Podziel się... kartonem. Oryginalny pomysł mieszkanki
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Boom na wysyłki internetowe trwa w najlepsze. Mieszkanka Ursynowa wpadła na pomysł
zagospodarowywania zbędnych opakowań kartonowych. Czy w naszej dzielnicy powstanie
pierwsza w stolicy "opakodzielnia"?
Kartony duże i małe, folia bąbelkowa. W domach i na śmietnikach zalegają niepotrzebne pudła po
odebranych przysyłkach.
- W tej chwili moje zakupy ograniczają się właściwie tylko do internetu. Są dni, że odbieram po 2-3
paczki. Pół pokoju mam zawalone kartonami różnej wielkości. Szkoda mi wyrzucać, bo może się
przydadzą - uważa pani Ania.

Drugie życie kartonów
Być może już wkrótce problem z niepotrzebnymi opakowaniami po przesyłkach zostanie rozwiązany.
Jednym z projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego 2023 jest tzw. "opakodzielnia" czyli
miejsce, gdzie można podzielić się kartonem czy folią.
- Osoby o wysokiej świadomości ekologicznej, a takich jest na Ursynowie sporo, wzbraniają się przed
marnotrawstwem i jednorazowością. Z drugiej jednak strony - gdzie i jak długo przechowywać
nieprzebrane ilości kartonów, folii bąbelkowej i syntetycznych chrupków? - twierdzi Katarzyna,

pomysłodawczyni.
- Są też wśród nas osoby, które regularnie potrzebują takich opakowań - osoby prowadzące
niewielkie sklepy internetowe, tworzące i sprzedające rękodzieło czy aktywnie działające na
charytatywnych internetowych bazarkach. Sporadycznie tego typu materiałów poszukują również
osoby przygotowujące się do przeprowadzki - dodaje autorka pomysłu.
"Opakodzielnia" z jednej strony pomagałaby sąsiadom, a z drugiej – dawałaby drugie
życie niepotrzebnym opakowaniom i pozwoliła na oszczędności w domowych budżetach.
Zmniejszyłaby się ilość odpadów.
Pomysłodawczyni projektu proponuje, by takie miejsce zorganizować przy budynku ursynowskiego
ratusza. Potrzebne byłoby także zatrudnienie osoby, która dbałaby o porządek miejsca – rozcinała i
składała kartony, zwijała folie i segregowała opakowania. Według wyceny koszt realizacji projektu to
20 tysięcy złotych.

Jak dobrze mieć sąsiada...
Takie sąsiedzkie inicjatywy wsparcia dobrze się mają na Ursynowie. Są już słynne sezonowe
garażówki, plenerowe biblioteki czy jadłodzielnie. Wszystkie cieszą się dużym zainteresowaniem
mieszkańców.
- Jadłodzielnie to bardzo trafiony pomysł. Czasami przyjeżdżam i zostawiam jedzenie, którego wiem,
że nie przejem. Na pewno są tacy, którzy potrzebują pomocy. Bezrobotni, starsi czy samotne matki mówi pan Antoni.
Projekty do Budżetu Obywatelskiego 2023 będą oceniane przez urzędników do 4 maja 2022 r. Po
weryfikacji mieszkańcy będą mogli głosować na wybrane projekty od 15 do 30 czerwca 2022 roku. O
tym, czy na Ursynowie powstanie "opakodzielnia" dowiemy się 13 lipca.
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