Pomóż nam zaświecić przykładem – zagłosuj
na Pracownię w konkursie Greenpeace!
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot ma szansę na otrzymanie mikroelektrowni w konkursie
Greenpeace. Z okazji 10-lecia działalności tej organizacji w Polsce został ogłoszony urodzinowy
konkurs, którego celem jest promocja zielonej energii.
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot ma szansę na otrzymanie
mikroelektrowni w konkursie Greenpeace. Z okazji dziesięciolecia działalności tej
organizacji w Polsce został ogłoszony urodzinowy konkurs, którego celem jest promocja
zielonej energii. Każdy mógł zgłosić osobę lub instytucję, która dzieli się ze światem swoją
pozytywną energią. Jedną ze zgłoszonych organizacji jest Stowarzyszenie Pracownia na
rzecz Wszystkich Istot. O przejściu do ostatniego etapu zdecyduje głosowanie, które trwa
od 1 do 9 września. Jeśli są Ci bliskie nasze działania i idea ochrony dzikiej przyrody, wejdź
i zagłosuj na nas.
Jeżeli uda nam się wygrać, Stacja Edukacji Ekologicznej w Bystrej stanie się miejscem, które będzie
doskonałą wizytówką naszych działań i naszej filozofii. Od lat dbamy o bioróżnorodność i klimat.
Chronimy duże drapieżniki: wilki, rysie i niedźwiedzie. Inicjujemy i bierzemy udział w kampaniach na
rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej, Tatr i Beskidu Małego. Chcemy, by jeden z najpiękniejszych
spektakli przyrody – rykowisko – był przeznaczony nie dla myśliwych, lecz dla każdego z nas. Cały
czas opowiadamy się za ochroną ostatnich dzikich, górskich zakątków zagrożonych wielkoskalowymi
inwestycjami. Bierzemy udział w projektowaniu i budowaniu przejść dla zwierząt, które zapewniają
im swobodną migrację. Działamy nie tylko na terenie Polski – chronimy drapieżniki w całych
Karpatach Zachodnich, a ostatnio interweniujemy w sprawie odstrzału wilków na Słowacji. Dzielimy
się naszą wiedzą i doświadczeniem w ramach edukacji ekologicznej, którą od lat prowadzimy w
Stacji Edukacji Ekologicznej w Bystrej.

Biorąc udział w głosowaniu, wesprzesz nas w tych wszystkich
działaniach. Oraz sprawisz, że dosłownie i w przenośni
„zaświecimy” przykładem, udowadniając, że energia
odnawialna jest nie alternatywą i nie przyszłością, ale
koniecznością i teraźniejszością.

Pomóż nam zaświecić przykładem –
zagłosuj na Pracownię w konkursie
Greenpeace!
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