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Design in Public Space.
Do we have a problem?

Odpady w Polsce traktowane są jako kłopot, a nie potencjał. A my
powinniśmy powtarzać za komisarzem ds. środowiska Unii Europejskiej Janezem Potočnikiem, który w 2014 roku powiedział „Nie ma już
odpadów, ale są zasoby – dzisiejsze odpady to jutrzejsze kopalnie”.

In Poland, refuse is usually treated as a problem, not as an opportunity. But in fact, we should follow the example of the European
Commissioner for Environment Janez Potočnik who said in 2014 that
we should no longer talk about waste material but about resources –
today’s waste can be tomorrow’s mines.

Tymczasem wciąż ponad połowę plastiku wprowadzanego na rynek wysyłamy na wysypiska, podczas gdy najbardziej świadome progresywne
europejskie kraje przeznaczają 90% plastiku do powtórnego wykorzystania. Obecnie w Polsce składujemy 70% odpadów. A już niedługo, bo
w 2030 roku, nie powinniśmy składować właściwie niczego. Z drugiej
strony Polska wciąż wydaje co najmniej 16 milionów złotych rocznie na
oczyszczanie lasów ze śmieci. Nie możemy sobie pozwolić na tak nieodpowiedzialne gospodarowanie naszymi zasobami. Być może kluczem
do rozwiązania tego problemu jest idea przetwarzania odpadów na
nowe materiały. A co, jeśli udałoby się nam żyć nie produkując żadnych
śmieci? Wbrew pozorom, jest to możliwe.
Większość z projektów prezentowanych podczas tegorocznej wystawy
to składowe ekonomii cyrkularnej – nowej koncepcji ekonomicznej,
która koncentruje się na nieprzerwanym, ponownym wykorzystywaniu
zasobów. Komisja Europejska oficjalnie stwierdziła, że jest to wizja
przyszłości, którą chce promować.
Dlatego też podczas najnowszej edycji „Dizajnu w przestrzeni publicznej” zadajemy sobie pytanie, czy rzeczywiście „mamy problem?”. Nasz
subiektywny wybór projektów i inicjatyw ze świata i Polski dowodzi
raczej, że śmieci to szansa. Problem w tym, jak ją lepiej wykorzystywać…

Meanwhile in Poland, more than a half of the plastic introduced on the
market is sent to the landfills, whereas the most progressive European
countries reuse 90% of plastic. Poland stores 70% of waste material.
However, as soon as in 2030 we should no longer store anything. On
the other hand, Poland spends at least 16 million zloty on clearing
forests from garbage. We cannot allow such irresponsible waste and
resource disposal. What if the idea of recycling waste into new materials is the key to this problem? What if we could live without producing
any kind of rubbish? Contrary to what you might think, this is actually
possible.
Most of the projects presented at this year’s exhibition are in line
with the new concept of circular economy, which concentrates on continuous reusing of resources. The European Commission has officially
stated that this is the vision of the future they would like to promote.
That’s why during this year’s edition of Design in Public Space we’re
asking the following question: do we really have a problem? Our subjective selection of projects and initiatives, from Poland and abroad,
proves that rubbish has potential. The actual problem is how to use it
better.

Izabela Bołoz, Katarzyna Dorda, kuratorki wystawy
„Dizajn w przestrzeni publicznej. Mamy problem?”

Izabela Bołoz, Katarzyna Dorda, the curators of the exhibition
“Design in Public Space. Do we have a problem?”
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Cegły z recyklingu

Waste bricks

StoneCycling to inicjatywa Toma van Soesta
i Warda Massy z 2013 roku. Zaczęło się od
pracy dyplomowej pierwszego z nich, gdy kończył studia na Design Academy w Eidhoven
w Holandii. Wówczas stworzył ogromny blender, który mielił problematyczne odpady, takie
jak stare umywalki, toalety, płytki, materiały
izolacyjne czy szkło. Z czasem udało się opracować technologię, dzięki której zmielone,
bezużyteczne przedmioty można zamienić
w nowy, bardzo mocny i trwały materiał –
cegły z recyklingu.
Pierwszy dom, zbudowany w całości z materiałów StoneCycling, powstał w 2016 roku
w Rotterdamie. Za projekt odpowiadało biuro
Architectuur Maken. Budowa pochłonęła
w sumie 15 000 kilogramów odpadów, które
zostały przekształcone na cegły. Od tego czasu
cegły WasteBasedBricks® przechodziły kolejne
ulepszenia, a ich oferta kolorystyczna poszerzyła się, więc projektanci bez trudu mogą
dopasować odpowiedni materiał.

StoneCycling is Tom van Soest’s and Ward
Massa’s initiative from 2013. It all began with
Tom’s diploma project when he graduated
from the Design Academy in Eindhoven in the
Netherlands. He made a huge blender which
was able to grind problematic materials such
as old washbasins, toilets, tiles, insulation
materials, or glass. With time, he managed
to develop a new technology which would
change the ground useless objects into a new,
strong, and durable material – waste-based
bricks.
The first house totally based on Stone-Cycling materials was constructed in 2016 in
Rotterdam. The Architectuur Maken studio was
responsible for the project. The construction
took 15,000 kilograms of waste altogether,
which was transformed into bricks. Since then,
WasteBasedBricks® have been constantly
improved, and new colours have appeared,
so the designers can easily choose adequate
materials.

→ stonecycling.com

→ stonecycling.com

fot. StoneCycling,
Ossip (po lewej)
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Dom z odpadów

A house made out of waste

W 2014 roku w Brighton powstał pierwszy
w Wielkiej Brytanii dom wykonany w całości
z odpadów. To budynek akademicki, a zarazem otwarte studio dla lokalnej społeczności,
firm, szkół i uczelni. Projektant Duncan Baker-Brown, profesor na Uniwersytecie w Brighton,
zaangażował w jego budowę praktykantów
z grupy The Mears, studentów z City College
Brighton & Hove i Wydziału Sztuki oraz ochotników. W sumie Waste House powstał przy
udziale 350 studentów, a budowa kosztowała
jedynie 140 000 funtów.
Dom w Brighton to pierwszy budynek użyteczności publicznej w Europie o tzw. ujemnej
emisji dwutlenku węgla. Zbudowany w około
90% z odpadów, a także nadwyżek materiałów
i tworzywa sztucznego odzyskanego z rozebranych budynków. Otrzymał wszystkie potrzebne
certyfikaty dotyczące przepisów budowlanych.

In 2014, the uk’s first totally waste-made
house was built in Brighton. It’s a university building and an open studio for the local
community, companies, schools, and universities. The author of the project, Duncan Baker-Brown, a senior lecturer at the University
of Brighton, involved apprentices from the
Mears group, students from the City College
Brighton & Hove and the Faculty of Arts as
well as some volunteers. Altogether, 350 students participated in the construction and the
building cost only 140,000 pounds.
The Brighton house is the first public building in Europe with negative co2 emission.
It’s built in 90% of waste, surplus materials
and plastic recovered from deconstructed
buildings. The Waste House received all the
necessary certificates related to building
regulations.

fot. BBM Sustainable
Design LTD

Ściany Waste House pełne są najróżniejszych śmieci, które posłużyły jako materiały
konstrukcyjne lub izolacja cieplna oraz akustyczną. W sumie wykorzystano 20 000 szczoteczek do zębów, około 2 tony jeansów, 4 000
pudełek dvd, 2 000 dyskietek, 4 000 kaset
vhs, 2 000 używanych kawałków wykładziny
dywanowej i 500 dętek rowerowych. Jednym
z głównych celów projektu było udowodnienie,
„że nie ma czegoś takiego jak odpady, są tylko
rzeczy w niewłaściwym miejscu”.
Brighton Waste House otwarto na terenie kampusu College of Arts & Humanities
w Grand Parade, gdzie jest wciąż żywym laboratorium. Wydział Nauki i Inżynierii zainstalował specjalne czujniki w ścianach
zewnętrznych, by monitorować skuteczność
izolacji i zmian parametrów śmieci użytych do
budowy. Działa w nim Studium Zrównoważonego Projektowania Uniwersytetu w Brighton,
organizowane są wydarzenia i warsztaty prowadzone przez projektantów, artystów, producentów, konstruktorów, naukowców i wielu
innych.

