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Hotel dla owadów to nowy po-
mysł, który wdrożył Miejski Zakład 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
w Koninie. Na jego terenie stanęło ich 
sześć. Misternie przygotowane po-
mieszczenia spełnią teraz zachcianki 
nawet najbardziej wybrednych owa-
dów. Znajdą tam swoje miejsce trzmie-
le, pszczoły samotnice, ale też motyle 
czy biedronki. Hotele wykorzystywa-
ne są bowiem przez ogrodników w 
celu poprawy zapylania kwiatów i 
roślin owadopylnych. Umożliwiają 
hibernację, ale też zakładanie gniazd. 
Te, stojące obecnie na terenie zakładu, 

to gotowe produkcje, zakupione od 
profesjonalnych wykonawców. – Ta-
kie domki mogą być jednak także 
inspiracją dla wszystkich osób, któ-
re nas odwiedzają, by mogły próbo-
wać, w ramach własnych zajęć czy 
hobby, takie hotele wykonać i posta-
wić na własnej działce – mówi Elż-
bieta Streker-Dembińska. W MZGOK 
nie chodzi jednak tylko i wyłącznie 
o poprawę bytu owadów, hotele są 
uzupełnieniem oferty edukacyjnej dla 
licznie odwiedzającej zakład młodzie-
ży. – Nasza oferta jest bardzo boga-
ta. Doposażamy nasz własny ośro-

dek edukacyjny z grami, zabawami, 
kolorowymi tablicami. Mamy wiele 
przedsięwzięć związanych z eduka-
cją medialną, chcemy jednak też 
pokazywać, że w miejscu, gdzie zlo-
kalizowana jest spalania odpadów 
bardzo dobrze czują się pszczoły, te-
raz owady, a za chwilę zaprosimy do 
nas także jerzyki – mówi dyrektor. 
Zakład stawia na edukację nie tylko 
na własnym terenie. Kolorowe tablice 
stoją już w kilkudziesięciu miejscach 
na terenie subregionu konińskiego. 
Informujące o szkodliwości plastiku, 
segregowaniu śmieci czy pokazujące 

piramidę prawidłowego postępowa-
nia z odpadami, zamontowano przy 
27 szkołach i przedszkolach, a także 
przy Gminnym Ośrodku Kultury i 
„orliku» w Brzeźnie. Jak przyznaje 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 
w Koninie, Karol Fritz, przy którego 
placówce także ustawiono kolorowe 
plansze, dzięki nim młodzież uczy 
się segregacji śmieci i szacunku do 
planety.

Miejsc w owadzich hotelach przy 
MZGOK na pewno nie zabraknie, a 
pobyt w nich jest bezpłatny. Na razie 
nie ma jeszcze kolejki, ale w przy-
szłym roku, wiosną zapewne zaroi 
się wokół, tym bardziej, że i poży-
wienia owadom nie zabraknie. Przy-
pomnijmy, że teren wokół spalarni 
obsadzony jest zielenią, w tym także 
kwiatami.

boxa

MZGOK stawia na edukację ekologiczną

Baza hotelowa dla owadów
już stoi

– Wprawdzie recepcja jeszcze nie działa, gości nie ma, ale baza hotelowa już stoi. W ramach budowania zielonego ładu dbamy o przyrodę, dbamy o środowisko, 
w tym roku szczególnie dbamy o owady – mówi Elżbieta Streker-Dembińska, dyrektor techniczny MZGOK i prezentuje sześć bogato wyposażonych, zróżnicowanych 
wielkością i użytymi materiałami, hoteli dla owadów. Stanęły niedawno na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, jako uzupełnienie jego 
oferty edukacyjnej. 

Wokół MZGOK-u ustawiono edukacyjne miasteczko

Młodzież poznaje tam wiele zagadnień z zakresu ekologii i dbania 
o środowisko

Hotele dla owadów są częścią oferty edukacyjnej skierowanej do młodzieży

Z tablic chętnie korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Koninie


