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Zakręcona akcja
Przysłowie „ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka” można dziś przekształcić na „korek do korka i mamy  
pół worka”. Plastikowe nakrętki są obecnie towarem na miarę dawnej makulatury i szklanych butelek.  
Jedna nie znaczy nic, pomnożona przez tysiące przynosi sporo zysku.

Przeciętny Kowalski patrzy na 
nią jak na odpad. Wydaje mu 
się, że taki niepozorny korek 
nie ma wartości, ale to nie-

prawda.
- Tak, nakrętki do butelek to śmie-

ci, ale trzeba wiedzieć, że te elementy 
są wykonane z bardzo dobrej jakości 
plastiku, który z powodzeniem można 
poddać powtórnej obróbce - tłumaczy 
Tomasz Skóra, koordynator akcji zbie-
rania nakrętek dla Fundacji Siedleckie 
Hospicjum Domowe dla Dzieci. - Są 
one skupowane przez firmy zajmujące 
się przetwarzaniem tworzyw wtór-
nych. Zwracajmy uwagę, czy ozna-
czono je skrótem HDPE. Wskazuje on 
na fakt, że ów korek został wykonany 
z polietylenu o dużej gęstości - pre-
cyzuje, dopowiadając, że plastikowe 
nakrętki rozkładają się dłużej niż 
wykonane z tego tworzywa butelki.  
- Zbieranie nakrętek jest więc nie tyl-
ko gestem w stronę potrzebujących, 
ale też w kierunku ekologii. Opowia-
dam o tym na pogadankach w szko-
łach, które włączają się do naszej akcji 
- podkreśla T. Skóra.

Duży popyt
Co dzieje się z korkami zgromadzo-

nymi w koszach i pojemnikach usta-
wionych na placach czy przy różnych 
instytucjach? - Są pakowane i trafiają 
na skup. Potem poddaje się je roz-
drobnieniu, a pozyskany granulat wy-
korzystuje m.in. do produkcji nowych 
pojemników - informuje T. Skóra.

Z takiego zmielonego plastiku robi 
się np. doniczki, rury, wiaderka, pu-
dełka i inne opakowania. - Przed laty 
za kilogram nakrętek płacono po kil-
kadziesiąt groszy. Dziś cena jest wyż-
sza, bo sięga ok. 1,40 zł/kg. Trzeba też 
przyznać, że rośnie liczba instytucji 
i ludzi zbierających nakrętki dla fun-
dacji, stowarzyszeń lub indywidu-
alnych osób. Jako społeczeństwo je-
steśmy coraz bardziej przekonani do 
tej inicjatywy. Popyt na nakrętki jest 
spory - zwraca uwagę T. Skóra. Doda-
je, że firmy skupujące plastik chętnie 
nabywają korki posegregowane kolo-
rystycznie, ale takie sortowanie jest 
bardzo żmudne.

- Owszem, zdecydowaliśmy się na 
taki krok, ale zrobiliśmy to w ramach 
akcji pomocowo-patriotyczno-pro-
mocyjnej. W ubiegłym roku na święto 
Niepodległości wspólnie z uczniami 
szkoły w Grali Dąbrowiźnie układa-
liśmy z nakrętek biało-czerwoną flagę 
o powierzchni ok. 20 m² - tłumaczy. 
- Akcję powtórzyliśmy w święto Kon-
stytucji 3 Maja, wtedy flaga miała jesz-
cze większą powierzchnię. Na 1 m² 
potrzebowaliśmy około tysiąca kor-
ków. W zbieraniu nakrętek pomaga 
nam wiele szkół. W zamian dajemy im 
plakaty, pojemniki i certyfikaty. Także 

teraz, gdy zbliżają się wakacje, odzywa 
się do nas dużo placówek oświatowych 
z prośbą o odbiór zebranych nakrętek. 
W gromadzeniu korków pomagają 
nie tylko Siedlce, ale też okoliczne, 
a nawet sporo oddalone od nas miasta 
i miejscowości, takie jak. np. Warsza-
wa, Mińsk Mazowiecki czy Paprotnia 
- wylicza koordynator akcji.

Wychodzimy  
na plus
Do koszy i pojemników na korki 

można wrzucać oczyszczone nakrętki 
z opakowań po produktach żywno-
ściowych, kosmetykach czy artyku-
łach chemicznych. Nie ma w tym nic 
skomplikowanego. Do takiej akcji 
może przyłączyć się każdy, bo przecież 
wszyscy kupujemy butelkowane soki, 
mleko, wodę, płyny czy szampony. 
Trzeba tylko wyrobić w sobie odruch 
gromadzenia korków.

- Ze zbiórką plastikowych nakrętek 
czytelnicy zapewne spotykają się od 
lat - mówi ks. Paweł Siedlanowski, dy-
rektor siedleckiego hospicjum. - Nie-
wątpliwie ta akcja przeżywa obecnie 
swoisty renesans, o czym świadczy 
liczba koszy (najczęściej w kształcie 
serca) stojących na naszych ulicach. 
Zdecydowaliśmy się na taką formułę 
zdobywania funduszy na rzecz Fun-
dacji Siedleckie Hospicjum Domowe 
dla Dzieci z kilku powodów. Pierwszy 

to możliwość pozyskania środków fi-
nansowych, które z zasady wykorzy-
stujemy na dofinansowanie zakupu 
leków i sprzętu medycznego. Choć 
ceny skupu nie są zbyt wysokie, bo za 
tonę nakrętek można uzyskać 1,3 -1,5 
tys. zł (do tego dochodzą koszty trans-
portu, paliwa, produkcji koszy itp.), to 
jednak w skali roku finalnie zbieramy 
spore kwoty i wychodzimy na plus - 
podkreśla.