The walls are full of various types of trash
which served as construction material, thermal insulation, and acoustic insulation. In total, 20,000 toothbrushes, 2 tonnes of denim
trousers, 4,000 dvd cases, 2,000 floppy disks,
4,0000 vhs cassettes, 2,000 pieces of used
carpet tiles, and 500 bicycle inner tubes were
used. One of the chief goals of the project was
to prove “that there is no such thing as waste,
just stuff in the wrong place”.
The Brighton Waste House was opened on
the campus of the College of Arts &  Humanities in Grand Parade, where it still functions
as a living laboratory. The Faculty of Science
& Engineering has installed special sensors in
the external walls to monitor the performance
of the insulation and the changes in the parameters of the construction materials. The
Studio of Sustainable Design of the University
of Brighton organizes workshops there, run by
designers, artists, manufacturers, constructors, scientists, and many others.
→ arts.brighton.ac.uk

→ arts.brighton.ac.uk
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Smog pod kontrolą

Smog under control

Airly to aplikacja, która wykorzystuje sieć
czujników, by pokazać w czasie rzeczywistym
stopień zanieczyszczenia w danej lokalizacji.
Na początku był to mały projekt społeczno-hobbystyczny, dzisiaj ten polski startup
wyceniany jest na kilka milionów złotych.
Pomysłodawcami są Wiktor Warchałowski,
Michał Misiek i Aleksander Konior, z czasem
dołączył do zespołu Michał Kiełtyka.
Sensory to niewielkie urządzenia, które są
w stanie mierzyć poziom zanieczyszczenia powietrza i smogu na zewnątrz. Sprawdzają m.in.:
poziom stężenia pyłów zawieszonych pm2.5
oraz pm10, temperaturę i wilgotność powietrza,
ciśnienie atmosferyczne. Dane te są następnie
wysyłane w czasie rzeczywistym do platformy
online map.airly.eu, za pomocą której mieszkańcy mogą sprawdzać aktualny stan powietrza w konkretnej lokalizacji. Aplikacja Airly
przewiduje też, jak bardzo powietrze będzie
zanieczyszczone w ciągu kolejnych kilku dni.
W listopadzie 2016 roku Airly zainicjowało akcję #KrakowOddycha, zaopatrując
mieszkańców w blisko 100 sensorów. Została
stworzona sieć monitorująca jakość powietrza w różnych dzielnicach miasta. Umożliwia
ona lokalizację najbardziej problematycznych
rejonów i jest ważnym krokiem w walce ze
smogiem.

Airly is an application which uses a network
of sensors to check the real-time level of air
pollution in a given location. In the beginning, it was just a minor social hobby project;
nowadays, this Polish start-up is worth several
million zloty. The people behind the project
are Wiktor Warchałowski, Michał Misiek, and
Aleksander Konior, joined later on by Michał
Kiełtyka.
The sensors are small devices which can
measure the level of air pollution and smog
outdoors. They check, among others: the level
of pm2.5 and pm10 concentration, air temperature, humidity, and pressure. The data is then
sent in real time to the online platform map.
airly.eu, where you can check the present air
quality in a given place. Airly can also predict
the air pollution levels for the following days.
In November 2016, Airly initiated the
#KrakowOddycha [“Kraków breathes”] action,
supplying the residents of Kraków with about
100 sensors. A network monitoring air quality in various districts of the city was established. Thanks to it, you can identify the most
problematic areas, which is another important
step in the struggle with smog.

fot. Airly

→ map.airly.eu

→ map.airly.eu/pl
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Tusz ze smogu

Smog ink

W 2013 roku czterech naukowców: Anirudh
Sharma, Nikhil Kaushik, Nisheeth Singh
i Nitesh Kadyan z instytutu Media Lab na mit
w Cambridge opracowało kaalink, czyli technologię, która przechwytuje zanieczyszczenia
z powietrza i przekształca je w tusz – air-ink.
Specjalnie zaprojektowane urządzenie,
kaalink, jest montowane na rurze wydechowej
pojazdu lub na kominie. Zebrane zanieczyszczenia są następnie suszone i poddawane
różnym procesom polegającym na usunięciu
metali ciężkich i rakotwórczych. Produktem
końcowym jest oczyszczony pigment bogaty
w węgiel. Wypełnienie tuszem jednego z długopisów Graviky udaje się po 45 minutach
emisji zanieczyszczeń.
Proces wytwarzania air-ink nie tylko eliminuje zanieczyszczenie powietrza, ale także nie
powoduje spalania dodatkowych paliw kopalnych, które wykorzystywane są przy regularnym procesie uzyskiwania atramentu. Według
obliczeń Graviky udało im się już oczyścić
1,6  biliona litrów powietrza.

In 2013, a team of four scientists: Anirudh
Sharma, Nikhil Kaushik, Nisheeth Singh,
and Nitesh Kadyan from the mit Media Lab
in Cambridge, Massachusetts, developed
kaalink, a technology which captures air
pollutants and transforms them into ink –
air-ink.
kaalink is a specially designed device which
is installed on exhaust pipes of vehicles or
on chimneys. The collected soot is then dried
and undergoes various processes in order
to remove heavy metals and carcinogens.
The end product is purified pigment rich in
carbon. To fill in one Graviky marker with ink
you need just 45 minutes of car emissions.
The process of producing air-ink does
not only eliminate air pollution but it also
prevents the consumption of additional fossil
fuels used in the regular ink production.
According to Gravity’s calculations, they have
managed to clean 1.6 trillion litres of air so far.

fot. Graviky

→ graviky.com

→ graviky.com
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Klimatyzator bez prądu

Electricity-free air conditioner

Wynalazca Ashis Paul opracował innowacyjny
sposób na wciągnięcie chłodnego powietrza
do domów. Wystarczy przeciąć plastikowe butelki na połowę i umieścić w otworach panelu
ze sztywnego materiału. Panel należy ułożyć
w oknie, tak by węższe części butelek skierowane były ku wnętrzu domu. Gdy powietrze
wchodzi do szerszej części butelki i wychodzi
przez węższą część, następuje zmiana ciśnienia, rozprężenie, przy którym powietrze ulega
ochłodzeniu. Tym samym klimatyzator Eco-Cooler bez użycia energii elektrycznej może
ochłodzić powietrze w środku domu nawet
o 5 °C .
Faza prototypowania rozpoczęła się w marcu
2015 roku i trwała prawie rok. Przypadła na
największy skok temperatur w Bangladeszu,
gdzie zdecydowano się przeprowadzić projekt
społeczny. Z powodu częstych powodzi, do
budowania domów nie używa się tam gliny,
więc aż 70% miejscowej ludności mieszka
w blaszanych chatach. Za to ulice Bangladeszu
wręcz toną w plastikowych śmieciach.
Pierwsze panele chłodzące powstawały przy
współpracy z mieszkańcami, którzy kolejne
urządzenia mogli budować już sami. Pomysł
Ashisa Paula przyniósł więc ogromną ulgę
w ponad 25 000 gospodarstwach domowych.

Ashis Paul invented an innovative method of
cooling houses. You just need to cut plastic
bottles in halves and place them in holes
of a panel made of a rigid material. The
panel must be put in the window so that the
narrower fragments of the bottles face the interior of the house. When air enters the wider
element of the bottle and gets into the house
through the narrower part, the air pressure
changes and expands, making it colder. This
way, the Eco-Cooler air conditioner is able
to reduce indoor temperature by as much as
5  degrees Celsius, with no electricity used.
The prototype phase began in March 2015
and lasted almost a year – it overlapped
with the highest increase of air temperature
in Bangladesh, so it was decided to conduct the experiment there. Due to frequent
floods, houses in Bangladesh are not made
of clay – 70% of people live in tin huts there.
The streets of Bangladesh drown in rubbish.
The first cooling boards were made with the
help of local people so that they were able to
make the next ones on their own. Ashis Paul’s
invention was a great relief for over 25,000
households.
→ grey.com/apac/work/key/eco-cooler/id/12475/

→ grey.com/apac/work/key/eco-cooler/id/12475/
fot. Grey Dhaka
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Domowy recykling

