Tarnowskie Góry - zielona wyspa
W ramach kampanii „Tauron Zielona Wyspa Śląsk” powstaną nowe lasy.
Tylko w tym roku dzieci i młodzież zasadzą 6 tysięcy drzew. Tysiąc z nich trafi
w kwietniu do Tarnowskich Gór. Hasło zielona wyspa doskonale pasuje do naszego
miasta, którego 40 % obszaru zajmują właśnie lasy, z ścieżkami idealnymi do spacerów.
A już teraz ruszyła za to akcja edukacyjna:
„Segregujesz - zyskujesz”. To pomysł na zerwanie z wizerunkiem czarnego Śląska.
Na tarnogórskim Rynku uczniowie szkół
układali wielkie puzzle, grali w EKO-memory,
rozwiązywali EKO-krzyżówki, a także wzięli
udział w warsztatach dotyczących segregacji
odpadów. Akcja przyciągnęła młodzież nawet
z sąsiednich miast.
- To bardzo dobra lekcja. Młodzież najlepiej uczy się przez zabawę. Zresztą już dziś
wiem od rodziców, że zwracają uwagę na problemy ekologiczne i segregują śmieci - mówi
nauczycielka biologii.
W akcję promocyjną włączył się zespół
Carrantuohil, grający zieloną, irlandzką mu-

Zapraszamy do Tarnowskich Gór

zykę. Śląsk jest zieloną wyspą - nie tylko muzyczną. - Na Śląsku mamy ogromne i piękne
zielone tereny, tymczasem śląsk wciąż jest
postrzegany stereotypowo. Zamierzamy z tym
skończyć. Finałem akcji będzie koncert ślaskich artystów w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Chociaż odbędzie się dopiero w marcu w
tej chwili nie ma już ani jednego biletu - przekonuje Adam Drewniok z zespołu.
Znaczenie tej akcji wydaje się oczywiste.
Jednak tak naprawdę nie chodzi tylko o wizerunek. Są także konkretne korzyści. - Wciąż
wiele śmieci trafia do pieca i mamy problemy
z niską emisją. Surowce, które można by przetworzyć ponownie wypełniają wysypiska. Żeby
to zmienić, konieczna jest zmiana mentalności.
Liczę na młodzież, która w przyszłości będzie
postępować inaczej i wpłynie na postawę swoich rodziców - mówi Arkadiusz Czech.
Akcja Tauron Zielona Wyspa Śląsk prowadzona jest po raz czwarty. I z pewnością nie
po raz ostatni. Jeszcze się nie skończyła, a już
wiadomo, że na tarnogórskim rynku będziemy
się bawić i uczyć także za rok.
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