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Prezent na Dzień Babci i Dziadka? Weź sprawy w swoje ręce! GOAP
ogłasza kolejny konkurs
GOAP ogłosił kolejny konkurs, którego celem jest zachęcenie mieszkańców do ograniczania ilości
wytwarzanych odpadów i dawania niepotrzebnym przedmiotom drugiego życia. Tym razem
proponujemy, by naszym babciom i dziadkom podarować prezenty, które powstały z pozornie
niepotrzebnych rzeczy. Lampion ze słoika albo kosmetyczka uszyta z niepotrzebnej pary jeansów
z pewnością ucieszą naszych dziadków - mówi Katarzyna Jauksz-Zalewska - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura
ZM GOAP. Na zwycięzców czekają praktyczne nagrody: kuchenny pojemnik do segregacji odpadów,
lunchbox i termos ze stali nierdzewnej oraz inne EKOgadżety. Również firma odbierająca odpady,
Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. przygotowała upominki dla zwycięzców.
Zadaniem uczestników jest wykonanie prezentu dla babci lub dziadka, z wykorzystaniem niepotrzebnych
przedmiotów oraz przesłanie jego zdjęcia (lub kolażu zdjęć – jednej grafiki) wraz z krótkim opisem
w wiadomości prywatnej na fanpage GOAP na Facebooku lub na edukacja@goap.org.pl. Zgłoszenia
zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania uczestnika, należy przesłać do niedzieli,
24 stycznia br. włącznie. Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na 27 stycznia br. na fanpage GOAP
na Facebooku. Uczestnikiem konkursu musi być wyłącznie osoba pełnoletnia, która mieszka na terenie
Związku Międzygminnego GOAP, tj. Miasta Poznania oraz gmin: Czerwonak, Buk, Kleszczewo, Kostrzyn,
Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska oraz Swarzędz. Więcej informacji nt. konkursu w regulaminie
dostępnym na stronie internetowej: https://bit.ly/3oDI7XQ.

Związek Międzygminny
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

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