Recycling at home

Precious Plastic to maszyny umożliwiające
recykling tworzyw sztucznych każdemu w jego
własnym domu. To rozdrabniacz, wytłaczarka,
wtryskarka i frezarka obrotowa. Ich działanie
jest oparte na przemysłowych urządzeniach,
ale zmodyfikowane i uproszczone na tyle, aby
budowa była jak najmniej skomplikowana,
a materiały możliwe do użycia przy budowie
miały wiele zamienników. Instrukcje są z kolei
udostępniane w Internecie na zasadach
otwartej licencji.
Dave Hakkens, który wymyślił maszyny, najpierw zaprojektował własny rozdrabniacz, którym zmielił drobno butelki i pojemniki. Potem
zbudował trzy maszyny do topienia tworzyw
sztucznych i wytwarzania z nich nowych produktów. Wszystkie narzędzia to kombinacja
nowych komponentów na zamówienie i części

Precious Plastic are machines which enable
everyone to recycle plastic at home. The set
is comprised of a shredder, extruder, injection machine, and rotation moulder. Their
construction is based on regular industrial
machines, but it has been modified and
simplified to be less complicated, and the
materials used to build them have many
substitutes. The manuals are available online
for free.
Dave Hakkens, who invented the machines,
first made his own shredder to grind bottles
and containers into small plastic chips. He
then built three machines for melting plastic
and manufacturing new products with it. The
tools combine new custom-made components
and reclaimed parts like an old engine found
at a junkyard. Thanks to this set of machines

16

fot. Precious Plastic
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z odzysku, jak stary silnik znaleziony na śmietniku. Dzięki takiemu zestawowi maszyn można
uruchomić lokalne centrum recyklingu i produkcji. Powstałe produkty są właściwe obiektami rzemieślniczymi, które zakładają inny
system pracy niż produkcja na dużą skalę.
Miejscowi rzemieślnicy mogą pozwolić sobie
na wolniejsze tempo pracy i małe niespójności w otrzymanych materiałach.
Każdy może używać maszyn Precious Plastic, by tworzyć swoje własne projekty. Pomysłodawca dotychczas wyprodukował w ten
sposób deski do krojenia, miski, podkładki
do pisania i doniczki. Założyciel i wynalazca
Dave Hakkens pomagał na początku tego roku
budować maszyny w Kenii, gdzie miejscowa
ludność nie ma możliwości przetwarzania plastiku, który zalewa ich miejscowości.

you can start a local recycling and production
centre. The resulting products are actually
craft projects. They wouldn’t be of use for
mass manufacturers, but local craftspeople
can afford to work more slowly and make
allowances for little inconsistencies in the
materials.
Anyone can use the Precious Plastic machines to make their own projects. Hakkens
has already created cutting boards, bowls,
writing pads, and flower pots this way. At the
beginning of 2017, he helped people in Kenya
build the machines to help them recycle the
plastic which floods their villages.
→ preciousplastic.com

→ preciousplastic.com
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Odpicuj, nie wyrzucaj

Don’t dump it – pimp it!

Pimpit.pl to polski serwis internetowy, umożliwiający zlecenie projektantom-przetwórcom
przerobienie lub odświeżenie istniejącego już
przedmiotu. Portal wystartował w październiku 2016 roku, jego założycielami są Eliza
i Łukasz Poprawa. Ona zajmuje się rękodziełem i designem, on jest specjalistą w szeroko
pojętej branży it i fanem nowinek technologicznych. Serwis jest również partnerem Art
Market Poland Concept Store, założonego
przez kilku polskich projektantów, którzy dokładają swoją cegiełkę wiedzy i doświadczenia
do działań portalu. Promuje on nie tylko polskie rzemiosło, ale przede wszystkim uświadamia klientom potencjał, jaki tkwi w pozornie
bezwartościowych przedmiotach, skazanych
na wyrzucenie.

Pimpit.pl is a Polish website which helps you
find a designer to remake or refresh an existing object. It started in October 2016, founded
by Eliza and Łukasz Poprawa. The former takes
care of handicraft and design, and the latter is an it specialist and technology lover.
The website’s partner is Art Market Poland
Concept Store, opened by several Polish designers who add their knowledge and experience to the service. Pimpit.pl does not only
promote Polish crafts, but also makes the
customers aware of the potential hidden in
seemingly worthless objects they intend to
get rid of.
→ pimpit.pl

→ pimpit.pl
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1. Leżak wykonany na bazie starego stelaża
drewnianego i starego baneru reklamowego
Projektant: Eliza i Łukasz Poprawa,
założyciele portalu Pimpit.pl
A deckchair made of an old wooden frame
and an ad banner Designer: Eliza and Łukasz
Poprawa, the founders of Pimpit.pl
2. Wazoniki wykonane z przepalonych żarówek
Projektant: Jakub Hunkiewicz, pracownia
Zakręcone Klamoty
Vases made of burnt-out light bulbs
Designer: Jakub Hunkiewicz,
Zakręcone Klamoty studio
3. Stolik wykonany z bębna pralki i szklanego
blatu, Projektant: Jakub Hunkiewicz,
pracownia Zakręcone Klamoty
A table made of a washing machine drum
and a glass top Designer: Jakub Hunkiewicz,
Zakręcone Klamoty studio
4. Lampa wisząca wykonana z masy papierowej
(stare gazety, książki) oraz denek od butelek
Projektant: Anetta Ryfa, pracownia Mazuni
A ceiling lamp made of paper mass (old
newspapers and books) and bottle bottoms
Designer: Anetta Ryfa, Mazuni studio
5. Lampion wykonany z butelki, z drewnianą podstawą
Projektant: Anetta Ryfa, pracownia Mazuni
A lantern made of a bottle with a wooden base
Designer: Anetta Ryfa, Mazuni studio

4

5

3

fot. Pimp.it
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Napraw to w Pile

Repair it in Piła

Repair Cafés to miejsca napraw zepsutych
przedmiotów i spotkań sąsiedzkich, działające na świecie. Pierwsze z nich powstało
w Amsterdamie w 2009 roku. Inicjatorką była
Martine Postma, dziennikarka zajmująca się
ekologią, działająca na rzecz ograniczania
ilości odpadów. Pomysł był prosty: zamiast
wyrzucać – naprawiać. Kilka lat później, na
bazie tej idei, powstała fundacja Repair Café
Foundation.
Dziś pod tym szyldem działa ponad 1 300
miejsc. Spotykają się w nich ludzie gotowi
świadczyć proste usługi naprawcze. Czasem
są to profesjonaliści, ale najczęściej amatorzy,
złote rączki i pasjonaci majsterkowania, którzy
naprawiają setki przedmiotów, dzięki czemu
nie trafiają one na śmietnik. System opiera się
na wolontariacie i nieodpłatnym świadczeniu
usług.
Pierwsza polska Repair Café powstała w Pile
w 2016 roku. Nie jest to jedynie miejsce naprawiania zepsutych przedmiotów, ale przede
wszystkim punkt spotkań. Uczestniczą w nich:
krawcowa, specjaliści od komputerów oraz
sprzętu elektrycznego, fachowiec od ostrzenia
noży. W sezonie wiosennym i letnim dołącza
też osoba specjalizująca się w naprawie rowerów. Miejsce powstało z inicjatywy Tomasza
Wojciechowskiego, Prezesa Spółki Wodno-Ściekowej „gwda”, zyskało wsparcie Związku
Międzygminnego Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz Miasta
Piły.
Europejska średnia liczby przedmiotów
naprawianych w kawiarni w ciągu miesiąca
wynosi 19 sztuk, a na spotkaniach w Pile jest
ponad dwukrotnie wyższa.

