
W ramach edukacji ekologicznej uczniowie naszej szkoły z klas: IIIb, Vd i VIa uczestniczyli 

w warsztatach ,,Nie marnuję, odzyskuję - to moje zasady, jak cenić odpady.” Zajęcia 

odbywały się nowoczesnym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) w miejscowości 

Promnik, w gminie Strawczyn. ZUO to nowatorska, kompleksowa, wielofunkcyjna i w pełni 

zautomatyzowana instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Uczniowie 

mieli możliwość obejrzeć jak wygląda segregacja odpadów wytwarzanych przez mieszkańców 

Kielc i 17 sąsiednich gmin, również naszej gminy, czyli obszaru zamieszkałego przez ok. 390 

tysięsy ludzi. Największe zainteresowanie wśród zwiedzających zakład wzbudziła instalacja 

sortownicza, która ma zdolność wydzielania ze strumienia odpadów konkretnych rodzajów 

materiałów. Czujniki skanują odpady przesuwające się po taśmie i rozpoznają właściwości 

materiału takie jak: kształt, struktura, kolor, gęstość. Uczniowie dowiedzieli się, że w zakłdzie 

możliwie jest przetworzenie nawet 30 ton odpadów na godzinę. 75% śmieci trafiających na 

składowisko można ponownie wykorzystać. Posegregowane, rozdrobnione i zbelowane odpady 

typu: plastik, papier, szkło, metale, są sprzedawane do różnych fabryk, które produkują z nich 

nowe rzeczy.Odpady organiczne przetwarzane są na miejscu przy pomocy bakterii w biogaz. 

W wyniku spalania biogazu powstaje energia elektryczna i cieplna wykorzystywana w ZUO. 

Uczestnicy warsztatów i wycieczki po Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów zdobyli 

przekonanie o konieczności segregowania śmieci. Uświadomili sobie, że recykling to 

oszczędność, gdyż umożliwia oszczędzanie zarówno materiału, z którego przedmiot lub jego 

opakowanie jest wykonane, jak i jego różnych właściwości oraz ponowne ich wykorzystanie. 

Uczniowie zrozumieli też, że pierwszym krokiem na rzecz ochrony środowiska jest zmniejszenie 

ilości odpadów. 

Małgorzata Swatowska 

Dorota Świtowska 

 

Oto krótkie sprawozdania kilku uczniów z wizyty w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów: 

 

Dnia 27 listopada pani zabrała nas do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO).Cały zakład 

ma 3,5 ha. Zakład znajduje się w Promniku w gminie Strawczyn. Na początku nie byłem 
przekonany do tego miejsca, ale nasza pani przewodniczka ciekawie opowiadała o zakładzie 

i ciekawostki o nim. Jak np. ile lat się co rozkłada. Natomiast najbardziej zaciekawiła mnie 
informacja ,iż ten zakład jest największym tego typu zakładem w Polsce. Zakład przyjmuje 

śmieci z większości gmin z województwa Świętokrzyskiego. Nasza przewodniczka opowiedziała 

o nowoczesnych maszynach jakich się używa w zakładzie. Najnowocześniejszych maszyn jakie 
mogą istnieć. Dowiedziałem się na czym polega próżniowe fermentowanie śmieci, odzyskiwanie 

odpadów oraz tworzenie zielonych wzgórz.Dobrze ,że pani zabrała nas to tego miejsca 
I uświadomiła o różnych zagrożeniach związanych ze śmieciami. 

       Adam, klasa VI 

 

Będąc w ZUO dowiedziałem się jak śmieci zostają poddawane recyklingowi oraz rozkładowi. 

Jedynym minusem jest tego miejsca jest niemiły zapach unoszący się w powietrzu, mimo tego 
że da się do niego przyzwyczaić przydałyby się jednak maski przeciwgazowe. Twórcy zakładu 

poradzili sobie z tym problemem montując "suchą mgłę", czyli parę wodną zbierającą zarazki 

z powietrza. Obok miejsca gdzie stoi budynek leżą kilkutonowe góry śmieci, niektóre zasypane 
i zalesione, niektóre nadal w użytku. Podobno że w ścianie została zamurowana"kapsuła czasu", 

czyli informacje zamknięte w zwoju, które mają trafić do odbiorców za kilkanaście lat. Pod 
koniec poczęstunek i bardzo ładna graficznie prezentacja pokazująca wcześniej wyjaśniane 

mechanizmy.  

            Oliwier, klasa VI 



27 listopada pojechaliśmy na wycieczkę do miejsca, w którym utylizuje się odpady, czyli 

wykorzystuje się je jako surowce wtórne. Pani przewodniczka oprowadzała nas po zakładzie 
pokazując nam ciekawe maszyny oraz obiekty na tym terenie, dopowiadając ciekawostki. 

Mówiła przeważnie o tym co otrzymuje się z danych odpadów oraz o pracy ludzi przy 
określonych maszynach. Dowiadywaliśmy się też na przykład, że odpady organiczne to jedzenie 

i jego pozostałości, ale także niektóre plastiki. Te wynalazki mogliśmy oglądać przez 

przeszklone ściany. W pomieszczeniach, które oglądaliśmy, zostały umieszczone specjalne 
elementy, które wypuszczały suchą mgłę, aby oczyścić powietrze z nieprzyjemnego zapachu 

oraz bakterii. Najbardziej podobała mi się hala, do której przywożono odpady z województwa 
świętokrzyskiego. Szczególnie utknęła mi w pamięci informacja, że ten obiekt jest największym 

zakładem w Polsce i jego koszt wynosił ok. 250 mln. zł. Oprócz tego zapamiętałam jeszcze to, 
że są specjalne czujniki, które skanują dane odpady przesuwające się po taśmie i rozpoznają je, 

a  przez powietrze są oddzielane od innych. Efekt tego jest taki, że dokładniej się segreguje 

I można przetworzyć nawet 30 ton odpadów na godzinę. 

Kasia, klasa VI 











 


