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Zróżnicowany
katalog ofert

OKNA | DRZWI | BRAMY| ROLETY | PARAPETY

+ usługa montażu

KONIN, UL. JANA PAWŁA II 8A, TEL. 63 211 20 20, 691 488 458
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TECHNIKA GRZEWCZA

Inwestycja, która się opłaca
Budując dom od podstaw mamy wiele możliwości zastosowania nowych technologii instalacyjnych oraz nowoczesnych systemów.
Co jednak gdy planujemy remont istniejącego
budynku? Jeśli chcemy wymienić grzejniki na
ogrzewanie podłogowe często odstrasza nas
kucie posadzki. Firma Karlos OZE w krótkim
czasie i przy niskich kosztach wykona frezowanie posadzki. Na czym polega ten system? W istniejącej posadzce wykonuje się rowki o głębokości 25 mm, w które układane są rury ogrzewania
podłogowego i wszystko łączone jest z istniejącym źródłem zasilania. Nawet w 7 dni możemy
wyposażyć dom w ogrzewanie podłogowe, dzięki któremu ciepło oddawane jest równomiernie
w całym pomieszczeniu. Nie kumuluje się ono w
jednym miejscu, tak jak w przypadku standardowego ogrzewania grzejnikami. Do frezarki
podłączony jest specjalny odkurzacz, dlatego
podczas montażu unikniemy bałaganu w pozostałych pomieszczeniach.
Bardzo ważnym warunkiem umożliwiającym
montaż ogrzewania podłogowego jest posiadanie własnego źródła ogrzewania, np. kotła klasy
5. – Klienci najczęściej wybierają z naszej oferty
kotły na pellet, ponieważ są one bardzo wydajne, a dodatkowym atutem jest mniejsza ilość
popiołu w stosunku do innych źródeł grzewczych – mówi Karol Gauden, właściciel firmy. W
jej ofercie znajdziemy pellet o bardzo dobrych
parametrach grzewczych. Wysoka kaloryczność
sprawia, że paliwo to spala się efektywnie, pozostawiając niewielkie ilości popiołu.
Zaleca się, aby przynajmniej raz w roku wykonać przegląd kotła oraz instalacji, dzięki
czemu utrzymamy nasze źródło ciepła w optymalnym stanie, zapewniając długoletnią pracę.
– Zależy nam, aby każdy klient był zadowolony
z zakupu i naszej obsługi oraz miał pewność, że
wykonana instalacja będzie bezpieczna, wydajna i niezawodna. Dlatego gorąco zachęcamy do
zapoznania się nie tylko z dostępnymi w naszej

firmie katalogami, ale również do poznania
nas jako ekspertów z branży grzewczej z ponad
30-letnim doświadczeniem – podkreśla Karol
Gauden.
Bardzo popularnym źródłem ogrzewania
stały się również pompy ciepła. Są one dostępne dla wszystkich typów zabudowy. Najważniejszym atutem jest bezobsługowość. Po
prawidłowo przeprowadzonej instalacji należy
tylko dbać o regularność przeglądów oraz serwisów. Pompy ciepła najbardziej wydajne są w
połączeniu z panelami fotowoltaicznymi. Firma
Karlos OZE, jako jedyna w regionie konińskim,
jest certyfikowanym partnerem paneli fotowoltaicznych polskiego producenta – firmy Selfa.
Zakup paneli fotowoltaicznych tej marki gwarantuje możliwość skorzystania z gwarancji bez
ponoszenia dodatkowych opłat za wysyłkę do
producenta. – Wybierając współpracę z polskim producentem paneli fotowoltaicznych,
chcieliśmy uniknąć problemów w przypadku
komplikacji technicznych. Producenci często
zabezpieczają się informując w kartach gwarancyjnych o konieczności wysyłki elementów
lub całego sprzętu na własny koszt klienta, a
my jako firma nie chcemy pozostawiać klienta w tak niekomfortowej sytuacji. Dlatego w
przypadku jakichkolwiek awarii, niezależnie
od wybranego producenta, na czas reklamacji
firma użycza części zamiennych, tak aby system nie przerywał pracy – zaznacza właściciel
firmy Karlos OZE, która jest liderem w branży
odnawialnych źródeł energii. Co ważne, podczas zakupu instalacji OZE pracownicy firmy
poinformują nas o aktualnych dotacjach, a także
pomogą wypełnić wnioski.
Inwestycja w nowoczesne źródło ogrzewania
naszych domów sprawia, że oprócz komfortu i
bezpieczeństwa możemy być pewni, że będzie
działać przez długie lata, a ich zakup z pewnością się opłaca.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