Repair Cafés are places all over the world
where people repair old objects and meet
their neighbours. The first café of this kind
was opened in Amsterdam in 2009. Its founder
was Martine Postma, an ecology journalist
promoting waste reduction. The idea was
simple – instead of throwing things away,
repair them. A few years later, the Repair Café
Foundation was established, basing on this
concept.
Nowadays, there are over 1,300 places functioning under this name, where people ready
to help others repair their stuff meet. Sometimes they are professionals, but usually the
meetings gather amateurs, handymen, and diy
aficionados who fix hundreds of things and
thus prevent them from ending up in a dustbin. The system is based on volunteer work
and unpaid service.
The first Polish Repair Café was opened in
Piła in 2016. It’s not just a place where you
can mend broken objects, but, primarily,
a meeting point. Among the people who get
together there are computer experts, electricians, a dressmaker, and a specialist in knife
sharpening. In spring and summer they are
joined by a person who is great at repairing
bikes. The place was initiated by Tomasz
Wojciechowski, the ceo of gwda, and it has
the support of prgok and the city of Piła.
The European average of the objects
repaired in the cafés is 19 per month, and in
Piła it is twice as many.

fot. Repair Cafe Piła

→ facebook.com/RepairCafePila

→ facebook.com/RepairCafePila
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Wielkie kompostowanie

The great composting

„Wielkie Kompostowanie” to projekt inicjatywy
Oddam Odpady, który powstał we współpracy
z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Stworzona na Facebooku strona
ułatwia kontakt osobom zaczynającym swoją
przygodę z kompostowaniem z doświadczonymi praktykami z Ogrodu Botanicznego,
Polskiego Instytutu Badawczego Permakultury,
stowarzyszenia Biorecykling i edukatorów
Oddam Odpady.
Projekt uzupełnia również interaktywna
mapa otwartych miejskich kompostowników,
pozwalająca łatwo odnaleźć najbliższe nam
miejsce, gdzie można zostawić odpadki kuchenne i balkonowe. Dopełnieniem projektu
edukacyjnego było dwugodzinne spotkanie na
temat miejskiego kompostowania w ramach
cyklu Green Talks Polska, dotyczącego zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu
zamkniętym. Dodatkowo Oddam Odpady
stworzyło bezpłatny poradnik, który pomaga
w założeniu sąsiedzkiego kompostownika.

“Great Composting” is a project initiated
by the Oddam Odpady [“waste giveaway”]
organization, created in cooperation with the
University of Warsaw Botanic Garden. The
Facebook fanpage helps connect people starting their composting adventure with experts
from the Botanic Garden, Polish Permaculture
Research Institute, Polish Biorecycling Association, and Oddam Odpady.
The project is complemented by an interactive map of open city composters, which
helps you easily find the nearest place where
you can leave your organic waste. Another
element of the project was a two-hour educational meeting about composting in cities,
which was a part of the Green Talks Polska
cycle regarding sustainable development
and circular economy. What’s more, Oddam
Odpady has created a free manual with guidelines for setting up a neighbours’ compost bin.

fot. Oddam Odpady

fot. Zuza Barc

→ oddamodpady.pl/wielkie-kompostowanie/

→ oddamodpady.pl/wielkie-kompostowanie/
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Domowy kompostownik

Home composter

Biovessel to łatwy w obsłudze domowy kompostownik. Z pomocą dżdżownic, przy użyciu gleby i żyjących w niej mikroorganizmów
oraz wody, przetwarza odpady, które zazwyczaj lądują w naszych śmietnikach. Proces
rozkładu organicznego polega wyłącznie na
siłach natury, tworzących samowystarczalny
ekosystem. W zależności od rodzaju odpadów
udaje się przetworzyć 500 g – 1 kg na tydzień.
Kompostownik można spokojnie trzymać
w kuchni, ponieważ nie wydziela żadnych nieprzyjemnych zapachów.

Biovessel is an easy-to-use home composter.
With the help of water, earthworms, and microorganisms living in the soil, it transforms
the leftovers which usually end up in dustbins.
The process of decomposition relies on the
powers of nature, forming a self-sufficient
ecosystem. Depending on the kind of waste,
it’s possible to process 500 g to 1 kg per week.
The composter can be easily placed in your
kitchen because it doesn’t emit any unpleasant smells.

fot. Biovessel

→ bionicraft.com
→ bionicraft.com
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Podziel się jedzeniem

Share your food

Idea foodsharingu (tłum. „dzielenia się jedzeniem”) narodziła się w Niemczech. Za jej pomysłodawcę uważa się Raphaela Fellmera, który
podróżował bez pieniędzy z Niderlandów do
Meksyku. Wówczas w jego głowie zakiełkowała
myśl, aby zbudować lokalną społeczność ludzi gotowych wymieniać i dzielić się jedzeniem.
Idea przyjęła się, a jej pomysłodawca od pięciu
lat żyje w zasadzie bez pieniędzy.
Wymiana jedzenia odbywa się w przestrzeni
publicznej. Można też sfotografować produkty,
które chce się oddać i podzielić się tą informacją w Internecie – tak, by zainteresowani mogli
je odebrać w umówionym miejscu. Portal foodsharing.de zrzesza wiele takich inicjatyw na
terenie Niemiec i Austrii, pokazując na mapie
punkty zbiórki jedzenia.
Na polski grunt ideę foodsharingu przeszczepiły Karolina Hansen, wolontariuszka Banku
Żywności oraz Agnieszka Bielska, pracująca
kilka lat w Federacji Polskich Banków Żywności.
W maju 2016 roku otworzyły pierwszy punkt
dzielenia się żywnością na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie każdy
może podzielić się z każdym. Do Jadłodzielni
trafiają różne produkty, nie są przyjmowane
surowe mięso i alkohol, a nabiał może być
tylko przekazywany w termicznych torbach.
Każdy punkt zbiórki jest kontrolowany przez
tzw. food savera, który sprawdza daty ważności produktów oraz dba o czystość danego
miejsca.
Kolejne Jadłodzielnie powstały na Woli,
w Śródmieściu i na Pradze Południe. Dzielić
się jedzeniem można także m.in. w Toruniu
i Krakowie.

The concept of foodsharing emerged in
Germany. It is supposed to have originated
from Raphael Fellmer, who travelled from the
Netherlands to Mexico with no money. This
was when he came up with the idea of building a local network of people ready to share
and exchange food. The idea caught on, and
its author has lived with practically no money
for five years now.
The food exchange takes place in a public
space. You can take photos of the products
you want to give away and share the information online, so that others would be able to
pick them up in a fixed place. The foodsharing. de platform connects similar initiatives
from Germany and Austria on a map which
shows food storage points.
The idea of foodsharing took roots in
Poland thanks to Karolina Hansen, a food
bank volunteer, and Agnieszka Bielska, who
has worked for the Polish Federation of Food
Banks for many years. In May 2016, they
opened the first foodsharing point at the Faculty of Psychology at the University of Warsaw,
where people can share food with each other.
Its name is Jadłodzielnia, and you can bring
various products there, except for raw meat
and alcohol; dairy is only accepted in thermal
bags. Each food collection spot is controlled
by a food saver who verifies the expiry dates
and makes sure the place is clean.
More foodsharing points have been created
in other Warsaw districts: Wola, Śródmieście,
and Praga-Południe. You can also share food
in other Polish cities, e.g. in Toruń or Kraków.

→ foodsharing.de
→ facebook.com/FoodsharingWarszawa/
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fot. foodsharing.de

fot. Olivier Hallmann

fot. f7

→ foodsharing.de
→ facebook.com/FoodsharingWarszawa/
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Biznes „Zero Waste”

Zero-waste business

Restauracja Silo w Brighton to pierwsza brytyjska restauracja, która nie wytwarza żadnych
odpadów. Jej założycielem i szefem kuchni jest
Douglas McMaster. Od początku działalności
w 2014 roku sami mielą mąkę na chleb, warzą
piwo i przygotowują nalewki, a wszystkie odpady żywnościowe przetwarzają na nawóz do
ogródka.
Dostawy przyjeżdżają w pojemnikach wielokrotnego użytku, a wszystkie potrzebne
składniki pochodzą od lokalnych producentów – bez zbędnych pośredników. Dania są
serwowane na talerzach z przetworzonych
toreb plastikowych, a napoje – w słoikach po
dżemie. Stoły zrobiono z płyt podłogowych,
ławy z dawnych szafek na dokumenty. Toalety
spłukuje się odpadami z ekspresów do kawy,
a restauracja korzysta z paneli słonecznych,
aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej.
Rachunki klienci otrzymują jedynie w wersji
elektronicznej, e-mailem, by ograniczyć zużycie papieru. Wszelkie resztki jedzenia trafiają
na kompost, który udostępniany jest również
sąsiadom. Tym sposobem ograniczona została
produkcja odpadów biologicznych w całej
okolicy, a odpadki po przemianie w kompost
zasilają ogródek restauracji.
Działalność restauracji jest przykładem
na to, że ekologia i mądre gospodarowanie
zasobami jest nie tylko dobre dla środowiska,
ale także opłacalne ekonomicznie. Douglas
McMaster podkreśla: „Wspaniale mieć wszystkie te pomysły i plany, ale jeśli na siebie nie
zarabiamy i nie możemy pracować, to nie ma
w tym sensu… Nikt nie traktowałby tego poważnie”.

