
Wesprzyjmy chore dzieci! 

Kochani! Wszyscy, którym bliska jest idea niesienia pomocy potrzebującym, mogą już od 

dziś włączyć się w akcję „Zostań Super Zakrętakiem”, organizowaną przez Stowarzyszenie 

„Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”. Wystarczy, że plastikowe zakrętki od butelek po napojach 

zamiast do kosza na śmieci zaczniemy wrzucać do specjalnego pojemnika, który ustawiony 

jest w korytarzu głównym, vis-à-vis wejścia do szkoły. Przeczytaj więcej o akcji i  dołącz do 

niej – Twój gest może znaczyć dla innych bardzo wiele! 

Co zbierać? 

Plastikowe zakrętki po: 

 wodach, 

 sokach, napojach, 

 płynach, szamponach, 

 kawie, herbacie itd. 

a także: 

 plastikowe zatyczki, 

 opakowania po zabawkach z jajek niespodzianek, 

 łyżeczki i miarki np. do mleka, syropu, 

 inne elementy plastikowe, które są oznaczone dużymi literami PP, PE, HDPE, LDPD, 

najczęściej umieszczonymi w trójkącie. 

 

WSZYSTKIE ZBIERANE RZECZY MUSZĄ BYĆ CZYSTE, POZBAWIONE 

METALOWYCH ELEMENTÓW (metalowe sprężynki z dozowników itp.), TEKTUREK 

USZCZELNIAJĄCYCH (głównie w zakrętkach od kawy, herbaty), NAKLEJEK. 

 

Jak to działa? 

 Zebrane zakrętki trafiają do firmy recyklingowej, która przerabia je na granulat i 

przekazuje do ponownego wykorzystania. 

 Środki pozyskane z zakrętek zostają przeznaczone na spełnienie marzeń podopiecznych 

hospicjum. 

 Dzieci zyskują bezcenną pomoc w realizacji ich pragnień. 

 My otrzymujemy bezcenny uśmiech chorego dziecka. 

 Środowisko dostaje bezcenną pomoc w walce o zachowanie czystości. 

 

Pamiętaj! 

 1 kg to ok. 300-500 sztuk zakrętek (zależy od ich masy) 

 1 worek 120 l to ok. 13-15 kg zakrętek 

 1 tona to ok. 65 worków 

 1 marzenie to ok. 1 - 3,5 tony zakrętek 

 

Jedna plastikowa zakrętka nie jest w stanie nic zdziałać, ale wrzucona do pojemnika staje się 

cennym wkładem w budowanie i realizację marzeń pacjentów Łódzkiego Hospicjum dla 

Dzieci, a zatem: 

 Wrzucaj do oznaczonego pojemnika zakrętki zebrane w szkole i w domu! 



 Zachęcaj swoich najbliższych, przyjaciół i znajomych do zbierania zakrętek i włączenia 

się w akcję dla hospicjum. 

 Przyłącz się do Stowarzyszenia na Facebooku i udostępnij akcję na swoim profilu. 

 

Już dziś zostań superbohaterem dla podopiecznych Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci – 

ZOSTAŃ SUPERZAKRĘTAKIEM! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hospicjum.dladzieci.9?ref=tn_tnmn

