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Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień – słowa tej piosenki idealnie pasują  
do XX edycji Konkursu Puchar Recyklingu, który w tym roku obchodzi swój jubi- 
leusz.  Początkowo wręczaliśmy wyłącznie dyplomy honorowe i nagrody za zbiórkę 
stłuczki szklanej. Z biegiem lat dołączali do nas kolejni partnerzy, rozszerzaliśmy 

formułę Konkursu o następne kategorie i cieszyliśmy się systematycznym wzrostem licz-
by uczestników – gmin i przedsiębiorstw zaangażowanych w rozwój gospodarki odpadami 
w naszym kraju. W ciągu dwóch dekad wręczyliśmy 65 Pucharów Recyklingu i 423 statuetki. 
Wielu uczestników Konkursu nagradzanych było wielokrotnie, ponieważ udział w zmaganiach 
o Puchary Recyklingu uznają za priorytet i każdego roku chcą sprawdzić się na tle innych.  
Często, odwiedzając naszych klientów, widzimy zawieszone na ścianach dyplomy i ekspono-
wane w gablotach statuetki, co nas niezmiernie raduje i napawa dumą. 

Ostatnie dwie dekady to nie tylko czas modyfikacji formuły Konkursu, regulaminu czy 
zasad promowania inicjatywy. To także olbrzymie zmiany w całym systemie gospodarki od-
padami i podejściu do tego tematu przez samorządy oraz przedsiębiorców. To, co kiedyś było 
wyjątkowe, dzisiaj staje się obligatoryjne. Selektywna zbiórka odpadów nie jest już domeną 
„wybranych”, ale wszystkich bez wyjątku. Nie oznacza to jednak, że nie ma już podstaw do 
przyznawania nagród w poszczególnych kategoriach, lecz to, że – by na nie zasłużyć – nie 
wystarczy jedynie selektywna zbiórka odpadów. Liczą się także sposób ich zagospodarowa-
nia i całościowe podejście do gospodarki odpadami, z uwzględnieniem idei gospodarki obie-
gu zamkniętego, efektywności energetycznej czy też „ekologiczności” wykorzystywanych  
przez przedsiębiorstwa pojazdów komunalnych. I właśnie na tych kwestiach będziemy się 
skupiać coraz bardziej w kolejnych edycjach Konkursu Puchar Recyklingu.  Tymczasem za-
praszam do lektury biuletynu, podsumowującego dwudziestą, jubileuszową edycję Konkursu. 

Małgorzata Masłowska-Bandosz  
dyrektor ds. edukacji ekologicznej 
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W tym roku 10 października 
w trakcie Gali, a także Mię-
dzynarodowego Kongresu 
ENVICON Environment 

po raz dwudziesty wręczono nagrody w po-
staci statuetek i wyróżnień, a także nagrody 
główne, czyli Puchary Recyklingu. Pierwszy 
z nich, a więc Puchar Recyklingu Ministra 
Środowiska, został przekazany w ramach Sesji 
Inauguracyjnej Kongresu przez ministra śro-
dowiska – Henryka Kowalczyka. W tym roku 
nagrodę tę zdobyła gmina Krokowa. 

Natomiast Puchar Recyklingu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przyznano gminie Cieszyn. – Gmina ta 

w kontekście gospodarki odpadami w obiegu 
zamkniętym działa trochę szerzej niż inne 
samorządy. Na uwagę zasługują realizowany 
przez gminę program zbiórki bioodpadów 
z zabudowy wielorodzinnej oraz różnorakie 
inicjatywy edukacyjne – tak wybór kandydata 
podczas obrad Kapituły Konkursu uzasadnił 
Jarosław Roliński, dyrektor Departamentu 
Ochrony Ziemi NFOŚiGW. 

Tradycją Konkursu jest przyznawanie 
w ramach kategorii „Gmina Recyklingu” dwóch 
nagród głównych w postaci Pucharów Re-
cyklingu. O wyborze zwycięzców decydują 
Związek Miast Polskich oraz Związek Gmin 
Wiejskich RP. Tym samym Puchar Recyklingu 

Związku Miast Polskich otrzymała gmina 
miasto Gdańsk. – Gmina wyróżniła się za 
sprawą obowiązującego systemu gospodarki 
odpadami, a także dzięki osiągniętym pozio-
mom recyklingu i masie odpadów selektyw-
nie zebranych z podziałem na poszczególne 
frakcje. Komisja oceniająca zwróciła również 
uwagę na system zbierania odpadów proble-
mowych, funkcjonowanie PSZOK-ów, a także 
realizowane działania edukacyjne – zaznaczyła  
dr inż. Barbara Kozłowska (Politechnika Łódz-
ka), przewodnicząca komisji konkursowej 
„Gmina Recyklingu”. 

Z kolei Puchar Recyklingu Związku Gmin 
Wiejskich RP za dobre wyniki w zakresie se-
lektywnej zbiórki odpadów, a także działania 
edukacyjne otrzymała gmina Szamocin. – Przy-
znając Puchar gminie Szamocin, zwróciliśmy 
uwagę m.in. na opłatę za zagospodarowanie 
odpadów i jej windykację, przyrosty rok do 
roku wszystkich frakcji, częstotliwość odbioru, 
objęcie systemem nieruchomości niezamiesz-
kałych, funkcjonowanie PSZOK-u oraz edu-
kację – wyjaśnił Leszek Świętalski, sekretarz 
generalny ZGW RP. 

Dwie dekady Pucharów
Konkurs Puchar Recyklingu jest organizowany  
przez firmę Abrys już od dwóch dekad!  
To wyjątkowa inicjatywa, dzięki której nagradzane 
są najefektywniejsze systemy selektywnej zbiórki 
odpadów oraz działania zmierzające do ograniczenia 
ilości odpadów. 

Iwona Tylicka, zastępca wójta gminy Krokowa, wraz z ministrem środowiska – Henrykiem 
Kowalczykiem podczas wręczenia Pucharu Recyklingu Ministra Środowiska 

W trakcie Gali Puchar Recyklingu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wręczyli dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi – 
Jarosław Roliński oraz Magdalena Dutka, prezes 
Zarządu firmy Abrys. Nagrodę odebrał Przemysław 
Major, zastępca burmistrza miasta Cieszyna

Puchar Związku Miast Polskich  
z rąk Magdaleny Dutki, prezes 
Zarządu firmy Abrys, odebrał  
Piotr Grzelak, zastępca prezydenta 
miasta Gdańska

PUCHARY RECYKLINGU:

MINISTRA ŚRODOWISKA
gmina Krokowa

NARODOWEGO FUNDUSZU 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ

gmina Cieszyn

POLSKIEJ IZBY EKOLOGII

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi  

w Koninie

ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

gmina miasto Gdańsk

ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH RP

gmina Szamocin
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Następnie przyszedł czas na wręczenie Pu-
charu Recyklingu Polskiej Izby Ekologii, który 
otrzymało najlepsze przedsiębiorstwo działa-
jące w zakresie zagospodarowania odpadów. 
W kategorii „Lider Recyklingu” oceniane są 
zarówno wyniki w zbiórce oraz zagospodaro-
waniu poszczególnych frakcji, jak i efektywność 
wprowadzonych rozwiązań w tym obszarze. 
W tym roku zwycięzcą okazał się Miejski Za-
kład Gospodarki Odpadami Komunalnymi  
w Koninie. – Przedsiębiorstwo osiągnęło bardzo 
dobre wyniki w zakresie masy selektywnie 

zebranych odpadów w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca, sumach odpadów przekazanych 
do recyklingu i odzysku, a także dobre wyniki 
w selektywnej zbiórce i recyklingu poszcze-
gólnych frakcji odpadów (oraz ich poprawę 
w porównaniu z rokiem poprzednim). Może się 
też pochwialić prowadzeniem działań edukacyj-
nych – podsumowała dr inż. Barbara Kozłowska, 
przewodnicząca komisji „Lider Recyklingu”. 

