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– Zintegrowany zespół instalacji termicznego unieszkodli-
wiania odpadów oraz mechanicznego przetwarzania odpadów, w 
tym: sortownia, kompostownia i składowisko odpadów, pozwa-
lają nam zagospodarować rocznie blisko 200.000 ton odpadów, z 
czego 94.000 ton trafia do spalarni. Zakład od kilku lat utrzymuje 
niezmienioną cenę za przyjęcie do unieszkodliwienia odpadów 
komunalnych. To efekt dodatkowych przychodów, jakie uzysku-
jemy ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej wytworzonej w 
procesie spalania odpadów, sprzedaży świadectw pochodzenia z 
odnawialnych źródeł energii oraz odzyskanych surowców wtór-
nych.

Odzyskiwanie surowców wtórnych – 
to duża zasługa mieszkańców 

subregionu konińskiego. 

MaGdalena KOwalcZyK
kierownik działu Ochrony Środowiska MZGOK 

– To prawda. Tak dobre wyniki nie byłyby możliwe, gdyby 
mieszkańcy nie mieli już wykształconych nawyków segregowa-
nia odpadów. W tym celu konsekwentnie od 15 lat edukujemy 
dorosłych, młodzież i dzieci pod wspólnym hasłem „Świat czy-
sty jest piękniejszy, od Ciebie zależy, czy będzie taki”. Z wła-
snych środków kupowaliśmy nagrody dla szkół uczestniczących 
we współzawodnictwie szkół w selektywnej zbiórce odpadów, 
byliśmy fundatorem nagród Konkursu Poetyckiego „Złote 
Rymy” oraz wielu konkursów ekologicznych organizowanych 
podczas festynów odbywających się w mieście i okolicznych. 

Przedsięwzięcia edukacyjne nabrały dużego 
rozmachu w 2012 roku, kiedy to rozpoczęła 

się budowa Zakładu Termicznego 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, w 
środowisku popularnie nazywanego spalar-
nią, współfinansowanego ze środków Fun-

duszu Spójności UE. A, że działania edukacji 
ekologicznej są policzalne przedstawia je: 

elżbieta StreKer-deMbińSKa
dyrektor techniczny MZGOK

– Ten rozmach był możliwy dzięki zewnętrznemu wspar-
ciu finansowemu. Od 2012 roku w ramach promocji projektu 
„Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregio-
nu konińskiego” wdrożyliśmy działania edukacyjne. Ponad 
300.000 złotych pochodzących z dotacji UE i środków krajo-
wych NFOŚiGW przeznaczyliśmy na promocję i edukację eko-
logiczną. Dzięki nim opublikowaliśmy ponad 35 artykułów w 
czasopismach branżowych i prasie lokalnej, wyemitowaliśmy 
72 spoty edukacyjne radiowe i telewizyjne, wyprodukowaliśmy 
8 filmów promujących ekologiczne podejście do gospodarki 
odpadami, zorganizowaliśmy 6 konferencji specjalistycznych, 
wydaliśmy 14 tysięcy ulotek, broszur, folderów rozpowszech-
nianych lokalnie i regionalnie. 

W ramach kolejnego projektu finansowanego przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska doposażyliśmy Regional-
ne Centrum Edukacji Ekologicznej oraz wydaliśmy ponad 5.000 
egzemplarzy autorskich publikacji „Rady na odpady”, „Konik i 
Spalarek z Konina segregują śmieci”, „Bajka o Spalarku, który 
tryska energią, czyli bajka dla dzieci, jak porządkować śmieci”. 
Opowieść była czytana przez autorkę we wszystkich konińskich 
przedszkolach, a Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie zreali-
zował przedstawienie teatralne będące jej adaptacją. Obejrzało ją 
ponad 2.000 dzieci. W ramach projektu powstała także maskotka 
– „Poduszeczka-Spalarek” i festynowy „Kostium Spalarka”, któ-
ry wciąż zachęca najmłodszych do segregowania odpadów. 

W 2015 roku została ustanowiona honorowa odznaka „Am-
basador Czystego Środowiska”, która przyznawana jest osobom, 
firmom i mediom wyróżniającym się swoimi działaniami i publi-
kacjami promującymi oczekiwane zachowania i postawy wobec 
otaczającej nas przyrody. Przyznaliśmy już 21 honorowych od-
znak. Świadczy to o zaangażowaniu przedstawicieli środowiska 
społecznego w poprawę stanu środowiska naturalnego. 

W kolejnych latach nie mniej aktywnie dzia-
łaliście w zakresie edukacji ekologicznej. 

Obserwując wasze działania dostrzegaliśmy, 
jak sukcesywnie poszerzaliście, ale przede 
wszystkim na podstawie wypracowanych 

własnych doświadczeń, modyfikowaliście i 
doskonaliliście swoją ofertę edukacyjną.

MaGdalena KOwalcZyK
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– Od 2016 roku jesteśmy inicjatorem i organizatorem In-
auguracji Roku Edukacji Ekologicznej. Tradycją już jest, że w 
podczas tego wydarzenia odbywają się wykłady dla nauczy-
cieli koordynatorów, którzy dalej edukują uczniów. Mówiąc 
językiem środowiska szkolnego, przekazujemy w ten oto spo-
sób takie minimum programowe, którego jesteśmy twórcami. 
Każda inauguracja to także początek konkursu organizowanego 
dla dzieci i młodzieży. W ostatnich 3 latach w konkursie wzię-
ło udział 446 finalistów szkolnych, którzy otrzymali 95 nagród 
indywidualnych i 69 wyróżnień, a szkoły reprezentowane przez 
drużyny zdobyły cenne wyposażenie wspierające edukację eko-
logiczną. 

