
Karton, 
naturalnie!

Fundacja 
ProKarton 
pokazuje w TVP 
dobre praktyki 
zaobserwowane 
w zakładach 
RIPOK

WydaRzenIa
Pan Karton kolejny raz 
pojawi się na pikniku 
Warszawa dzieciom

Propozycja Komisji Europejskiej przewiduje, 
że do roku 2030 tylko 10 proc. odpadów 
komunalnych ma trafiać na składowiska. 
Czeka nas wiele pracy, by osiągnąć taki 
rezultat. Żadne opakowania nie powinny 
trafiać na wysypiska, ponieważ oznacza to 
marnotrawstwo cennych surowców wtórnych. 
Jan Jasiński, Prezes Zarządu Fundacji ProKarton

Biuletyn informacyjny Fundacji ProKarton, maj 2016

Wiosną 2016 roku Fundacja ProKarton 
zrealizowała kolejny film edukacyjny 
dla Telewizji Polskiej. Tym razem edu-
katorzy Fundacji oraz ekipa filmowa 
odwiedzili z kamerą zakłady RIPOK 
w Elblągu i Żywcu.

W reportażu pokazaliśmy, jak moder-
nizacja technologiczna oraz akcje 
edukacyjne pozytywnie wpływają na 
wyniki selektywnego zbierania odpa-
dów opakowaniowych w  gminach. 
Podczas wizyty w Elblągu przepro-

wadziliśmy również lekcję dla 
uczniów miejscowej szkoły podsta-
wowej z udziałem Pana Kartona – ma-
skotki Fundacji. Film został dwukrot-
nie wyemitowany na antenie TVP 3 
w  maju 2016 r. (oglądalność na po-
ziomie 100  tysięcy widzów). Repor-
taż jest dostępny na kanale You Tube 
Fundacji ProKarton.

Przedstawione w badaniu z listopada 2015 roku oraz nowym filmie eduka-
cyjnym Regionalne Instalacje z Elbląga, Żywca i Janczyc zostały uhonorowa-
ne certyfikatami Fundacji ProKarton i tytułami „Aktywnych innowatorów 
i edukatorów”. 

Od lat wprowadzane są tam nowoczesne technologie segregacji odpa-
dów, a systematyczne akcje edukacyjne budują świadomość ekologiczną 
mieszkańców, którzy chętnie i rzetelnie segregują odpady w gospodar-
stwach domowych. 

Certyfikaty wręczone przez Prezesa Zarządu Fundacji ProKarton trafiły 
na  ręce p. Mariana Wojtkowskiego (dyrektor ZUO Elbląg Sp. z o.o.), 
p.  Jerzego Starypana (prezes ZGOK Beskid-Żywiec Sp. z o.o.) i  p. Leszka 
Wołowca (prezes MZGOK Janczyce Sp. z o.o.). 

W marcu br. ośrodek badawczy 
TNS Polska sprawdził na zlecenie 
Fundacji ProKarton, jak w prioryte-
tach mieszkańców lokują się spra-
wy związane z ochroną środowiska 
w ich najbliższej okolicy. 

Obok takich kwestii, jak moderniza-
cja infrastruktury i rekreacja, Polacy 
mówią o konieczności zapewnienia 
pojemników do segregacji odpa-
dów (23 proc. ankietowanych, 
czyli 7,5 mln Polaków). 

Największe zastrzeżenia co do czy-
stości okolicy mają mieszkańcy 
aglomeracji pow. 500 tys. mieszkań-
ców. Ci respondenci mają również 
najwięcej wątpliwości, jak poprawnie 
segregować odpady opakowaniowe. 

Raport spotkał sie z dużym zaintere-
sowaniem polskich mediów i był cy-
towany m.in. na łamach Pulsu Biznesu 
i  dzienników regionalnych Polska 
Press oraz portali Onet.pl, Gazeta.pl. 
Pełne wyniki badania są dostępne 
na stronie Fundacji ProKarton. 

Fundacja ProKarton po raz kolejny weżmie udział w wydarzeniu Warszawa 
Dzieciom, organizowanym przez Stołeczną Estradę. Główna atrakcja to Poczta 
Pana Kartona. Dzieci będą mogły własnoręcznie udekorować i wysłać do najbliż-
szych pocztówkę z papieru czerpanego pochodzącego z recyklingu kartonów 
po mleku i sokach. Na najmłodszych czekają także warsztaty artystyczne i pokazy 
czerpania papieru. 

Spotykamy się w niedzielę, 5 czerwca  

(godz. 12.00-18.00) w Parku agrykola!

Zobacz film

Zobacz raport

Fundacja ProKarton w TVP
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BadanIa
Segregacja odpadów  
i czystość okolicy  
w priorytetach 
lokalnych społeczności 
– wyniki najnowszego 
badania TnS Polska dla 
Fundacji ProKarton
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