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Nagrodę „Lider Recyklingu – 
Opakowania” prezes MZGOK Hen-
ryk Drzewiecki odebrał podczas Gali 
Kongresu ENVOCON z rąk Joanny 
Janczewskiej, dyrektor ds. zakupów 

i recyklingu w Organizacji Odzysku 
Opakowań Rekopol i Magdaleny Dut-
ki, prezes zarządu firmy Abrys. Wiele 
o tym, dlaczego MZGOK zdobyło ty-
tuł „Lider Recyklingu – Opakowania” 
mówią liczby. W 2021 roku MZGOK 
przekazał do recyklingu 6.281,72 ton 
stłuczki szklanej, 1.592,36 ton two-
rzyw sztucznych, a także 2.130,61 ton 
makulatury. To około 76 kilogramów 
więcej na jednego mieszkańca niż w 
poprzednim roku. W MZGOK prze-
tworzono blisko 23 tysiące ton biood-
padów, tj. o 5,5 tysiąca więcej. Pod-
czas oceny zgłoszeń w tej kategorii 
brano pod uwagę między innymi, jaka 
jest masa odpadów opakowaniowych 
w poszczególnych frakcjach na jedne-
go mieszkańca, a także porównywano 
ją z poprzednim rokiem.

„Szklaną Statuetkę” MZGOK 
otrzymał za najlepsze wyniki w zbiór-
ce poszczególnych frakcji odpadów. 
Pod uwagę brane były starania fir-
my na rzecz selektywnej zbiórki, ale 
także zaangażowanie mieszkańców 
w tej kwestii. Wyróżnienie podczas 
wspomnianej już Gali ENVOCON 
prezesowi Henrykowi Drzewiec-
kiemu wręczył Piotr Krynicki, dy-
rektor handlowy w firmie Krynicki 

Recykling oraz Piotr Kardaś, przed-
stawiciel Związku Pracodawców 
„Polskie szkło”. MZGOK w 2021 
roku selektywnie zebrał i oddał do 
recyklingu 6.281,72 ton szklanych 

opakowań, które zebrane zostały z 36 
samorządów subregionu konińskie-
go, zamieszkałego przez 370 tysięcy 
osób. W tej samej kategorii przyzna-
no jeszcze dwa wyróżnienia. Jakie 
wyniki osiągnęły dwa kolejne miej-
sca? Gmina Krokowa zgromadziła 
442,5793 ton odpadów szklanych, a 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowo-Usługowe Lekaro wydzieliło 
do recyklingu 14.883,91 ton odpadów 
opakowań szklanych.

Trzeba dodać, że zbiórka odpadów 
szklanych znakomicie wpisuje się w 
ideę gospodarki obiegu zamkniętego 
realizowanego w MZGOK.

Konkurs Puchar Recyklingu od-
był się po raz dwudziesty trzeci. Od 
lat więc jego celem jest wyłonienie i 
nagrodzenie systemów selektywnej 
zbiórki odpadów, prowadzonej edu-
kacji ekologicznej, pokazanie działań 
dotyczących zbiórki, odzysku odpa-
dów oraz promowanie recyklingu. 
Ma także szerzyć wiedzę o efektyw-
nych metodach i systemach zbiórki 
odpadów, a także – co ważne – podjąć 
działania zmierzające do ogranicze-
nia ilości odpadów. Organizatorem 
konkursu jest redakcja miesięcznika 
„Przegląd Komunalny”, którego wy-

dawcą jest firma Abrys. Skierowany 
on jest do samorządów i przedsię-
biorstw zajmujących się zbiórką i za-
gospodarowaniem odpadów, a także 
instalacji komunalnych. Uczestnicy 

musieli wypełnić formularz zgłosze-
niowy i wysłać go elektronicznie. Ko-
nieczne było także uzupełnić wniosek 
dotyczący postępowania z odpada-

mi, który zawierał pytania na temat 
tych zebranych selektywnie – szkła, 
tworzyw sztucznych, makulatury, 
bioodpadów, baterii, zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego 
oraz opakowań. Chodziło również o 
informacje dotyczące zagospodaro-
wania odpadów zmieszanych i funk-
cjonowania punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 
Jak informuje organizator, do udziału 
w konkursie zgłosiło się 65 uczest-
ników, w tym 29 to gminy i związki 
międzygminne. Przeanalizowano też 
zgłoszenia od 13 przedsiębiorców 
oraz 23 instalacji. Każdego uczest-
nika wnikliwie oceniło dziewięć ko-
misji konkursowych, a propozycje 
laureatów zaprezentowano Kapitule 
Konkursu na spotkaniu, które odbyło 
się w siedzibie Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu. Członkowie 
kapituły przeprowadzili głosowanie, 
w którym wyłoniono trzech zdobyw-
ców Pucharów Recyklingu, pięciu 
nagrodzono statuetkami, a jedenastu 
wyróżniono. Laureaci odebrali nagro-
dy podczas uroczystej Gali Kongresu 
ENVICON w Poznaniu.

Co te nagrody oznaczają dla 
MZGOK? – Przede wszystkim poka-
zują, że idziemy w dobrym kierun-
ku, jeśli chodzi o selektywną zbiórkę 
odpadów. I tutaj jest ukłon w stronę 
mieszkańców. Pokazuje to, w jaki 

sposób my je przygotowujemy do re-
cyklingu. Strumień jest pokaźny, bo 
pokazują to wyniki pokazane podczas 
konkursu. A to jak wiadomo korzyst-
nie oddziałuje na środowisko – mówi 
prezes Henryk Drzewiecki.

Dlaczego recykling jest tak waż-
ny i nowoczesne firmy kładą ogrom-
ny nacisk na ochronę środowiska w 
taki sposób? Około czterech tysięcy 
lat trwa rozkład szkła w środowisku 
naturalnym. Aby tego uniknąć w tej 
chwili szkło jest przetwarzane. Re-
cyklingowi poddawane są szklane 
stłuczki. Miejski Zakład Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi w Koninie 
przygotowuje szkło do tego procesu. 
To najmniej zanieczyszczony odpad z 
selektywnych i może być wielokrot-
nie przetwarzany i używany. Jednak 
wśród przekazywanego recyklerom 
szkła nie mogą trafiać się stłuczki 
szklanek, kieliszków czy ceramiki 
użytkowej, a muszą to być wyłącznie 
opakowania, czyli słoiki i butelki. Dla-
tego firma szczególną uwagę zwraca 
na edukację ekologiczną wśród naj-
młodszych mieszkańców Konina, 
ucząc ich tego, jak bardzo ważna jest 
właściwa segregacja odpadów komu-
nalnych. W MZGOK szklane odpady 
są ręcznie oczyszczane z ewentual-
nych odpadów, wybierane są te, które 
nie mogą trafić do recyklingu. Wyse-
lekcjonowany odpad zawożony jest 
do wyspecjalizowanych firm.

Firma znów nagrodzona

Miejski Zakład Gospodarki 
Odpadów Komunalnych 
z dwoma tytułami za recykling

MZGOK w Koninie wziął udział w Konkursie Puchar Recyklingu. Firma zdobyła aż dwa tytuły. 
Została „Liderem Recyklingu – Opakowania” oraz otrzymała „Szklaną Statuetkę”. 

Nagrodzeni za zbiórkę szkła „Szklaną Statuetką”

Prezes Henryk Drzewiecki z laureatami kategorii „Lider Recyklingu – Opakowania”
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