnych. Pieniądze z ich 
sprzedaży wpłacajcie na konto Klubu Gaja, z dopiskiem Zbieraj makula-
turę, ratuj konie. Podczas akcji organizujcie happeningi i kiermasze. 

Klub Gaja uratował już 50 koni! Są zadbane i potrzebne. Zapewnia-
my im nowy dom i opiekę dzięki pieniądzom z darowizn, z 1% podatku 
(KRS 0000120069) i akcji Zbieraj makulaturę, ratuj konie. 


