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Torby foliowe coraz częściej wycofywane z
użytku
Jak poinformował we wtorek na konferencji prasowej prezes Carrefour Polska Gilles Roudy, jest to
element kampanii społecznej "Z miłości do środowiska", którą Carrefour Polska rozpoczął 12 maja.
Jej partnerem jest Ministerstwo Środowiska.

"Wycofanie jednorazowych toreb foliowych ze sklepów to jeden z elementów wpisujących się
w strategię firmy Carrefour Polska. Poprzez kampanię społeczną nie tylko chcemy nakłonić naszych
klientów do rezygnacji z jednorazowych, bezpłatnych toreb foliowych, ale również kształtować
odpowiednie postawy, uwrażliwić społeczeństwo na problem ekologii" - podkreślił Roudy.
Torby ulegające biodegradacji, które będzie można kupić za 60 gr, wykonane są z surowców
odnawialnych - skrobi lub kukurydzy. Zostały zaprojektowane tak, by mogły służyć jako worek na
śmieci. Całkowicie ulegają rozkładowi. W sklepach sieci Carrefour będzie można kupić również torby
wielokrotnego użytku - z polietylenu (80 gr), tkaniny syntetycznej (4 zł), polipropylenu plecionego
(4,50 zł), torby na kółkach (9,95 zł) oraz torbę z bawełny (14 zł). Jak zaznaczył Roudy, torbę
z polipropylenu będzie można po zniszczeniu wymienić bezpłatnie na nową.
Wymienić za darmo można także "Torbę na całe życie", oferowaną przez Tesco Polska i wykonaną
z ekologicznej juty. Kosztuje ona 6,99 zł i została wprowadzona do największych hipermarketów sieci
w połowie listopada 2007 r. Jak zapowiedział w rozmowie z PAP rzecznik prasowy Tesco Polska
Patryk Skory, prawdopodobnie do końca 2008 r. takie torby pojawią się we wszystkich sklepach
Tesco Polska.
"Zainteresowanie takimi torbami jest ogromne. Pierwsza partia +Toreb na całe życie+ została
dosłownie +zmieciona+ ze sklepów Tesco Polska" - podkreślił Skory. W październiku 2007 r. sieć
wymieniła wszystkie plastikowe jednorazowe reklamówki na torby przyjazne środowisku, wykonane
z tworzywa, które szybciej ulega rozpadowi. Dzięki temu torba z Tesco rozpada się w pył w ciągu 2
lat, w zależności od dostępu tlenu i światła. Dla porównania, przyjmuje się, że czas rozkładu zwykłej
"jednorazówki" to kilkaset lat. Oprócz "Torby na całe życie", w Tesco Polska od kilku lat można kupić
5 toreb wielokrotnego użytku: ulegającą iodegradacji z uszami, większą i solidniejszą niż
"jednorazówka" (koszt to 55 gr.), dużą na tekstylia (1,25 zł), na mrożonki (1,20 zł), szytą torbę na
wino z przegródkami na butelki (2,99 zł), oraz szytą niebiesko-zieloną z twardym dnem, sztywnymi
uchwytami i przegródkami na butelki (3,99 zł).
Typowych foliowych toreb nie wycofa na razie ze swoich hipermarketów Real. Sieć prowadzi badania
i programy pilotażowe pod kątem wprowadzenia nowych rodzajów toreb. Do tej pory zaoferowała
dodatkowo swoim klientom papierowe torby w cenie 99 gr. Można je kupić w większości sklepów
sieci w Polsce.
"Z naszych obserwacji wynika, że zainteresowanie takimi torbami wzrasta - część Polaków stara się
ograniczać ilość używanych przez siebie foliowych siatek" - zaznaczyła w rozmowie z PAP Katarzyna
Petrykowska z biura prasowego Real.
PAP/Onet.pl
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Szczepionka zwalczającą dwa warianty
koronawirusa
W Wielkiej Brytanii dopuszczono w poniedziałek ją do użycia.
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Ubytki słuchu powodują demencję u psów
Stare psy, które słabo słyszą, częściej mają demencję.
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Dzięki nowej technice mają powstać lepsze
plastiki
Co równie ważne, mają być przyjazne środowisku.
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Złamania kości udowej częstsze u
wegetarianek
Wegetarianki są o 33 proc. bardziej narażone na niebezpieczne złamanie.
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W ćwiczeniach bardziej liczy się regularność
niż intensywność
Informuje najnowszy „Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports”.
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Popularyzatorzy Nauki poszukiwani
Rusza nowa edycja konkursu.
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W Polsce studiuje prawie 86 tys.
cudzoziemców
Większość wybiera studia stacjonarne na uczelniach niepublicznych.
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Bezpieczna chemia pomaga ratować zabytki
literatury
Dla ratowania książek opracowują nowe metody przy projektowaniu leków.
Informacje dnia: Szczepionka zwalczającą dwa warianty koronawirusa Ubytki słuchu powodują
demencję u psów Dzięki nowej technice mają powstać lepsze plastiki Złamania kości udowej częstsze
u wegetarianek W ćwiczeniach bardziej liczy się regularność niż intensywność Popularyzatorzy
Nauki poszukiwani Szczepionka zwalczającą dwa warianty koronawirusa Ubytki słuchu powodują
demencję u psów Dzięki nowej technice mają powstać lepsze plastiki Złamania kości udowej częstsze
u wegetarianek W ćwiczeniach bardziej liczy się regularność niż intensywność Popularyzatorzy
Nauki poszukiwani Szczepionka zwalczającą dwa warianty koronawirusa Ubytki słuchu powodują
demencję u psów Dzięki nowej technice mają powstać lepsze plastiki Złamania kości udowej częstsze
u wegetarianek W ćwiczeniach bardziej liczy się regularność niż intensywność Popularyzatorzy
Nauki poszukiwani

Partnerzy