Małgorzata Masłowska-Bandosz 
Mikołaj Maternik 

Patronat Honorowy nad Konkursem Puchar Recyklingu

Mocna reprezentacja Gdańska: Dorota Tanaś-Michalak (Wydział Gospodarki Komunalnej  
UM Gdańska), Sławomir Kiszkurno (Port Czystej Energii), Olga Goitowska (Wydział 
Gospodarki Komunalnej UM Gdańska), Piotr Grzelak oraz Magdalena Dutka

Puchar Recyklingu Polskiej Izby Ekologii z rąk reprezentującej Izbę Marty 
Kwiatkowskiej oraz prezes Magdaleny Dutki odebrał Henryk Drzewiecki, 
prezes Zarządu MZGOK w Koninie

Nagrodę zwycięzcy – gminie Szamocin – reprezentowanemu przez Agnieszkę Heimann 
przekazali przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Krzysztof Iwaniuk, oraz sekretarz 
generalny ZGW RP, Leszek Świętalski, wraz z prezes Magdaleną Dutką

Puchary Recyklingu zostały wręczone podczas uroczystej Gali Kongresu 
ENVICON Environment, która odbyła się 10 października 2019 r. w Poznaniu

Pucharowe statuetki z gliny zaprojektował i wykonał 
poznański artysta plastyk, Filip Brzyski
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Podczas tegorocznej Gali Między-
narodowego Kongresu ENVICON 
Environment zwycięskie podmioty 
w woj. wielkopolskim uhonoro-

wał członek Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego – Jacek Bogusławski. Laure-
aci otrzymali nagrody o łącznej wartości  
45 000 zł. W tym roku postanowiono docenić 
wyłącznie gminy, które w największej mierze 
odpowiadają za dobre rezultaty prowadzonej 
gospodarki odpadami. – Spośród zgłoszo-
nych podmiotów to gminy wyróżniały się 

Międzygminny „Pilski Region Gospodarki  
Odpadami Komunalnymi”, a statuetkę ode-
brała Małgorzata Sypuła, przewodniczą-
ca Zarządu. Drugie miejsce zajęła gmina 
miejska Koło, której przekazano nagrodę 
finansową w wysokości 9000 zł. Odbioru 
statuetki dokonał burmistrz miasta Koła –  
Krzysztof Witkowski. Natomiast trzecie 
miejsce oraz nagrodę w wysokości 8000 zł  
otrzymał Urząd Miasta i Gminy Kórnik,  
reprezentowany przez wiceburmistrza Se-
bastiana Wlazłego. 

Najlepsi w województwach
Urzędy Marszałkowskie z województw wielkopolskiego oraz  
warmińsko-mazurskiego każdego roku wpisują się w ideę Konkurs Puchar 
Recyklingu, przyznając nagrody i wyróżnienia podmiotom, które uzyskały najlepsze 
wyniki w selektywnej zbiórce odpadów w tych województwach. 

6

szczególnie. Funkcjonujący obecnie system 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
najwięcej obowiązków powierza właśnie 
im. To na nich spoczywa odpowiedzialność 
za prawidłowość postępowania z odpadami, 
począwszy od zbierania, poprzez transport, 
aż po odzysk i unieszkodliwianie – wyjaśnił 
Jacek Bogusławski. 

Najaktywniejsi 
Pierwsze miejsce i nagrodę finansową 
w wysokości 10 000 zł otrzymał Związek 

Od prawej: Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, oraz Magdalena Dutka (prezes Zarządu firmy Abrys) z laureatami Konkursu „Aktywni w Wielkopolsce”

Od lewej: reprezentująca Urząd Miejski w Gołdapi Alina Oleszczuk, Małgorzata Domurad (zastępca dyrektora 
Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego),  
Paweł Lachowicz (prezes Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo) oraz Magdalena 
Dutka (prezes Zarządu firmy Abrys)

Laureaci, oprócz nagród finansowych, otrzymali 
również statuetki oraz dyplomy
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W ramach Konkursu przyznano też wyróż-
nienia w postaci nagród pieniężnych w wyso-
kości 6000 zł, a otrzymali je: miasto Gniezno –  
nagrodę odebrał zastępca prezydenta Jarosław 
Grobelny; Związek Gmin Krajny w Złotowie – re-
prezentowany przez Katarzynę Trawkę; a także  
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyń-
skiego, którego delegatem był Eugeniusz 
Karpiński, przewodniczący Zarządu Związku.

– Konkurs „Aktywni w Wielkopolsce” skie-
rowany jest do gmin i przedsiębiorców, którzy 
zajmują się właśnie selektywną zbiórką odpa-
dów. Spośród zgłoszonych podmiotów wyła-
niane i nagradzane są te, które realizują swoje 
zadania najefektywniej. Zgodnie z kryteriami, 
oceniane są wszystkie etapy, tj. odbieranie, 
zbieranie i dalsze gospodarowanie odpadami. 
Pod uwagę brane są wprowadzone rozwiąza-
nia i osiągane poziomy odzysku odpadów –  
uzasadnił wybór tegorocznych laureatów Jacek 
Bogusławski. 

Warmińsko-mazurscy liderzy 
Już po raz trzeci Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego jest 
partnerem Konkursu Puchar Recyklingu.  
– Cykliczny udział w tym wydarzeniu to wyraz 
silnego wspierania przez samorząd inicjatyw 
promujących i pokazujących dbałość o środo-
wisko naturalne przez skuteczną edukację 

i prawidłowe postępowa-
nie z odpadami – powiedział 
Gustaw Marek Brzezin, 
marszałek województwa 
warmińsko-mazurskiego. 
W ramach corocznej Gali 
Kongresu ENVICON uho-
norowano podmioty, które 
uzyskały najlepsze wyni-
ki w selektywnej zbiórce 
odpadów oraz prowadzą 
najskuteczniejszą edukację 
recyklingową w tym województwie. Nagrodę 
wręczyli zastępca dyrektora Departamentu 
Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Warmińsko-Mazurskiego –  
Małgorzata Domurad oraz Magdalena Dut-
ka, prezes Zarządu firmy Abrys. W tym roku  
za największe zaangażowanie w proekolo-
giczne inwestycje, promowanie selektywnej 
zbiórki i edukację ekologiczną w regionie 
nagrodzone zostały dwa podmioty. Pierwszy 
to Urząd Miejski w Gołdapi, w imieniu któ-
rego nagrodę odebrała reprezentująca gminę 
Alina Oleszczuk. – Gmina w 2018 r. osiągnęła 
wysoki poziom recyklingu odpadów papieru, 
metali, szkła i tworzyw sztucznych, który 
wyniósł 46,2%. Zrealizowała też szeroko 
zakrojony proekologiczny program gmin-
ny w zakresie prawidłowego selektywnego 

zbierania odpadów, skierowany do mieszkań-
ców w każdym wieku i obejmujący konkursy, 
prelekcje oraz warsztaty w szkołach, spotkania 
z mieszkańcami podczas lokalnych wydarzeń, 
ulotki i broszury informacyjne, a także akcje 
informacyjne w mediach – wyjaśnił marsza-
łek. Drugie odznaczenie powędrowało do 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komu-
nalnych Spytkowo. Wyróżnienie to złożono 
na ręce Pawła Lachowicza, prezesa Zarządu 
przedsiębiorstwa. Zakład od 2013 r. zajmuje 
się kompleksową gospodarką odpadami na 
obszarze północnej części Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich. – Od początku funkcjo-
nowania Zakład przywiązuje dużą wagę do 
podnoszenia świadomości ekologicznej miesz-
kańców, oferując wycieczki edukacyjne dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, prezentując 
sposób funkcjonowania instalacji, możliwości 

technologiczne Zakładu, a tym samym edu-
kując w tematyce właściwego postępowania 
z odpadami – zaznaczył. 

Mikołaj Maternik

Podmioty prowadzące działalność w zakre-
sie szeroko rozumianej gospodarki odpa-
dami są wręcz zmuszone do wykazywania 
się znaczną aktywnością, aby sprostać sta-
wianym im wymaganiom. Tylko selektywna 
segregacja odpadów „u źródła” daje szanse na gospodarcze 
ich wykorzystanie, a tym samym ograniczenie ilości depo-
nowanych odpadów. W ramach Konkursu „Aktywni w Wiel-
kopolsce” nagradzane są właśnie podmioty z Wielkopolski, 
które z sukcesami prowadzą taką działalność.

Jacek Bogusławski
członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Wyróżnienie najlepszych wyników w se-
lektywnej zbiórce odpadów i uhonorowa-
nie podmiotów, które prowadzą najak-
tywniejszą i najefektywniejszą edukację 
w tym zakresie jest niezwykle ważne oraz 
potrzebne, aby wysiłek włożony w te działania przerodził 
się w dobre praktyki w dziedzinie gospodarowania odpada-
mi, kontynuowane w latach kolejnych, a także był przykła-
dem do naśladowania dla innych.