TECHNIKA SANITARNA

SYSTEMY KOMINOWE

SYSTEMY WENTYLACYJNE

SPRZEDAŻ PALIW STAŁYCH

USŁUGI INSTALACYJNE

PONAD

30 LAT
DOŚWIADCZENIA
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Za co cenimy wyroby z kamieniem?
Za jego nieprzewidywalność i unikalny design. Każdy projekt jest wyjątkowy i pełen
niespodzianek. Praca z kamieniem przywołuje wielki szacunek do natury.
Od tysięcy lat kamień z powodzeniem jest wykorzystywany w kamieniarstwie budowlanym
i do wykończenia wnętrz. Począwszy od brodzików, umywalek, stolików kawowych,
frontów meblowych..., a na elewacjach i tarasach kończąc. Marmury, trawertyny,
piaskowce, to idealne i luksusowe surowce do okładzin ściennych i podłogowych. Ich
dodatkowym atutem jest miękkość pozwalająca na ozdabianie powierzchni bajecznymi
frezami i rzeźbami. Granity zaś z powodzeniem można zastosować zarówno do
wewnątrz jak i na zewnątrz. Dzięki swojej niezwykłej twardości i kwasoodporności
nadają się na blaty kuchenne, schody oraz parapety. Z kolei onyxy, cenione za swą
krystaliczną strukturę, idealnie sprawdzą się jako dekor ścienny, a jego półprzezroczyste
właściwości pozwolą uzyskać niepowtarzalne efekty przy podświetleniu.

Umywalka ze skamieniałego
drewna, to połączenie natury
i awangardowego designu
Skamieniałe drewno, to niezwykły materiał
będący efektem procesów zachodzących
w ziemi na przestrzeni kilku milionów lat.
Takie drzewo, zasypane lawą albo popiołem
wulkanicznym ulega zwolnionemu procesowi
rozkładu, a dzięki krystalizacji minerałów,
które się tam przedostały, przybiera ono
różnorodne barwy. W efekcie końcowym
powstaje kamień nawiązujący kształtem i
strukturą do oryginalnego drzewa.

wyroby z kamienia | blaty | parapety | schody
Cloon sp. z o.o.
ul. Europejska 17
62-510 Konin

kom. +48 512 511 506
e-mail: biuro@cloon.pl

facebook.pl/cloonpl
instagram.com/cloon.pl

www.cloon.pl | https://studio.cloon.pl
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Osiedle Jaspisowe to nowa
inwestycja Miejskiego TBS
Sp. z o. o. w Koninie
w kwartale pomiędzy ulicami Szpitalną, Jaspisową
i Józefa Piłsudskiego.
Powstaną rodzinne, funkcjonalne i nowoczesne mieszkania w atrakcyjnej cenie.

