
my, uczniowie Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich zwracamy się 
do Pana z apelem PRZECIWKO SZTUCZNOŚCI.

Świat, w jakim żyjemy, to świat - z dnia na dzień, z godziny na godzinę coraz bardziej -
 z tworzyw sztucznych. Świat odpadków i odpadów. Sztuczny świat 

To świat degradowany działalnością ludzką.
 

Produkcja plastiku, plastikowych kubków, sztućców, opakowań, rzeczy
niepotrzebnych, których pozbywamy się w jednej chwili, rzeczy krótkotrwałych 

w naszych rękach i przed naszymi oczami - tymczasowych ozdóbek - przyjęła rozmiary
monstrualne. Po chwili wszystko trafia na śmietnik. A śmietników całkiem sporo:

gleba, grunt pod nogami, rzeki, morza, oceany, w nich żywe stworzenia 
karmione rozkładającymi się w wodzie i w ich organizmach - jeszcze żywych -

produktami ludzkiej myśli.
 

Raporty organizacji zajmujących się badaniem stanu naszego środowiska,
prowadzących kampanie na rzecz ratowania naszych podwórek, gór i wód,

 naszych miast, naszej planety - nie nastrajają optymizmem. 
Nikły odsetek odpadów w postaci tworzyw sztucznych poddawany jest procesowi

recyklingu. Dzięki temu udaje się odzyskać mniej niż 10% tworzyw zdatnych do
powtórnego wykorzystania. A to oznacza jedno: toniemy w śmieciach. 

Tak, segregacja odpadów jest BARDZO WAŻNA, ale NIE WYSTARCZA!
 

Apelujemy do Pana Prezydenta o przyłączenie się do walki -
o lepszą przyszłość dla nas, dla przyszłych pokoleń.

Walka -  brzmi mocno - lecz jesteśmy przekonani: WARTO.
To decyzje, zakazy, uchwały, które należy podjąć.

Jako młodzi mieszkańcy Naszego Miasta zwracamy się do Pana Prezydenta 
z inicjatywą podjęcia odpowiednich działań celem wprowadzenia

całkowitego zakazu używania
plastikowych "tworów" jednorazowego użytku takich jak kubki, słomki, 

talerzyki, mieszadełka itp., których całe mnóstwo zostaje po różnych wspaniałych
imprezach organizowanych na terenie Miasta. Niech ten plastik wyjdzie i nigdy już nie

wraca - ze szkół, przedszkoli, miejsc użyteczności publicznej - 
z naszej wspólnej przestrzeni.

 
Wierzymy, ze nasz apel spotka się ze zrozumieniem Pana Prezydenta.

Czekamy z niecierpliwością na efekty. Jesteśmy niecierpliwi.
W TYM WIEKU TO NATURALNE.

 
 

Siemianowice Śląskie, 04.03.2020r.

Pan Rafał Piech
   Prezydent Miasta

          Siemianowice Śląskie

Szanowny Panie Prezydencie,

Z wyrazami szacunku
społeczność Zespołu Szkół Sportowych

w Siemianowicach Śląskich
 


