MIESZKAŃCY I MZGK BOLESŁAWIEC
NAJLEPSI W POLSCE!
Decyzją Kapituły XI edycji Konkursu o Puchar Recyklingu Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Bolesławcu otrzymał statuetkę w kategorii „Lider Zbiórki Tworzyw” oraz nagrody
finansowe: 5 tys. zł. od NFOŚiGW w Warszawie i 4 tys. od WFOŚiGW we Wrocławiu.
Przekazanie wyróżnień odbyło się 23 listopada 2010 r. podczas Międzynarodowych Targów
Ochrony Środowiska POLEKO’2010 w Poznaniu. Patronat honorowy nad konkursem objęło
Ministerstwo Środowiska, Związek Miast Polskich i Polska Izba Ekologii.

onkurs o Puchar Recyklingu organizowany
przez firmę Abrys, wydawcę „Przeglądu Komunalnego”, w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne.
Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych firm, które realizują najbardziej efektyw-

K

ne systemy selektywnej zbiórki odpadów. MZGK
Bolesławiec uczestniczy w Konkursie od 2004 roku,
kiedy wprowadzono w Bolesławcu selektywną
zbiórkę odpadów. Prawidłowe działanie w tym zakresie pozwoliło Spółce na osiąganie bardzo dobrych wyników. W roku 2008 MZGK otrzymał

statuetkę w kategorii „Rekordowy Karton” i został
uznany za najlepiej „zbierającą” firmą w Polsce
w miastach do 100 tys. mieszkańców. Spółka
otrzymywała również wyróżnienia w postaci nagród finansowych od NFOŚiGW w Warszawie
i WFOŚiGW we Wrocławiu.
Mijający rok 2010 to kolejny bardzo dobry okres
w działalności MZGK. Spółka została najlepszą
w Polsce firmą w kategorii do 100 tys. mieszkańców zbierającą plastik i odpady z tworzyw sztucznych. W tym okresie zebrano ponad 500 ton tych
odpadów. Duża w tym zasługa mieszkańców, którzy bardzo chętnie segregują odpady. Nagrody
wręczyli w „Iglicy”, na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich: Jan Rączka, Prezes
Zarządu NFOŚiGW w Warszawie, i Marek Mielczarek, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.
MZGK Bolesławiec był reprezentowany przez Władysława Bakalarza, Prezesa Zarządu, Jarosława Kowalskiego, Dyrektora ds. Inwestycji i Ochrony
Środowiska, i Stanisława Majchrowicza, Kierownika Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu.
Otrzymane nagrody finansowe, podobnie jak w latach poprzednich, zostaną przekazane na realizację zadań ekologicznych, m.in. na wyposażenie

miejskich placówek oświatowych: przedszkoli
i szkół w pojemniki na odpady segregowane wewnętrzne i zewnętrzne. W planach Spółki jest również utworzenie w Bolesławcu tzw. „ścieżki
ekologicznej”, gdzie będzie można się zapoznać
z tematyką ochrony środowiska i gospodarowania
odpadami.
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 Sukcesu, Prezydenta Miasta Bolesławiec,
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.
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