Gustaw Marek Brzezin 
marszałek Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

Partner instytucjonalny Konkursu Puchar Recyklingu

Kapituła konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” odbyła się 30 września 2019 r. w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

NAGRODY PRZYZNANE PRZEZ  

URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi”
gmina miejska Koło

Urząd Miasta i Gminy Kórnik
miasto Gniezno

Związek Gmin Krajny w Złotowie

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego

WOJEWÓDZTWO  
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Urząd Miejski w Gołdapi

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

Spytkowo
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W tegorocznej edycji Konkursu 
Puchar Recyklingu ZGO Jaro-
cin – Wielkopolskie Centrum 
Recyklingu otrzymało wyróż-

nienie w kategorii „Bioodpady”. Na szczególne 
uznanie zasługuje także inny laur.

Gospodarka obiegu zamkniętego to jeden 
z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Eu-
ropejskiej. To także jeden z priorytetów Zakładu 
w Jarocinie – zdobywcy nagrody głównej w ka-
tegorii „GOZpodarni w Wielkopolsce”.

ZGO zostało także docenione przez Polską 
Izbę Ekologii – otrzymało dwa wyróżnienia: 
w kategorii Ekoprodukt „Zielone Technologie” 
za Terrawit – środek wspomagający uprawę 
roślin oraz w kategorii Edukacja Ekologiczna 
„Ochrona przyrody”  za projekt „Dobra Edukacja =  
Skuteczna Segregacja!”.

Więcej odpadów i niezbędny rozwój
Z roku na rok Polacy produkują coraz więcej 
odpadów. Jest to widoczne także w instalacji 
należącej do ZGO Jarocin. – Cieszy nas wzrasta-
jący strumień odpadów selektywnie zebranych –  
mówi prezes Zakładu, Witosław Gibasiewicz, 
i wylicza, że w 2015 r. przyjęto 11,3 tys. ton od-
padów zebranych selektywnie. Rok później było 
to już 38,6 tys. ton. Co prawda, spółka dopiero 

podsumowuje bieżący rok, ale (bardzo prawdo-
podobne do spełnienia) wydają się ilości rzędu 
45 tys. ton odpadów selektywnie zebranych. 

Tendencji polegającej na konieczności 
zwiększania poziomów recyklingu w zasa-
dzie nie da się zatrzymać. Stąd inwestycja ZGO 
Jarocin w sortownię odpadów. Właśnie zakoń-
czyła się jej modernizacja. W celu osiągnięcia 
lepszej czystości strumienia zostały wymienione 
i zwiększone liczby separatorów optopneuma-
tycznych. Kontrakt wart (brutto) ponad 9,3 mln zł  
zakłada, że sortownia osiągnie parametry, 
które nie osiągane były przez wcześniejszego 
wykonawcę, a które stanowiły zamierzenia 
w początkowej fazie powstawania instalacji. 

Czysta energia z biogazu
Obecnie trwają prace nad budową drugiego zbior-
nika do magazynowania biogazu. Głównym zada-
niem istniejącego, pierwszego zbiornika jest wy-
równywanie ciśnień na instalacji i magazynowanie 
biogazu. Dzięki dwóm zbiornikom ZGO Jarocin –  
Wielkopolskie Centrum Recyklingu będzie mogło 
zbierać biogaz w nocy, gdy zapotrzebowanie na 
energię elektryczną jest minimalne, a następnie, 
spalając ten biogaz w agregacie kogeneracyj-
nym, produkować energię elektryczną w go-
dzinach największego zapotrzebowania, czyli 

w godzinach pracy Zakładu. – Takie rozwiązanie 
pozwoli w jeszcze większym niż dotąd stopniu 
redukować koszty zakupu energii elektrycznej 
i cieplnej – argumentuje prezes. Nowy zbiornik 
magazynowy biogazu jest kolejnym elementem 
zmierzającym do osiągnięcia przez spółkę samo-
wystarczalności energetycznej.

Oprócz energii, z odpadów zielonych trafiają-
cych do ZGO Jarocin produkowany jest też środek 
wspomagający uprawę roślin. Terrawit cieszy się 
ogromnym powodzeniem klientów, a zapotrzebo-
wanie na ten produkt cały czas wzrasta. W 2020 r.  
planowana jest produkcja Terrawit II, który ma 
powstawać z odpadów kuchennych.

Odnawialne źródła energii
Jarocińskie ZGO po raz kolejny zrealizowało 
inwestycje mające na celu poprawienie efek-
tywności energetycznej spółki oraz zmniej-
szenie emisji dwutlenku węgla do atmo- 
sfery. W połowie maja została rozbudowana 
instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu 
starej siedziby ZGO. Inwestycja polegała na 
połączeniu istniejących już paneli fotowolta-
icznych z nową instalacją. Po wykonaniu prac 
w tym etapie system składał się ze 108 paneli 
i osiągnął moc blisko 30 kWp. Z początkiem 
lipca instalacja wzbogaciła się o kolejne 36 pa- 
neli, co zwiększyło jej moc do ponad 40 kWp.

Obecnie na garażach nowego Zakładu re-
alizowana jest inwestycja składająca się z 296 
paneli fotowoltaicznych o mocy 305 Wp każdy. 
Łączna moc instalacji wynosi 90,28 kWp, a jej 
powierzchnia to ok. 535 m2. Koszt inwesty-
cji to 298 tys. zł netto i jest ona realizowana  
ze środków własnych oraz przy wsparciu Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. ZGO Jarocin 
w przyszłości planuje instalację paneli fotowol-
taicznych na wiatach magazynowych i budynku 
administracyjnym oraz budowę farmy fotowol-
taicznej (na zrekultywowanej kwaterze nr 1)  
o mocy ok. 700 kWp.

Bez rozwoju nie ma mowy 
o ekologii
ZGO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu 
po raz kolejny otrzymało nagrody i wyróżnienia 
w Konkursie Puchar Recyklingu. Zarządzający nim 
nie mają zamiaru spoczywać na laurach, a Zakład 
inwestuje w kolejne ekologiczne rozwiązania.
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I właśnie nagrodzeniu podmiotów podej-
mujących inicjatywy w ramach GOZ-u, 
zwłaszcza w kontekście zagospodaro-
wania odpadów na terenie woj. wiel-

kopolskiego, służył konkurs „GOZpodarna 
Wielkopolska”, odbywający się w ramach 
Konkursu Puchar Recyklingu. 

W tym roku nagrodzono sześciu zgłoszo-
nych w ramach Konkursu Puchar Recyklingu 
uczestników, doskonale wdrażających w życie 
ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Konkurs 
jest dofinansowany ze środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, zatem wręczenia nagród 
podczas Gali Kongresu ENVICON Environment 
dokonała prezes WFOŚiGW w Poznaniu – Jolanta 
Ratajczak. Laureaci, oprócz dyplomów i statuetek, 
otrzymali pakiet materiałów edukacyjnych, 
opracowanych przez Dział Edukacji Ekologicznej 
firmy Abrys.  W skład pakietu edukacyjnego we-
szły: „Słownik poprawnej segregacji”, książecz-
ka „Leśne porządki”, a także gry: „Bez strachu  
po dachu”, „Komplecik” oraz „Segregator”. Warto 
także nadmienić, że statuetki zostały zaprojek-
towane i wykonane przez poznańskiego artystę 
plastyka – Filipa Brzyskiego. 

Mikołaj Maternik

Laureaci konkursu „GOZpodarna Wielkopolska”. Od lewej: Andrzej Jędruszek (zastępca burmistrza miasta i gminy Pleszew),  
Piotr Szewczyk (zastępca dyrektora Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Orli Staw”), Magdalena Dutka (prezes Zarządu 
firmy Abrys), Adam Pawlicki (burmistrz Jarocina), Ziemowit Borowczak (członek Zarządu Związku Międzygminnego GOAP), Jolanta 
Ratajczak (prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu), Paweł Adamów (zastępca 
prezydenta miasta Konin) oraz Dariusz Wachowiak (zastępca burmistrza miasta i gminy Szamotuły)

LAUREACI KONKURSU  
PUCHAR RECYKLINGU

GOZPODARNA WIELKOPOLSKA

NAGRODA GŁÓWNA

ZGO w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina“ 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami  

Aglomeracji Poznańskiej” 
miasto Konin 

miasto i gmina Szamotuły 
miasto i gmina Pleszew 

Konkurs „GOZpodarna Wielkopolska” został dofinansowany ze środków  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

GOZpodarz
z Wielkopolski!