Na III kwartał 2022 roku zaplanowano
oddanie do użytkowania pierwszego budynku, w którym powstaną mieszkania
2- i 3-pokojowe o metrażu 38-65 mkw.
wykończone w stanie deweloperskim.
Zróżnicowane metraże, funkcjonalne
układy, komfort i bezpieczeństwo sprawią, że każdy znajdzie miejsce dopasowane do swoich potrzeb. Wszystkie lokale
będą posiadać balkon lub loggie. Będzie
to 5-kondygnacyjny, podpiwniczony budynek zbudowany bez barier architektonicznych, wyposażony w nowoczesne
cichobieżne windy łączące podziemny
parking z częścią mieszkalną. W podpiwniczeniu będą znajdować się garaże
i komórki lokatorskie oraz pomieszczenia
do przechowywania wózków i rowerów.
Do dyspozycji lokatorów dostępne będą
również miejsca postojowe naziemne. Na
najmłodszych będzie czekać bezpieczny
plac zabaw, a rowerzyści z pewnością skorzystają ze stojaków na rowery umieszczonych przed budynkami.
Nowoczesne i ekologiczne
rozwiązania
Projekt budynków został oparty o nowoczesne rozwiązania oraz najwyższej
jakości materiały. Osiedle Jaspisowe to
gwarancja materiałów budowlanych
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OSIEDLE JASPISOWE –
wysoki standard i atrakcyjna
lokalizacja
i wykończeniowych spełniających najnowsze normy cieplne i akustyczne. Na
elewacjach będzie dominować biel, która

sach, dzięki temu nie będzie dochodzić
do procesów fermentacji odpadów i nie
będzie czuć nieprzyjemnego zapachu.

znajdują się w odległości 500 m. Dodatkowo niedaleko znajdują się: plac zabaw,
boisko do piłki nożnej, poczta, siłownia

wprowadzi poczucie harmonii i porządku. Obszerna przestrzeń między blokami
sprawi, że osiedle będzie jasne i zarazem
kameralne. W części wspólnej powstaną
energooszczędne instalacje oświetleniowe. Zamiast tradycyjnych kontenerów na śmieci pojawią się nowoczesne
i ekologiczne pojemniki, podzielone ze
względu na rodzaj odpadów. Zastosowana technologia pozwoli uniknąć sytuacji
zalegania śmieci, co wpłynie na walory
estetyczne osiedla. Komory pojemników
będą umieszczone w podziemnych silo-

System podziemny będzie zastosowany
jako pierwszy w Koninie.

zewnętrzna, apteka, przychodnia, szpital,
a także liczne sklepy oraz przystanki autobusowe. Amatorów przejażdżek rowerowych ucieszy pobliska ścieżka rowerowa,
po której w ciągu kilkunastu minut dojechać można nakKonińską Starówkę, Bulwar Nadwarciański lub do Parku Chopina.
Osiedle Jaspisowe to przede wszystkim
innowacyjne rozwiązania, wysoki standard, a także atrakcyjna lokalizacja.

Doskonała lokalizacja
Elementem
wyróżniającym
będzie
przede wszystkim prestiżowa lokalizacja
osiedla z łatwym dojazdem do centrum.
Przyszłych mieszkańców będzie dzielić
zaledwie 4 minuty jazdy samochodem
lub 10 minut rowerem do galerii handlowej Ferio. Najbliższe przedszkole i szkoła

Wizualizacje mieszkań:
https://osiedlejaspisowe.sensevr.pl

Już dziś spełnij swoje marzenia i zamieszkaj w wyjątkowym miejscu!
Więcej informacji na temat inwestycji można uzyskać w siedzibie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie
przy ul. 3 Maja 21, pod numerem tel. 63 245 75 41 wew. 109 lub na stronie www.mtbs.konin.pl
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PCV i ALUMINIUM