Silo in Brighton is the first British restaurant
which produces no waste. Its founder and
chef is Douglas McMaster. The restaurant
was established in 2014 and its employees
themselves grind flour, brew beer, prepare
fruit liqueurs, and transform all food waste
into organic fertilizer for their garden.
All the ingredients are delivered in reusable containers and come from local producers, with no middlemen involved. The dishes
are served on plates made of recycled plastic
bags, and the drinks – in jam jars. The tables
are made of floor tiles, and the benches –
of old document cabinets. The toilets are
flushed with coffee machine waste, and the
restaurant uses solar panels to reduce the
usage of electricity. The bills are only in an
electronic version, sent to the customers via
e-mail, to diminish the user of paper. All food
leftovers go to a composter, which is also
available to the restaurant’s neighbours. This
way food waste was reduced in the whole
area, and the compost feeds the restaurant’s
garden.
The restaurant is an example showing that
ecology and wise resource management is
not only good for the environment but also
economically profitable. According to Douglas
McMaster, “It’s great to have all these ideas
but if it doesn’t make money and work, then
what’s the point… no one is going to take it
seriously”.

fot. Silo

→ silobrighton.com

→ silobrighton.com
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Zjeść, zamiast wyrzucać

Don’t dump it – eat it!

„Feeding the 5000” to sztandarowe przedsięwzięcie organizacji Feedback, zajmującej
się walką z marnotrawieniem jedzenia. 5 000
osób otrzymuje bezpłatny lunch przygotowany z produktów, które trafiłyby do śmietnika. Pierwsza taka akcja odbyła się w 2009
roku na londyńskim Trafalgar Square i została
powtórzona dwa lata później. Podobne akcje
odbyły się już w 40 miastach, m.in. Paryżu,
Dublinie, Nowym Jorku, Sydney. Przedsięwzięcie ma uświadamiać, że jedna trzecia żywności
produkowanej na świecie jest wyrzucana – to
1,3   miliarda ton rocznie, pozwalających nakarmić 3 miliardy ludzi.
Pomysłodawcą „Feeding the 5000” jest
Tristram Stuart, współzałożyciel organizacji Feedback, która prowadzi także inne kampanie.
Gleaning Network to skuteczny system zbierania i rozdawania marnotrawionych na farmach
owoców i warzyw. Opiera się na sieci punktów
gromadzenia żywności, gdzie wolontariusze
współpracują z rolnikami, lokalnymi producentami żywności i organizacjami charytatywnymi zajmującymi się dożywianiem mniej
zamożnych osób.
Organizacja prowadzi też badania, sporządza raporty i buduje koalicje, dzięki którym
możliwe staje się wprowadzanie w życie rozwiązań pozwalających nie marnować żywności. Aktywizuje lokalne społeczności, firmy
i samorządy do działań ograniczających skalę
marnotrawstwa żywności.

“Feeding the 5000” is the flagship campaign of
the Feedback organization fighting food waste.
5000 people receive a free lunch made out of
products which would otherwise be thrown
out. The first action of this kind took place in
2009 in London’s Trafalgar Square and was
repeated two years later. Similar events have
been held in 40 cities, such as Paris, Dublin,
New York, or Sydney. The action’s goal is to
make people aware that one third of food
produced worldwide is wasted – that makes
for 1.3 billion tonnes yearly which would allow
feeding 3 billion people.
The person behind the idea is Tristram Stuart, a co-founder of the Feedback organization
which runs various campaigns. The Gleaning
Network is an efficient system of collecting
and distributing fruit and vegetables wasted
on farms. It is based on a network of food
storage points, where volunteers cooperate
with farmers, local food manufacturers, and
charity organizations helping to feed people
in need.
Moreover, Feedback conducts research, prepares reports, and builds coalitions to enable
the implementation of solutions preventing
food waste. The organization motivates local
communities, companies, and governments
to take action and reduce the scale of food
wasting.

fot. Gleaning Network

→ feedbackglobal.org

→ feedbackglobal.org
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Kuchnia na kółkach

Kitchen on wheels

Brixton People’s Kitchen przetwarza resztki
żywności z lokalnych restauracji na zdrowe
posiłki dla potrzebujących. W projekcie pilotażowym organizacja zaprosiła lokalną społeczność do wspólnego stworzenia mobilnej
kuchni, która później mogła odwiedzić wiele
różnych dzielnic Londynu i inne miasta.
Podczas pilotażowego działania udało się
zgromadzić 720 kilogramów jedzenia i przetworzyć na 650 posiłków. W akcji uczestniczyło 135 wolontariuszy. Część z nich została
przeszkolona i otrzymała specjalne certyfikaty
higieny i przygotowywania żywności. Szansa
zdobycia takich kwalifikacji była dodatkową
zachętą do udziału w przedsięwzięciu.
Innowacyjność projektu polega nie tylko na
wyeliminowaniu odpadów poprzez przyjmowanie ich od lokalnych firm. Organizacja uczy
też ludzi jak zmniejszyć produkcję odpadów
domowych i przejąć odpowiedzialność za
działania we własnej społeczności. Projekt
służy również wzmacnianiu więzi sąsiedzkich. Pracownicy Brixton People’s Kitchen to
wolontariusze działający na rzecz organizacji
w swoim wolnym czasie. Dlatego też projekt
nie rozwinie się gwałtownie w zarabiający na
siebie model biznesowy, ale powoli zacieśni
relacje lokalnych aktywistów.

Brixton People’s Kitchen recycles the surplus
of food from local restaurants into healthy
meals for people in need. In their pilot project,
the organization invited the local community
to co-create a mobile kitchen which would
then visit many other districts and cities.
They managed to collect 720 kg of food and
make 650 meals then. The action engaged 135
volunteers. Some of them were trained and
received special hygiene and food preparation
certificates. The opportunity of gaining such
qualifications was an additional incentive encouraging them to take part in the event.
The project is innovative not only because
it eliminates food waste by means of collecting food scraps from local businesses. It also
teaches people how to reduce food waste at
home and take responsibility for their own
community. The organization helps strengthen
neighbourhood ties as well. Brixton People’s
Kitchen consists of volunteers working for the
organization in their spare time. That’s why
the project is not going to develop rapidly
into a profitable business model but it certainly will tighten the bonds between local
activists.

fot. Brixton People’s
Kitchen

→ brixtonpk.wordpress.com

→ brixtonpk.wordpress.com

fot. Ilana Taub
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Kolacja z resztek

Leftovers dinner

InStock to sieć restauracji, która podaje
jedzenie zrobione z resztek. Dania powstają
z produktów z kończącą się datą przydatności
czy niesprzedanych resztek warzyw i owoców
z supermarketów i lokalnych targów. Pomysł
nie jest oryginalny – podobnych miejsc jest
wiele, ale InStock wyróżnia bardzo dobry
model biznesowy, który pozwolił na otwarcie
aż trzech oddziałów w Amsterdamie, Hadze
i Utrechcie.
Założyciele: Selma, Merel, Bart i Freke pracowali wspólnie w jednej z sieci holenderskich
supermarketów. Byli świadkami wyrzucania
ogromnej ilości jedzenia, które ze względu
na bardzo ostre przepisy, nie mogło być już
sprzedawane w sklepach. Porozumieli się
z siecią i przy jej wsparciu w 2014 roku otworzyli tymczasową restaurację typu pop-up,
zasilaną niesprzedanymi produktami. Potem
był etap foodtrucka aż udało się uruchomić stacjonarna restaurację w Amsterdamie,
a z czasem kolejne w Hadze i Utrechcie. Firma
inwestuje w dalsze pomysły, jak produkcja
piwa Pieper Bier, płatków śniadaniowych In-Stock Granola czy wydanie książki kucharskiej
Instock Cooking.
InStock uświadamia, że w łatwy sposób
można ograniczyć produkcję odpadów na
poziomie życia codziennego. Jako przedsiębiorstwo społeczne, wszystkie zyski inwestuje
w dalszą działalność. Założyciele traktują
swoją pracę jak misję, podkreślając, że nie
chcą w nieskończoność przetwarzać resztek,
ale nauczyć ludzi jak w pełni wykorzystywać
produkty, by nie wytwarzać odpadów.