Ab
rys

GOZpodarni w Wielkopolsce
Gospodarka obiegu zamkniętego to jeden 
z priorytetów polityki gospodarczej Komisji 
Europejskiej, w której produkty, materiały i surowce 
powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest 
to możliwe, a wytwarzanie odpadów musi zostać  
jak najbardziej zminimalizowane.



www.plasticseurope.org

Nie pal śmieci!
Zbieraj selektywnie plastikowe odpady,  
to cenny surowiec recyklingu.
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Mieszkańcy miasta i gminy 
Kórnik, laureata tegorocznej 
edycji Konkursu w katego-
rii „Lider zbiórki tworzyw”, 

w 2018 r. zebrali prawie 40% odpadów two-
rzyw sztucznych więcej niż w roku 2017. 

– Przyczyniła się do tego szeroko zakrojona 
akcja informacyjno-edukacyjna, obejmująca za-
równo przygotowanie materiałów informacyj-
no-edukacyjnych, jak i organizację konkursów 
w szkołach i przedszkolach, a także festynu 
o tematyce ekologicznej, promującej m.in. zbiór-
kę nakrętek po napojach – podkreślił Grzegorz 
Rękawek z Fundacji PlasticsEurope Polska. 

Drugi laur w tej kategorii otrzymał Zakład 
Zagospodarowania Odpadów Marszów, gdzie 
odnotowano wzrost zbiórki odpadów tworzyw 
sztucznych per capita o prawie 16% (ok. 16 kg 
w 2018 r.), a także zwiększenie o 6% ilości 
odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucz-
nych per capita przekazanych do recyklingu. 

– Na docenienie zasłużyły także atrakcyjne 
w formie i przekazie działania edukacyjne, 
realizowane przez to przedsiębiorstwo – do-
dał G. Rękawek. 

Komisja konkursowa, która zebra-
ła się w Karpaczu 4 września 2019 r., posta-
nowiła przyznać również trzy wyróżnienia. 
Otrzymali je Związek Międzygminny „Cen-
trum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”  
(m.in. za prawie czterokrotny wzrost zbiórki od-
padów tworzyw sztucznych per capita w porów-
naniu z 2017 r. oraz bardzo różnorodne inicjatywy 
edukacyjne), Miejska Gospodarka Odpadami 
w Oleśnicy (m.in. za utrzymanie poziomu selek-
tywnej zbiórki selektywnej odpadów tworzyw 
sztucznych per capita oraz przekazanie do recy-
klingu 22 kg odpadów tworzyw sztucznych na 
osobę w 2018 r.), a także Gospodarka Komunalna 
w Błażowej (m.in. za wzrost selektywnej zbiórki 
odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych  
per capita o 30% do prawie 22 kg w 2018 r., 
realizację akcji edukacyjnych oraz współpracę 
z wiodącymi recyklerami odpadów tworzyw 
sztucznych). 

Małgorzata Masłowska-Bandosz

Liderzy zbiórki tworzyw
Blisko 20 kg w ciągu roku – tyle średnio odpadów 
tworzyw sztucznych zbiera mieszkaniec, obsługiwany 
przez laureata Konkursu Puchar Recyklingu 
w kategorii „Lider zbiórki tworzyw”.  
Na taki poziom zbiórki wpływ mają także działania 
edukacyjne, promujące segregowanie i właściwe 
zagospodarowanie tego surowca. 

Tak historię 
tworzy

lider zbiórki 
tworzyw!

Tak historię 
tworzy

lider zbiórki
tworzyw!

Nagrodzeni i wręczający nagrody najlepszym w zbiórce tworzyw. Grzegorz Rękawek (Consumer Protection & 
Environmental Affairs Manager, PlasticsEurope Polska), Wojciech Dronia (dyrektor ds. inwestycji i rozwoju, Zakład 
Zagospodarowania Odpadów w Marszowie), Magdalena Dutka (prezes Zarządu firmy Abrys) oraz Sebastian Wlazły 
(wiceburmistrz miasta i gminy Kórnik)

Dyplomy uznania za zbiórkę i zagospodarowanie tworzyw sztucznych odebrali: Jadwiga Szermach (prezes Zarządu 
Gospodarki Komunalnej w Błażowej), Sławomir Wers (dyrektor ds. finansowych, Miejska Gospodarka Komunalna 
w Oleśnicy), Dorota Lew-Pilarska (przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania 
Odpadów – SELEKT”)

Reprezentacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie – zdobywcy głównej nagrody w kategorii  
„Lider zbiórki tworzyw”
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Stora Enso jest wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie
produkcji papieru i opakowań z surowców odnawialnych.
Makulatura to nasz kluczowy surowiec.
Posiadamy 21 Zakładów Odzysku w Polsce.

Stora Enso 
Packaging Solutions 
Sieć Zakładów Odzysku
Surowców Wtórnych 
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Od 2007 r. Zakład Oczyszczania 
i Gospodarki Odpadami „MZO” 
w Ostrowie Wielkopolskim pro-
wadzi edukację ekologiczną wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej celem jest 
kształtowanie umiejętności segregowania 
odpadów wśród mieszkańców, propagowanie 
ekologicznego trybu życia i unikanie genero-
wania dodatkowych odpadów.

Dużym zainteresowaniem cieszą się spo-
tkania edukacyjne organizowane przez ZOiGO 
„MZO” w placówkach oświatowych na terenie 
miasta oraz gminy. Multimedialna prezentacja 
i pogadanki pozwalają uczestnikom zapoznać 
się z działalnością Zakładu i zagadnieniami 

ZOiGO „MZO” z Ostrowa  
Wielkopolskiego edukuje

prawidłowej gospodarki odpadami. Od początku 
działań edukacyjnych ZOiGO „MZO” przepro-
wadziło kilkaset takich spotkań. To właśnie 
najmłodsi przekazują treści ekologicznych 
w swoich rodzinach. Tym sposobem „MZO”  
edukuje znacznie szersze grono osób.

Konkursy ekologiczne
W ramach działań edukacyjnych przedsię-
biorstwo organizuje coroczne konkursy eko-
logiczne pod patronatem prezydenta miasta, 
w których bierze udział ok. 400 uczestników 
ze wszystkich ostrowskich przedszkoli i szkół 
podstawowych. Każda kolejna edycja (w 2018 r.  
była już dwunasta) to nowe zadania dla uczest-
ników i wiele ciekawych zajęć.

Efektem wyróżnionych prac są firmowe 
kalendarze, które, dzięki autografom znanych 
osób związanych ze światem kultury i sportu, 
otrzymują drugie życie i tworzą interesującą 
EKOgalerię „MZO” . Spółka organizuje też 

konkursy w sąsiadujących gminach oraz kon-
kurs EKOSZACH, łączący wiedzę o gospodarce 
odpadami z rozgrywkami szachowymi.

„Nie” dla smogu
Działania edukacyjne Zakładu to również współ-
organizowanie festynów miejskich, gminnych 
oraz rodzinnych. Podczas imprez promowane 
są wszelkie działania proekologiczne, a także 
prowadzone są zbiórki odpadów problemowych, 
np. „Graty za kwiaty” czy majOSTaszkowy kon-
kurs zbiórki płyt CD, baterii i kartoników po 
napojach. Spółka z zaangażowaniem włączyła 
się też w akcję „Ostrów smogowi mówi nie”, 
który poprzez edukację walczy z procederem 
spalania odpadów w przydomowych piecach.

Wszelkie działania edukacyjne ZOiGO 
„MZO” upowszechniają wiedzę o odpadach 
i o prawidłowej ich segregacji, a także kształ-
tują postawy szacunku wobec środowiska 
i odpowiedzialności za jego stan.
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KATEGORIA  
ZŁOTA BELA MAKULATURY

NAGRODA GŁÓWNA
Związek Międzygminny  

„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”

Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy
KOMART 

WYRÓŻNIENIE
gmina Nowy Tomyśl

Kozienicka Gospodarka Komunalna

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi  

w Koninie

W łaśnie na te dwa parametry 
zwracano uwagę podczas 
spotkania komisji konkur-
sowej w ramach kategorii 

„Złota bela makulatury”, które odbyło się 
12 września br. w siedzibie Stowarzyszenia 
Papierników Polskich w Łodzi. Zadecydo-
wano wówczas o przyznaniu trzech nagród 
głównych oraz trzech wyróżnień, które zo-
stały wręczone podczas Międzynarodowego 
Kongresu ENVICON Environment. Co miało 
wpływ na taki wybór laureatów? – Wszystkie 
nagrodzone podmioty wyróżniły się dużym 

Marcin Zandecki (Paper for Recycling Director Stora Enso Poland), Magdalena Dutka 
(prezes Zarządu firmy Abrys) oraz Dorota Lew-Pilarska (przewodnicząca Zarządu 
Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”)

