MACEDONIAN
WOLLONGONG BOTANIC GARDEN
(БОТАНИЧКАТА ГРАДИНА ВО
WOLLONGONG)

град, телефонирајте на (02) 4227 7111 или посетете ги
Интернет страниците www.wollongong.nsw.gov.au/
eventstoolkit

Нашата убава Botanic Garden се простира на
30 хектари и во неа се изложени прекрасни
растителни заедници кои се наоѓаат во регионот
и од најразлични предели во светот. Во неа исто
така има игралиште за деца и место за скара. Исто
така, нудиме обиколки за разгледување со водич,
работилници за градинарство, активности за време
на школските распусти и прикажување на филмови
на отворено.
За повеќе информации, телефонирајте на
Wollongong Botanic Garden на (02) 4227 7667
или посетете ги Интернет страниците to www.
wollongong.nsw.gov.au/botanicgarden

СЛУЖБА ЗА УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИ

НАСТАНИ СО КОИ СЕ ЗАШТИТУВА
ПРИРОДНАТА ОКОЛИНА

Општината ги користи услугите на Службата за
писмено и усмено преведување на австралиската
влада. Оваа служба можете да ја користите ако ви
е потребен преведувач за да ви помогне во врска
со информациите од општината. За да можете да ги
користите услугите на оваа служба, телефонирајте
на 13 14 50 и побарајте да ве поврзат со Wollongong
City Council на (02) 4227 7111. Оваа телефонска услуга
можете да ја добиете 24 часа, 7 дена во неделата.
Услугата можете да ја добиете било каде во Австралија
според тарифата на локален повик.

Ги поттикнуваме луѓето да одржуваат настани во
Wollongong при кои ќе се намали негативното
влијание на природната околина со тоа што ќе го
намалуваат отпадот, ќе се грижат да има преработка
и ќе ги поттикнуваат посетителите да користат јавен
превоз.
За практични совети како вашиот настан да биде
еколошки пригоден, како и за општи информации
во врска со одржување на настани во нашиот

Нашиот тим од Службата за услуги за клиенти може
да ви помогне околу било какви прашања во врска
со општината. Кај тимот можете да се јавите од
понеделник до петок, и тоа од 8.30 ч. наутро до 5 ч.
попладне, ако телефонирате на (02) 4227 7111, или ако
испратите порака преку електронска пошта на council@
wollongong.nsw.gov.au, или ако дојдете на приземје во
Административната зграда на општината на 41 Burelli
Street, Wollongong.

СЛУЖБА ЗА ПИСМЕНО И УСМЕНО
ПРЕВЕДУВАЊЕ (TIS)

КАКО МОЖЕМЕ

ДА И ПОМОГНЕМЕ
НА НАШАТА
ПРИРОДНА ОКОЛИНА?

HOW CAN WE

HELP OUR

ENVIRONMENT?

ДОБРОВОЛНА РАБОТА

Ако сакате да помогнете при заштитувањето на
нашата природна околина, можеби ќе сакате да се
вклучите во една од нашите групи на доброволци.
Нови членови се секогаш добредојдени!
• Грижа за дивата необработена област
• Грижа за песочни дуни
• FIRE Ready (‘Бидете подготвени за ПОЖАРИ’)
• Пријатели на Greenhouse Park
• Rise and Shine (‘Разбудете се и преземете акција’)
• Програма Pic-it-up litter (‘Соберете го ѓубрето’)
• Пријатели на Wollongong Botanic Garden
За повеќе информации, телефонирајте во општината
на (02) 4227 7111 или посетете ги Интернет
странците
www.wollongong.nsw.gov.au/envirovolunteers

ПРОГРАМИ ЗА ПОДУЧУВАЊЕ

Научете како да го намалите штетното влијание на
природната околина со тоа што ќе се запишете во
една од нашите редовни, бесплатни или евтини
програми за подучување, вклучувајќи ги програмите
за:
• Одгледување на кокошки во дворот
• Правење на компост и одгледување на црви
• Органско градинарење
• Часови по готвење
• Пешачење во шума
За да дознаете повеќе, телефонирајте на (02) 4227
7111 или посетете ги Интернет страниците
www.wollongong.nsw.gov.au/sustainableevents

ЛОКАЛНИ ГРАДИНИ ВО
ЗАЕДНИЦАТА:

Ако немате градина, секогаш можете да се вклучите
во некоја локална градина во вашата заедница или
да помогнете при отворањето на таква локална
градина! Во Food Fairness Illawarra имаат список
на активните локални градини во заедницата.
Отидете на www.foodfairnessillawarra.org.au Исто
така, прегледајте ги нашите водичи за локално
одгледување на зеленчук и овошје за да најдете идеи
како да креирате градина за одгледување на свежа
храна на
www.wollongong.nsw.gov.au/communitygardens

ГРАДИНИ ЗА
ОДГЛЕДУВАЊЕ НА
СВЕЖА ХРАНА

Нема ништо подобро од тоа да
јадете свежо овошје и зеленчук
од вашата градина. Тоа не е тешко да се
направи и ќе ви причини големо задоволство. Ако сте
заинтересирани да одгледувате зеленчук и овошје за
сопствена употреба, прегледајте го нашиот Grow Local
Illawarra Edible Garden Guide. Во водичот има идеи,
тој нуди инспирација за одгледување на зеленчук и
овошје за сопствена употреба, практични совети како
за почетници така и за искусни градинари и вистински
примери на прекрасни локални градини.
За повеќе информации, превземете го
нашиот Grow Local Edible Garden guide од
www.wollongong.nsw.gov.au/foodgarden

ЧУВАЊЕ НА КОКОШКИ

Кокошките се не само прекрасни
домашни миленичиња туку тие исто
така несат свежи јајца, помагаат во
намалувањето на штетниците во вашата
градина и ги рециклираат вашите отпадоци од храна.
Изметот од кокошките исто така претставува многу
добро ѓубриво за вашата градина! Меѓутоа, постојат
ограничувања во врска со бројот на кокошките што

можете да ги чувате и каде
можете да ги чувате. За
повеќе информации, посетете
ги Интернет страниците
www.wollongong.nsw.gov.au/chickens

ДРВЈА

Ако сакате да поткастрите или отстранете било
какви дрвја, вклучувајќи мртви дрвја или дрвја
што умираат, тогаш ќе треба да добиете дозвола од
општината. За информации и совети, телефонирајте
ни на (02) 4227 7111 или посетете ги Интернет
страниците
www.wollongong.nsw.gov.au/trees

ЕКОЛОШКИ РАСАДНИК

Општинскиот расадник за локални растенија во
Botanic Garden е отворен за даночните обврзници кои
плаќаат локален општински данок на Wollongong City
Council секој трет петок во месецот, од 7.30 ч. наутро
до 2.30 ч. попладне (освен во декември).
Дојдете да купите локални растенија за вашиот дом
со картичка (не AMEX) или чек. Не примаме готовина.
Донесете сметка за платени комуналии како доказ
дека сте жител.
За повеќе информации, телефонирајте на Wollongong
Botanic Garden на (02) 4227 7667 или посетете ги
Интернет станиците
www.wollongong.nsw.gov.au/greenplan
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