InStock is a chain of restaurants which serve
dishes made of leftovers. The meals are
prepared from food surplus or unsold fruit
and vegetables from local shops and markets.
The idea is not an original one – there are
many similar places all over the world – but
InStock stands out due to its good business
model which has enabled them to open three
restaurants: in Amsterdam, The Hague, and
Utrecht.
The founders – Selma, Merel, Bart, and
Freke – worked together in one of Dutch chain
supermarkets. They could see loads of food
being thrown out because of strict rules preventing it from being sold. In 2014, they made
a deal with the supermarket and with its help,
launched a temporary pop-up restaurant using the unsold products. Then they set up
a food truck, and finally they opened a regular restaurant in Amsterdam, and the ones
in The Hague and Utrecht followed with time.
The company invests in new ideas, such as
manufacturing Pieper Bier beer and InStock
Granola breakfast snack and publishing
a cookbook – InStock Cooking.
InStock makes people aware that it is not
difficult to reduce the waste production on
an everyday basis. As a social enterprise, they
invest all their profits in further activities. Its
founders treat their work as a mission, and
they emphasize that they do not want to endlessly recycle leftovers but they wish to teach
people how to fully use food instead of producing garbage.

fot. Arnoud Clijncke

→ instock.nl
→ instock.nl
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Bez opakowania

No packaging

Zmień.to jest jednym z trzech sklepów
w Polsce, w których produkty nie są opakowane. Na zakupy można przyjść z własnym
pojemnikiem lub butelką albo skorzystać
z oferowanych na miejscu papierowych torebek i szklanych opakowań wielokrotnego
użytku. Kupuje się taką ilość danego produktu,
jaka jest potrzebna. To, że nie ma opakowań wpływa również na ceny. Są one znacznie niższe niż w większości sklepów ze zdrową
żywnością – w niektórych wypadkach nawet
o 40%. Sklep bez jednorazowych opakowań
pozwala ograniczać ilość plastikowych opadów. Ponieważ klienci kupują tyle jedzenia, ile
jest im potrzebne – nie wyrzucają niewykorzystanej żywności.
Szczeciński sklep Zmień.to tworzą Joanna
Ciszczoń, dietetyczka i trenerka personalna
oraz Eliza Omelańczuk, psycholog i terapeutka.
W połowie 2014 roku w Berlinie powstał Supermarket OriginalUnverpackt. Sprzedawana
jest w nim żywność od lokalnych dostawców,
a klienci nauczyli się przychodzić do sklepu
z własnymi pojemnikami. Sklepy bez opakowań to dość nowy, europejski trend, który
korzysta ze starych i dobrze znanych tradycji
targowych.

Zmień.to [“Change it”] is one of the three
shops in Poland which do not pack their
products. You shop there with your own packets or bottles or you can use reusable paper
bags and glass containers available there. You
don’t buy more than you need. The lack of
packaging makes the prices much lower than
in a majority of healthy food shops – sometimes things are even 40% cheaper. Since customers buy only as much food as they need,
they don’t throw away unused products.
The shop was established in Szczecin by
Joanna Ciszczoń, a dietician and personal
trainer, and Eliza Omelańczuk, a psychologist
and therapist. In 2014, in Berlin, the Original
Unverpackt supermarket was opened, which
sells food from local suppliers. The customers
have learnt to go to the shop with their own
containers. Packaging-free shops are a fairly
new European trend making use of old and
well-known market traditions.
fot. Zmień.to
→ zmień.to

→ zmień.to
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Codziennie mniej śmieci

Less and less rubbish with every day

Butelka na kranówkę
Akcja „Woda wolna od butelek” narodziła
się w październiku 2014 roku dzięki inicjatywie Fundacji Sendzimira. Celem kampanii edukacyjno-informacyjnej była promocja
racjonalnego podejścia do opakowań jednorazowych prowadzona wśród mieszkańców, instytucji miejskich oraz firm w polskich
miastach. Zbadano podejście konsumentów do wody butelkowanej, zorganizowano
warsztaty służące znalezieniu innowacyjnych
sposobów gospodarowania opakowaniami
oraz spotkania w ramach Akademii Wyzwania
Zrównoważonego Rozwoju.
Od 2015 roku działa również strona internetowa, mówiąca o wpływie opakowań na środowisko przyrodnicze. Prowadzona była także gra
miejska, której uczestnicy przy pomocy aplikacji mobilnej zaznaczali na interaktywnej mapie
lokale serwujące wodę z kranu. Każdy gracz
miał szansę wygrać ekologiczną, wielorazową
butelkę na wodę. W efekcie zmapowano podające wodę z kranu punkty gastronomiczne
w Krakowie, Łodzi, Trójmieście i Warszawie.

Tap water bottle
The “Bottle-Free Water” (in Polish: “Woda
wolna od butelek”) action emerged in October
2014 thanks to the Sendzimir Foundation
initiative. The goal of the educational-informative campaign was to promote a rational
approach to single-use packaging among
people, municipal institutions, and companies
in Polish cities. The foundation did a research
on the consumers’ attitude to bottled water
and organized workshops aiming to find innovative ways of packaging management. It also
ran a series of meetings called the Summer
Academy: the Challenges of Sustainable
Development.
In 2015, a website was launched concerning
the influence of packaging on the natural environment. Moreover, a street game was organized: the participants used a mobile app to
mark places serving tap water on an interactive map. Each player had a chance to win an
ecological reusable water bottle. As a result,
the map was marked with restaurants and cafés serving tap water in various Polish cities:
Kraków, Łódź, Tricity, and Warsaw.

fot. Biotrem

→ wodawolnaodbutelek.sendzimir.org.pl

Talerze z otrąb
Z 1 tony naturalnych otrąb spożywczych, będących produktem ubocznym w procesie
produkcji mąki, można wytworzyć do 10 000
naczyń. Ulegają one pełnej biodegradacji
w ciągu 30 dni, podczas gdy ich papierowe odpowiedniki rozkładają się dopiero po 6 miesiącach, a plastikowe po setkach lat. Naczynia
z otrąb można także po zmieleniu podać jako
paszę dla zwierząt. Ponadto proces produkcji nie wymaga użycia znacznych ilości wody,
wydobycia surowców czy stosowania związków chemicznych. Pomysł wyszedł od Jerzego
42

→ wodawolnaodbutelek.sendzimir.org.pl

Bran plates
If you take a tonne of natural bran, which is
the by-product of flour production, you can
make 10,000 plates. They undergo the whole
process of biodegradation in 30 days, while
their paper equivalents decompose after six
months, and the plastic ones – after hundreds
of years. Ground bran plates can be also fed
to animals. What is more, the production
process does not require significant amounts
of water, mineral resources, or chemical
compounds. The idea originated from Jerzy

fot. Fundacja Sendzimira
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Wysockiego, wywodzącego się z rodziny z tradycjami młynarskimi sięgającymi początku
xx wieku. Naczynia są wytrzymałe i stabilne,
można je używać w piekarnikach i kuchenkach
mikrofalowych.

Wysocki, who comes from a family whose
milling traditions date back to the beginning
of the 20th century. The bran tableware and
cutlery is strong and stable and it can be used
in ovens and microwaves.

→ biotrem.pl

→ biotrem.pl

Metalowe słomki
Ekologiczną alternatywą dla plastikowych słomek są słomki wielorazowego użytku, wykonane ze stali nierdzewnej lub szkła. Są bardzo
trwałe, odporne na zarysowania i można je
dodatkowo schłodzić w lodówce, aby napój
miał niższą temperaturę. Rezygnacja z przedmiotów jednorazowego użycia i zamiana na
narzędzia wielorazowe w pełni wpisuje się
w ideę „zero waste” – „brak odpadów”. W świecie eko-świadomego designu nawet taki drobiazg ma znaczenie.