Odbierający statuetkę w kategorii „Złota bela makulatury” Sławomir Wers (dyrektor 
ds. finansowych w Miejskiej Gospodarce Komunalnej w Oleśnicy)

Marcin Zandecki (Stora Enso), Katarzyna Godlewska oraz Michał Jastrzębski (oboje  
ze Stowarzyszenia Papierników Polskich) podczas posiedzenia komisji konkursowej
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Partnerzy Konkursu Puchar Recyklingu

Złota bela makulatury
Recykling papieru pozwala ograniczyć zużycie 
zasobów naturalnych, wody oraz energii, redukując 
przy tym ilość wytwarzanych odpadów. Ważne są 
jednak nie tylko masa zebranej przez mieszkańców 
makulatury, ale również jej jakość, warunkująca 
uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu. 

zwiększeniem masy zbieranego odpadu me-
todą selektywną (w tym również w przelicze-
niu na jednego mieszkańca) w porównaniu 
z rokiem poprzednim, wysokim poziomem 
ilości odpadów przekazanych do recyklingu, 
a także byciem wiarygodnym i rzetelnym 
odbiorcą – podkreślił Marcin Zandecki, Paper 
for Recycling Director Stora Enso Poland. 
Nagrody wręczono podczas Finału Konkur-
su Puchar Recyklingu – 10 października br. 
w Poznaniu.

Małgorzata Masłowska-Bandosz 
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Dobrowolne Porozumienie REKARTON organizuje odbiór i zagospodarowanie
odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz
opakowań po środkach niebezpiecznych. Szczegółowe warunki współpracy do
ustalenia. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Krajowej Izby Gospodarczej
Przemysłu Spożywczego i Opakowań.

O ferta wspó łpra cy dla  zbierających odpady

w w w . rek ar ton.pl

MASZ OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE LUB
OPAKOWANIA PO ŚRODKACH

NIEBEZPIECZNYCH?

TADEUSZ  POKRYWKA

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO I OPAKOWAŃ

ALEJA WILANOWSKA 97E
02-765 WARSZAWA
TEL.: 22 / 853 74 06

e-mail: tpokrywka@kig-ps.pl

 www.facebook.com/porozumienierekarton

Na terenie miasta Koło już od kilku 
lat funkcjonuje system selektyw-
nego zbierania odpadów komu-
nalnych, oparty na podziale na 

pięć frakcji. Wprowadzone zmiany przynoszą 
efekty, co zostało dostrzeżone w ramach 
Konkursu Puchar Recyklingu.

Zmiany w prawie dotyczące wprowa-
dzenia jednolitego systemu gospodarki 
odpadami w 2017 r. nie zaskoczyły miesz-
kańców Koła, gdyż już od 2013 r. odpady 
zbierane są tam z podziałem na papier 
i tekturę, tworzywa sztuczne, metal i opa-
kowania wielomateriałowe, szkło oraz 
bioodpady. Oddzielnie przez mieszkańców 
zbierany jest także popiół.

Średnio w ciągu roku odbieranych jest 
około 1600 ton odpadów zebranych se-
lektywnie, co w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca daje ponad 90 kg. 

Najwięcej wagowo, bo ponad 1000 ton 
rocznie, zbieranych jest bioodpadów. Wpływ 
na to ma również częstotliwość odbioru tych 
odpadów. Frakcja ta w sezonie letnim (od 
kwietnia do października) odbierana jest 

W Kole o… odpadach

od mieszkańców domków jednorodzin-
nych dwa razy w miesiącu, a w przypadku 
zabudowy wielorodzinnej raz w tygodniu. 

Osiągnięcie wyników miasta Koła w za-
kresie selektywnej zbiórki nie byłoby moż-
liwe, gdyby nie prowadzona regularnie 

kampania edukacyjno-informacyjna. Jest 
ona skierowana zarówno do najmłodszych, 
jak i do najstarszych mieszkańców miasta. 

W ramach działań edukacyjnych od-
bywają się konkursy dla szkół i spotkania 
z mieszkańcami, a we wrześniu w ramach 
corocznej akcji „Sprzątanie Świata” orga-
nizowany jest piknik ekologiczny. 

Podczas tego wydarzenia odbywają się 
liczne warsztaty, na których pokazywane 
są możliwości twórczego wykorzystania 
odpadów, konkursy i zabawy dotyczące wła-
ściwej segregacji odpadów, a także zbierane 
są surowce wtórne, za które można otrzy-
mać m.in. bilety do kina czy na pływalnię. 

Każdego roku dla uczniów szkół pod-
stawowych organizowana jest także gra 
terenowa.

 Mimo że mieszkańcy mają wiedzę na 
temat zasad segregacji odpadów, to wciąż 
jest ona jeszcze niewystarczająca. 

Dlatego miasto, ciesząc się z bycia lau-
reatem Konkursu Puchar Recyklingu, nie 
zamierza spocząć na laurach i już planuje ko-
lejne działania edukacyjne w tym zakresie.
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Zużyte kartoniki po mleku i sokach 
stanowią źródło cennych surowców. 
Z odzyskanej celulozy tworzone są 
bowiem papier i tektura, a z pozo-

stałości powstają np. meble ogrodowe czy 
też artykuły biurowe. – Każdego roku ob-
serwuje się wzrost zaangażowania uczest-
ników Konkursu w zbiórkę kartoników, co 
świadczy o zwiększaniu się świadomości 
mieszkańców w zakresie postępowania z tymi 
odpadami. Niemniej jednak wciąż bardzo 
dużo pozostaje do zrobienia. Często bowiem 
mieszkańcy wrzucają kartoniki albo do od-
padów zmieszanych, albo do pojemnika na 
papier – wyjaśnił Tadeusz Pokrywka, prezes 
Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spo-
żywczego i Opakowań, będącej realizatorem  
Dobrowolnego Porozumienia Rekarton, 

sponsora Konkursu Puchar Recyklingu. Te-
gorocznymi rekordzistami w zbiórce opako-
wań wielomateriałowych zostali Regionalny 

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 
„RYPIN” (za zbiórkę 37,94 ton wielomateria-
łowych odpadów opakowaniowych), miasto 
Radzyń Podlaski (68,9 ton) oraz Zakład Gospo-
darki Odpadami w Bielsku Białej (325,7 ton 
kartoników). Wyróżnienia za bardzo dobre 
wyniki zdobyli natomiast Regionalny Zakład 
Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” 
oraz spółka BESKID ŻYWIEC. 

Małgorzata Masłowska-Bandosz

KATEGORIA  
REKORDOWY KARTON

NAGRODA GŁÓWNA
Gospodarka Komunalna w Błażowej

miasto Radzyń Podlaski 

Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej

WYRÓŻNIENIE
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych  

„RYPIN” 
BESKID ŻYWIEC 

Rekordowy karton
Już od 15 lat uczestnicy Konkursu Puchar 
Recyklingu są nagradzani za selektywną 
zbiórkę zużytych kartoników po mleku 
i sokach. W tym roku nie było inaczej 
i na podium stanęło trzech rekordzistów 
w zbiórce tej frakcji odpadów.

Partner Konkursu Puchar Recyklingu

Zdobywca nagrody głównej w kategorii „Rekordowy karton”. Nagrodę odbiera Piotr 
Maciołek (Gospodarka Komunalna w Błażowej)

Zdobywca nagrody głównej – reprezentujący Zakład Gospodarki Odpadami 
w Bielsku-Białej Wiesław Pasierbek wraz z Tadeuszem Pokrywką

Edward Skiba (Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN”) 
odbierający wyróżnienie z rąk Tadeusza Pokrywki  Laureat – Piotr Tarnowski (miasto Radzyń Podlaski) i Tadeusz Pokrywka 
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By tego uniknąć, a przede wszystkim 
móc wykorzystać zawarte w ba-
teriach metale, niezbędne jest se-
lektywne zbieranie ogniw. Zbiórka 

baterii i ich odzysk są nagradzane w Konkursie 
Puchar Recyklingu w kategorii „Zielona ba-
teria”. Partnerem tej kategorii jest ERP Pol-
ska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja 
Odzysku Opakowań. Laureatów wyłoniono 
w siedzibie ERP w Warszawie 16 września br.,  
a nagrodzono podczas Finału Konkursu, któ-
ry odbył się 10 października 2019 r. podczas 
Międzynarodowego Kongresu Ochrony Śro-
dowiska ENVICON Environment. 

Zielona bateria
Baterie zawierają metale ciężkie, takie 
jak nikiel, kadm czy też rtęć. Jeśli te 
pierwiastki przedostaną się do gleby lub 
wód gruntowych, spowodują olbrzymie 
skażenie środowiska.     

