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„ELEKTROGRATY WYMIATAMY Z CHATY” 
znowu w Bolesławcu!

Podobnie jak w poprzednich edycjach środki finansowe 
otrzymane ze sprzedaży zebranego sprzętu zostaną prze-
kazane na cele społeczne, w tym roku na zakup materiałów 
dydaktycznych dla dzieci z Osiedlowego Klubu dla Dzie-
ci i Młodzieży przy ul. Tadeusza Kościuszki w Bolesławcu 
- mówi prezes MZGK Władysław Bakalarz.

W dniu 22 czerwca 2019 r. 
w Bolesławcu odbyła się ko-
lejna, już 7. edycja akcji eko-
logicznej polegająca na zbiór-
ce zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego  
pn. „Elektrograty wymiata-
my z chaty”. 
Akcja ekologiczna została 
przeprowadzona na terenie 
Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) przy ul. Stanisława 
Staszica 6 w Bolesławcu (te-
ren bazy MZGK Bolesławiec). 
Współorganizatorami akcji 
byli Miejski Zakład Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Bolesławcu, Miejskie Cen-
trum Edukacji Ekologicznej 
działające przy Bibliotece 
Publicznej - Centrum Wiedzy 

w Bolesławcu, Bolesławiecki 
Ośrodek Kultury - Między-
narodowe Centrum Cera-
miki w Bolesławcu i Miejski 
Ośrodek Kultury i Sportu  
w Bolesławcu. Celem akcji 
było dbanie o czystość i po-
rządek w mieście Bolesławiec,  
jak również dbanie o ochro-
nę środowiska naturalnego 
oraz poszerzanie świadomo-
ści ekologicznej mieszkańców 
Bolesławca. 
W dniu akcji do PSZOK-a miesz-
kańcy Bolesławca przynie-
śli różnego rodzaju zużyty  
i zepsuty sprzęt, tj. telewizory, 
komputery, monitory, telefo-
ny, radia, czajniki elektryczne  
i inne. „Mieszkańcy chwalą 
działania MZGK i prowadzoną 
akcję zbiórki zużytego sprzętu, 

jest to potrzebne w naszym 
mieście – mówi Jan Kuchar-
ski, mieszkaniec Bolesławca.  
W ramach akcji za każdy 
przyniesiony zużyty sprzęt 
mieszkańcy otrzymali ga-
dżety ekologiczne, torby, 
plecaki, kolorowanki dla 
dzieci i inne. W akcji zebra-
no ponad 0,5 tony zużytego 
sprzętu. Razem z poprzed-
nimi edycjami zebrano już 
ponad 14 Mg ton odpadu 
(ponad 2 400 szt.). Podobnie 
jak w poprzednich edycjach, 
środki finansowe otrzymane  
ze sprzedaży zebrane-
go sprzętu zostaną prze-
kazane na zakup mate-
riałów dydaktycznych  
dla dzieci z Osiedlowego 
Klubu dla Dzieci i Młodzieży 

przy ul. Tadeusza  Kościuszki  
w Bolesławcu – mówi Włady-
sław Bakalarz, prezes MZGK 
Bolesławiec.  
Uprzejmie informujemy, że 
każdy mieszkaniec Bolesław-
ca może codziennie, od po-
niedziałku do soboty w godz. 
8.00-19.00 przynieść nieod-
płatnie do Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów (PSZOK) 
przy ul. St. Staszica 6 w Bo-
lesławcu (baza MZGK) selek-
tywnie zebrane odpady, m.in. 
papier, tworzywa sztuczne, 
szkło, trawę, gałęzie, wielko-
gabaryty,  zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny i inne 
wytworzone w gospodar-
stwie domowym odpady.

Zapraszamy na stronę:  
www.mzgk.com.pl/PSZOK


