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R E K L A M A

BEZ PRĄDU 

W poniedziałek w godzi-
nach 8 – 14 nie będzie prądu
w Koszalinie (Raduszka) przy
ul. Krokusów, Maków, Łu-
binów, Chabrów, Wrzosów 8 –
10 oraz Paproci 1 – 17 i 2 – 14.
We wtorek w godz. 8 – 15,
prądu nie będzie w Skwie-
rzynce, Skwierzynce hydro-
forni, MEW Skibno. W środę w
godz. 9 – 11 w m. Śliwkowa 1-
19. W czwartek w godz. 8 – 15
w m. Sieciemino, Sieciemino
Ferma, Sieciemino Hydro-
fornia, Krzykacz, Przytok,
Kawno. W piątek w godz. 8 –
14 w m. Niedalino, Niedalino
Tartak, Czacz. 

(KOS) 

Podmioty często nie mają
świadomości, że stosują w swej
działalności innowacyjne i no-
watorskie rozwiązania w po-
staci innowacji marketingo-
wych czy organizacyjnych. 

Organizowany już po raz
trzeci konkurs pozwala na za-
prezentowanie podjętych i zre-
alizowanych działań innowa-
cyjnych i rozwojowych, nie
tylko o bardzo zaawanso-
wanym charakterze. Udział

dla firm mikro, mśp, gmin i
organizacji jest bezpłatny na
wszystkich etapach konkursu.
Punktem odniesienia branym
pod uwagę przy ocenie reali-
zowanych przedsięwzięć jest
porównywanie działań podej-
mowanych przez podmioty o
tej samej wielkości i podobnym
potencjale (np. firma mała z
małą, a średnia ze średnią).
Stąd nie istnieje ryzyko po-
równywania podmiotów, które

posiadają duże rozbieżności
np. w sferze możliwości finan-
sowania inwestycji. 

Udział w konkursie po-

zwala na umocnienie wize-
runku podmiotu w regionie
oraz daje możliwość prezen-
tacji na forum ogólnopolskim.

Laureaci konkursu otrzymają
atrakcyjne nagrody, m.in. w
postaci pakietów oprogramo-
wania. 

Ankiety zgłoszeniowe na-
leży wysyłać do 30 września.

Przedsiębiorców z regionu
zapraszamy również do
udziału w naszym plebiscycie
Nasze Dobre z Pomorza 2010.
To szansa dla firm na prestiż i
promocję na dużą skalę. 

(KOS) 

Pokaż nowatorskie rozwiązania, zdobądź atrakcyjną nagrodę 
KONKURS Trwa III edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010”, którego celem jest m.in. identyfikowanie i wła-
ściwa prezentacja przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwojowym. 

d W konkursie firmy mogą uzy-
skać następujące tytuły i wy-
różnienia: Innowacyjna firma, In-
nowacyjny produkt, Innowacyjna
usługa, Innowacyjny projekt

unijny, Dynamicznie rozwijająca
się firma, Innowacyjna Gmina, In-
nowacyjna Organizacja. Szczegóły
tel. 22 621 30 00, www.liderzyin-
nowacji.pl 

Tytuły i wyróżnienia 

Irena Boguszewska 
irena.boguszewska@gk24.pl 

Akcję prowadziła Fundacja
„Recal”, a w 70% dofinansował
ją Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. 

W te wakacje podczas całej
kampanii 33 punkty skupu
ulokowane na wybrzeżu – od
Świnoujścia po Trójmiasto –
zebrały 392 tony aluminio-
wego złomu. Ten trafił do po-
nownego przetworzenia. 

– Dzięki temu zaosz-
czędzone zostanie miejsce na
składowiskach odpadów, a
tym samym zaoszczędzone
będą pieniądze przeznaczone
na budowę i eksploatację tych
składowisk – mówi Artur Ło-
bocki z Fundacji na rzecz Od-
zysku Aluminiowych Puszek
po Napojach „Recal”. – Jedna
tona puszek po napojach za-
wrócona z drogi na wysypisko
odpadów to oszczędność około
100-150 zł kosztów składo-
wania. 

W sumie fundacja prowadzi
kampanię od jedenastu lat.
Przez ten czas udało jej się od-
zyskać 3.300 ton aluminiowych

puszek. Czy to jest dużo, czy
mało? 

– U nas odzysk aluminio-
wych puszek wynosi 66 % –
mówi Artur Łobocki. – Na po-
czątku, gdy zaczynaliśmy
kampanię, czyli jedenaście lat
temu, do skupu trafiało tylko
2 % sprzedanych z napojami
puszek. Postęp jest więc
ogromny. Jednak jeszcze
długa droga przez nami. W
krajach skandynawskich po-
ziom recyklingu wynosi
ponad 90 procent. Fakt, że w
wielu krajach, na przykład w
Niemczech, recykling jest wy-
muszony poprzez wprowa-
dzenie kaucji za takie puszki.
Jednak my uważamy, że nie
powinno się ich nakładać.
Przede wszystkim dlatego, że
bardzo wysoki jest koszt zor-
ganizowania go, a głównie za-
kupu urządzeń automatycz-
nych do skupu puszek. Koszty
te musiałby zostać przerzu-
cone na klientów kupujących
napoje w puszkach, czyli na
społeczeństwo. Lepiej więc
ludzi edukować, pokazywać
im korzyści nie tylko ekono-
miczne, ale przede wszystkim
ekologiczne. Odzyskując alu-

minium ze złomu, zamiast
produkować je z rud,
oszczędza się zasoby natu-
ralne, energię i zmniejsza za-
nieczyszczenia. 

Użycie 1 tony aluminium z
odzysku pozwala oszczędzić 4
tony boksytów i 700 kg ropy
naftowej, a także 95 % energii

jaka byłaby potrzebna do wy-
produkowania takiego alumi-
nium z rudy. Mniejsze jest też
zanieczyszczenie środowiska.
Przy recyklingu zanieczysz-
czenie powietrza jest aż o 95 %
mniejsze niż przy produkcji, a
wody o 97 %. Odzyskując
puszki zmniejszamy ilość

śmieci. Produkcja wtórnego
aluminium kosztuje o 60 %
mniej od produkcji z bok-
sytów. 

Z roku na rok o kilkana-
ście procent rośnie sprzedaż
napojów w puszkach. Na
szczęście rośnie też ich od-
zysk. Pewnie ze względu na

prowadzoną systematycznie
od jedenastu lat kampanię
edukacyjną, a także na to, że
sprzedaż puszek się po
prostu opłaca. Za kilogram
puszek, czyli 67 puszek o po-
jemności 0,33 l lub 53 puszki
półlitrowe, w skupie każdy
może otrzymać około 3 zł.  

Ekonomiczny wymiar zbiórki  
EKOLOGIA Zakończyła się tegoroczna kampania edukacyjna „Czyste plaże”. Jej efekty zostały właśnie podsumowane w
Koszalinie. 

W te wakacje fundacje „Recal” w ramach akcji „Czyste plaże” przeprowadziła 328 warsztatów edukacyjnych dla ponad 14 tysięcy osób. Głównie
uczestniczyły w nich dzieci polskie, a także z Białorusi, Ukrainy oraz z tak odległych krajów jak Brazylia i Argentyna. Fot. Recal 


