
 

Każdy może codziennie zmniejszyć ilość śmieci! 
Takie było motto drugiego spotkania projektu, tym razem zorganizowane przez niemiecką organizację 
LuXX e.v. w Glonn, w powiecie Ebersberg w dniach od 31 marca do 3 kwietnia 2022 r. Podczas spotkań 
organizatorzy przedstawili na konkretnych przykładach zasady postępowania z różnego rodzaju 
odpadami. Od strategii „regionalnej” do „lokalnej”, od „unikania” przez „ponowne użycie” do 
„recyklingu”. 
Pierwszego dnia uczestnicy spotkania odwiedzili zakład odpowiadający za zagospodarowanie odpadów 
w powiecie; odwiedzili też organizacje pozarządowe i firmy prywatne, które za cel stawiają sobie 
zapobieganie powstawaniu odpadów i ich ponowne wykorzystanie. Formalnie za usuwanie odpadów 
odpowiada urząd gminy Ebersberg. Jednak, zgodnie ze statutem dotyczącym gospodarki odpadami,  
odbiór i transport odpadów mieszanych i nadających się do kompostowania przekazano 21 gminom.  
W związku z tym każda z nich prowadzi centra recyklingu i składowiska odpadów. Za odbiór odpadów  
od osób prywatnych i przedsiębiorstw odpowiada zakład utylizacji odpadów „An der Schafweide” w 
powiecie Ebersberg zlokalizowany na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych. W 2012 roku 
zainstalowano na terenie starego i nowego składowiska farmę fotowoltaiczną, która dostarcza rocznie 
ponad 3000 kWh energii elektrycznej,  
zasilając ponad 880 gospodarstw domowych. 
Energię elektryczną pozyskuje się także z 
przetwarzanego gazu z wysypiska.  
To prawie 200 000 kWh przesyłanych  
do sieci publicznej. Natomiast ciepło  
powstające z odpadów z silników gazowych  
ogrzewa budynek administracyjny.  
W 2018 roku do zakładu trafiło 2 007, 76 t  
odpadów przemysłowych, z czego 152, 32 t  
stanowiły wielkie gabaryty, a 1855, 44 t odpady komercyjne podobne do odpadów z gospodarstw 
domowych. Natomiast 13.293,01 t odpadów z gospodarstw domowych dostarczono za pośrednictwem 
komunalnej zbiórki odpadów. To 93, 88 kg na mieszkańca rocznie.  

 
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich 
autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną  
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Podczas lunchu w restauracji „Speisekammer” w Ebersbergu 
partnerzy projektu poznali funkcjonowanie firmy 
„Steinhöringer Manufacturs”, w której pracują osoby z 
niepełnosprawnościami. Ideą firmy jest produkowanie 
zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu, a przede 
wszystkim minimalizowanie ilości odpadów i stosowanie 
materiałów z recyklingu. Restauracja jest wyjątkowym 
miejscem. Można tu zjeść pyszne dania, i wziąć jedzenie lub 
kawę na wynos w „systemie wielokrotnego użytku RECUP”. 
Firma produkuje wysokiej jakości przedmioty codziennego 

użytku z tzw. produktów odpadowych. Jest tu też mały sklep z 
żywnością ekologiczną i z produktami, które klienci mogą 
kupić do własnych pojemników.  

W antykwariacie M7 Diakonii można znaleźć wiele 

artykułów gospodarstwa domowego, szkła, odzieży, a 

nawet biżuterii. Są atrakcyjne i tanie, choć używane. 

Sklep kieruje się przede wszystkim ideą 

zrównoważonego rozwoju, dostosowując aspekty 

ekonomiczne, ekologiczne i społeczne do potrzeb życia 

codziennego. Aktualnie oferuje 14 miejsc pracy dla 

osób, które nie mogą jej znaleźć z powodu trudnej 

sytuacji życiowej. To zajęcie jest szansą zdobycia 

kwalifikacji lub odbycia praktyki zawodowej. Diakonia 

GmbH jest spółką non-profit Kościoła Ewangelicko-

Luterańskiego. Przyjmuje artykuły do sprzedaży w 

sklepie zgodnie z wytycznymi pieczęci FairWertung. 