4 
x A

br
ys

KATEGORIA ZIELONA BATERIA

NAGRODA GŁÓWNA
miasto i gmina Wysoka

Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

Spytkowo

WYRÓŻNIENIE
gmina Jarocin

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO”

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Partner Konkursu Puchar Recyklingu

Nagrodzone podmioty wyróżniły się za-
równo ilością zebranych selektywnie baterii 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jak i no-
watorskimi projektami edukacji ekologicznej 
w zakresie postępowania z zużytymi ogniwami. 

Małgorzata Masłowska-Bandosz Na bat
erie

zużyt
e mamy siły

niesp
ożyte

!
Na bat

erie

zużyt
e mamy siły

niesp
ożyte

!

Małgorzata Masłowska-Bandosz (dyrektor ds. edukacji ekologicznej, Abrys), 
Mikołaj Józefowicz (dyrektor generalny ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE 
i Organizacja Odzysku Opakowań) oraz Paweł Palus (dyrektor operacyjny ERP) 
podczas posiedzenia komisji konkursowej

Zdobywcy nagród głównych w kategorii „Zielona bateria”. Grażyna Wrzaszczak (miasto 
i gmina Wysoka), Mikołaj Józefowicz (ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja 
Odzysku Opakowań), Magdalena Dutka (Abrys), Paweł Lachowicz (Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych Spytkowo) oraz Sławomir Wers (Miejska Gospodarka Komunalna 
w Oleśnicy) 

Silna reprezentacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytko-
wo wraz z Małgorzatą Masłowską-Bandosz (Abrys) 

Wyróżnieni w Konkursie. Romuald Nożyński (Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami 
„MZO”), Mikołaj Józefowicz, Piotr Szewczyk (Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, 
Czysta Gmina”), a obok nich Magdalena Dutka, prezes Zarządu firmy Abrys 
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Problem ilości oraz zagospodarowania 
odpadów stał się faktem. Jest ich zbyt 
dużo, by istniejące instalacje mogły 
sprawnie przetwarzać i utylizować 

to, co jest wytwarzane zarówno w gospodar-
stwach domowych, jak i w procesach pro-
dukcji. Rosnące koszty zagospodarowania, 
koszty pracy, koszty zbiórki oraz transportu 
w powiązaniu z ustawowym obowiązkiem 
samofinansowania procesu generują wyższe 
opłaty dla mieszkańców. A stąd do niezado-
wolenia niewiele brakuje. Tutaj kierunkiem 
działań wydaje się być mentalność.

Działania GK w Błażowej mają na celu 
uświadomienie mieszkańcom, że wszystko, 
co robią na rzecz zmniejszenia ilości odpadów 
i prawidłowej ich segregacji, ma sens. Akcje te 
polegają na wspieraniu systemów selektyw-
nej zbiórki, prowadzeniu działań mających 
na celu wzrost świadomości mieszkańców 
oraz działaniach edukacyjnych skierowanych 
głównie do młodzieży i dzieci. Prowadzone 
szkolenia, pogadanki i prezentacje mają na 
celu uświadomienie zagrożeń związanych 
z zaśmieceniem otaczającego świata. Konkursy 
i zabawy edukacyjne kształtują prawidłowe 
nawyki i zachowania przy segregacji odpadów 
na poziomie domu, szkoły czy gminy. Mają 
one na celu pokazanie, iż odpowiedzialna 
gospodarka odpadami rozpoczyna się w na-
szych głowach, oraz uświadomienie, że ża-
den odpad nie jest śmieciem, tylko cennym 
surowcem. Dzieci i młodzież, angażując się 

w proponowane przedsięwzięcia, stają się 
ambasadorami idei ochrony środowiska oraz 
kreowania prawidłowych zachowań. To one 
wskazują dorosłym nieprawidłowości i błę-
dy popełniane w procesie gospodarowania 
odpadami.

W bieżącym roku podjęte zostały nastę-
pujące działania:

 � przeprowadzenie w szkołach na tere-
nie gminy ekolekcji w zakresie segregacji 
odpadów,

 � przekazanie do szkół i przedszkola zgnia-
tarek plastiku dla personelu oraz dla dzieci 
i młodzieży,

 � prowadzenie kampanii wizerunkowej  
na terenie miasta i gminy – banery o treści 
„Moja gmina segreguje”, „Moje miasto segre-
guje”, „Moja szkoła segreguje” itp.,

 � przygotowanie i dystrybucja ulotek in-
struktażowych dotyczących prowadzenia 
prawidłowej segregacji odpadów w gospo-
darstwach domowych,

 � przygotowanie i publikacja w lokalnym 
czasopiśmie „Kurier Błażowski” artykułów 
edukacyjnych dotyczących gospodarki od-
padami i zasad segregacji („Po co nam PSZOK 
i jak z niego korzystać” – KB nr 168, „Po co nam 
segregacja i jak ją prawidłowo prowadzić” KB 
nr 169, „Wielka zbiórka makulatury” KB nr 170),

 � zorganizowanie i przeprowadzenie w pla-
cówkach oświatowych na terenie gminy kon-
kursu „Wielka zbiórka makulatury”,

 � zorganizowanie zbiórki zużytych baterii 
w szkołach podstawowych, w wyniku której 
zebrano ok. 200 kg baterii,

 � wypowiedzenie umów na odbiór odpadów 
od podmiotów gospodarczych, które dotych-
czas nie prowadziły segregacji, i podpisanie 
nowych, obligujących do prawidłowego go-
spodarowania odpadami.

Starania Gospodarki Komunalnej w Bła-
żowej mają różnorakie formy, a ich celem 
nadrzędnym jest prowadzenie edukacji wska-
zującej, jak należy postępować z odpadami, by 
nie kończyły swej egzystencji jako „śmieć”, 
i jak dzięki prawidłowej segregacji „darować” 
im drugie życie.

Dobre przykłady  
na zagospodarowanie odpadów
Brak świadomości konsekwencji niedostosowania się do schematu sortowania odpadów 
i rozdzielania ich do odpowiednich pojemników lub worków w skali gospodarstwa 
domowego nie tworzy może problemu, ale już w skali gminy generuje ogromne koszty.  
Stąd też podjęte przez Gospodarkę Komunalną w Błażowej odpowiednie działania.

Gospodarka Komunalna w Błażowej prowadzi edukację ekologiczną m.in. w szkołach

Przez cały rok prowadzone są akcje edukacyjne,  
także z wykorzystaniem zgniatarek do plastiku
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KATEGORIA BIOODPADY

NAGRODA GŁÓWNA
Kozienicka Gospodarka Komunalna

Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej

WYRÓŻNIENIE
ZGO w Jarocinie –  

Wielkopolskie Centrum Recyklingu 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Słupsku

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami  
w Koninie

20

Selektywne zbieranie bioodpadów sta-
nowi zatem olbrzymie wyzwanie za-
równo dla samorządów, które muszą 
zachęcić mieszkańców do właściwego 

postępowania z nimi, jak i przedsiębiorstw, 
zajmujących się ich zbieraniem i zagospodaro-
waniem. Właśnie przedstawicieli tej ostatniej 
grupy doceniono w Konkursie Puchar Recy-
klingu i nagrodzono statuetkami oraz wy-
różnieniami w kategorii „Bioodpady”. Wśród 
laureatów znalazła się Kozienicka Gospodarka 
Komunalna, która wyróżniła się dużą masą 
zebranych odpadów zielonych (ponad 34 kg na 
mieszkańca), a także wzrostem o blisko 6 kg  
masy tych odpadów na osobę w porówna-
niu z rokiem poprzednim. Z kolei Zakład 

Bioodpady
Odpady zielone oraz kuchenne wciąż stanowią 
największą część strumienia odpadów zmieszanych. 
Ich obecność powoduje zanieczyszczenie materiałem 
biologicznym innych frakcji (np. papieru czy plastiku), 
a także wzrost kosztów, związanych z koniecznością 
ich składowania. 