Coraz więcej
Szef hospicjum podrzuca też cieka-

wostkę, zaznaczając, że na 1 t plastiku 
trzeba około 300-400 tys. nakrętek(!). 
Obecnie prowadzona przez niego in-
stytucja miesięcznie pozyskuje około 
3-4 t. W okresie zimowym, z oczy-
wistych względów, jest ich znacznie 
mniej.

- Ta ilość dynamicznie rośnie, z cze-
go bardzo się cieszymy. W tej chwili 
mamy do dyspozycji ponad 20 meta-
lowych koszy w kształcie serc oraz kil-
kanaście plastikowych. Najczęściej są 
rozmieszczane na ulicach, przy insty-
tucjach użyteczności publicznej, skle-
pach, stacjach paliw, szpitalach, ale też 
w szkołach i przedszkolach - wylicza 
ks. P. Siedlanowski. - Nakrętki zbierają 
dla nas nawet więźniowie siedleckiego 
Zakładu Karnego! Wiele osób prosi 
o nowe kosze. W miarę możliwości 
dostarczamy je do wyznaczonych 

miejsc, czasem znajdujemy sponsora 
na zakup, bo, niestety, ich cena nie jest 
mała. Nakrętki zbierają mali i duzi, 
przedszkolaki i osoby dorosłe. Im 
młodsi, tym chętniej - zauważa.

Wielowymiarowe  
korzyści
Nakrętki dla siedleckiego hospicjum 

są zbierane nie tylko w Siedlcach, ale 
też w rejonach oddalonych od miasta.

- Tomek Skóra, koordynator akcji, 
odbiera je w okolicznych miejscowo-
ściach, ale też w Mińsku Mazowiec-
kim, Stanisławowie, Warszawie, Łu-
kowie, Stoczku Łukowskim, Kotuniu 
i wielu innych. Szczegółową lokaliza-
cję naszych koszy można znaleźć na 
stronie internetowej www.hospicjum-
siedlce.pl - uściśla dyrektor placówki. 
Zaznacza jednak, że pozyskiwanie 
funduszy nie jest jedynym motywem 
akcji „Pozytywnie zakręceni”. Ks. Pa-
weł tłumaczy, że przyniesienie i wrzu-
cenie do pojemnika nawet małej torby 
nakrętek buduje wspólnotę i pozwala 
poczuć się uczestnikiem większego do-
bra, jakim jest w ich przypadku opieka 
nad nieuleczalnie chorymi dziećmi. 
- To wzmacnia solidarność. Ludzie 
zaczynają interesować się hospicjum, 
naszymi priorytetami, a także zauwa-
żać wokół siebie rodziny potrzebujące 
wsparcia. Bardzo często, równolegle 
z akcją, jesteśmy zapraszani do szkół, 
przedszkoli, a nawet domów pomocy 
społecznej, gdzie opowiadamy o na-
szej pracy, pokazujemy piękno życia, 
uczymy wdzięczności za to, co mamy, 
a czego nader często nie szanujemy, 
nie cenimy, a więc zdrowia, życia, 
zdolności do wykonywania prozaicz-
nych czynności - opowiada kapłan.

Podczas spotkań przedstawiciele 
hospicjum mówią też o ekologii, po-
trzebie troski o świat natury. - W wy-
miarze materialnym odpowiednio 
oznakowane i umieszczone w dobrych 
lokalizacjach kosze to również świetny 
nośnik reklamy. Sprawdza się szcze-
gólnie podczas corocznych akcji pozy-
skiwania odpisu 1% podatku - dodaje 
na koniec ks. P. Siedlanowski.

Z dobrej woli
Obecnie kosze na nakrętki ustawia 

się już nie tylko w miastach, ale tak-
że wsiach. W tych ostatnich są one 
umieszczane zazwyczaj przy urzę-
dach gminy oraz szkołach i zapełniają 
się dość szybko. Takie akcje cieszą się 
popularnością młodych i starszych, bo 
nic nas nie kosztują, oprócz chęci i do-
brej woli. Wielu z nas ma w domu spe-
cjalne torebki lub pudełka na korki, 
które usuwa z butelek podczas segre-
gacji. Potem wystarczy wysypać je do 
odpowiedniego kosza lub pojemnika.

„Nakrętkowe” akcje są mocno pro-
mowane w mediach społecznościo-
wych. Dzięki np. facebookowi mamy 
możliwość bezpłatnego nagłośnienia 
zbiórki dla konkretnej instytucji lub 
osoby potrzebującej. To naprawdę 
działa i ma sens! Owszem, za plasti-
kowe korki nie da się uzbierać jakichś 
wielkich sum, ale gdy jest potrzeba, 
liczy się każdy grosz. Zachęcajmy do 
gromadzenia nakrętek wszystkich 
znajomych i bliskich. To nie jest trud-
ne ani wymagające, ale warte zachodu.
 AWAW  

Zdecydowaliśmy 
się na taką 
formułę 
zdobywania 
funduszy na 
rzecz Fundacji 
Siedleckie 
Hospicjum 
Domowe dla 
Dzieci, bo daje 
nam możliwość 
pozyskania 
środków 
finansowych, 
które 
wykorzystujemy 
na 
dofinansowanie 
zakupu leków 
i sprzętu 
medycznego.

Fo
t.

 ja
g


