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„Monitor Biznesu” – niezależny 
dodatek do Rzeczpospolitej i „Mo-
nitor Rynkowy” – Dziennik Gazeta 
Prawna prowadzą ogólnopolski pro-
gram „Symbol” już od 10 lat. Na-
grody przyznają w wielu branżach 
i kategoriach. – „Symbol” powstał 
po to, by dostrzec, nominować, a 
potem uhonorować te podmioty, 
które naszym zdaniem są podmio-
tami wzorcowymi, które zasługują 
na wyróżnienie, są punktem od-
niesienia, inspiracją, które mogą 
prawdziwie za symbol uchodzić 
– wyjaśniał Jakub Lisiecki, redak-
tor naczelny obu tytułów. W skład 
kapituły programu wchodzą wyspe-
cjalizowani przedstawiciele różnych 

branż – od świata nauki, poprzez 
ważne osoby z biznesu, aż po medio-
znawców. W tym roku w kategorii 
specjalnej – EkoSymbol nominowa-
no konińską spółkę MZGOK. Jak 
podkreślał Jakub Lisiecki, który w 
minioną środę odwiedził siedzibę 
MZGOK przy ul. Sulańskiej 13 w 
Koninie, zakład wyróżnia się wielo-
ma aspektami – to co ujęło kapitułę 
to przede wszystkim fakt znakomi-
tego zarządzania przedsiębiorstwem, 
to nowości i innowacje technologicz-
ne, to fakt wielkiej dbałości o myśl 
ekologiczną, której tak bardzo dziś 
potrzeba. Jak przyznał, wisienką na 
torcie działalności konińskiej spółki 
były… pszczoły, które zamieszkały 
tam, by udowodnić, że działalność 
MZGOK nie jest szkodliwa dla śro-
dowiska. – Są państwo zakładem 
znakomicie zarządzanym, są pań-
stwo zakładem z wielką przyszło-

ścią, z inicjatywą, zakładem, który 
może służyć za wzór. Bardzo nie-
wiele tego typu instytucji, w skali 
całego kraju, jest doceniana, dlate-
go też chcę szczerze pogratulować 
nagrody – dodał. Niestety, w pande-
micznym roku 2020 nie może odbyć 
się wielka, uroczysta, finałowa gala, 
podczas której tradycyjnie wręczane 
są „Symbole” we wszystkich kate-
goriach. – Z wielkim ubolewaniem 
musieliśmy zrezygnować z uroczy-
stości. Jest to dla nas żal podwój-
ny, gdyż mamy 10-lecie programu. 
Postanowiliśmy więc, jak mówią 
fizycy, zachować kierunek, ale od-
wrócić zwrot, i to my odwiedzamy 
każdego z laureatów – mówił Jakub 

Lisiecki podczas spotkania w sali 
konferencyjnej zakładu. Nagroda do-
ceniająca działania ekologiczne ko-
nińskiej spółki nie jest bezzasadna. 
Zakład bowiem skupia się na tym, 
by wszystkie procesy technologiczne 
odbywały się z poszanowaniem śro-
dowiska naturalnego. Począwszy od 
kompostowni, w której produkowa-
ny jest naturalny ulepszacz do gleby 
Magno Hortis, przez sortownię se-
lektywnie zebranych odpadów, która 
pracuje na trzy zmiany, by odzyskać 
jak najwięcej surowców nadających 
się do recyklingu, aż po jedną z naj-
nowocześniejszych spalarni w Polsce 
i Europie. – Poza naszą działalno-
ścią produkcyjną, zajmujemy się 
także edukacją ekologiczną, co już 
przynosi wymierne efekty mające 
wpływ na ochronę środowiska na-
turalnego, czy na wysoki wskaźnik 
odbioru odpadów po selektywnej 

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi jest Eko!

Spółka z prestiżową nagrodą 
„EkoSymbol 2020”

W 10. edycji programu „Symbol” prestiżową nagrodę „EkoSymbol 2020” otrzymał koniński Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Nagroda 
przyznawana co roku przez tytuły „Monitor Biznesu” i „Monitor Rynkowy” wręczana jest podczas wielkiej finałowej gali, ale nie w tym roku… W zamian za to zakład 
odwiedził redaktor naczelny obu tytułów Jakub Lisiecki. Podkreślał znakomite zarządzanie przedsiębiorstwem, wprowadzanie nowości i innowacji technologicznych 
oraz fakt wielkiej dbałości o myśl ekologiczną.

