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Ekologicznie w trasie
Wszyscy znamy problem z utrzymaniem czystości w samochodzie – zwykle okazuje się, że nie wiemy, 

co zrobić z papierkiem po batonie, kartonikiem, gumą do żucia. Spotykamy się z fatalnym nawykiem 
wyrzucania podobnych śmieci przez okno jadącego pojazdu, co w najlepszym razie jest nieestetyczne 

i nieekologiczne, w najgorszym zaś – niebezpieczne. O praktycznym rozwiązaniu tego problemu 
rozmawiamy  z Andrzejem Zarembą, pomysłodawcą torebek Auto-Bag.

LO: Czym są torebki AUTO-BAG i  na 
czym polega innowacyjność tego produktu?

Andrzej Zaremba: Torebki AUTO-
-BAG to produkt, którego jak dotąd 
nie było jeszcze na polskim rynku.  
AUTO-BAG to przede wszystkim 
dobry pomysł, to odpowiedź na za-
potrzebowanie rynku i rosnące zna-
czenie dbałości o otaczające nas środo-
wisko naturalne.  

LO: Jak narodził się pomysł torebek do 
samochodu?

AZ: Z potrzeby chwili i obserwacji.  
Podczas podróży samochodem, czy to 
samemu, czy z rodziną, pojawiał się 

problem, co zrobić z odpadami, taki-
mi jak papierki po batonach, ogryzki, 
skórki od banana, puszki i butelki po 
napojach itp. Sam kształt, wymiary, 
i funkcjonalność to już pomysł żony 
Katarzyny. Ja dodałem entuzjazm 
i wiarę, że innym to też się spodoba.    

LO: Czym wyróżniają się torebki AU-
TO-BAG? 

Przede wszystkim są funkcjonalne, 
proste w użytkowaniu i niedrogie. 
Można je montować w samocho-
dzie na wiele sposobów. Są kolorowe, 
a  dzięki nowoczesnej grafice – cieka-
we. AUTO-BAG to także doskonały 
nośnik informacji (prawie 600 cm2 

powierzchni re-
klamowej). Przez 
swoje przezna-
czenie, torebki 
doskonale wpi-
sują się obecne 
eko-trendy. 

LO: W jaki sposób 
torebki AUTO-
-BAG pomagają 
chronić środowi-
sko naturalne?

Torebki AUTO-
-BAG to prze-
c i wd z i a ł a n ie : 
używając ich, za-
pobiegamy wy-
rzucaniu śmie-
ci przez okno 
w  samochodzie 
i tym samym 
z a p o b i e g a m y 
zanieczyszcza-
niu dróg, przy-
drożnych rowów 
i  lasów. To ma-
teriał: torebka 
wykonana jest 
z papieru - ma-

teriału, który podlega recyklingowi. 
To projekt: torebka posiada takie wy-
miary i pojemność, aby jej użytkowa-
nie było jak najbardziej efektywne. 
To recykling: zarówno torebka, jak 
i zawartość, trafiając do kosza na śmie-
ci, a później do Zakładu Gospodarki 
Odpadami (sortowni), mogą zostać 
poddane procesom recyklingu (papier, 
plastik, aluminium, bio) i ponownie 
wykorzystane. Również sam użytkow-
nik może rozdzielić zebrane w torebce 
śmieci do odpowiednich pojemników 
do selektywnej zbiórki odpadów. To 
także edukacja ekologiczna: kształ-
towanie świadomości ekologicznej. To 
wreszcie bezpieczeństwo na drodze: 
użytkowanie torebki zapobiega wy-
rzucaniu śmieci na jezdnię przed czy 
na jadące inne pojazdy, dzięki czemu 
inni uczestnicy ruchu drogowego nie 
są narażeni na niebezpieczne sytuacje, 
które mogą być przyczyną nieszczęśliwych 
wypadków.

LO: Jakie są reakcje klientów i użyt-
kowników?

Zaskoczenie, że to takie proste i dzia-
ła. Osoby, które już znają ten produkt, 
deklarują, że będą go używać i zachę-
cać innych. Takie reakcje motywują do 
dalszej pracy i potwierdzają, że pomysł 
jest dobry, a  torebki AUTO-BAG po-
trzebne.

LO: Jakie ma Pan plany na przyszłość? 
Czy myśli Pan o wprowadzeniu kolej-
nych produktów? Rozszerzeniu zakresu 
działalności?

Od lat jestem związany z ochroną 
środowiska i wszystkie moje pomysły  
związane są z gospodarką odpadami. 
Mam taki pomysł, który nazywa się 
„SECOND CHANCE”.  Mam nadzie-
ję, że już niedługo będzie o nim sły-
chać. n