Gniazdka i włączniki – ważny
lecz ignorowany aspekt mieszkania
Osprzęt elektryczny to konieczność, do której często nie przywiązujemy uwagi przy budowie lub remontowaniu mieszkania. Zamiast odpowiednio rozplanować rozmieszczenie kontaktów, skupiamy się na ustawieniu mebli. Nie trzeba chyba
nadmieniać, nad wyborem czego zastanawiamy się dłużej – koloru włączników czy koloru ścian. Warto jednak podejść do
zagadnienia osprzętu elektrycznego z głową, aby zadbać o komfort użytkowania naszego mieszkania.
ciemku błądzić w pokoju i potykać się o meble w poszukiwaniu włącznika na przeciwległej ścianie.
Ważni są domownicy
Przy planowaniu liczby kontaktów w
domu trzeba wziąć pod uwagę wszystkich
członków rodziny, ponieważ każdy z nich
od czasu do czasu będzie musiał podładować laptop, smartfon, smartwatch i inne
gadżety.
Aby nie tańczyć w ciemności
Włączniki zawsze umieszczane są mniej
więcej na wysokości naszych barków, aby
można było z nich korzystać bez schylania
się lub stawania na palcach. Znajdują się tuż
przy drzwiach, oczywiście, aby móc zapalić
światło w pokoju zaraz po wejściu do niego. W pomieszczeniu, do którego prowadzą
dwa wejścia, warto jest umieścić włączniki
przy każdej parze drzwi, aby nie musieć po

Łazienka
Wiele razy zdarzyło nam się (przypadkiem lub celowo) zgasić komuś światło w
łazience, kiedy np. brał prysznic. Czy zastanawialiśmy się, czy byłoby to możliwe
w innych pomieszczeniach? No właśnie, w
przypadku łazienek włączniki montowane
są zwykle na zewnątrz, aby uniknąć styczności z wilgocią.
Praktycznym i estetycznym rozwiązaniem w tym pomieszczeniu są punkty
świetlne wokół lustra, co wymaga zaplanowania więcej niż jednego obwodu.
Kuchnia
W kuchni źródło zasilania takich sprzętów jak toster, mikser czy czajnik, powinno
znajdować się około 10-15 centymetrów

nad blatem. Ważne jest zachowanie bezpiecznej odległości między kontaktem
a zlewozmywakiem. Niezbędne są także
gniazdka elektryczne obok lodówki, zmywarki i piekarnika, jednak one umieszczane
są tuż za tymi urządzeniami.
W kuchni, ze względu na jej przeznaczenie, jedno źródło światła z pewnością nie
wystarczy, a krojenie warzyw w nocy przy
słabym świetle może skończyć się co najmniej boleśnie. Często wybieranym rozwiązaniem są lampy LED-owe nad blatem.
Sypialnia
W sypialni gniazdka powinny znajdować
się symetrycznie po obu stronach łóżka, aby
mieć lampę nocną (wraz z włącznikiem) na
wyciągnięcie ręki, a także, żeby można było
korzystać z telefonu, kiedy jest on podłączony do ładowarki. Niestety, w pokojach
hotelowych rozmieszczenie kontaktów najczęściej nie zostało zaplanowane tak, aby

każdy miał kontakt przy swoim łóżku, a nie
ma chyba nic bardziej denerwującego niż
szukanie w hotelu wolnego gniazdka.
W celu wprowadzenia w sypialni nastrojowego klimatu, warto zainwestować
w ściemniacze, dzięki którym dodatkowo
można zaoszczędzić sporo energii, ponieważ zmniejszając natężenie światła, redukujemy pobór energii przez żarówkę.
Kolor
Warto tak przemyśleć kształt i kolor
włączników, aby nie były one jedynie
nieestetycznym, aczkolwiek koniecznym
dodatkiem, lecz ozdobą pomieszczenia.
Estetyka nakazuje zainwestowanie w ten
sam typ włączników i kontaktów w każdym pokoju. Mogą być one zarówno w kolorze ściany, dzięki czemu nie rzucają się
w oczy, jak i w kolorach wyróżniających
się, dzięki czemu mogą nadać pomieszczeniu charakteru.
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WNĘTRZA

