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C O  T O  SĄ
O D P A D Y ?

Co to są odpady? Czy opakowanie po

soku pomarańczowym możemy

nazwać śmieciem? A ogryzek po jabłku?

A meble, które już nam się nie

podobają? A zepsuta lodówka? A mleko,

które wylewamy do zlewu, bo już się

zepsuło? 

Tak, to wszystko są odpady. W skrócie

można powiedzieć, że odpady to takie

przedmioty, ale również substancje

ciekłe, które powstały w skutek

działalności człowieka, a których już

nie potrzebujemy. Rzeczy, które stają

się odpadami są człowiekowi w swojej

obecnej formie zupełnie nieprzydatne.

W końcu kto z nas chciałby mieć w

lodówce zepsute mleko, a w kuchni

popsutą mikrofalówkę. Nie oznacza to

jednak, że te rzeczy do niczego się już

nie nadają. 

Jak myślicie, ile śmieci każdy z was

produkuje w ciągu roku? 10 kg? 20 kg?

100 kg? 

W rzeczywistości jest to znacznie

więcej. Badania z 2019 roku pokazały,

że rocznie każdy Polak produkuje

ponad 332 kg śmieci. Nasi sąsiedzi,

Niemcy, produkują aż 633 kg rocznie.

To tyle, ile waży cała Twoja klasa! 

W Europie absolutnymi rekordzistami

w produkcji śmieci okazują się jednak

Duńczycy. Każdy z nich produkuje aż

781 kg śmieci w ciągu roku!  

K T O
W Y T W A R Z A
O D P A D Y ?

Nie ulega wątpliwości, że śmieci

wytwarza każdy z nas. Wyrzucamy

puste butelki po wodzie, zepsuty

telefon komórkowy albo podarty

plecak. Kto jeszcze, oprócz nas,

produkuje śmieci? 

 

Najwięcej śmieci w Polsce wytwarzają

zakłady przemysłowe. W 2019 roku w

związku z ich działalnością

wygenerowanych zostało aż 114,1 mln

ton odpadów. Najwięcej śmieci

powstaje w związku z górnictwem oraz

przetwórstwem przemysłowym, czyli

produkcją wszystkich potrzebnych nam

przedmiotów - od koszulek z logo

ulubionego zespołu po produkty

spożywcze. 



O D P A D Y
K O M U N A L N E

Takie odpady, które wyrzucamy w

domu, w szkole czy w pracy nazywamy

„odpadami komunalnymi bytowymi”.

Powstają w szkołach, obiektach

użyteczności publicznej, np. urzędach i

gospodarstwach domowych. Do

odpadów komunalnych bytowych

zaliczamy także wraki samochodów

oraz odpady z ulicznych śmietników. 

 Oczywiście spora część odpadów

nadaje się do ponownego użycia, czyli

recyklingu i stanowi cenne źródło

surowców wtórnych. Jednak

zdecydowana większość składowana

jest na wysypiskach lub utylizowana w

spalarniach.

Wysypiska śmieci to, wbrew pozorom,

wcale nie takie nowe rozwiązanie.

Historia wysypisk rozpoczyna się już w

czasach starożytnych. Pierwsze

wysypiska, o których wiemy powstały

około 3000 roku p.n.e. w Knossos na

Krecie. Mieszkańcy tego starożytnego

miasta kopali głębokie doły, aby ukryć

wytwarzane przez siebie odpadki, które

następnie zasypywali ziemią. 

Od tego czasu śmieci stały się

regularnie akceptowanym produktem

ubocznym naszego życia –

wyrzucanym lub zakopywanym, tak,

żeby znaleźć się poza zasięgiem wzroku

i umysłu.

Pojęcie gospodarki odpadami nie było

powszechnie znane przez setki lat, co

miało swoje negatywne konsekwencje

m.in. w trakcie epidemii dżumy,

nazywanej w Europie "Czarną

Śmiercią", która miała miejsce w XIV

wieku. Dzisiaj wiemy, że chorobę

powodowała bakteria nazywana

"Yersinia Pestis", która była

przenoszona przez pchły. Te z kolei

znajdowały schronienie w futerku

szczurów, których stada żywiły się 

 resztkami jedzenia wyrzucanymi przez

mieszkańców miast bezpośrednio za

okno. W ten sposób zalegające na

ulicach góry śmieci, oprócz przykrego

zapachu, spowodowały również groźną

chorobę, na którą zmarło nawet 60%

mieszkańców Europy.

B Y ŁO  S O B I E
W Y S Y P I S K O . . .



