Komunikat prasowy ZM GOAP
z dnia 27.01.2021 r.

Mieszkańcy ZM GOAP znów nagrodzeni!

ZM GOAP wybrał najlepsze prace w konkursie „Dzień Babci i Dziadka w duchu zero waste”. Pierwsze
miejsce i główna nagroda przypadły p. Natalii Andrzejczak z Poznania, która przygotowała eleganckie
pudełko: Z okazji Dnia Babci przygotowałam szkatułkę na biżuterię. Wykorzystane materiały to: kartonik
po przesyłce, tekturowa rolka od papieru toaletowego, niepotrzebny szal, kawałek tapety, wstążka
ułatwiająca otwieranie szkatułki. – opisuje laureatka. Drugie miejsce zajęła p. Krystyna Kosakowska
z Kostrzyna, która tak opisała swoją pracę: Osłonka do doniczki z kwiatami. Wykonana z plastikowego
pojemniczka, wkład z odciętego dołu butelki po napojach. Osłonka doniczki wykonana z szarego papieru
służącego do przekładania przesyłek szklanych. Ostatnie miejsce na podium należało do p. Joanny Kontor
z Poznania, która zaprezentowała zestaw zero waste dla babci i dziadka: Doniczki z kartoników po mleku
pomalowane farbą, do tego woreczki wielokrotnego użytku na warzywa i owoce z starej firany i wreszcie
coś dla ciała: wielokrotne waciki do demakijażu z podartego ręcznika, które można wyprać po użyciu, by
znów je wykorzystać oraz opaska na głowę z starej koszulki, by powstrzymać niesforne włosy. – opisuje
autorka w zgłoszeniu konkursowym.
Na konkurs wpłynęło 14 zgłoszeń (8 z Poznania, po 2 z gminy Kostrzyn i Pobiedziska, po 1 z gmin
Czerwonak i Kleszczewo). Królowały osłonki na doniczki, m.in. ze starego porcelanowego kubka.
Uczestnicy wykazali się kreatywnością - wśród zgłoszeń znalazły się również m.in. patery na cukierki ze
szklanych butelek, wieszak na klucze z widelców, wazon – słoik pomalowany w abstrakcyjne wzory,
lawendowa zakładka do książki wykonana techniką paper mache, czy pudełko na klucze przygotowane
z wykorzystaniem butelki po płynie do mycia naczyń.
To nie koniec konkursowych zmagań, ZM GOAP planuje w tym roku kolejne wyzwania promujące
wykorzystanie niepotrzebnych przedmiotów, także dla najmłodszych.

I miejsce: Natalia Andrzejczak

Link do zdjęcia: https://bit.ly/3iShhsR

II miejsce: Krystyna Kosakowska

Link do zdjęcia: https://bit.ly/3a4FDvO

III miejsce: Joanna Kontor

Link do zdjęcia: https://bit.ly/2YfOLYW

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

