Energia z Kosza
Published on Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
(https://srgz.zielonki.pl)

Energia z Kosza
Ekologiczny projekt edukacyjny
We wspó?pracy ze Stowarzyszeniem Korona Pó?nocnego Krakowa, sze?cioma samorz?dami gminnymi oraz
Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFO?iGW),
wspó?realizowali?my projekt edukacyjny „Energia z Kosza”.
Zainicjowane zosta?y dzia?ania edukacyjne skierowane do uczniów gimnazjów znajduj?cych si? na terenie 6 gmin
obj?tych obszarem dzia?ania i wspó?pracuj?cych z Lokaln? Grup? Dzia?ania Stowarzyszeniem Korona
Pó?nocnego Krakowa. Zadanie mia?o na celu przedstawienie zak?adów termicznego unieszkodliwiania odpadów,
jako jednego z elementów racjonalnej gospodarki odpadami.
Uczniowie z 32 klas wzi?li udzia? w 3 h warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez przedstawicieli Grupy
Naukowej Pro Futuro dzia?aj?cej przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zrzeszaj?cej m.in. doktorantów
in?ynierii ?rodowiska. Uczestnicy zaj?? zostali zapoznani z sytuacj? w gospodarce odpadami w uj?ciu globalnym
jak i lokalnym. Podzieleni na grupy uczestniczyli w dyskusji, przedstawiaj?c argumenty za i przeciw poszczególnym
rozwi?zaniom w sferze gospodarki odpadami. Argumenty formu?owali na podstawie materia?ów dostarczonych
przez prowadz?cego zaj?cia.
W ramach projektu odby?y si? zaj?cia terenowe, w których wzi?li udzia? przedstawiciele ka?dej ze szkó?.
Odwiedzili oni m.in. zak?ad demonta?u odpadów wielkogabarytowych i zu?ytego sprz?tu elektrycznego i
elektronicznego MPO w Krakowie, jako przyk?ad firmy przetwarzaj?cej odpady na paliwo alternatywne. Zaj?cia
odby?y si? równie? w elektrociep?owni w Krakowie, gdzie 15% spalanego paliwa to odpady przetworzone na
paliwo alternatywne.
Efektem projektu by?o zracjonalizowanie podej?cia do tematu spalarni odpadów komunalnych. Przedstawienie
sytuacji, w których odpady spalane s? np. przy produkcji ciep?a i energii elektrycznej ukaza?o m?odzie?y, i?
mo?liwo?? odzysku energii z odpadów w sposób zgodny z zasadami ochrony ?rodowiska jest rozwi?zaniem
korzystnym, podkre?laj?cym jednak, i? na pierwszym miejscu nale?y stawia? ograniczanie powstawania odpadów
oraz ich recykling.
Koszt udzia?u w projekcie le??cy po stronie naszego stowarzyszenia to kwota 4.240 z?. Warto?? ca?kowita
projektu to suma 26.481,39 z?, w tym dotacja WFO?iGW w wysoko?ci 20.033,15 z? dla Stowarzyszenia Korona
Pó?nocnego Krakowa.
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