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W ostatnim czasie do infrastruktury znajdującej się nad je-
ziorkem Zatorze dołączyły nowe elementy. Przy ścieżce Miejski 
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi ustawił tablicę edu-
kacji ekologicznej, która zachęca do segregacji odpadów komu-
nalnych, a co za tym idzie do dbałości o środowisko naturalne. 
Najmłodsi podczas spacerów w tamtych okolicach mogą do-
wiedzieć się do jakiego pojemnika wrzucić odpady papierowe, 
szklane, plastikowe i metalowe, a także bio. Dorośli natomiast 
mogą upewnić się, czy odpady komunalne segregują zgodnie z 
tym regulaminem. W alejkach pojawiły się także nowe kosze do 
segregacji odpadów.

MZGOK zmodernizował również lampy znajdujące się tuż przy 
jeziorze. Warto podkreślić, że zasilane są one energią słoneczną, 
co wpisuje się także w politykę ekologiczną prowadzoną przez 
firmę. Całkowity koszt remontu obejmujący mapy do celów pro-
jektowych, projekt budowlany modernizacji oświetlenia, projekt 
zagospodarowania terenu, zakup 16 akumulatorów, wymianę 32 
żarówek LED, 16 regulatorów ładowania, zakup pilota do regulato-
rów CIS oraz wykonanie i montaż kosza edukacyjnego kosztował 
spółkę 32.021,84 zł. Trzeba dodać, że wszystkie prace związane z 
zainstalowaniem tablicy i modernizacją oświetlenia wykonali pra-
cownicy MZGOK.

Alejki przy jeziorku 
Zatorze zyskały 
wyjątkową oprawę

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Koninie wyjątkowo mocno dba o ekologiczną edu-
kację, o czym mieszkańcy naszego regionu przekonują się każdego dnia. Dzięki takim działa-
niom firmy okolice jeziorka Zatorze zmieniły się nie do poznania. Alejki nad wodą zyskały wyjąt-
kową oprawę. Przy jednej z nich stanęła tablica edukacyjna zachęcająca do segregacji odpadów 
i dbałości o środowisko naturalne. Postawiono nowe kosze do segregacji. Zmodernizowane 
zostało także oświetlenie tego terenu.

W alejce tuż przy jeziorku MZGOK wymienił oświetlenie

Najmłodsi mieszkańcy mogą uczyć się ekologii
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Lampy zasilane są energią słoneczną
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