Partner Konkursu Puchar Recyklingu

Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej do-
ceniono za bardzo dobre wyniki w zbiórce 
odpadów zarówno zielonych, jak i kuchen-
nych. W przypadku bioodpadów odnotowano 
blisko 20-procentowy wzrost zebranej masy 

w porównaniu z rokiem poprzednim. – Zdo-
bywcy nagród głównych w kategorii ocenia-
jącej zbiórkę i zagospodarowanie bioodpadów 
wyróżnili się na tle pozostałych uczestników 
nie tylko masą zebranych odpadów zielonych 
oraz organicznych, ale także częstotliwością 
ich odbioru oraz inicjatywami edukacyjnymi. 
To bardzo ważne, gdyż coraz większe w skali 
kraju zaangażowanie w takie działania spra-
wi, że zebrany materiał zostanie zwrócony 
naturze, a dodatkowo redukcji ulegnie masa 
odpadów deponowanych na składowiskach – 
podkreślił Henryk Kulikowski, prezes firmy 
Sipeko, partnera Konkursu w kategorii „Bio-
odpady”. W jej ramach przyznano również 
trzy wyróżnienia. Zasłużyli na nie: ZGO w Ja-
rocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
w Słupsku oraz Miejski Zakład Gospodarki 
Odpadami w Koninie. 

Małgorzata Masłowska-Bandosz
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Zdobywcy nagród głównych w kategorii „Bioodpady” wraz z organizatorem oraz partnerem 
Konkursu. Od lewej: Henryk Kulikowski (Sipeko), Magdalena Dutka (Abrys), Robert Wojcie-
szek (prezes Zarządu, Kozienicka Gospodarka Komunalna) oraz Wiesław Pasierbek (prezes 
Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej)

Wyróżnieni w kategorii „Bioodpady”. Nagrody odbierali: Szymon Kocioruba (Miejski Zakład 
Gospodarki Odpadami w Koninie) oraz Kordian Brudziński (Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Słupsku) 

Z rąk Henryka Kulikowskiego (Sipeko) statuetkę odbierał Wiesław Pasierbek 
(prezes Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej)



W ciągu minionych 13 lat zebraliśmy w imieniu naszych Klientów ponad 800 tysięcy ton elektrośmieci

Nasz system zbierania jest największym i najbardziej efektywnym systemem w Polsce, co zapewnia wykonanie obowiązku zbierania ZSEE 
na poziomie  wyznaczonym Ustawą

Współpracujemy tylko z wiarygodnymi zakładami przetwarzania z całej Polski, co gwarantuje naszym Klientom bezpieczeństwo prawne i biznesowe

W zasięgu naszego programu „Moje miasto bez elektrośmieci” jest już 3 500 placówek oświatowych i ponad 10 milionów Polaków

Jesteśmy jedyną polską organizacją odzysku działającą na zasadach not for profit

O jakości naszych usług świadczą nie tylko międzynarodowe certyfikaty i nagrody, ale przede wszystkim zaufanie i pozytywne opinie 
naszych Klientów
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Partnerzy Konkursu Puchar Recyklingu

LAUREACI KONKURSU  
PUCHAR RECYKLINGU 

KATEGORIA SZKLANA STATUETKA
NAGRODA GŁÓWNA

gmina miasto Gdańsk
Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
 w Koninie

WYRÓŻNIENIE
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

w Koszalinie
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 

„RYPIN”

KATEGORIA ZIELONY KONTAKT
NAGRODA GŁÓWNA

Związek Międzygminny „Obra”
Urząd Miasta w Gołdapi

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu

KATEGORIA ODPADY NIEBEZPIECZNE
NAGRODA GŁÓWNA

gmina Jarocin
Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO”

WYRÓŻNIENIE
Związek Międzygminny „Obra”

Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej
NAGRODA SPECJALNA OD KIGPSiO

Celowy Związek Cmin CZG-12

NAGRODA RZECZOWA
WORKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW STARPACK

Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy
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Statuetki,  
dyplomy,  
wyróżnienia 
W Konkursie Puchar Recyklingu przyznawane są 
również nagrody za selektywną zbiórkę  szkła, 
odpadów niebezpiecznych, a także zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podczas 
finału Konkursu wręczono też nagrodę specjalną 
w postaci worków, służących do selektywnej zbiórki 
odpadów. Kto w tym roku stanął na podium?  

„Szklaną statuetkę” dla miasta Gdańska z rąk Magdaleny Dutki i Dawida Sułka 
(dyrektora regionalnego w firmie Krynicki Recykling) odebrał Piotr Grzelak, zastępca 
prezydenta miasta Gdańska

Partnerzy kategorii „Odpady 
niebezpieczne” – Tadeusz 
Pokrywka (prezes Krajowej 
Izby Gospodarczej Przemysłu 
Spożywczego i Opakowań, 
Krzysztof Kawczyński 
(przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Krajowa 
Izba Gospodarcza), Wiktor 
Mokrzycki (wiceprezes Zarządu 
Mo-BRUK) wraz z laureatem –  
przedstawicielem Zakładu 
Oczyszczania i Gospodarki 
Odpadami „MZO” – 
Romualdem Nożyńskim 

Sławomir Starościak, właściciel firmy 
Starpack, i zdobywca nagrody rzeczowej – 
Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy, 
reprezentowana przez Sławomira Wersa, 
dyrektora ds. finansowych 

Laureaci – Marcin Małyszczyk, członek Zarządu, 
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu) 
i Krzysztof Piasek, przewodniczący Zarządu, Związek 
Międzygminny „Obra”, wraz z przedstawicielami 
organizatora i partnera kategorii „Zielony kontakt”, 
Kamilem Obcarskim (ElektroEko Organizacja 
Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego) 
i Magdaleną Dutką (Abrys)
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Uczestnicy pod lupą
Wybieranie laureatów nie jest łatwe i przebiega wieloetapowo. W analizę i ocenę 
zgłoszeń angażuje się spora grupa ekspertów. W tym roku w ramach dwunastu 
komisji konkursowych o przekazanych przez uczestników danych dyskutowało 
łącznie ponad 30 specjalistów. 

Wyniki prac poszczególnych ko-
misji konkursowych zostały 
zaprezentowane podczas 
Kapituły Konkursu Puchar 

Recyklingu, która odbyła się 25 września 
2019 r. w siedzibie Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Przez kilka godzin omawiano 
dane od zgłoszonych do Konkursu podmio-
tów, do których należały gminy, związki mię-
dzygminne, a także RIPOK-i i przedsiębiorstwa, 
zajmujące się zbieraniem oraz zagospodaro-
waniem odpadów. Danych było sporo, o czym 
świadczyła blisko dwustustronicowa książka, 
przygotowywana na tę okoliczność. Korzy-
stając z obecności wielu ekspertów, repre-
zentujących zarówno administrację rządową, 
jak i przedsiębiorców, redakcja miesięcznika 
„Energia i Recykling” przygotowała debatę 

poświęconą rozszerzonej odpowiedzialności 
producenta (ROP). Rozmawiano m.in. o głów-
nych problemach rynku gospodarki odpadami 
w części związanej z selektywną zbiórką i re-
cyklingiem, a także o pomysłach na zagospo-
darowanie odpadów, które nie nadają się do 
recyklingu. Zastanawiano się też, czy realne 
jest osiągnięcie w 2020 r. 50-procentowych 
poziomów odzysku i przygotowania do re-
cyklingu w odniesieniu do całego strumienia 
odpadów komunalnych. Dyskusja była bardzo 
gorąca, ale tematu rozszerzonej odpowie-
dzialności producenta i wynikających z tego 
bolączek producentów nie udało się wyczerpać. 
Zagadnienie to jest nadal szeroko opisywane 
przez miesięczniki „Przegląd Komunalny”  
oraz „Energia i Recykling”.

Małgorzata Masłowska-Bandosz 

Kapituła Konkursu zgromadziła duże grono ekspertów z branży gospodarki odpadami

Podczas Kapituły członkowie poszczególnych komisji konkursowych prezentują wyniki 
swojej pracy i wskazują potencjalnych laureatów w danej kategorii

Głosowania podczas posiedzenia Kapituły są jawne. Decyzja jest podejmowana  
większością głosów

Krzysztof Kawczyński, przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska w Krajowej Izbie Gospodarczej, 
omówił wyniki prac komisji w zakresie odpadów 
niebezpiecznych

Oficjalnego otwarcia posiedzenia Kapituły dokonał Dominik Bąk, zastępca prezesa 
Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Na zdjęciu również Magdalena Dutka, prezes Zarządu firmy Abrys, oraz Jarosław 
Roliński, dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi w NFOŚiGW

5 x Abrys
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GOAP w Pucharze Recyklingu
W 2010 roku miasto Poznań oraz dziewięć podpoznańskich gmin powołały Związek 
Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  (ZM GOAP). W skład 
Związku weszły gminy: Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, 
Oborniki, Pobiedziska, Swarzędz oraz gmina Suchy Las (członek do 31 grudnia 2013 r.).

