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Dobre Rady na Plastikowe Odpady
Celem projektu by?o zainicjowanie dzia?a? edukacyjnych maj?cych budowa? ?wiadomo?? ekologiczn? m?odzie?y
oraz wszystkich mieszka?ców gminy Zielonki. Nawi?zuj?c wspó?prac? z Akademi? Górniczo-Hutnicz? w Krakowie
(studenci specjalizacji Zagospodarowanie surowców wtórnych i odpadowych) przeprowadzili?my akcj? edukacyjn?
we wszystkich zespo?ach szkó? na terenie gminy. Dwu etapowy projekt polega? na przeprowadzeniu
interaktywnych warsztatów szkoleniowych w ka?dej z klas, nast?pnie szko?y wy?oni?y swoje kilkuosobowe
reprezentacje, aby odwiedzi? Sk?adowisko Odpadów Komunalnych „Barycz” zapoznaj?c si? z wzorcow?
gospodark? odpadami.
Poznaj?c system zbiórki, procesy przetwórstwa i metody zastosowania tworzyw sztucznych, nie b?d? ju? ?atwo
ulega? opiniom typu „Po co sortowa? i tak na wysypisko wszystko wioz?…”. ?wiadomo?? ekologiczn? mieszka?ców
poszerzyli?my poprzez rozes?anie drukiem bezadresowym broszury informacyjnej dot. gosp. odpadami z
naciskiem na tworzywa sztuczne. Fina?em projektu by? interaktywny mi?dzyszkolny konkurs sprawdzaj?cy zdobyt?
wiedz? i utrwalaj?cy zdobyte nawyki proekologiczne. Finali?ci otrzymali nagrody rzeczowe zakupione m.in. ze
?rodków pozyskanych z dotacji Fundacji Nasza Zimia. Spodziewanym efektem projektu jest zwi?kszenie udzia?u
odpadów selektywnie zebranych z terenu gminy w stosunku do ca?o?ci odpadów komunalnych, a w konsekwencji
osi?gni?cie zrównowa?onego rozwoju w gospodarce odpadami.
Sponsorzy projektu: Wiadomo?ci Lokalne Gminy Zielonki, Gmina Zielonki, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Zielonki, Fundacja Nasza Ziemia, Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania w Krakowie, Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie, Fundacja Sprz?tanie ?wiata-Polska, Biuletyn Informacyjny Studentów AGH, KN Ekospirit.
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