- 11 -

MEBLE
OŚWIETLENIE
DEKORACJE

m&a outlet meblowy
www.ma-outlet.com/pl/

Stare Miasto, ul. Ogrodowa 21 (blisko CH FERIO), tel. 576 003822, czynne: pn-pt 10-18, sob. 10-15
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Zatem po pierwsze…
Stare meble wywieźć należy do PSZOK-u tj. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (taki punkt mieści się
w każdej gminie). Tam przyjmowane są wszystkie odpady
(w tym także meble) i to nieodpłatnie. Można też liczyć na
łut szczęścia, najpierw zadzwonić do PSZOK-u i dowiedzieć
się, kiedy będzie organizowana przez niego zbiórka, a później już tylko czekać na szybki przyjazd, powiedzmy, wyspecjalizowanej ekipy. Zazwyczaj odbywa się dwa razy w roku.
Są i takie gminy, które ją organizują trzy i cztery razy. Toteż
musimy uzbroić się w cierpliwość zanim nasze „nie chcę już
go” wyjedzie z posesji, spod płotu, z ulicy.

Ale po drugie, trzecie i czwarte…
Dlaczego wyrzucać? Nikt nie słyszał jeszcze tego? Ileż się
pisze, ileż się mówi o drugim życiu wielu przedmiotów! A tu,
wokół nas rosną sterty śmieci, odpadów. Coraz więcej wyrzucamy ich do kontenerów. Są wszechobecne. Więc ich nie
produkujmy w ilościach, które już nas przytłaczają. Zatem
co z tym dalej zrobić?
Wystarczy trochę wyobraźni, dobry pędzel, dobre farby,
może papier ścierny w rolce i do tego trochę czasu. Efekt murowany. Zapewniam, że zaoszczędzimy pieniądze, ale także
podziw wzbudzimy nie tylko u samych siebie. Kto tego jeszcze nie doświadczył, niech przekona się sam. Prezentujemy
pomysły i zapewniam nie osób anonimowych, jak niekiedy
bywa, ale dobrze znajomych mi KOBIET, które same dokonały
cudów. I jeszcze jedno dodam. Stać je na wiele (mam na myśli
fundusze), ale nie kupują niepotrzebnych ciuchów, wymieniają się czym tylko mogą (zapewniam, że tylko nie mężami)
i same przeprowadzają renowacje – to dzisiaj praktyczne i na
szczęście nie tylko dla samych … naprawdę trendi. Przecież
walczymy o naszą planetę, dla nas i dla pokoleń.
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Czujemy się
jak w domu
nad rozlewiskiem

Kto z nas nie lubi otaczać się pięknymi przedmiotami. Szczególnie my kobiety, gdy planujemy
wymienić np. jakiś stary, zużyty mebel, na samą myśl już czujemy ekscytację. Idziemy do sklepu,
albo przeglądamy strony internetowe. I nie możemy się doczekać, kiedy nowy mebel lub meble
pojawią się w naszej przestrzeni. Ale w życiu nic nie jest proste. Najpierw trzeba pozbyć się starego grata. Ale jak? Rozklekotane krzesło wyrzucić na śmietnik, a odrapaną szafkę wystawić przed
dom? Z tym może być pewien problem.
Ale dom już jest. Taki, jaki sobie moja przyjaciółka wymarzyła. I jest pokój także dla gości!
Urządzała go po swojemu. Mąż pomagał. Sama jednak
z uwielbieniem przyjmowała od znajomych wysłużone
meble i nie tylko. Czyściła, szlifowała, kleiła no i malowała.
Wybierała różne zaskakujące drobiazgi i nie tylko wśród
staroci. Gdzieś jeździła, czegoś szukała. Wszyscy, którzy ją i
jej rodzinę tam odwiedzamy, czujemy się jak w domku nad
rozlewiskiem. Dzisiaj odnowione meble, a wcześniej już nikomu niepotrzebne długo będą jej jeszcze służyć. Do niektórych zaczyna przymierzać się jej syn.

