Multi: Forum Gdańsk gasi światło
dla Bałtyku

Forum Gdańsk po raz kolejny
włącza się do jednej z największych
inicjatyw
ekologicznych
na
świecie. W tym roku tematem
wiodącym polskiej edycji globalnej
akcji Godzina dla Ziemi WWF jest
ochrona Morza Bałtyckiego oraz
zwiększenie świadomości na temat
jego zagrożeń. W sobotę, 27 marca
o godzinie 20:30 w symbolicznym

geście solidarności z przyrodą i
planetą
wyłączone
zostanie
oświetlenie
dekoracyjne
na
zewnątrz centrum oraz wewnątrz.
Do akcji włączają się również inne
centra handlowe zarządzane przez
Multi Poland.

– Skala zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego jest tak duża, że warto przyspieszyć
wszelkie działania mające na celu ratowanie gatunków zwierząt i roślin. Istotny

wpływ na ochronę środowiska naturalnego ma właśnie edukacja na różnych
płaszczyznach i w różnych formach. Dokładamy starań aby na terenie centrum
kontakt z przyrodą był w zasięgu wzroku – mówi Magdalena Gibney z Multi
Poland, dyrektor centrum handlowego Forum Gdańsk.
Forum Gdańsk, zarządzane przez Multi Poland realizuje działania operacyjne na
rzecz ochrony środowiska, w tym Morza Bałtyckiego znajdującego się kilkanaście
kilometrów od centrum handlowego. W ramach partnerstwa z Miastem Gdańsk
angażuje się w działania edukacyjne między innymi z zakresu ochrony wód
Bałtyku oraz znajdującej się tam fauny i flory.
W ubiegłym roku Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna
zorganizowała i przeprowadziła eko warsztaty pod hasłem Dekoduj plastik. Celem
wydarzenia było zwiększanie świadomości ekologicznej wśród klientów centrum.
Eksperci dzielili się przydatnymi informacjami i ciekawostkami o plastiku, jego
przetwarzaniu, rozkładzie i zagrożeniach z nim związanych. Wydarzenie wpisuje
się w działania edukacyjne związane z udziałem GIWK w projekcie
międzynarodowym NonHazCity i kampanią Miasto na detoksie.
Zieleń na 1/3 powierzchni Forum Gdańsk
Blisko trzy hektary powierzchni Forum Gdańsk to tereny zielone, na których
rośnie ponad 30 tys. roślin, w tym dwa zabytkowe drzewa – jesion i kasztanowiec,
owocujące krzewy, kwitnące byliny oraz ozdobne trawy tworząc ekosystem,
rzadko spotykany w dużych miastach w Polsce. Na terenie kompleksu znajdują się
rośliny miododajne, dzięki którym pszczoły z pasieki Forum Gdańsk wytwarzają
miód. W trosce o bezpieczeństwo motyli i pożytecznych owadów na terenie
przedpola ekologicznego zamontowano specjalne domki.
Warto przypomnieć, iż Forum Gdańsk angażuje się również w pomoc na rzecz
zwierząt zagrożonych wyginięciem, czyli lwów angolskich, o czym świadczy
współpraca z Gdańskim Ogrodem Zoologicznym.

Pojemniki na zużyte rzeczy
Forum Gdańsk działając na rzecz ochrony środowiska przyczynia się do
propagowania ekologicznych zachowań zarówno wśród pracowników, najemców
jak i klientów. Zachęca klientów do tego aby łączyli zamiłowanie do trendów mody

z dbaniem o środowisko, a także do tego aby klienci kupowali ubrania świadomie
z zachowaniem upodobań i własnego stylu, pamiętając o ochronie środowiska.
– Klienci Forum Gdańsk coraz częściej decydują się na oddawanie niepotrzebnych
ubrań do specjalnych pojemników. Dzięki temu ograniczają ilości odpadów, a tym
samym dają drugie życie rzeczom, których już nie potrzebują w swojej garderobie.
Pojemniki dostępne są między innymi w salonach Massimo Dutti, Reserved, &
Other Stories czy H&M. Podobnie jest w przypadku zużytych produktów
elektronicznych oraz nietypowych, które można oddawać w salonach Media Markt
Polska – informuje Magdalena Gibney z Multi Poland.
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