
Dotychczas co roku MZGOK odwiedzało od 1,5 do 2 tysięcy 
osób, dla których firma organizowała konferencje, seminaria, 
konkursy, wizyty studyjne. Spotkania miały na celu przede 
wszystkim przekazanie niezbędnej wiedzy i kształtowanie od-
powiednich postaw i zachowań związanych z ochroną środo-
wiska. – Szczególną uwagę przywiązujemy do propagowania 
hierarchii postępowania z odpadami w tym ograniczania ich 
wytwarzania, możliwości ponownego wykorzystania, zasad 
selektywnej zbiórki, sposobów recyklingu i unieszkodliwia-
nia – podkreśla Henryk Drzewiecki, Prezes Spółki. 

Niestety z powodu panującej pandemii zakład jest za-
mknięty dla zwiedzających i obecnie nie możemy edukować w 
naszej siedzibie przy ul. Sulańskiej 13. – Dotychczas na – poza 
przekazaniem niezbędnych informacji – mogliśmy oprowa-
dzić naszych gości po zakładzie, pokazując w jaki sposób 

zagospodarowujemy odpady. Obecnie korzystamy z innych 
form przekazu takich jak prezentowane w mediach i na stro-
nie FB filmy, spoty, cyklicznych audycji, prezentacji oraz bazy 
informacji i wydawnictw w naszej aplikacji mobilnej „Świat 
czysty” dostępnej bezpłatnie w sklepie Google Play i App 
Store. Od października 2020 roku w 28 lokalizacjach subre-
gionu konińskiego w dostępnych miejscach publicznych zain-
stalowaliśmy tablice edukacyjne – mówi Henryk Drzewiecki.

Od kilku miesięcy oferujemy również wirtualne pre-
zentacje dla szkół podstawowych i średnich. – Z rado-

ścią odnotowujemy zainteresowanie ze strony kadry 
pedagogicznej tą uzupełniającą formą prowadzonych 
zajęć – dodaje dyrektor Elżbieta Streker-Dembińska.  
– Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty 
edukacyjnej.

ABy SkOrZyStAć Z mOżliwOŚci ucZeStnictwA w tAkich ZAjęciAch nAleży kOntAktOwAć Się Z nASZym eDukAtOrem 
renAtĄ tOmcZAk (r.tOmcZAk@mZGOk.kOnin.Pl) luB Biurem OBSłuGi klientA BOk@mZGOk.kOnin.Pl 

w celu uStAleniA terminu SPOtkAniA i wArunków kOmunikAcji.
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Zapraszamy na wirtualne 
zajęcia edukacyjne

miejski Zakład Gospodarki Odpadami komunalnymi w koninie od wielu lat prowadzi edukację ekolo-
giczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Spotkania te przybierały dotychczas różne formy – konferencji, 
seminariów, konkursów, wizyt studyjnych, zwiedzania instalacji przetwarzania odpadów podczas których 
uczestnicy dowiadywali się co dzieje się z odpadami. co roku firmę odwiedzało prawie 2 tysiące osób.  
i choć teraz spotkaniom przeszkodziła pandemia, mZGOk oferuje nowe formy edukacji.


