Warszawa, 26.06.2014

Zawsze jest dobra pogoda dla recyklingu kartoników – kolejna edycja
Ekologicznego Pikniku Fundacji ProKarton za nami
W miniony weekend, czyli 21 czerwca br., Fundacja ProKarton, w ramach kampanii „Karton,
naturalnie!”, zaprosiła wszystkich zainteresowanych tematem ekologii rodziców wraz z dziećmi do
warszawskiego ZOO. Podczas Ekologicznego Pikniku starsi i młodsi przekonali się, że każdy
z nas ma codziennie szansę zrobić coś dobrego dla Ziemi. Okazało się, że proste ekologiczne nawyki, na
przykład zgniatanie kartonów do mleka i soków, przed włożeniem ich do kosza na odpady, może bardzo
pomóc w zbiórce i recyklingu.
Każdego dnia nasze zachowania konsumenckie wpływają na poziom obciążenia środowiska
naturalnego. Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna i świadomość, że wszystko co robimy,
w określony sposób wpływa na ekosystem. Zgniecione odpady opakowaniowe to ich mniejsza objętość, co
oznacza, że więcej śmieci można zmieścić w kontenerze przeznaczonym do selektywnej zbiórki. To z kolei
przekłada się na redukcję poziomu spalin, bo obniżamy koszty przewiezienia zużytych opakowań do
sortowni odpadów. Jak się okazało w trakcie Ekologicznego Pikniku to dzieci wiedzą najwięcej o tym, że
ekologiczne zachowania są tak istotne:
Mój syn bardzo dba o to, żeby po wypiciu ulubionego soku pomarańczowego, nakrętkę włożyć do
osobnego pojemnika. Kiedy uzbiera większą liczbę koreczków, zanosi je do specjalnego kontenera, który
ustawiony jest na terenie jego szkoły. W domu mamy osobne kosze na szkło, plastik oraz kartony do mleka
i soków. Kiedy zdarzy mi się przez roztargnienie włożyć puste opakowanie nie do tego kosza, Jaś zwraca mi
na to uwagę – mówiła jedna z mam, która razem z synem wzięła udział w pikniku.
Poza poznaniem praktycznych wskazówek, jak dbać o środowisko naturalne, goście wzięli też
udział w konkursach i warsztatach. Wiedząc, że najlepiej uczyć poprzez zabawę, Fundacja ProKarton
przygotowała dla fanów aktywnego spędzania czasu eko-zawody: rzut kartonikiem do kosza na czas czy
slalom w workach pomiędzy kartonami. Z kolei amatorzy kreatywnych zajęć wzięli udział w warsztatach
artystycznych, takich jak budowanie z kartoników osiedla domków czy stada dinozaurów 3D. Najmłodsi
z ciekawością przyglądali się też urządzeniu, służącemu do czerpania ekologicznego papieru, którym
okazała się… pralka Frania!
Najbardziej podobały mi się warsztaty czerpania papieru. Fajnie było zobaczyć na żywo, czym jest
recykling. Dyplom, który dostałam po zajęciach też jest zrobiony z czerpanego papieru. Będę miała super
pamiątkę! – powiedziała 12-letnia Ola, która na piknik przyszła z rodzicami i młodszym rodzeństwem.
Spotkanie Fundacji ProKarton z warszawiakami w miejscowym ZOO, zostało zorganizowane już po raz
drugi w ramach kampanii „Karton, naturalnie”, której celem jest zwiększanie świadomości społecznej na
temat właściwego sortowania odpadów i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Fundacja ProKarton została założona w lipcu 2011 r. przez producentów materiału opakowaniowego do
mleka i soków w Polsce. Jej celem jest popularyzacja kartonów do płynnej żywności, jako opakowań
nowoczesnych i zaawansowanych pod względem ekologicznym, a także działanie na rzecz edukacji
ekologicznej i promowania opakowań kartonowych do płynnej żywności. Więcej informacji o działaniach
fundacji na stronie: www.prokarton.org

