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Kon kurs o Pu char Re cy klin gu or ga ni zo wa ny
przez fir mę Abrys, wy daw cę „Prze glą du Ko mu -

nal ne go”, w spo sób kom plek so wy oce nia se lek -
tyw ną zbiór kę od pa dów i dzia ła nia edu ka cyj ne.
Ce lem kon kur su jest wy ło nie nie i na gro dze nie naj -
lep szych firm, któ re re a li zu ją naj bar dziej efek tyw -

ne sy ste my se lek tyw nej zbiór ki od pa dów. MZGK
Bo le sła wiec uczest ni czy w Kon kur sie od 2004 ro ku,
kie dy wpro wa dzo no w Bo le sław cu se lek tyw ną
zbiór kę od pa dów. Pra wi dło we dzia ła nie w tym za -
kre sie poz wo li ło Spół ce na osią ga nie bar dzo do -
brych wy ni ków. W ro ku 2008 MZGK otrzy mał

sta tu et kę w ka te go rii „Re kor do wy Kar ton” i zo stał
uzna ny za naj le piej „zbie ra ją cą” fir mą w Pol sce
w mia stach do 100 tys. miesz kań ców. Spół ka
otrzy my wa ła rów nież wy róż nie nia w po sta ci na -
gród fi nan so wych od NFO ŚiGW w War sza wie
i WFO ŚiGW we Wroc ła wiu. 
Mi ja ją cy rok 2010 to ko lej ny bar dzo do bry okres
w dzia łal no ści MZGK. Spół ka zo sta ła naj lep szą
w Pol sce fir mą w ka te go rii do 100 tys. miesz kań -
ców zbie ra ją cą pla stik i od pa dy z two rzyw sztucz -
nych. W tym okre sie ze bra no po nad 500 ton tych
od pa dów. Du ża w tym za słu ga miesz kań ców, któ -
rzy bar dzo chęt nie se gre gu ją od pa dy. Na gro dy
wrę czy li w „Igli cy”, na te re nie Mię dzy na ro do wych
Tar gów Po znań skich: Jan Rą czka, Pre zes 
Za rzą du NFO ŚiGW w War sza wie, i Ma rek Miel cza -
rek, Pre zes Za rzą du WFO ŚiGW we Wroc ła wiu.
MZGK Bo le sła wiec był re pre zen to wa ny przez Wła -
dy sła wa Ba ka la rza, Pre ze sa Za rzą du, Ja ro sła wa Ko -
wal skie go, Dy rek to ra ds. In we sty cji i Ochro ny
Śro do wi ska, i Sta ni sła wa Maj chro wi cza, Kie row ni -
ka Za kła du Uniesz ko dli wia nia Od pa dów Ko mu nal -
nych w Trze bie niu.
Otrzy ma ne na gro dy fi nan so we, po dob nie jak w la -
tach po przed nich, zo sta ną prze ka za ne na re a li za -
cję za dań eko lo gicz nych, m.in. na wy po sa że nie

miej skich pla có wek oświa to wych: przed szko li
i szkół w po jem ni ki na od pa dy se gre go wa ne we -
wnętrz ne i ze wnętrz ne. W pla nach Spół ki jest rów -
nież utwo rze nie w Bo le sław cu tzw. „ścież ki
eko lo gicz nej”, gdzie bę dzie moż na się za poz nać
z te ma ty ką ochro ny śro do wi ska i gos po da ro wa nia
od pa da mi. 

Za swo ją proe ko lo gicz ną i edu ka cyj ną dzia łal ność
MZGK był wie lo krot nie do ce nia ny i na gra dza ny
przez m.in: NFO ŚiGW w War sza wie, WFO ŚiGW we
Wroc ła wiu, Ka pi tu ły Kon kur sów: Fa ir Play, Prze glą -
du Ko mu nal ne go o Pu char Re cy klin gu, Dol no ślą -
ski Klucz Suk ce su, Pre zy den ta Mia sta Bo le sła wiec,
Mar szał ka Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, Sta ro -
stwo Po wia to we w Bo le sław cu.

ZA PRA SZA MY 
do od wie dze nia na szej stro ny in ter ne to wej:

www.mzgk.com.pl

Miej ski Za kład Gos po dar ki Ko mu nal nej
Sp. z o.o. w Bo le sław cu
ul. Sta szi ca 6, 59-700 Bo le sła wiec
tel./faks 75/734 62 71, kom.
727 400 200
www. mzgk.com.pl, 
e-ma il: mzgk@mzgk.com.pl

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.


