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tym, że Polacy rzeczywiście przykładają się do właściwego zagospodarowania odpadów wielomateriałowych, świadczą także
wyniki tegorocznej edycji Konkursu Puchar
Recyklingu. – W tym roku zdecydowaliśmy
o przyznaniu dużej liczby nagród i wyróżnień
dla firm zbierających selektywnie zużyte kartoniki po mleku i sokach. Laureaci uhonorowani statuetką „Rekordowy Karton” to przede

wszystkim grono osób niezwykle zaangażowanych w selektywną zbiórkę kartoników i jej
promocję oraz edukację ekologiczną. Z radością
obserwuję, że z roku na rok ich aktywność w tej
sferze rośnie, podobnie jak masa zebranych
kartoników – powiedział Tadeusz Pokrywka,
prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu
Spożywczego i Opakowań, będącej realizatorem Dobrowolnego Porozumienia Rekarton,
sponsora Konkursu Puchar Recyklingu.
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Statuetki i dyplomy
Komisja konkursowa przyznała trzy statuetki
w kategorii „Rekordowy Karton”. Otrzymali
je: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych „Rypin”, Beskid Żywiec, a także
Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej. Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych „Rypin” okazał się rekordzistą
w zbiórce odpadów opakowaniowych wielomateriałowych – w 2017 r. na mieszkańca przypadało ponad 3 kg takich odpadów,
o połowę więcej niż rok wcześniej. Pozostałe
przedsiębiorstwa również odnotowały znaczące wzrosty w zbieraniu tego surowca,
osiągając w 2017 r. ponad 1 kg tych odpadów
na mieszkańca. Ilość zebranych opakowań
po mleku i sokach świadczy też o skuteczności
działań edukacyjnych, prowadzonych przez
nagrodzone podmioty – bez nich osiągnięcie
tak dobrych wyników nie byłoby możliwe.
Wyróżnienie w konkursie otrzymali z kolei
Gospodarka Komunalna w Błażowej oraz Celowy Związek Gmin CZG-12 Długoszyn. Nagrodę
za efektywną zbiórkę i zagospodarowanie
odpadów wielomateriałowych otrzymała
także debiutująca w konkursie firma KOMART
z Knurowa, w przypadku której w 2017 r.
do recyklingu przekazanych zostało ponad
165 ton tej frakcji odpadów.
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Ze strumienia odpadów warto wyodrębniać
zużyte kartoniki po mleku i sokach, gdyż są
one cennym surowcem wtórnym. Niezwykle ważne jest bowiem wspieranie inicjatyw przybliżających mieszkańcom zasady
prawidłowej gospodarki odpadami wielomateriałowymi. Na co zwracać szczególną
uwagę? – W zużytym kartoniku po mleku
lub soku należy odkręcić nakrętkę, dokładnie
go opróżnić i zgnieść, a następnie wrzucić
do żółtego pojemnika lub worka. Zebrany
odpad przekazywany jest do papierni, gdzie
z celulozy produkuje się papier i tekturę,
a z pozostałości po oddzieleniu celulozy
np. meble ogrodowe – podkreśla T. Pokrywka. By jednak wiedza o kartonikach była powszechna wśród mieszkańców, kluczowa jest
edukacja. – Najważniejsze jest uświadamianie
mieszkańców, że zużyte kartony po mleku
i sokach to opakowania przyjazne środowisku.
W ok. 70% wykonane są z papieru, a więc
surowca odnawialnego. To ważne atrybuty
z punktu widzenia gospodarki o obiegu zamkniętym – zaznaczył T. Pokrywka.
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