Wyrzucanie zużytych mebli jest passe!
LIDKA: Wprowadziła się do nowego domu, dwupoziomowego. Sporo miejsca. Ma nową kuchnię, bo poprzednia
została w starym domu, który zmienił już właściciela. Do
wielu przedmiotów była przyzwyczajona. Zabrała je choć
były zniszczone. Nigdy tego nie robiła. Ale od czego jest
kurs na You Tube? A jaki jest tego efekt zobaczcie.

Stare, zniszczone krzesło sama pomalowała.
Nowa tapicerka, zgodnie z modą musiała być oczywiście i ostatecznie wymieniana na tę w egzotyczne
duże liście

Uwielbia kolor kobaltowy. Taki mają meble w jednym
z jej pokojów. Specjalne farby dedykowane właśnie renowacji nadały nowego blasku całemu otoczeniu
MARZENA: Ciągle zapracowana. Marzyła o domku w lesie
i nad jeziorem. Przytulnym i takim z prawdziwym kominkiem.
Często wybiegałyśmy myślami w przyszłość. Jesteśmy przyjaciółkami – zatem trochę osobistego tonu. Choć obie nosimy
na nosie różowe okulary, to bywa, że kiedy jesteśmy bardzo
zmęczone to widzimy (ale tylko wówczas) siebie już na emeryturze. Takie siwe, ale urocze. Spacerujące po lesie między pachnącymi poziomkami, a później czytające książki na brzegu
spokojnego jeziora. Takie fajne staruszki. Nie powiem, że marzenia się całkiem spełniają, bo do emerytury lat jeszcze kilka.

Błękitna sypialnia.
Nie pozwoliła zrobić
zdjęcia całej sypialnianej przestrzeni.
Jest ona dla niej zbyt
intymna i osobista.
Patrząc na nocną
szafkę można sobie
całość wyobrazić

W przedpokoju przez lata stała szafka, taka podręczna, drewniana, brązowa, byle jaka. Za chwilę (musi dokończyć jeszcze szuflady) będzie służyć przede wszystkim gościom w gościnnej łazience.
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Energooszczędny sprzęt AGD –
na co zwracać uwagę przy zakupie
i jak nie dać się zwieść etykietom?
Żyjemy w erze technologii i udogodnień. Na co dzień korzystamy z rozmaitych wynalazków mających na celu ułatwić
nam przeróżne zadania domowe, takie jak zmywanie naczyń czy odkurzanie. Niektóre sprzęty wymagają stałego dostępu
do źródła energii elektrycznej, tym samym stwarzając ciągłe wydatki. Nagły brak prądu na całym świecie zapewne pozwoliłby odetchnąć środowisku naturalnemu, lecz najprawdopodobniej oznaczałby także koniec dotychczas znanej nam
cywilizacji. Tak więc wszyscy w znacznym stopniu uzależnieni jesteśmy od elektryczności. Jak jednak nie rezygnować ze
współczesnych wygód przy jednoczesnym troszczeniu się o planetę? Istnieje sposób, który poniekąd pozwala nam na pogodzenie tych dwóch skrajności. Należy jednak pamiętać, że kompromisy wymagają obustronnych poświęceń, a zatem
pytania nasuwają się same – jaki koszt ponosimy my i co dzięki temu zyskujemy? Czy w ogóle nam się to opłaca?
Wybierając sprzęt AGD do swojego
domu szukamy takiego, który posłuży nam
długie lata, jednocześnie nie narażając nas
na wysokie rachunki za energię. Aby dokonać możliwie jak najlepszego wyboru,
nie potrzebujemy pomocy specjalisty, ponieważ UE nakłada na producentów obowiązek polegający na odpowiednim ozna-

