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W inauguracji uczestniczyli dyrek-
torzy szkół podstawowych z Konina 
i subregionu, nauczyciele przyrody, 
koordynatorzy edukacji ekologicznej, 
przedstawiciele fundacji i stowarzy-
szeń, a także przedstawiciele Rady 
Nadzorczej MZGOK. – Cieszę się, 
że możemy znów zobaczyć się po 
przerwie spowodowanej pandemią. 
Przypomnę, że to wydarzenie jest re-
alizowane od roku 2014. Zaproszenie 
do wzięcia udziału w konkursie „Świat 
czysty jest piękniejszy, od Ciebie za-
leży czy taki będzie” zostało wysłane 
do 70 szkół podstawowych subregionu 
konińskiego, do samorządów, które są 
udziałowcami naszej spółki. Już mamy 
pierwsze zgłoszenia. Ponad połowa 
zaproszonych szkół zadeklarowała 
swój udział i kolejne ciągle napływa-
ją. Cieszę się, że jest tak duże zain-
teresowanie. Zdajemy sobie sprawę, 
jak ważna jest edukacja ekologiczna 
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 
Stawiamy właśnie na tę edukację. 
Dlaczego? Dlatego, że strumienie od-
padów, które do nas spływają nadal 
jeszcze wymagają poprawek. One nie 
są takie jakbyśmy sobie życzyli, ale z 
roku na rok to się poprawia. Pracując 
z młodzieżą widzimy efekty, bo wie-
dza wyniesiona z naszych spotkań 
przekłada się na rozmowy w domach 
z rodzicami, bliskimi, z sąsiadami. To 
powoduje, że w dużo lepszym stop-
niu docieramy z tą  wiedzą do społe-
czeństwa, właśnie za pośrednictwem 
dzieci i młodzieży – mówił Henryk 
Drzewiecki. I podkreślał, że projekt 
realizowany jest wspólnie z Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 
Konkurs rozpocznie się w listopa-
dzie 2022, zakończy w maju 2023 r. 
– Etap szkolny będzie polegał na zło-
żeniu pracy literackiej, multimedial-
nej, zdjęciowej. Dowolność jest duża. 
Czekamy aż uczniowie nas zaskoczą. 
Finał odbędzie się w przyszłym roku 
w parku imienia Fryderyka Chopina. 
Nagrody będziemy konsultować ze 
szkołami, jakie mają potrzeby – dodał 
prezes. Udanych obrad życzył też Ja-
rosław Jankowski, dyrektor Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Elżbieta Streker-Dembińska, dy-
rektor Zakładu Termicznego Uniesz-
kodliwiania Odpadów Komunalnych 
w Koninie, podkreślała, że spotkanie 

odbywa się w podobnym gronie, 
jak w latach poprzednich. – Jeste-
ście wierni idei edukacji ekologicz-
nej i staracie się w ramach swoich 
przedmiotów oraz własnych zainte-
resowań i takiego obywatelskiego 
obowiązku przekazywać tę wiedzę 
o trudnych i zawiłych ścieżkach go-
spodarki odpadowej. Tym bardziej, 
że pojawia się coraz więcej nowych 
określeń, tematów, obszarów. Tak jak 
na przykład od jakiegoś czasu mówi 
się o Gospodarce Obiegu Zamknięte-
go. Państwo jesteście przewodnika-
mi po tych zawiłościach, ale przede 
wszystkim wpływacie i kształtujecie 
postawy młodzieży – mówiła.

