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Ile kartonów po mleku jest potrzebnych do ogrzania mieszkania? Do czego można wykorzystać
przetworzoną plastikową butelkę PET? Czy 670 puszek po napojach gazowanych wystarczy do zrobienia
roweru? Ekologia wcale nie musi być nudna! Wręcz przeciwnie – jest okazją do interaktywnej przygody
edukacyjnej dla całej rodziny. Już w najbliższą niedzielę, 20 września w Swarzędzu, wyjątkowy event
ekologiczny kampanii "Odzyskaj. Korzystaj". W fascynujący świat nauki i ekologii mieszkańców zabierze
festyn Eko Babie Lato.

Akcja „Odzyskaj. Korzystaj” stawia na edukację poprzez zabawę. Dla wszystkich mieszkańców Swarzędza
i okolic organizatorzy przygotowali moc atrakcji, które mają zachęcić do ekologicznego stylu życia
i podpowiadać, jakie rozwiązania na co dzień przyczyniają się do wspólnej dbałości o środowisko. Dzięki
interaktywnemu Parkowi Praw Natury każdy będzie mógł sprawdzić, jak powstaje dźwięk, jak na wzrok
oddziałuje efekt trójwymiarowości oraz złudzenie optyczne i ile odbić można zobaczyć w specjalnie
ustawionych zwierciadłach równoległych. Najmłodsi, ekologicznego podejścia do życia nauczą się podczas
specjalnie przygotowanych warsztatów. Pod czujnym okiem animatorów dzieci będą mogły samodzielnie
stworzyć m.in. ekologiczną biżuterię: klipsy, korale, bransoletki, a także eko karmniki

wykonane

z naturalnych materiałów. Nie zabraknie motywującego elementu rywalizacji – każdy uczestnik będzie mógł
spróbować swoich sił w quizie ekologicznym i wygrać atrakcyjne, biodegradowalne nagrody.
Kampania „Odzyskaj. Korzystaj” wspiera Projekt „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”,
w ramach którego w Poznaniu powstaje Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych
(ITPOK), tzw. Spalarnia. Inwestycja zostanie uruchomiona w ostatnim kwartale 2016 roku i znacznie zmieni
gospodarkę odpadami w całym regionie. Dzięki termicznemu przekształcaniu aż o 80 % zmniejszy się liczba
składowanych odpadów, a dodatkowo w procesie spalania będzie wytwarzana energia elektryczna i cieplna
wykorzystywana później w miejskiej sieci ciepłowniczej. Podczas festynu Eko Babie Lato każdy z mieszkańców

będzie mógł porozmawiać z ekspertami i poznać wszystkie korzyści wynikające z budowy ITPOK. Instalacja
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu – z myślą o mieszkańcach i środowisku –
powstaje zgodnie z formułą partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Na podstawie podpisanej umowy,
partner prywatny – SITA Zielona Energia Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za zaprojektowanie, budowę,
utrzymanie i eksploatację instalacji przez 25 lat. Instalacja zostanie uruchomiona pod koniec 2016 roku. Po
wygaśnięciu umowy w 2041 roku, ITPOK zostanie przekazany Miastu Poznań. Koszty budowy ITPOK szacowane
są na ponad 725 milionów złotych, które są finansowane przez SITA Zielona Energia Sp. z o.o. oraz kredyty
udzielone partnerowi prywatnemu przez konsorcjum trzech banków z wykorzystaniem dotacji pochodzącej
z unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
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