číslo 4

Mesto Gelnica oznamuje občanom, že v termíne

21.4.2008 - 27.4.2008 (17. týždeň)
bude na celom území mesta prebiehať celomestská akcia

"Za krajšie mesto"

(jarné upratovanie)

Bližšie informácie a usmernenia budú vyhlasované prostredníctvom mestského rozhlasu,
ako aj formou letákov na úradných tabuliach mesta.

V rámci jarného upratovania budú zbierané veľkoobjemné odpady, drobné stavebné odpady,
nebezpečné odpady a odpady zo zelene.
Veľkoobjemné odpady:
(napr. starý nábytok, zariaďovacie predmety a pod.) V určených častiach mesta budú
umiestňované veľkoobjemové kontajnery (VKO) na zhromažďovanie objemných odpadov.

Drobný stavebný odpad:
(napr. stavebné sute, zariadenia, odpad po prestavbách a
stavebných úpravách) Kontajner na zhromažďovanie DSO
bude umiestnený v areáli
Technických služieb Gelnica.

Nebezpečný odpad:
(napr. autobatérie, žiarivky,
oleje, televízory, chladničky,
práčky a pod.) Kontajner na
zhromažďovanie DSO bude
umiestnený v areáli Technických služieb Gelnica.

ZAPOJTE SA AJ VY

22. apríl - Deň Zeme

Tento dátum si pripomíname hlavne preto, aby
sme si aspoň raz do roka
pripomenuli našu závislosť
na cenných daroch, ktoré
sú nám prostredníctvom
Zeme poskytované. Sú to

dary, ktoré robia našu planétu tak výnimočnú a jedinečnú, bez ktorých by sme
my, ľudia, nedokázali žiť.
No aj napriek tomu sa
často voči svojej "životodarkyni" správame macošsky. Pri honbe za bohatstvom a pohodlným životom si častokrát ani neuvedomujeme, aké následky
to zanecháva na našej Zemi. Mali by sme si ale uvedomiť, že zemské zdroje
nie sú nevyčerpateľné a
rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzác-

na, obdivuhodná, no zároveň veľmi krehká.
22.apríla v roku 1970
vedci, hlavne ekológovia v
USA, ovplyvnení fotografickými a telegrafickými
snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a
zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku
spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme. Chráňme jej poklady
pre budúce generácie ľudí
a ostatných tvorov, a to
nielen v tento deň, ale po
celý rok.

Odpad zo zelene:
(napr. tráva, konáre, lístie zo
stromov a pod.) Vyzbieraný
odpad z verejných plôch (nie
zo súkromných pozemkov)
zhromaždený pri krajniciach
komunikácií bude zvážaný
prostredníctvom Technických
služieb Gelnica.
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