Hannover, 30. Maj 2017

dieUmweltDruckerei organizuje przejazd na bambusowym rowerze do
ostatnia puszcza nizinna
Między Polską i Białorusią leży ostatnia puszcza nizinna. Przez ponad 8000 lat puszcza
była nienaruszona jednak w tej chwili w części lasu przeprowadzane są wycinki.
dieUmweltDruckerei z tego powodu organizuje przejazd rowerowy mający na celu
zebranie datków oraz zwrócenie uwagi na wycinkę drzew.
Puszcza jest prawdziwym skarbem natury. Jest domem ponad 20 000 gatunków w których
znajdują schronienie rzadkie gatunki ptaków, grzybów i roślin jak i rysiów wilków i chyba
najbardziej znanego mieszkańca lasu - żubr europejski. Dlatego puszcza służy Biologom
jako las referencyjny i wybrane obszary lasu zostały wpisane na Światową listę dziedzictwa
UNESCO.
Nie wszystkie obszary lasu są uznawane za rezerwat przyrody. O 2012 roku polski rząd
wycina drzewa na terenach nie objętych ochroną uzasadniając swoją decyzję atakiem
kornika. Organizacje ekologiczne takie jak Greenpeace i WWF nie widza innego porodu
wycinki drzew jak tylko lukratywne źródło dochodów.
dieUmweltDruckerei chce wesprzeć medialnie i finansowo obrońców. Z tego powodu
współpracuje z Greenpeace Polska oraz swoim regionalnym partnerem – Fundacją Dzika
Polska które chciałyby zaprzestać planowanej wycinki drzew żeby chronić zróżnicowanie
biologiczne lasu. Dr. Kevin Riemer z dieUmweltDruckerei w połowie czerwca wyruszy z
siedziby firmy w Hannoverze na bambusowym rowerze do Białowieży. Za każdy przejechany
kilometr dieUmweltDruckerei przekazuje darowiznę wysokości 1,50 Euro na rzecz
regionalnych obrońców lasu.
Dla wsparcie Fundacji Dzika Polska, zapraszamy do wsparcia finansowego:
Właściciel konta:
Tytuł przelewu:
IBAN:
BIC:
Bank:

Fundacja Dzika Polska
I love Bialowieza Forest
PL36203000451110000002795870
PPABPLPKXXX
Bank BGŻ BNP Paribas SA 30-150 Kraków

dieUmweltDruckerei i Fundacja Dzika Polska witają każdego medialny wsparcie:
www.fb.com/fundacjadzikapolska
(Znaków ze spacjami: 1.953)

Krótki zarys profilu działalności
dieUmweltDruckerei jest ekologiczną drukarnią on-line. Stawiają na efektywne
wykorzystanie materiałów i niskoemisyjne procesy produkcji i druku. Używają w 100%
papieru makulaturowego. Wegańskie biotusze stosowane przez drukarnie bazuja na olejach
roślinnych. Ponadto do produkcji uzywają prądu z odnawialnych źródeł energii. Wszystkie
nieuniknione emicje CO2 są kompensowane przez inwestycje projekty ochrony klimatu.
Dodatkowo drukarnia angażuje się w projekty socjane oraz ochrony gatunku.
(Znaków ze spacjami: 492)

Przydatne linki i dalszy informacji

Przejazd rowerowy
mający na celu
zebranie datków:

Kontakt prasa:

www.dieumweltdruckerei.de/blog/tag/spendenradtour
(po niemiecku)
kr@dieumweltdruckerei.de (po niemiecku/angielsku)

Współpraca z drukarni partnerskich w Polsce:
Kontakt: Dawid Fiolka
Telefon kontaktowy:
+48 666 134 494
E-Mail:
dawidfiolka@gmail.com (po polsku/angielsku)
--Ogólne informacje
o Białowieskiego
Parku Narodowego:

www.ilovebialowieza.com (po polsku/angielsku)

Greenpeace Polska:

marianna.hoszowska@greenpeace.org (po polsku/angielsku)

Fundacją Dzika Polska: adam.bohdan@wp.pl (po polsku/angielsku)

2/2