Tematem wykładu Jolanty Sta-
szak z Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Koninie było „Go-
spodarowanie odpadami a zasoby 
naturalne”. Uczestnicy dowiedzieli 
się, że statystyczny Europejczyk wy-
rzuca rocznie 502 kilogramy odpa-
dów, a w oceanach dryfuje tyle śmie-
ci, że można byłoby z nich utworzyć 
siódmy kontynent. – Nowoczesnym 
rozwiązaniem problemu odpadów 
jest recykling. To co dotychczas 
uznawano za odpady, można zamie-
nić w zasoby – podkreślała Jolanta 

Staszak. – Z odzyskanego papieru 
wytwarza się ponad 5 tysięcy różne-
go rodzaju produktów, między inny-
mi papier do pisania, bandaże, opa-

kowania do jajek, a nawet banknoty. 
Z plastiku powstają długopisy, folie 
opakowania, butelki. A szkło może  
być przetwarzane w nieskończoność 

– mówiła prelegentka. Jej prezenta-
cję można zobaczyć na stronie inter-
netowej MZGOK.

Elżbieta Streker-Dembińska 
szczegółowo zaprezentowała wła-
śnie stronę internetową MZGOK. 

Jak podkreślała, znajdują się tutaj 
wszystkie ważne informacje o fir-
mie, stosowanych w zakładzie tech-
nologiach. – Nie mamy nic do ukry-

cia – mówiła wskazując na przykład 
na działającą od niedawna tablicę 
emisji substancji z komina ZTUOK. 
Podkreślała też, jak ogromne znacze-

nie ma edukacja proekologiczna. Na 
stronie MZGOK znajduje się zakład-
ka „edukacja eco”. Co ciekawe, znaj-
dują się tam ekologiczne informacje 
i dla małych i dla dorosłych miesz-
kańców. Można maluchom poczytać 

książeczki o Spalarku, zerknąć do 
czasopism mówiących o ekologii, a 
nawet… pośpiewać piosenki o takiej 
tematyce.

Informację o konkursie ekolo-
gicznym „Świat czysty jest pięk-
niejszy, od Ciebie zależy czy taki 
będzie”, który patronatem objął 
Prezydent Miasta Konina Piotr Ko-
rytkowski, przedstawiła Magdalena 
Kowalczyk. Jak mówiła, konkurs 
jest adresowany do uczniów szkół 
podstawowych z Konina oraz po-
wiatów konińskiego, kolskiego, tu-
reckiego i słupeckiego. Tematem jest 
gospodarka odpadami i jej wpływ na 
środowisko – wodę, powietrze i gle-
bę. Celem jest wzrost zainteresowa-
nia zagadnieniami ochrony środowi-
ska i wiedzy w tym zakresie, a także 
kształtowania postaw proekologicz-
nych. Na konkurs można przysłać 
zdjęcie, pracę plastyczną, literacką 
bądź prezentację multimedialną.

Wykład na temat „Transformacji 
Wielkopolski Wschodniej” wygłosił 
on-line Maciej Sytek, prezes Agencji 
Rozwoju Regionalnego w Koninie, 
pełnomocnik marszałka ds. restruk-
turyzacji Wielkopolski Wschodniej, 
który przebywał właśnie w Brukseli.

Dla uczestników spotkania prze-
widziano także zwiedzanie zakładu.

Inauguracja Roku Ekologicznego 2022/2023 w MZGOK

Dzięki młodzieży w lepszym stopniu 
docieramy do społeczeństwa

W Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie w ubiegłym tygodniu odbyła się Inauguracja Roku Ekologicznego 2022/2023. Podczas 
spotkania uczestnicy wysłuchali kilku tematycznych paneli, a także otrzymali informację dotyczącą konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Świat czysty 
jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy taki będzie”. – Pracując z młodzieżą widzimy efekty, bo wiedza wyniesiona z naszych spotkań przekłada się na rozmowy 
w domach z rodzicami, bliskimi, z sąsiadami. To powoduje, że w dużo lepszym stopniu docieramy z tą wiedzą do społeczeństwa – mówił Henryk Drzewiecki, 
prezes MZGOK w Koninie.

Jarosław Jankowski, Henryk Drzewiecki, Elżbieta Streker-Dembińska

Maciej Sytek łączył się z uczestnikami z Brukseli

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, koordynatorzy edukacji ekologicznej, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń

Tematem wykładu Jolanty Staszak było „Gospodarowanie odpadami,
a zasoby naturalne”


