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ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Edukacja przede wszystkim!
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., który w ubiegłym roku 

obchodził 20-lecie działalności, może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem 

w zakresie edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Naszym 

celem jest przede wszystkim zwiększenie świadomości i kształtowanie właściwych 

postaw i nawyków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

O d wielu lat Zakład prowadzi 

Konkurs ekologiczny „Świat 

czysty jest piękniejszy, od Ciebie 

zależy, czy będzie taki”. Konkurs 

poprzedzony jest „Inauguracją Roku Ekologiczne-

go” – konferencją dedykowaną koordynatorom 

i edukatorom. Uczestniczy w nim corocznie 

około 20 szkół. Zadaniem uczestników jest 

przygotowanie prac literackich, plastycznych, 

fotograficznych i multimedialnych. Laureatom 

wręczamy nagrody podczas finału w Parku im. 

Chopina, gdzie drużyny uczestniczą w EKO-GRZE.

O Spalarku, który tryska energią

W czasie budowy Zakładu Termicznego Uniesz-

kodliwiania Odpadów Komunalnych – poza pro-

mocją tej inwestycji – realizowaliśmy również 

projekty edukacyjne. Powstały „Bajka o Spalarku, 

który tryska energią” i sceniczna jej adaptacja, 

zrealizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury, 

którą obejrzało 2000 przedszkolaków. Ustano-

wione zostały indywidualna Odznaka Honorowa 

„Ambasador Czystego Środowiska”, przyznawana 

za szczególne osiągnięcia ekologiczne, oraz tytuł 

„Lidera Ekologii” dla wydawnictw i dziennikarzy 

zajmujących się ekologią. Działaniom promo-

cyjnym towarzyszy nasza maskotka „Spalarek” 

– dziarski trzpiot, wiodący prym na festynach. 

Świat czysty jest piękniejszy!

Do realizacji nowego dużego dwuletniego projektu 

edukacyjnego „Świat czysty jest piękniejszy!” przy-

stąpiliśmy w 2019 roku. Projekt o wartości 1,67 mln 

zł brutto uzyskał 85% dofinansowania w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Opera-

cyjnego. Jego adresatami są mieszkańcy Konina 

i powiatów naszego subregionu. Projekt obejmuje 

następujące działania:

 ̀ Kampanię społeczną – film edukacyjny „Świat 

czysty jest piękniejszy”, osiem spotów telewizyj-

nych promujących selektywną zbiórkę odpadów, 

emitowanych przez 2 lata, osiem wydań „Informa-

tora Eko-Gmina” w nakładzie 100 tys. egz. każdy, 

wydanie trzech książek: „Rady na odpady”, „O tym, 

jak segregujemy odpady” oraz „Konik i Spalarek 

z Konina segregują śmieci” w nakładzie 10,5 tys. 

każde. W ramach kampanii uruchomione zostały 

też dedykowana strona internetowa i aplikacja na 

urządzenia mobilne, gdzie znajdziemy m.in. nie-

zbędne informacje o zasadach selektywnej zbiórki 

odpadów, a także baza selektywnie zbieranych 

odpadów wraz z możliwością zgłoszenia odpadu, 

którego brak w wyszukiwarce. Bezpłatna aplika-

cja „Świat czysty”, którą można pobrać w sklepie 

Google Play i App Store, daje również możliwość 

zgłoszenia „nielegalnych wysypisk” oraz pobrania 

elektronicznej wersji „Informatora Eko-gmina”, 

a przede wszystkim przypomina mieszkańcom 36 

gmin o terminach odbioru odpadów z ich posesji;

 ̀ Doposażenie ośrodka edukacyjnego, w któ-

rym prowadzone będą warsztaty „Zobacz to 

na własne oczy”, poprzedzone zwiedzaniem 

instalacji MZGOK, z wykorzystaniem urządzeń 

do bezprzewodowej komunikacji. W ośrodku 

znajdą się również tablice i gry edukacyjne;

 ̀ Organizację cyklu proekologicznych festy-

nów poświęconych gospodarowaniu odpadami. 

 ̀ Wykonanie ścieżki edukacyjnej w 28 lokali-

zacjach w subregionie konińskim, gdzie zostaną 

zamontowane obiekty małej architektury: dwie 

tablice edukacyjne oraz edukacyjny kosz na odpady, 

wyposażony w pokazowy zestaw do ich segregacji. 

Ścieżka edukacyjna powiązana zostanie z kampanią 

edukacyjną poprzez dedykowaną aplikację mobilną 

dostarczającą mieszkańcom regionu informacji 

o selektywnej zbiórce. Jedną z funkcji aplikacji 

będzie możliwość meldowania się przy każdej 

z lokalizacji. Dla trzech osób, które jako pierwsze 

odwiedzą wszystkie lokalizacje, przewidziano 

nagrody rzeczowe.

Wiedząc, że edukacja jest najskuteczniejszym 

działaniem wpływającym na kształtowanie świa-

domości mieszkańców, staramy się pozyskiwać 

środki zewnętrzne służące promocji ochrony 

środowiska, a szczególnie utrwalaniu praktyki 

selektywnej zbiórki odpadów. Skutecznie pro-

wadzona edukacja chroni nas, nasz dom i jego 

otoczenie, środowisko naturalne, naszą planetę.
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