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Promowanie ReUżytkowni jako miejsca na 

topie, kształtującego pozytywne postawy 

ekologiczne wśród mieszkańców. 



ReUżytkownia to miejsce stworzone przede wszystkim 
z myślą o mieszkańcach naszego miasta, umożliwiające  

swobodną wymianę przedmiotów i rzeczy. 



Wdrażanie założeń gospodarki o obiegu 

zamkniętym w celu promowania 

modelu postaw opartych na:

• dzieleniu się, 

• ponownym wykorzystywaniu, 

• naprawianiu, 

• odnawianiu 

• ograniczaniu 

• ponownym wykorzystywaniu 

• odzyskiwaniu  istniejących materiałów 

i produktów tak długo, jak to możliwe



ReUżytkownia wyposażenie z drugiego obiegu:

lada z palet, regały z kancelarii i z likwidacji archiwum



ReUżytkownia wyposażenie z drugiego obiegu:

Torby uszyte z banerów ściągniętych z MPE



O główną witrynę ReUżytkownii

oraz o artystyczny szlif jej wnętrza dba 

Szkoła Plastyczna w Opolu



Regulamin ReUżytkowni, precyzuje zasady 
przyjmowania przedmiotów do ReUżytkowni,  

proces ich obiegu, godziny otwarcia oraz 
wydarzenia edukacyjne. 



ReUżytkownia to również miejsce wykładów i warsztatów 

związanych z tematyką ekologii, zero waste i gospodarki 

o obiegu zamkniętym dla osób w każdym wieku



Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych



Warsztaty dla osób dorosłych 
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Czy ReUżytkownia ma wzięcie?

Od otwarcia do 22 maja 2022r. do ReUżytkowni 

przyniesiono 7,1 ton różnych rzeczy!!!, 

a zabrano 6,4 tony

W tym czasie ReUżytkownię odwiedziło 
ponad 7200 osób



Sercem takich miejsc są wolontariusze…
Serdecznie zapraszamy młodzież , dorosłych i 

seniorów do współtworzenia naszej  ReUżytkowni  

i budowania świadomości mieszkańców w 

zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym .  



Wolontariat jest możliwy dla:

- młodzieży powyżej 13 roku życia

- osób dorosłych



MARZY NAM SIĘ …..

Spójne z ideą ReUżytkowni 
byłoby funkcjonowanie 
kawiarenki naprawczej.  
Poszukujemy chętnych osób  ze 
zdolnościami napraw sprzętu 
elektronicznego i elektrycznego .



Małgorzata Jeżyk

Wydział Gospodarki Odpadami Miasta Opola

Urząd Miasta Opola

tel. 7754-11-367 e-mail: malgorzata.jezyk@um.opole.pl

Serdecznie 

dziękuję za 
uwagę 