 

Tuż obok sklepu z używanymi przedmiotami znajduje się 

centrum ogrodnicze rodziny Weber, które także wyróżnia się 

szczególnym zaangażowaniem w ochronę środowiska. Duża 

część roślin uprawiana jest w firmowych szklarniach. Dzięki 

temu centrum oferuje gwarantowane, regionalne, 

zrównoważone, wytrzymałe i zdrowe rośliny, które podlewane 

są wodą deszczową zbieraną z dużego dachu szklanego. Rośliny 

sprzedawane są przede wszystkim w plastikowych doniczkach 

wielokrotnego użytku - można je oddać po wykorzystaniu. 

Atrakcją jest papier do pakowania produkowany nie z drewna, 

ale ze skoszonej trawy kupowanej od lokalnych rolników. 

Stanowi więc ekologiczną alternatywę dla klasycznego papieru. 

                                  



 

Drugiego dnia wizyty goście odwiedzili znajdujący się w Glonn punkt 
zbiórki odpadów/materiałów z gospodarstw domowych nadających się do 
recyklingu. Spotkali się też z dwoma ekspertami, którzy opowiedzieli o 
tym, jak zapobiegać powstawaniu odpadów, „nie marnując żywności” i 
„używając owijek z wosku pszczelego” 

W biurze LuXX i w sąsiadującym z nim sklepie „Handfairlesenes” Sabine i 
Jasmin Brueckmann pokazały, w jaki sposób ponownie używać 
materiałów, które wykorzystuje się w sklepie lub biurze, a także jak unikać 
ich zbyt wielu. Problem odpadów z tworzyw sztucznych można rozwiązać, 
sięgając na co dzień po produkty bez opakowań lub przynajmniej 
wielokrotnego użytku np. środków czyszczących lub pielęgnacyjnych. W 
sklepie Handfairlesenes oferowane są towary „z drugiej ręki” lub 
sprzedawane po niskich cenach. Opakowania także wykorzystuje się 
ponownie,  a wiele produktów oferowanych jest bez opakowań. 

W każdym gospodarstwie domowym czy małej firmie są pojemniki lub 

kontenery na segregowane odpady: papier, szkło, plastik, odpady 

organiczne i odpady mieszane. Budynki w miasteczku mają oddzielne 

pomieszczenia do zbiórki. W przypadku papieru i szkła w każdej wiosce 

rozmieszczone są punkty zbiórki. Większe przedsiębiorstwa handlowe 

mają obowiązek mieć własne systemy utylizacji surowców wtórnych i 

odpadów specjalnych. Grupa zobaczyła to w sklepie mięsnym 

sąsiadującym z biurem LuXX. W centrum recyklingu gminy Glonn można 

składować bezpłatnie odpady elektroniczne, metal, styropian, odpady 

ogrodowe, budowlane, energooszczędne żarówki, płyty CD. Odpady 

wielkogabarytowe i drewno odbierane są za opłatą - 0,50 €/kg. Coraz 

więcej osób korzysta z „wymiany surowców wtórnych” na nadające się do 

użytku przedmioty.  Cechą wyróżniającą powiat Ebersberg jest 

zdecentralizowany system recyklingu materiałów organicznych 

pochodzących z gospodarstw domowych stworzony przez rolników w 

latach 90. XX w. Dziś 15 rolników prowadzi kompostownie, otrzymując 

wsparcie finansowe od powiatu. Kompostownia Glonn produkuje 

jakościowy kompost z dostarczonego materiału organicznego, z którego 

mogą korzystać osoby prywatne i firmy ogrodnicze. Większość kompostu 

wykorzystują jednak rolnicy do użyźniania pól.  Jest to gospodarka obiegu 

zamkniętego, która m.in. minimalizuje emisję CO2.  Rolnicy sygnalizują od 

pewnego czasu, że w dostarczanych im odpadach zielonych jest coraz 

więcej plastiku. Można nawet znaleźć w nich zapakowaną żywność. 