czaniu sprzętów domowych. To znaczy,
że na każdym jednym produkcie w dziale
AGD znajdziemy etykietę informującą nas
o klasie energetycznej, czyli o ilości prądu
pobieranej przez dane urządzenie. Poziom
zużycia energii ukazany jest za pomocą
skali, począwszy od zielonego A do czerwonego G. Nowe przepisy obowiązujące od
marca 2021 roku zmieniły zakres tejże skali,
co znaczy, że nie rozpoczyna się ona już od
A+++. Perspektywa mniejszych rachunków
zdecydowanie zachęca do kupna energooszczędnego urządzenia, jednak taka zaleta
podnosi jego cenę.
Najbardziej „żarłocznymi” sprzętami
są te wymagające nieustannego poboru prądu, a najpopularniejszym,
znajdującym się w niemalże każdym
domu jest lodówka. Chcąc utrzymać świeżość jedzenia na dłużej,
musimy liczyć się z tym, że nasza
chłodziarka będzie musiała
czerpać energię non stop. Na
szczęście na rynku dostępne
są lodówki, które ułatwią
zoptymalizowanie wy-

datków na rachunki. Ale czy rzeczywiście
warto kupić droższe urządzenie, które pozwoli płacić nam nieco mniej za prąd?
Dbanie o środowisko zawsze ma sens, z
kolei szukanie oszczędności na siłę – niekoniecznie. Jeżeli w pierwszej kolejności
zależy nam na stanie naszego portfela, zastanówmy się dobrze zanim dokonamy wyboru. Lepsza klasa energetyczna produktu
w porównaniu z jego ceną w wielu przypadkach to nic innego jak iluzja stosowana przez producentów, która ma nam dać
złudne przeświadczenie o zaoszczędzonych
pieniądzach. Oznacza to, że inwestycja często zwraca się dopiero po kilkunastu latach,

czyli wtedy, kiedy przychodzi czas na wymianę urządzenia.
Pamiętajmy więc, by nie dać się zwieść
atrakcyjnym parametrom opisanym na etykietach energetycznych. Znając koszt jednej
kilowatogodziny w naszym domu w łatwy
sposób możemy porównać zużycie energii
u różnych urządzeń, ustalając w ten sposób
oszczędność w skali roku. Zimna krew podczas zakupu nowego sprzętu AGD pozwoli
nam osiągnąć równowagę pomiędzy dwiema jakże istotnymi kwestiami – dobrem
ekosystemu a naszymi ciężko zarobionymi
pieniędzmi.
Marcin Maliński
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MZGOK w Koninie przypomina:

Jak prawidłowo segregować odpady
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie od wielu lat prowadzi edukację ekologiczną dotyczącą
prawidłowej segregacji odpadów. Dzięki temu oraz odpowiedzialnej postawie koninian, którzy coraz lepiej dzielą odpady,
Miasto osiąga wskaźniki przewidziane prawem, a mieszkańcy za wywóz odpadów płacą jedną z najniższych stawek w kraju.

Opakowania większości towarów kupowanych przez nas w sklepach są wykonane z plastiku, szkła, aluminium, czyli materiałów, które możemy ponownie wykorzystać. Kiedy już zostaną zużyte i posegregowane, mogą być wartościowym surowcem. Ich odzyskiwanie jest znacznie tańsze niż pozyskanie surowca i produkcja od podstaw. Każdy z nas może przyczynić się do ponownego wykorzystania
odpadów i zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko.
Dzisiaj jeszcze raz przypominamy jak prawidłowo segregować odpady.

WAŻNE! Opróżnij opakowanie z resztek żywności, odpady bio i szkło wyrzucaj bez worków, zgnieć plastikowe butelki, kartony i puszki – zajmą mniej miejsca.

