
PGM – PRODUCENT POJEMNIKÓW NA NAKRĘTKI

Witamy Wszystkich tych, którzy odwiedzają naszą stronę.

Dziś chcielibyśmy Państwu przybliżyć nasze nowe wyzwanie.
Słyszeliśmy wszyscy, a na pewno wielu z nas uczestniczyło i w dalszym ciągu 
uczestniczyć będzie 
w ogólnopolskiej akcji „Zbieramy nakrętki plastikowe”. Akcja niesamowicie 
pożyteczna i dającą radość tym, którzy swoją postawą mogą przyczynić się do 
pomocy potrzebującym - chorym dzieciom. Zbierając nakrętki czy my sami, czy 
nasze dzieci, młodzi, starsi pomagamy. I taki jest cel tej akcji -szczytny, 
podniosły, aczkolwiek zwyczajny, ot taki od serca płynący.

Trochę historii.
W Polsce ideę zbierania nakrętek rozpropagowali studenci Uniwersytetu 
Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, którzy chcieli pomóc znajomemu. Ta 
jednorazowa chęć pomocy przerodziła się w akcję, która ogarnęła całą Polskę. W 
2006 r. zebrali oni ponad 8 ton zakrętek i kupili za nie wózek dla czteroletniej 
Zuzi.



Cel zbierania.
Ze sprzedanych nakrętek otrzymując odpowiednią kwotę, zakupywane są wózki 
inwalidzkie, sprzęt rehabilitacyjny, dotowane turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, 
wykonywane skomplikowane operacje. 
Nakrętki są oddawane do firm recyklingowych, potem z surowca wtórnego 
powstają nowe nakrętki,
a także obudowy sprzętu elektronicznego, rury kanalizacyjne, łopaty do śniegu, 
skrzynki na narzędzia, torby, doniczki, itp.

Co konkretnie zbieramy?
Zbierać możemy nie tylko nakrętki z popularnych napoi, zbieramy również wszystkie te, które 
są plastikowe - byle były przez nas oczyszczone i pozbawione tekturowych, czy 
metalowych elementów – niektóre zakrętki je posiadają, np. te od ketchupu czy 
po kawie w słoiku. Metal może się znajdować także w zakrętkach płynów do 
spryskiwania. Nakrętki nie mogą mieć też etykiet cen.Zbieramy, zatem nakrętki z
plastikowych butelek, nakrętki po nabiale czy soku czy w kartonie, różnego 
rodzaju nakrętki po kosmetykach, płynach do prania, płukania czy innych 
środkach czyszczących. Nadają się także pojemniki po Kinder Niespodziankach 
czy plastikowe dozowniki. Na pewno możemy zbierać plastikowe nakrętki 
oznaczone często w trójkącie literami: PP, PE, LDPE, HDPE. Mogą też posiadać 
znak trójkącika ze strzałek z wpisaną liczbą 2, 4, 5, 02, 04, 05. Nawet, jeśli nie 
mamy pewności, czy jakaś nakrętka się nadaje, lepiej ją zachować, niż wyrzucać –
zostanie ona odpowiednio zaszeregowana podczas sortowania. Te, które nie 
nadają się do recyklingu, stanowią zazwyczaj niewielki ułamek zanieczyszczeń 
całej partii materiału.

Inicjator akcji.
 W naszym prasłowiańskim grodzie Przemyślu dynamiczna akcja zbierania 
nakrętek została rozpoczęta przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. PGM 
odpowiedziało na zapytanie TPD, które brzmiało: „Wykonacie pojemniki metalowe
na nakrętki z PCV?”. Spółka bez chwili zastanowienia przystąpiła do akacji i 
postanowiła rozpocząć produkcję metalowych pojemników w kształcie serc. 
Wdrożenie produkcji zajęło nam niewiele czasu, a pracownicy firmy, w krótkim 
okresie wykonali kilkanaście pojemników, które znalazły nabywców.

Dane techniczne pojemnika:

-  szerokość pojemnika     -   150 cm
-  wysokość pojemnika     -   145 cm
-  głębokość pojemnika    -     47 cm
-  jeden pojemnik to około 110 kg nakrętek 
-  kolor niebieski, czerwony / możliwość zmiany koloru po uzgodnieniu/
Konstrukcja wykonana z kształtownika zamkniętego obłożona blachą grubości 1,0
mm z bezpiecznym otworem na nakrętki, osłoniętym uszczelką gumową. W 
pojemniku zmieści się około  0.550 m3 nakrętek, co stanowi około 110 kg. 
Atutem pojemnika jest jego solidne wykonanie oraz mocna konstrukcja wykonana
według własnego projektu. Odbiór nakrętek odbywa się po otwarciu zamkniętych 
na kłódkę drzwiczek umieszczonych z tyłu pojemnika.



Puenta.
 Wydawałoby się, że to ogromne wyzwanie dla nas wszystkich, bo nakrętek 
naprawdę potrzeba dużo. Jednak nas to nic nie kosztuje. Nasze działanie jest 
dwukierunkowe - pomagamy i przeciwdziałamy zanieczyszczeniu powietrza 
eliminując atmosferę ze szkodliwych związków powstających 
z niewłaściwej utylizacji wszelkich materiałów z PCV.  
Wszyscy, którzy dokonają zakupu pojemnika w spółce mogą zmagazynować 
nakrętki w magazynach spółki w Przemyślu przy ul Kopernika do momentu ich 
odbioru przez specjalistyczne firmy recyklingowe. Montaż i dostawa na terenie 
Przemyśla spółką wykonuje bezpłatnie. Czas oczekiwania od 7 do 10 dni.  Za 1 kg
nakrętek można uzyskać od 70 do 100 groszy. Cena zależy od odbiorcy. 
Zapraszany wszystkich do zbierania nakrętek – telefon kontaktowy w PGM – 
16 678 34 16.

Informacja końcowa.
Nasze pojemniki można obejrzeć na osiedlu Kazanów, zespole sportowym 
„ ORLIK” przy ul. Dworskiego, na ul. Franciszkańskiej, osiedlu Reymonta oraz na 
ul. Kopernika 58 - siedziba PGM. Dołączamy do szczytnej akcji – pomagamy.

Osiedle Kazanów



ul. Kazimierza Wielkiego

„ORLIK”



Pojemniki przygotowane do montażu



Przy wjeździe na plac manewrowy spółki zamontowano następny pojemnik.