W ramach naszych edukacyjnych działań uczniowie przez 
cały rok szkolny uczestniczą w warsztatach i wizytach studyj-
nych, przygotowują prace plastyczne, medialne, fotograficzne i 
literackie. Na terenie zakładu odbył się również plener malarski 
sekcji ONART i wystawa obrazów. 

KinGa iGnacZaK
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– 1.200 tysięcy złotych dofinansowania, które pozyskaliśmy 
w konkursie „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego 2014-2020”, umożliwiło nam realizację dużego projek-
tu edukacyjnego w latach 2019-2020 Prowadzimy szeroką kam-
panię edukacyjną pod nazwą: „Świat czysty jest piękniejszy!”. 
To nie tylko kampania społeczna, ale także doposażenie ośrod-

ka, organizacja proekologicznych festynów, wykonanie ścieżki 
edukacyjnej. Takie wsparcie finansowe pozwoliło na zakup dla 
zwiedzających zestawów słuchawkowych, kasków, kamizelek, 
ale także niezbędnego dla organizacji wydarzeń plenerowych 
sprzętu mobilnego: namiotu, zestawów nagłaśniających, tablic 
edukacyjnych. Od czerwca 2019 roku funkcjonuje dedykowa-
na aplikacja na urządzenia mobilne i wydawany jest Informator 
Ekologiczny „Eko-Gmina”. Do tej pory wydaliśmy 4 numery. 
W ramach tego samego projektu pozostało nam wydanie kolej-
nych 4 numerów, każdy po 100.000 egzemplarzy. Mieszkańcy 
subregionu konińskiego mogą czerpać niezbędne informacje z 
zakresu prawidłowej gospodarki odpadami. W 2019 wydano 
nowe autorskie publikacje „O tym, jak segregujemy odpady”, 
„Rady na odpady”, „Konik i Spalarek z Konina segregują śmie-
ci” w nakładzie 10.500 egzemplarzy każda. Przed nami kolejne 
elementy projektu i wiele do zrobienia: edukacyjna strona inter-
netowa EduEko, budowa ścieżek edukacyjnych w 28 lokaliza-
cjach i organizacja 8 proekologicznych festynów. 

renata tOMcZaK
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– Nie można także zapomnieć o aktywnym naszym udziale 
w licznych imprezach i wydarzeniach plenerowych organizowa-
nych przez zaprzyjaźnionych partnerów. Nawyki segregowania 
odpadów, kształtowanie odpowiednich postaw i tak w ogóle 
ekologiczne podejście do gospodarki promujemy podczas m.in.: 
Integracyjnego Festiwalu Nauki, dni: Sprzątania Świata, Ziemi, 
Otwartych Funduszy Europejskich, Pszczoły, Nauki i Techniki, 
Dnia Dziecka, Pożegnania Lata, Festynu „Wrzosy za odpady” i 
wielu , wielu innych imprez. 

Pozytywne działania Waszej firmy dostrze-
gamy nie tylko w naszym, lokalnym środowi-
sku, ale także widać je wyraźnie w całym kra-

ju. Świadczą o tym nagrody i wyróżnienia.

Henryk Drzewiecki
prezes zarządu MZGOK

– Jestem dumny z uznania i nagród, jakie otrzymaliśmy od 
organizacji „branży odpadowej”. Co roku jest ich bardzo wie-
le. Tylko w 2019 roku firma została uhonorowana „Szklaną 
Statuetką” i główną nagrodą w XX edycji Konkursu o Puchar 
Recyklingu przyznawany przez Polską Izbę Ekologii, którą ode-
braliśmy podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Śro-
dowiska ENVICON Environment. Wyróżnienia otrzymaliśmy 
również w kategorii „Złota Bela Makulatury” i „Bioodpady”. 
Związek Pracodawców „Lewiatan” uhonorował nas certyfika-
tem „Firma godna polecenia” oraz tytułem „Wiarygodny Part-
ner w Ochronie Środowiska”, a jako prezes odebrałem tytuł 
„Lidera Przedsiębiorczości” Krajowa Izba Gospodarcza po raz 
kolejny uhonorowała nas statuetką „Firma Fair Play”. 

Przyznane tytuły i honory to zasługa kreatywnego zespołu 
pracowników MZGOK-u, którzy edukację ekologiczną traktują 
bardzo poważnie. Inicjują i wdrażają nowe pomysły oraz znaj-
dują zewnętrzne źródła finansowania, aby je realizować. Mam 
nadzieję, że mieszkańcy również to doceniają.

MZGOK: EKOLOGIA W MODZIE

„Edukacja, edukacja i... jeszcze raz segregacja”
Przez cały mijający rok przekazywaliśmy informacje na temat podstawowej działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., który zapew-

nia zagospodarowanie odpadów 36 samorządom z subregionu konińskiego. Niezwykle ważny obszar działalności przedsiębiorstwa to przedsięwzięcia z zakresu edukacji 
ekologicznej. O kształtowaniu świadomości ekologicznej, wypracowywaniu pozytywnych ekologicznych nawyków i postaw rozmawiamy z pracownikami MZGOK-u. 

Gry i zabawy edukacyjne ze SpalarkiemDzieci poznaja zasady gospodarowania odpadami
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