PAPIER

SZKŁO

wrzucamy:
• opakowania z papieru
i tektury
• ulotki, gazety, makulaturę
• papier biurowy, zeszyty
• kartony

wrzucamy:
• puste szklane butelki
• puste szklane słoiki
• puste szklane opakowania
po kosmetykach

nie wrzucamy:
• kartonów po mleku
i napojach
• tłustych opakowań po pizzy
• pieluch, chusteczek
i ręczników jednorazowych
• brudnej lub mokrej
makulatury

nie wrzucamy:
• szkła okiennego
• zniczy z zawartością wosku
• porcelany, kryształów,
ceramiki, zastawy
stołowej, doniczek
• żarówek, lamp, reflektorów
• luster, szyb samochodowych

ŚMIECI, KTÓRE NIE PASUJĄ
DO ŻADNEGO Z POJEMNIKÓW ODDAJEMY:

METALE
TWORZYWA
SZTUCZNE
wrzucamy:
• torebki foliowe
• kartoniki po mleku
i napojach
• plastikowe nakrętki, kapsle
• opakowania po jogurtach,
serkach, margarynach
• plastikowe butelki
po napojach, kosmetykach,
środkach czystości
• puszki po napojach,
konserwach
• opakowania po aerozolach
nie wrzucamy:
• opakowań zabrudzonych
tłuszczem
• pieluch, ręczników
i chusteczek jednorazowych
• ubrań i opakowań
z tekstyliów

BIO
wrzucamy:
• kuchenne resztki roślinne –
obierki, skórki od warzyw
i owoców
• resztki pochodzenia
roślinnego – np. fusy po
kawie i herbacie
• trawę, liście, surowe drewno
i słomę
• kwiaty
• skorupki jaj
nie wrzucamy:
• zwierzęcych reszek
kuchennych – mięsa, kości
• odchodów zwierzęcych
• drewna, popiołu, żwiru,
kamieni

ODPADY
ZMIESZANE
wrzucamy:
• zwierzęce odpady kuchenne
– mięso, kości, skóry
• odchody zwierzęce
• pieluchy
• plastikowe zabawki
• zanieczyszczony papier
• ceramikę i tekstylia
• worki po materiałach
budowlanych
nie wrzucamy:
• baterii
• żarówek i świetlówek
• lamp neonowych
i rtęciowych
• pozostałości farb i lakierów
• zużytego sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego

• Apteki – niewykorzystane i przeterminowane leki
• Sklepy RTV i AGD – zużyty sprzęt AGD I RTV (przy zakupie nowego)
• Markety budowlane, szkoły i przedszkola – zużyte baterie
• PSZOK-i – zużyte baterie, akumulatory, opony, odpady wielkogabarytowe np. meble, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane
leki, zużyty sprzęt AGD i RTV

Na terenie Miasta Konina funkcjonują dwa PSZOK-i:
ul. Sulańska 13 (na terenie MZGOK Sp. z o.o.)
czynny od poniedziałku do piątku 6:00-22:00 oraz w soboty 6:00-14:00.
ul. M. Dąbrowskiej 8, czynny od poniedziałku do piątku 8:00-15:00 oraz
w soboty 8:00-12:00, z wyjątkiem świąt.

JEŚLI NIE WIESZ, GDZIE WYRZUCIĆ PROBLEMATYCZNY ODPAD,
ZAJRZYJ NA STRONĘ
HTTPS://WWW.KONIN.PL/INDEX.PHP/CO-I-GDZIE-WRZUCAC.HTML
LUB ZAINSTALUJ APLIKACJĘ NA TELEFON
Wpisując „Świat czysty” w sklepie Google Play możemy pobrać bezpłatną aplikację „Świat czysty jest piękniejszy”, której autorem jest Miejski
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Aplikacja pomaga w segregacji i skutecznej utylizacji odpadów.
Ekologiczna aplikacja na urządzenia mobilne po wskazaniu gminy i dokładnego
rejonu zamieszkania umożliwi dostęp do kalendarza, w którym można sprawdzić, w jakim terminie wywożone są konkretne odpady komunalne w naszej
okolicy. Oferuje także wiele innych ułatwień, m.in. daje możliwość zgłaszania
porzuconych odpadów i nielegalnych wysypisk.
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