Problemem jest również „bio-plastik”, trudny do odróżnienia od innych 

tworzyw sztucznych, gdy jest posortowany. Tylko w 2019 r. dodatkowa 

praca rolników przy ręcznym sortowaniu odpadów i wyłuskiwaniu 

elementów tworzyw sztucznych kosztowała powiat Ebersberg 80 000 

euro.   

Ostatnim punktem tego dnia było lokalne centrum handlowe Edeka 

Simmel w Glonn. Już przy wejściu znajduje się tam punkt zbiórki 

zwrotnych butelek po napojach. W 

sklepie są półki z żywnością za pół 

ceny, której okres przydatności do 

spożycia jest krótki. Są też stoiska 

dla osób, które przychodzą z 

pojemniki na produkty, punkty z 

żywnością bez opakowań.   



 

    Warsztaty  

Janina Roth zaprezentowała ręcznie robione przez nią owijki z wosku 

pszczelego, których można używać na co dzień zamiast folii. Są łatwe do 

wykonania w domu. Bawełnianą tkaninę nasącza się mieszanką wosku 

pszczelego z dodatkiem organicznego olejku jojoba i żywicy drzewnej.  

„Umieść chusteczkę nad szklaną miską, albo 
pokrój warzywa czy owoce. Ułóż je na 
chusteczce i przytrzymaj przez kilka sekund. 
Ciepło spowoduje, że chusteczka bez problemu 
przywrze do naczynia lub jedzenia. Można w ten 
sposób zapakować warzywa, owoce, sery, 
wędliny, pieczywo, kanapki. Przykryj miski, a 
także ciasta, zapiekanki i otwarte pojemniki po 
jogurcie.  Dzięki ściereczce z wosku pszczelego 
owoce i warzywa mogą być dłużej świeże, a 
sałata czy marchewka trzymane w lodówce 
pozostają chrupiące”. 
 

Pod hasłem „Zbyt dobre, by wyrzucić”, w wielu 
regionach zainicjowano akcje dzielenia się 
jedzeniem. Osoby oszczędzające żywność pracują 
na zasadzie wolontariatu, dbając o to, by mniej 
jedzenia trafiło do śmieci. Na całym świecie, co 
trzeci wyprodukowany artykuł spożywczy ląduje 
w koszu. Tylko w Niemczech prawie 12 mln ton 
rocznie. Każdy produkt to pieniądze, czas pracy, 
zasoby, a czasem długie trasy transportowe. 
Dzielenie się jedzeniem daje żywności drugą 
szansę. Bettina Friedrichs z Ebersbergu pokazała, 
w jaki sposób każda/y może ograniczyć 
marnowanie żywności. 

Jeanette Dressel z LuXX przedstawiła ciekawy 

projekt młodych ludzi. Jej syn Laurin z 

przyjacielem Kevinem Stepplerem przygotowali „projekt 

społeczny koncentrujący się na przyszłości, w której warto żyć, szukając 

rozwiązań w teraźniejszości”. Połączyli działalność stowarzyszenia non-profit z działalnością gospodarczą, starając się 

znaleźć metody i rozwiązania, które służą wspólnemu dobru.  

W założonej przez nich kawiarni „Cafe Cosmo” wszyscy 

powinni czuć się komfortowo i mieć ochotę pomagać w 

budowaniu zmian wokół siebie i wspólnie z innymi. 

Mówią: „Chcemy podnieść świadomość na temat 

żywienia i żywności, zwiększyć szanowanie żywności 

poprzez dzielenie się nią i sprawiedliwy dostęp do niej. 

Chcemy podnieść wiedzę na temat marnowania żywności 

i chcemy, by każdy/a wiedział/a, jak wykorzystać 

wyprodukowaną żywność”. Kawiarnia ma własne 

podejście do ustalania cen: każdy klient płaci tyle, ile 

chce. Koncepcja „cen solidarnych” opiera się na 

założeniu, że „jeśli jedna osoba da więcej, a druga mniej, 

to całość się zrównoważy”.

naturwelt.ratgeber-ernaehrung.com 

www.cafecosmo.org/foodsharing 

www.foodsharing-ebersberg.de 



 