Metal straws
Reusable straws made of stainless steel or
glass are a great ecological alternative to
plastic straws. They are very durable and resistant to scratching, they can be cooled in
a fridge if you want your drink colder. They
perfectly fit the “zero-waste” concept, involving exchanging disposable objects for reusable things. In the world of eco-conscious
design, even the tiniest details like this make
a difference.

fot. Eco at Heart
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Czujnik optymalizujący zbieranie
odpadów
Clean cap to bezprzewodowy czujnik pojemnościowy pasujący do każdego typu pojemnika na odpady, zarówno stałe, jak i płynne.
Bazujący na ultradźwiękach sensor monitoruje
poziom wypełnienia pojemnika w czasie rzeczywistym. Tak otrzymane dane nie tylko dostarczają informacji czy dany śmietnik należy
już opróżnić, ale pozwalają na optymalizację trasy śmieciarek. Sensory komunikują się
bezprzewodowo z platformą monitorowania,
gdzie przekazują informacje w czasie rzeczywistym. Dane te są następnie analizowane przez
firmę Clean City Networks i opracowywane dla
klientów. Sensor został zaprojektowany przez
Ecube Labs, jedną z największych firm zajmujących się gospodarką odpadami w Azji.

Waste collection optimization sensor
The Clean cap is a wireless fill-level sensor
which fits any type of dry and wet waste containers. The sensor is based on ultrasounds
and monitors the level of the container fill-up
in real time. The received data does not only
help decide whether a given bin should be
emptied but it also optimizes the dustcarts’
routes. The sensors communicate wirelessly
with a monitoring platform where they send
the real-time information. The data is then
analysed by the Clean City Networks systems
and processed to the users. The sensor has
been designed by Ecube Labs, one of the
largest waste management companies in Asia.
→ ecubelabs.com

→ ecubelabs.com

fot. Ecubelabs
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Wirtualny Asystent

Virtual assistant

find.greeen to wirtualny asystent, pomagający mieszkańcom podejmować decyzje, dotyczące przedmiotów i odpadów, w kontekście
gospodarki o obiegu zamkniętym. Użytkownicy
znajdą tu informacje, gdzie w pobliżu i w jaki
sposób mogą nie tylko legalnie pozbyć się
rzeczy, naprawić je, ale również kupić na przykład bez opakowania lub z certyfikatem albo
wypożyczyć. Dane gromadzone w bazie find.
greeen są zbierane dzięki internetowej platformie współpracy podmiotów biznesowych,
organizacji pozarządowych, gmin i instytucji
publicznych, które uzupełniają i aktualizują
informacje o rozwiązaniach, punktach, wydarzeniach, akcjach, kampaniach prowadzonych
przez te podmioty. Również mieszkańcy mogą
uzupełniać i korygować dane dostępne w narzędziu. Wirtualny asystent podpowiada również, w jaki sposób prawidłowo segregować
odpady, jeśli użytkownik zdecyduje się na wyrzucenie ich do przydomowego kosza. Wspiera
w ten sposób gminy w edukacji mieszkańców
na temat selektywnej zbiórki oraz propagowaniu rozwiązań ograniczających powstawanie
odpadów.
Prace nad find.greeen trwają od 2013 roku,
gdy badano potrzeby i zbierano informacje
od mieszkańców i zainteresowanych organizacji. Powstał prototyp, który pozwala na ciągłe
dodawanie i korygowanie informacji widocznych na mapie. Po przejściu kolejnych testów,
został upubliczniony w podstawowej wersji
e-produktu, która spełnia jedynie kluczowe
funkcjonalności. W najbliższych miesiącach
planowane jest wdrażanie kolejnych i osadzenie narzędzia na stronach gmin oraz utworzenie aplikacji mobilnych.

find.greeen is a virtual assistant helping people make decisions concerning objects and
refuse in the context of circular economy. The
users will find information on where and how
they can legally dispose of things, repair them,
buy certified or packaging-free products, or
rent them. The data in the find.greeen base
is collected thanks to the online platform of
cooperation between businesses, ngos, local
governments, and public institutions which
upgrade and update the information on the
solutions, points, events, actions, and campaigns organized by those entities. Regular
users can also complement and correct the
data available there. The virtual assistant
gives suggestions on how to sort waste properly if the user decides to throw it out to the
household bin. This way, it supports people’s
education on waste segregation and promotes
solutions reducing waste production.
find.greeen has been developed since
2013, when research was carried out among
towns’ residents and organizations about their
needs. A prototype was created, which allows
constant adding and correcting information
visible on the map. After several tests, it was
made available as a basic e-product with
key functionalities. In the nearest future, it
is planned to implement new functions, to
publish the tool on towns’ websites, and to
launch a mobile app.

fot. find.green

→ find.green

→ find.green
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Segregacja odpadów dla niewidomych

Waste sorting for the visually impaired

„Segreguję — nie widzę przeszkód” to pierwszy w Polsce program mający na celu wsparcie
osób słabo widzących i niewidomych w sortowaniu odpadów. Do tej pory ta niemal dwumilionowa grupa nie mogła aktywniej włączyć
się w ochronę środowiska, ponieważ nie była
w stanie zidentyfikować koloru pojemnika na
odpady poddane segregacji. Mowa o prawie
5% społeczeństwa, produkującego średnio
510 000 ton odpadów rocznie, które mogą być,
a nie są poddane recyklingowi.
Dzięki współpracy Grupy eneris z Fundacją
na Rzecz Osób Niewidomych oraz Słabowidzących vega, Polskim Związkiem Niewidomych
i Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi
w Laskach, powstały specjalne naklejki pozwalające zidentyfikować pojemniki na poszczególne frakcje odpadów. Naklejki są bezpłatnie
przekazywane osobom potrzebującym takiego
ułatwienia. Do ich dyspozycji jest też strona
internetowa. Pomysłodawcy programu wnioskują o zmiany legislacyjne, które umożliwią
osobom niewidomym skuteczne i sprawne
segregowanie odpadów u źródła.

“I sort – I do not see obstacles” is the first
programme in Poland supporting the blind
and visually impaired people in waste sorting.
So far, this group consisting of over 2 million
people could not actively participate in environmental protection, being unable to identify
the colours of containers for sorted waste.
That means almost 5% of the Polish society
generating about 510,000 tonnes of waste
yearly which could be – but is not – recycled.
Thanks to the cooperation of the eneris
Group with the Foundation for Blind and Visually Impaired People vega, the Polish Association of the Blind, and the Educational Centre
in Laski, special stickers have been created
to help identify the containers for particular
sorts of waste. The stickers are given away
for free to people who need them. There is
also a special website. The authors of the
programme fight for legislation changes to
enable the visually impaired people to sort
waste efficiently and easily at home.

fot. Eneris

→ grupa-eneris.pl/o-nas/zrownowazony-rozwoj/
segreguje-nie-widze-przeszkod/

→ grupa-eneris.pl/o-nas/zrownowazony-rozwoj/
segreguje-nie-widze-przeszkod/
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Ławka Afvalbank – gra w sprzątanie

Afvalbank bench – the clean-up game

Zaśmiecone ulice to problem dzisiejszych
miast nie tylko w Polsce. Ławka „de Afvalbank”
Woutera Vastenouwa zachęca przechodniów do zabawy, wciągającej i impulsywnej
gry w oczyszczanie ulicy. Wystarczy przyjrzeć
się podstawie siedziska, by dostrzec wąską
szczelinę. Dzięki tak sprytnie umieszczonemu
otworowi przechodnie mogą w łatwy sposób
wkopać śmieci pod ławkę. Za każdym razem
gdy pusta puszka lub butelka lądują w zbiorniku ukrytym pod ławką, słychać charakterystyczny dźwięk. Brzmienie zależy od kąta i siły
uderzenia w płytę, która znajduje się w środku
zbiornika. Projekt wykorzystuje fakt, że ludzie
lubią być wciągani w gry, w których w szybki
sposób mogą być nagrodzeni za swoje działania. Dzięki tak prostemu zabiegowi, sami
sprzątają ulicę.

