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EDUKACYJNA WSPÓŁPRACA W BOLESŁAWCU
W dniu 10.11.2010 r. w Bolesławcu odbyło się podpisanie
Umowy o współpracy dotyczącej edukacji ekologicznej
dzieci i młodzieży. Umowa została zawarta pomiędzy Prezesem Spółki MZGK Bolesławiec oraz Dyrektorami miejskich placówek oświatowych: przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów samorządowych. W ramach
wzajemnych działań MZGK zaopatrzy przedszkola i szkoły
w pojemniki wewnętrzne oraz zewnętrzne na odpady segregowane oraz zorganizuje ich nieodpłatny odbiór, transport, jak również przeprowadzi lekcje edukacyjne w
Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w
Trzebieniu, którym administruje. Współpraca będzie obejmowała współorganizowanie konkursów tematycznych,
działań proekologicznych, edukacji w zakresie racjonalnego
gospodarowania odpadami. „Jest to kolejny etap działań, po
wprowadzeniu w 2004 r. selektywnej zbiorki odpadów w
mieście Bolesławiec, w zakresie proekologicznych działań.
Bardzo się cieszę, że Spółka miejska wzmacnia działania
miasta w tym temacie” – mówi Piotr Roman, Prezydent Miasta Bolesławiec.
Idea wprowadzenia w placówkach miejskich nieodpłatnej segregacji odpadów i wspólnych działań proekologicznych została zapoczątkowana 2.02.2010 r., kiedy to została
podpisana pierwsza, „pilotażowa”, umowa w tym zakresie

pomiędzy MZGK Bolesławiec i Gimnazjum Samorządowym
nr 2 w Bolesławcu. „Nasze wspólnie prowadzone działania,
inicjatywy i konkursy ekologiczne utwierdziły mnie w przekonaniu, że podobną współpracę należy wprowadzić również w pozostałych placówkach miejskich” – mówi
Władysław Bakalarz, Prezes MZGK.
Koszt zadania: wyposażenie 16 placówek w pojemniki na
odpady segregowane, odbiór i przygotowanie odpadów do
recyklingu, przewóz dzieci i młodzieży do ZUOK w Trzebieniu i inne, to kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych. Podpisana umowa o wzajemnej współpracy będzie podstawą
przygotowania przez MZGK wniosku o pozyskanie środków
zewnętrznych na realizację umowy. „Będziemy się starali
pozyskać środki zewnętrzne na cele edukacyjne i dotyczące
ochrony środowiska, m.in. z WFOŚiGW we Wrocławiu, który
wspiera takie inicjatywy” – mówi Jarosław Kowalski, Dyrektor MZGK ds. Inwestycji i Ochrony Środowiska.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu jest ﬁrmą dynamicznie i nowocześnie zarządzaną,
zatrudniającą średnio 130 osób.
W ramach swojej działalności Spółka:
- prowadzi kompleksową usługę gospodarowania odpadami

– ich odbiór, transport oraz unieszkodliwianie,
- wykonuje usługi w zakresie oczyszczania miasta,
- prowadzi letnie i zimowe utrzymanie dróg,
- buduje i remontuje drogi, place i chodniki,
- administruje: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, Targowiskiem Miejskim przy ul.
Jeleniogórskiej w Bolesławcu, Cmentarzem Komunalnym
przy ul. Śluzowej w Bolesławcu, obudowami na gromadzenie odpadów w pojemnikach,
- świadczy kompleksowe usługi pogrzebowe w Zakładzie
Usług Pogrzebowych „ALFA”,
- prowadzi Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego przy ul. Staszica 6 w Bolesławcu.
Za swoją proekologiczną i edukacyjną działalność MZGK był
wielokrotnie doceniany i nagradzany przez m.in: NFOŚiGW
w Warszawie, WFOŚiGW we Wrocławiu, Kapituły Konkursów: Fair Play, Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu, Dolnośląski Klucz Sukcesy, Prezydenta Miasta
Bolesławiec, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.
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