Celem ZM GOAP jest zarządzanie 
gospodarką odpadami komunalnymi 
we wszystkich gminach  Związku, 
w tym m.in. zorganizowanie sys-

temu gospodarowania odpadami, kontrola 
odbioru i zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych oraz organizacja punktów selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych.

Powierzchnia ZM GOAP to blisko 1 ,5 mln km2, 
a liczba mieszkańców to prawie 725 tys. Udział 
osób objętych systemem – ujętych w deklara-
cjach – wynosi około 95%. Od stycznia 2018 r.  
teren Związku podzielono na 15 sektorów 
odbioru odpadów komunalnych, z których 
7 znajduje się na terenie miasta Poznania, 
zaś pozostała część stanowi obszar gmin 
członkowskich ZM GOAP. W ramach opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
ZM GOAP zapewnia odbiór: odpadów surow-
cowych (metali i tworzyw sztucznych, szkła 
oraz papieru), bioodpadów (odpadów zielonych 
oraz kuchennych), odpadów w formie wystawki: 
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
niesprawnego elektrosprzętu, zużytych opon 
rowerowych i samochodowych oraz zmieszanych 
odpadów komunalnych.

Ponadto w ramach swoich zadań Związek 
wyposaża nieruchomości w pojemniki lub wor-
ki do zbiórki odpadów (poza pojemnikami na 
odpady BIO oraz pojemnikami podziemnymi), 
utrzymuje pojemniki we właściwym stanie 
technicznym, porządkowym i sanitarnym (my-
cie pojemników raz w roku) oraz odpowiednio 
okleja i oznacza pojemniki (tzw. chipowanie).

Selektywna zbiórka
Od 2013 r. na terenie ZM GOAP prowadzona 
jest selektywna zbiórka odpadów: papieru, 
szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz od-
padów zielonych. W 2015 r. wprowadzono 
dodatkową zbiórkę odpadów zielonych wraz 
z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji. 
Od 2018 r. selektywna zbiórka odpadów ule-
gających biodegradacji (odpady BIO i odpady 
zielone) prowadzona jest w pojemnikach.

W 2018 r. na terenie ZM GOAP wytworzo-
no ponad 328  tys. ton odpadów komunalnych  
(dane na podstawie sprawozdań półrocznych 
i rocznych złożonych do  Związku za 2018 rok),  
z czego 76% pochodziło z obszaru miasta Po-
znania. Średnia masa wytworzonych odpadów 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła 
408 kg na rok. Ponadto w 2018 roku odebrano 
przeszło 37 tys. ton odpadów zbieranych se-
lektywnie, tj. papieru, szkła, metali i tworzyw 
sztucznych (z terenu nieruchomości zamiesz-
kanych i niezamieszkanych). W roku 2018 
zanotowano 6-procentowy wzrost  zbiórki 
ww. odpadów w stosunku do roku 2017. 

Z roku na rok rośnie także masa odpadów 
ulegających biodegradacji. W ubiegłym roku  
zebrano 38 tys. ton. W porównaniu z rokiem 
2017 jest to wzrost na poziomie około 20%.

Dynamicznie rośnie także ilość odpadów 
wystawkowych odbieranych przez ZM GOAP 
(odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 

pochodzący z gospodarstw domowych oraz 
zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej  
masie całkowitej do 3,5 tony). W 2018 r. ze-
brano ich ponad 6 tys. ton. Oznacza to około 
77-procentowy wzrost w stosunku do 2017 r. 

Na obszarze ZM GOAP działają dwie in-
stalacje zagospodarowania odpadów. Jedną 
z nich jest ITPOK, który zajmuje się termicz-
nym przekształcaniem odpadów. W wyniku 
ww. procesu powstaje energia cieplna oraz 
elektryczna. Druga z instalacji – Biokompo-
stownia – zagospodarowuje odpady ulegające 
biodegradacji. W procesie ich przetwarzania 
powstają energia oraz pełnowartościowy 
nawóz – kompost.

Ekoedukacja w 2018 r.
W 2018 r. ZM GOAP we współpracy z Wydzia-
łem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Poznania organizował „Ekolekcje” – zajęcia 
edukacyjne przybliżające zasady poprawnej 
selektywnej zbiórki odpadów. Związek za-
dbał także o poszerzanie wiedzy z zakresu 

ekologii wśród innych grup wiekowych,  
m.in. seniorów. Edukację ekologiczną pro-
wadzono również podczas imprez plenero-
wych: festynów, pikników i targów. Ponadto  
ZM GOAP przekazywał  szkołom i przed-
szkolom materiały dydaktyczne, poradniki, 
książeczki edukacyjne itp.

W minionym roku ZM GOAP był obecny 
w mediach: prasie, radiu, telewizji i Internecie. 
Poprzez prowadzone kampanie informacyjne 
Związek starał się dotrzeć do jak największej 
liczby mieszkańców aglomeracji. We wrześniu 
2018 r. uruchomiono także bezpłatną aplika-
cję mobilną „Wywozik”, w której mieszkańcy 
mogą m.in. sprawdzić harmonogramy odbioru 

odpadów, a także dowiedzieć się, do jakiego 
pojemnika należy wrzucić dany odpad.

Odpadowe wyzwania 
Prawo unijne i krajowe nakłada na każdą 
gminę obowiązek uzyskania odpowiednich 
poziomów odzysku i recyklingu. W 2018 r. 
ZM GOAP uzyskał poziom 42,43%. 

W latach 2020-2024 poziom recyklingu ma 
wynieść 50% wagowo za każdy rok, a w latach 
kolejnych będzie on jeszcze wyższy. Dlatego 
Związek zintensyfikował działania informacyjno-
-edukacyjne i kontrolne. Ich nadrzędnym celem 
jest zwiększanie świadomości mieszkańców na 
temat właściwego gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w tym bioodpadami, i zapewnie-
nie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów, 
aby mogły one zostać w możliwie najbardziej 
efektywny sposób poddane recyklingowi.

Więcej informacji nt. Związku Międzygmin-
nego GOAP znaleźć można na stronie inter-
netowej www.goap.org.pl oraz na Facebooku:  
FB/zwiazekgoap. 

Od 2013 r. na terenie ZM GOAP prowadzona jest selektywna zbiórka 
odpadów: papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz odpadów 
zielonych. W 2015 r. wprowadzono dodatkową zbiórkę odpadów 
zielonych wraz z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji. 
Od 2018 r. selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji 
(odpady BIO i odpady zielone) prowadzona jest w pojemnikach.
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Konkurs w liczbach
XX edycja

Pucharów 
Recyklingu

partnerów 
branżowych

zgłoszonych 
uczestników 

Konkursu 

spotkań  
komisji 

konkursowych 

uczestników 
Kapituły i komisji 
konkursowych 

kreatywnych 
akcji z zakresu 
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ekologicznej 
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honorowych

wystąpień 
podczas imprez 

i spotkań 
branżowych 

Naturalne i…  
oryginalne
Tegoroczne Puchary Recyklingu, za-
projektowane i wykonane przez Filipa 
Brzyskiego, poznańskiego artystę 
rzeźbiarza i ceramika, znów zachwy-
ciły swoją wyjątkowością. To jednak 
nie wszystko. Równie oryginalne były 
statuetki wręczane podczas Finału 
Konkursu. Z gliny wykonała je własno-
ręcznie w swojej pracowni Magdalena 
Dutka, prezes Zarządu firmy Abrys, 
organizatora konkursu. 

3 x Abrys
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Jak segregować aż 450 odpadów komunalnych?
Jakie są mity i stereotypy dotyczące segregacji?
Dlaczego warto segregować?
Co znaczą symbole na opakowaniach?

Zamówienia:
Dział Edukacji Ekologicznej

www.sklep.abrys.pl/edukacja i zabawa
tel.: 61 655 81 43, ekoedu@abrys.pl

Możliwość
personalizacji

i rabaty
przy większych
zamówieniach

Pomóż mieszkańcom 
segregować odpady!
Słownik poprawnej segregacji 

- jedyne takie opracowanie



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz 
zbliżającego się Nowego Roku pragniemy 
złożyć Naszym Klientom, Partnerom 
Biznesowym, Przyjaciołom i Sympatykom 
moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia                  
i wszelkiej pomyślności. Niech ten wyjątkowy 
czas spędzony w gronie najbliższych 
przyniesie Państwu wiele radości, ciepła                  
i optymizmu. 

 
 

EKOCEL Sp. z o.o., ul. Nowa 8, Rekowo Górne, 84-123 Połchowo 
Tel. +48 58 774 89 50, ekocel@ekocel.pl, www.ekocel.pl      
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