Littered streets are a problem not only in
Poland. Wouter Vastenouw’s De Afvalbank
bench encourages passers-by to join a gripping, absorbing game of cleaning up the
street. If you look at the base of the seat,
you will see a narrow slit. The hole is placed
in such a way that you can kick litter into it.
Anytime an empty can or bottle lands in the
container hidden under the bench, you can
hear a characteristic sound, depending on
the angle and force with which the object hit
the inside of the container. The project makes
use of the fact that people like becoming immersed in a game and getting quick rewards
for their actions. Thanks to this simple solution, they clean the streets themselves.

fot. Afvalbank

→ afval-bank.nl

→ afval-bank.nl
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Zbierz, sfotografuj, wyrzuć

Litterati

Idea aplikacji Litterati jest bardzo prosta. Po
znalezieniu śmieci na ulicy fotografujemy je,
umieszczamy na naszym profilu na Instagramie z hasztagiem „#litterati”, po czym śmieci
wyrzucamy. Reszta dzieje się już sama – dane
zbierane są przez system. Tak zrodziła się inicjatywa Jeffa Kirshnera, który zaczął fotografować i zbierać śmieci sam, dokumentując swój
osobisty wpływ na oczyszczanie Ziemi. Do akcji zaczęły włączać się kolejne osoby. Po paru
miesiącach zebrano kilka tysięcy sztuk śmieci,
a wokół projektu powstała wspólnota Litterati.
Z czasem na bazie danych z Instagrama udało
się zbudować globalną mapę, pokazującą lokalizację zebranych śmieci. Kolejnym krokiem
było stworzenie aplikacji, działającej podobnie jak Instagram, ale z ograniczoną liczbą
tagów.
Dzięki temu systemowi dostajemy dokładne
informacje, gdzie i jaki typ śmieci jest najbardziej popularny, co pozwala namierzyć najbardziej problematyczne obszary. Tego typu
informacje mogą być bardzo przydatne w miastach. Wykorzystało je San Francisco, optymalizując na ich podstawie liczbę i lokalizację
śmietników. Społeczność Litterati w Polsce
dopiero się rodzi, ale każdy z nas może włączyć się w czyszczenie świata.

The idea behind the Litterati app is really simple. After you’ve picked some litter from a street, take a photo of it, and post
it on your Instagram profile with the #litterati hashtag – and then throw the litter into
a dustbin. The rest is done without you – the
data is collected by the system. This is how
Jeff Kirshner’s initiative was born: he started
taking photos of the rubbish he collected
to document his personal contribution to
cleaning up the Earth. With time, other people joined in. After a couple of months, they
cleaned up several thousand pieces of litter,
and the Litterati community emerged. Later
on, a global map was created, based on the
Instagram data, showing the location of the
collected garbage. The next step was to build
an application, which functions similarly to
Instagram, but with a limited number of tags.
The system provides you with detailed information on where a particular type of litter
is most common, thanks to which it is possible to detect the most problematic areas. This
type of information can prove useful in many
cities. For example, San Francisco used it to
optimize the number and location of dustbins. The Litterati community in Poland is just
sprouting, but everyone can join it and help
clean up the planet.

→ litterati.org
→ litterati.org
fot. Litterati
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Ratunek dla Salar de Uyuni

Save Salar de Uyuni

Młody ekolog Yoshihito Homma, po siedmiu
latach oprowadzania turystów po Salar de
Uyuni w Boliwii, postanowił coś zrobić z górą
wyrzucanych przez nich śmieci. Wspólnie
z Uniwersytetem w La Paz kończy badania nad
systemem przetapiającym plastik na paliwo
przy pomocy energii uzyskanej ze słońca.
Solnisko Salar de Uyuni to jedna z głównych atrakcji Ameryki Łacińskiej, przyciągająca każdego roku 1,2 miliona turystów. Tędy
przebiega też trasa Rajdu Dakar. Brak lokalnego systemu gospodarki odpadami to coraz
większy problem. Ponad 10 000 mieszkańców
grzebie większość odpadów pod ziemią, stwarzając zagrożenie dla środowiska.
Projekt yosi – rewolucyjna metoda Yoshihito
Hommy – wykorzystuje energię słoneczną do
przekształcania odpadów plastikowych w paliwo naftowe. Dzięki współpracy z japońską
firmą Solar Frontier, która dostarcza baterie
słoneczne, projekt jest korzystny dla środowiska i gospodarki. Pozwala pozbyć się odpadów
i wykorzystać je do produkcji energii elektrycznej.
Z powodu niepewnej sieci elektrycznej i dominacji dużych hoteli, które obciążają system,
mieszkańcom doskwierają przerwy w dostawie prądu. Pomysł ekologa umożliwi im przekształcenie swoich śmieci w światło. Projekt
powinien ruszyć w tym roku. Lokalni przedsiębiorcy pokładają w nim wielką nadzieję na
przyszłość Uyuni.

A young ecologist, Yoshihito Homma, after
seven years of showing tourists around Salar
de Uyuni in Bolivia, decided to do something
about the piles of litter they left behind. Together with La Paz University, he is now finalizing his research on a system melting plastic
into fuel using solar energy.
Salar de Uyuni salt flat is one of the major
attractions in South America visited by around
1.2 million tourists every year. It lies on the
route of the Dakar Rally. The lack of a local
waste management system is becoming a real
problem. The 10,000 inhabitants usually bury
rubbish under the ground, which is a threat to
the environment.
The yosi project – Yoshihito Homma’s revolutionary method – makes use of solar energy
to transform plastic rubbish into fuel oil.
Thanks to their collaboration with a Japanese
company Solar Frontier, a solar panel provider,
the project is friendly to the environment and
economy. It makes it possible to dispose of
waste and use it to generate electric power.
Due to the unreliable electric network and
the domination of large hotels overloading
the system, the inhabitants suffer from recurring power outages. The ecologist’s idea will
enable them to transform their rubbish into
light. The project should be launched this
year. Local businesspeople hope it will change
Uyuni’s future for the better.

fot. Yoshihito Homma

→ yosip-international.org/uyuniproject
→ yosip-international.org/uyuniproject
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Podziemny system gromadzenia
odpadów

An underground system
of waste storage

Zabytkowe osiedle familoków w Czerwionce-Leszczynach to jeden z najlepiej zachowanych
układów urbanistycznych osiedla robotniczego
w regionie. W ostatnich latach miejsce te zostało poddane rewitalizacji infrastrukturalnej
oraz społecznej. Jednym z jej elementów było
utworzenie w 2014 roku podziemnego systemu
gromadzenia odpadów.
Każdy z pięciu kontenerów składa się z pojemnika, czyli naziemnej części oraz podziemnego zbiornika o pojemności 3 m3. Takie
rozwiązanie umożliwia magazynowanie większej ilości odpadów, co zmniejsza częstotliwość ich opróżniania. Elektroniczny system
powiadamia zarządcę, kiedy pojemnik jest
napełniony, by zapewnić optymalny czas odbioru śmieci. Niweluje również przykre zapachy i hałas związany z wrzucaniem odpadów
do pojemników naziemnych. Pojemniki są wyposażone w system rozpoznawania użytkownika, by dostęp do kontenerów mieli jedynie
mieszkańcy pobliskich budynków, posiadający
indywidualną kartę czipową. Dodatkową zaletą umieszczenia kontenerów pod ziemią jest
oszczędność miejsca w przestrzeni publicznej
i wykorzystanie go na mały parking dla mieszkańców.
Systemy podziemnych zbiorników na odpady stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju, ale do tej pory pojawiły się tylko
w kilku dużych miastach, jak Gdańsk czy
Wrocław. W województwie śląskim to pierwsze
tego typu rozwiązanie wprowadzone przez
samorząd.

The familoki in Czerwionka-Leszczyny – multifamily houses for industrial workers – are one
of the best preserved historic urban layouts
in Silesia in Poland. Recently, the area has
undergone social and infrastructural revitalization. One of its elements was the establishment of an underground waste storage system
in 2014.
Each of the five bins consists of a container,
the overground part, and an underground
tank with the capacity of 3 cubic metres. Such
a solution makes it possible to store bigger
amounts of waste and to empty them less
frequently. The electronic system informs
the supervisor when the bin is full to ensure
the adequate time of collecting the rubbish.
It also eliminates ugly smells and the noise
resulting from throwing rubbish into regular
bins above the ground. The containers are
equipped with the user recognition system,
so that only the residents of the nearby buildings have access to them by means of individual chip cards. An additional advantage of
the underground containers is that they save
public space which can be used for a little
parking lot for the neighbourhood.
The systems of underground waste containers are becoming more and more popular in
Poland, but so far, they have only appeared in
several big cities, such as Gdańsk or Wrocław.
This is the first solution of this kind introduced
by a local government in Silesia.

fot. Czerwionka-Leszczyny

→ czerwionka-leszczyny.pl

→ czerwionka-leszczyny.pl
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