Nagrodę wręczył (pierwszy z prawej) Paweł Lisiecki, radości z niej nie 
kryli: Henryk Drzewiecki, Piotr Korytkowski i Maciej Sytek

Kapituła podkreśliła zaangażowanie konińskiej spółki w sprawy ekologii 

zbiórce – mówi prezes MZGOK 
Henryk Drzewiecki. – Stara-
my się tak działać i tak 
pracować, by wszyscy 
nasi wspólnicy, a 
jest to 36 gmin, na 
terenie których 
z a m i e s z k u j e 
około 370 tysię-
cy ludzi, było 
również z nas 
zadowolonych 
i dumnych 
– dodał pre-
zes, dziękując 
swoim pracow-
nikom, gdyż jak 
podkreślił uzyska-
ny tytuł „EkoSymbol 
2020” należy się wła-
śnie im, gdyż są to ludzie 
mocno utożsamiający się z 
zakładem, na co dzień ciężko pracu-
jący na wspólne sukcesy. – Pragnę 
podziękować też samorządowi ko-
nińskiemu, z panem prezydentem 
Piotrem Korytkowskim na czele, 
który sprawia, że możemy się roz-
wijać, inwestować i zdobywać tak 
zaszczytne nagrody – wspomniał 
Henryk Drzewiecki. 

Podczas skromnej uroczystości 
przekazania „EkoSymbolu 2020” 
obecny był także prezydent Piotr 

Korytkowski, gdyż miasto jest więk-
szościowym udziałowcem spół-
ki. – Mogę śmiało powiedzieć, że 
MZGOK to perła w koronie, jeśli 
chodzi o spółki komunalne działa-
jące na terenie miasta, działające w 
naszym samorządzie i realizujące 
zadania własne gminy. Bardzo się 
cieszę, że ta działalność związana 
z ekologią jest tak bardzo widocz-
na i to nie tylko na terenie naszego 

subre-
gionu, ale 

i w całej Polsce – chwali prezydent. 
Przypomniał przy okazji, że Konin 
już od dawna stawia na „zieloną 
energię” w różnych aspektach funk-
cjonowania samorządu. – Od dwóch 
lat staramy się zmieniać jako mia-
sto, staramy się zmieniać podejście 
naszych mieszkańców do tego jak 
powinien funkcjonować samo-
rząd. Pokazujemy nowy kierunek 

właśnie związany z ekologią. To w 
jaki sposób miasto było postrzegane 
jeszcze parę lat temu – jako miasto 
przemysłowe, które wyrosło na 
bazie przemysłu wydobywczego i 
energetycznego, zaczyna się zmie-
niać. Dostrzegają to mieszkańcy 
– ułożyliśmy na nowo strategię 
rozwoju miasta Konina, która 
oparta jest absolutnie o ekologię 
i to właśnie mieszkańcy pokaza-

li nam w jakim kierunku miasto 
powinno się rozwijać. Cieszę się, 

że ten kierunek jest też realizo-
wany przez MZGOK – mówił 

Piotr Korytkowski. Podkreślił 
tu postawę koninian, którzy 

coraz lepiej segregują do-
mowe odpady, które mogą 
być poddane recyklingo-
wi, dzięki czemu miasto 
osiąga wskaźniki wy-
magane prawem. Pre-
zydent przypomniał, że 
MZGOK był inicjatorem 
selektywnej zbiórki odpa-

dów przez mieszkańców 
już 21 lat temu, gdy nikt w 

Polsce nie mówił o ekologii 
w tym zakresie. 
– To zielona nagroda, sym-

bol przyszłości, pokazujący, w 
którym kierunku będziemy podążali. 
Cały biznes będzie oparty o działa-
nia ekologiczne. Spółka radzi sobie 
świetnie, jednocześnie wchodząc 
w obszary, które są przyszłością. 
To może być inspiracją również 
dla innych podmiotów w Koni-
nie i inspiracją do sprawiedliwej 
transformacji, bo właśnie zielone 
przekształcenie powoduje, że bu-
dujemy przyszłość dla następnych 
pokoleń. Ta nagroda pokazuje, że 
warto ciężko pracować – przyznał 
Maciej Sytek, prezes Agencji Roz-
woju Regionalnego i jednocześnie 
przewodniczący rady nadzorczej 
MZGOK. 

Podczas spotkania podkreślano 
dobrą kondycję finansową zakładu, 
mimo że nie dzieje się to za przyczy-
ną podnoszenia cen. Także cennik 
na 2021 rok się nie zmieni i będzie 
taki sam, jak został ustanowiony w 
2017. – Konińska spółka pokazuje, 
że tego rodzaju działalność można 
prowadzić osiągając zyski, które 
pozwalają na rozwój, przy równo-
czesnej dbałości o interesy miesz-
kańców. Koninianie ponoszą jedne 
z najniższych w Polsce opłat za od-
biór i zagospodarowanie odpadów, 
w czasie gdy ceny w kraju rosną 
lawinowo – przyznał prezydent Ko-
rytkowski. 

– Bardzo się cieszymy, że firma, 
która zajmuje się gospodarką od-
padami komunalnymi, a także ich 
termicznym przekształcaniem, za-
służyła na to, żeby być symbolem. 
Że nasze działania proekologiczne 
zostały zauważone i docenione. Je-
steśmy eko! – nie kryje dumy Hen-
ryk Drzewiecki.
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