
Informacja o planowanych działaniach w
dniach 03 i 04 września br.

03.09.22
Z okazji otwarcia Mostu Europy Neurüdnitz-Siekierki w
dniu 03.09.22 my, inicjatywa obywatelska Kienitz SAVE
ODER DIE, wraz z polskim kolektywem artystów "Siostry
Rzeki" rozpoczniemy o godzinie 11:00 akcję ratowania
Odry.

Grupa Siostry Rzeki (polska gra słów nawiązująca do siostrzanych rzek wpadających do Odry) od dłuższego 
czasu towarzyszy sojuszowi akcji "Koalicja Ratujmy Rzeki".
Koalicja Ratujmy Rzeki zrzesza organizacje chroniące polskie rzeki, potoki i tereny podmokłe, a także 
naukowców, osoby prywatne, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów jest 
ważny. Koalicja aktywnie działa na arenie międzynarodowej pod hasłem "Rzeki nie mają granic". 
Pomimo członkostwa Polski w UE, przyjęcia wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz innych dyrektyw
ochronnych (Dyrektywa Siedliskowa Flora-Fauna, Dyrektywa Ptasia, Dyrektywa Natura 2000), Odra jest 
coraz intensywniej użytkowana, zanieczyszczana i przekształcana.

My, mieszkańcy nadrzeczy po obu stronach Odry, chcemy ustanowić symbol jedności w odniesieniu do 
zachowania prawie naturalnych systemów rzecznych, w szczególności Odry. Działanie ma również na celu 
stworzenie podstaw do długoterminowej, transgranicznej współpracy pomiędzy inicjatywami obywatelskimi.
Wszyscy jesteście tam bardzo mile widziani!

04.09.22
Również 4 września, o godzinie 15.00, wszyscy chcemy stanąć nad Odrą razem z decentralnym koncertem 
na jej brzegach. Działania są już zaplanowane w następujących lokalizacjach: Aurith; Frankfurt (Oder); 
Kienitz; Groß Neuendorf; Zollbrücke; Schwedt; Hohensaaten.

Chcemy muzycznego upamiętnienia wzdłuż rzeki od Czech do Bałtyku. Zbierzcie się we wsiach i miastach 
wzdłuż rzeki, przynieście swoje instrumenty, głosy, ciała i łzy i pokażcie, że jesteśmy wszyscy razem. 
Bądźcie ze swoją mocą i energią dla siebie nawzajem, dla rzeki i dla lepszego świata. To nie jest impreza 
polityczna, uczestnicy przychodzą samodzielnie i samodzielnie zorganizowani. Bądźcie świadomi siebie, 
swoich współtowarzyszy oraz zasad i zakazów obowiązujących np. wokół obszarów chronionych na Odrze 
lub na ścieżkach wałów przeciwpowodziowych. Bądź ostrożny i rozważny i nie pozostawiaj po sobie 
żadnych śmieci.
Koniecznie podzielcie się swoimi zdjęciami i filmami na naszej stronie na Facebooku oraz pod 
poniższymi hashtagami. Zapraszamy również do podzielenia się tam swoją lokalizacją.

Bądźmy liczni! Przekażcie tę informację prasową wszystkim zainteresowanym!

Hashtagi: #SAVEODERDIE i #saveoder
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100084924579178 z pomysłami i notatkami
Email: action@saveoderdie.net
Strona internetowa: https://saveoder.org/
Petycja: https://innn.it/Fischsterben
BUND Punkt informacyjny Oderbruch: www.uferloos.de/bund-infopunkt-oderbruch/
Jeśli chcesz przekazać darowiznę na rzecz Odry, możesz to zrobić za pośrednictwem "Aktionsbündnis 
lebendige Oder" tutaj pod "Spenden an SaveOder": https://saveoder.org/about-us/ 

Twoja
BUND Punkt informacyjny Oderbruch

Inicjatywa Obywatelska Kienitz solidaryzuje się z "Aktionsbündnis lebendige Oder (Sojusz Akcji Żywa 
Odra)". Ten sojusz kilkunastu organizacji ekologicznych i zajmujących się ochroną przyrody od kilku lat 
walczy o zachowanie unikalnego ekosystemu Odry.
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