Komunikat prasowy ZM GOAP
z dnia 28.08.2020 r.

Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu GOAP „Segregacja na wakacjach”

Kredki z Sarbinowa, hiszpański wąsacz i Super Sorter z Gdańska - tak m.in. wygląda system segregacji
i gromadzenia odpadów uchwycony na wakacyjnych fotografiach przez mieszkańców ZM GOAP. W dniu
28 sierpnia 2020 roku rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez ZM GOAP „Segregacja na
wakacjach”, którego celem było pokazanie, jak w różnych zakątkach Polski i świata wygląda segregacja
i gromadzenia odpadów. W konkursie udział wzięło 28 uczestników, a wśród zgłoszeń znalazły się
zdjęcia prezentujące segregację we Włoszech, Chorwacji, a nawet w tak odległych miejscach jak Majorka
czy Islandia. Nie zabrakło także zdjęć zrobionych w rodzimym Sarbinowie, Sopocie czy Wałbrzychu.
Spośród nadesłanych na fanpage GOAP fotografii wybrano trzy najciekawsze. Nagroda za zajęcie I
miejsca trafiła do Pana Roberta Jarmuszkiewicza, mieszkańca Wierzonki (gm. Swarzędz), który na swoim
zdjęciu uwiecznił rozwiązania stosowane w Zurichu (Szwajcaria). Zapytany od kiedy segreguje,
odpowiada: Segreguję od zawsze. Warto to robić ze względu na ochronę środowiska. To doskonałe źródło
tzw. surowców wtórnych nadających się do recyklingu i ponownego użycia, dodaje. Na II miejscu
uplasowała się fotografia autorstwa Pana Tomka Skrzypczaka ze Swarzędza przestawiająca pojemniki
do segregacji w Darłówku Zachodnim. Trzecie miejsce przypadło Panu Łukaszowi Szałowi z Kostrzyna
za fotografię pojemników usytuowanych w Wolińskim Parku Narodowym. Wyróżniono także Pana
Macieja Roszkowskiego za zdjęcie pojemnika ze wspomnianym hiszpańskim wąsaczem.
Przygotował ZM GOAP

I miejsce: Robert Jarmuszkiewicz - Zurich, Szwajcaria (https://bit.ly/34GipLh)

II miejsce: Tomasz Skrzypczak – Darłówko Zachodnie, Polska (https://bit.ly/2QtzIHc)

III miejsce: Łukasz Szał – Woliński Park Narodowy, Polska (https://bit.ly/3gKdrjb)

Od 2013 r. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP) zarządza gospodarką odpadami
komunalnymi. ZM GOAP na terenie 9 gmin aglomeracji poznańskiej organizuje system, kontroluje odbiór, dba o właściwe
zagospodarowanie odpadów dla blisko 725 tys. mieszkańców oraz prowadzi edukację ekologiczną. Organizuje również przetargi
w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz prowadzenia punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych (PSZOK)/ Gratowisk.
Więcej informacji o ZM GOAP na stronie www.goap.org.pl – zakładka MEDIA

