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EKO-KONKURS TRWA
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onad 200 zdjęć wpłynęło na nasz
konkurs ekologiczny. Autorom
tych fotografii udało się uchwycić
piękno i zróżnicowanie polskiej, w tym
pomorskiej, przyrody, a także pokazać,
że człowiek również jest elementem
środowiska naturalnego i może w nim
funkcjonować w sposób dominujący,
ale niezaburzający jego harmonii.
Zwycięzców wybrało specjalne jury,
w którego składzie obok członków redakcji „Magazynu Solidarność” znaleźli
się wybitny fotografik współpracujący
z Regionem Gdańskim NSZZ „S” Wojciech Milewski oraz przedstawiciel
WFOŚiGW Michał Barcz.
– Należy się cieszyć, że temat konkursu spotkał się z tak dużym odzewem.
Mnie osobiście najbardziej ujęło zdjęcie
przedstawiające zadrzewioną aleję. To
temat na czasie. Dużo mówi się o wła-

ściwej pielęgnacji przydrożnych drzew.
Niektórzy chcą je wycinać, ale to cenny
ekosystem, który powinniśmy chronić.
Mam nadzieję, że widoki takie jak ten
uchwycony na nagrodzonym zdjęciu
będzie nam towarzyszył jak najdłużej
– mówi Michał Barcz z WFOŚiGW.
Autorom wyróżnionych prac, prezentowanych poniżej, gratulujemy. W celu
odebrania nagrody prosimy o kontakt
z redakcją. Gratulujemy także pozostałym uczestnikom konkursu. Mamy nadzieję, że wszystkich zaraziliśmy pasją do
obserwowania przyrody i troski o nią.
Jeśli ktoś się zagapił i nie wziął
udziału w konkursie, mamy dla niego dobrą wiadomość. Trwa druga
część naszej ekologicznej zabawy,
która polega na odpowiedzi na pytania zamieszczone poniżej. Aby wziąć
udział w losowaniu cennych nagród
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mów podejmowanych na łamach
„Magazynu Ekologicznego”, dlatego przypominamy, że ściągawkę mogą stanowić archiwalne
wydania magazynu zamieszczone
na stronie www.solidarnosc.gda.pl
w zakładce „Magazyn Ekologiczny”. Życzymy powodzenia!

rzeczowych (lornetka, aparat fotograficzny), wystarczy odpowiedzieć
poprawnie na jedno pytanie. Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres
e-mail:
magazyn@solidarnosc.gda.
pl do dnia 25 listopada br. (w tytule
wiadomości prosimy wpisać „Konkurs
ekologiczny”). Pytania dotyczą proble-

Pytania konkursowe
1. Czy na terenie województwa pomorskiego znajduje się więcej parków
krajobrazowych niż parków narodowych? TAK lub NIE.
2. Czy energia wiatrowa jest najbardziej popularnym w Polsce odnawialnym
źródłem energii? TAK lub NIE.
3. Czy niska emisja zanieczyszczeń (pyłów, gazów) oznacza to samo co
niskoemisyjność gospodarki? TAK lub NIE.

Nagrodzone zdjęcia

KATEGORIA 1: PIĘKNO ŚRODOWISKA NATURALNEGO W POLSCE (SZCZEGÓLNIE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM).
Miejsce 3: Łąka – autor Ewelina Guzdaj.
Miejsce 2: Tęcza – autor Martyna Szczęsna.
Miejsce 1: Dzięcioł – autor Olena Szczepanik.

KATEGORIA 2: UDANA KOEGZYSTENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKA NATURALNEGO.
Miejsce 2: Wiatraki – autor Kamil Szulc.
Miejsce 3: Aleja – autor Zuzanna Jacewicz.
Miejsce 1: Bociany – autor Wioletta Siwak.

Redakcja:
Adam Chmielecki

WYRÓŻNIENIA:
Zdjęcie pt. Mysikrólik – autor Renata Tkaczyk.

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zdjęcie pt. Zachód – autor Joanna Grzesińska.
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