X I X  W I E K  -
E P O K A  H I G I E N Y

XIV-wieczne doświadczenia "Czarnej

Śmierci" nie skłoniły Europejczyków do

większej dbałości o higienę.

Nagromadzenie śmieci na ulicach

Paryża spowodowało, że w 1348 r. Filip

VI de Valois wydał rozporządzenie

nakazujące obywatelom zamiatać przed

drzwiami i transportować swoje śmieci

na wysypiska. W przeciwnym razie

miała im grozić grzywną i kara

pozbawienia wolności. 

Filip VI ustanowił również pierwszy

korpus pracowników sanitarnych do

sprzątania ulic. Nowe rozporządzenia

nie przynosiły jednak spodziewanych

efektów i były trudne do

wyegzekwowania. Śmieci dalej

piętrzyły się na ulicach, sprawiając, że

Paryż wręcz tonął w odpadach. 

W XV wieku Karol IV stworzył oficjalne

wysypiska poza murami miasta, które

otrzymały nazwy Trou Gaillard i Trou

Bernard. Niestety sytuacja wewnątrz

miejskich murów nadal niewiele się

poprawiła. Pod koniec XVI wieku

założone przez Karola wysypiska stały

się tak wysokie, że zostały

ufortyfikowane. Władze Paryża

obawiały się, że wrogowie użyją ich, by

skierować swoje armaty na miasto.

Również w wielu innych europejskich

miastach mieszkańcy często wyrzucali

gnijące jedzenie i inne śmieci przez

okno – powszechnie uważano, że

bezdomne psy zjedzą wszystkie

odpadki, a problem sam się rozwiąże.

Pierwszy zorganizowany system

gospodarki odpadami stałymi pojawił się

w Londynie pod koniec XVIII wieku.

Oprócz składowisk odpadów utworzono

system ich zbiórki i odzysku. Głównym

składnikiem odpadów komunalnych był

popiół węglowy, który mógł służyć do

wyrobu cegieł oraz jako polepszacz

gleby, można więc go było z zyskiem

sprzedać. 

Opłacalność takiego przedsięwzięcia

zachęciła dostawców popiołu do

skutecznego odzyskiwania niemal 100%

odpadów. 

Nowoczesne składowiska odpadów to

nie tylko "dziury w ziemi". Posiadają one

warstwy zapewniające bezpieczeństwo

dla środowiska, w tym warstwę z

systemem odwadniającym oraz

systemem odbioru gazu. Gdy wysypisko

jest już pełne, śmieci są zasypywane,

tworząc barierę z ubitej gliny i materiału

syntetycznego. Następnie dodaje się

wierzchnią warstwę gleby. W ten sposób

to, co kiedyś było składowiskiem

odpadów, może teraz stać się parkiem

lub siedliskiem dzikiej przyrody!



E W O L U C J A
ŚM I E C I A R K I

Pierwsze śmieciarki były po prostu

wywrotkami z otwartymi nadwoziami

ciągniętymi przez zaprzęg koni. Jak

możecie się domyśleć, wcale nie

pachniały one ładnie i kiedy

przejeżdżały pod czyimś oknem, na

pewno nie było to przyjemne! 

Na początku XX wieku zostały one

zmotoryzowane, a pierwsze ciężarówki

z zamkniętym nadwoziem (eliminujące

zapachy za pomocą mechanizmu

dźwigni zrzucającej) zostały

wprowadzone w latach dwudziestych w

Wielkiej Brytanii.

N O W O C Z E S N E
ŚM I E C I A R K I

Nowoczesne śmieciarki zostały wkrótce

wyposażone również w specjalne

mechanizmy, dzięki którym szufelka

była ładowana na poziomie podłogi, a

następnie podnoszona mechanicznie w

celu umieszczenia odpadów w

ciężarówce. W 1938 roku Garwood Load

Packer stał się pierwszą ciężarówką, w

której zastosowano zagęszczarkę

hydrauliczną. 

Często słychać głosy oburzenia,

ponieważ niektóre śmieciarki zbierają

jednocześnie wszystkie rodzaje

posegregowanych śmieci - zarówno te z

niebieskiego, jak i żółtego oraz zielonego

kontenera.

Dzieje się tak, ponieważ firmy

utylizacyjne stosują coraz częściej

śmieciarki wielokomorowe, czyli takie,

które pozwalają zbierać kilka rodzajów

odpadów jednocześnie.

Działanie współczesnej śmieciarki nie

jest jednak mocno skomplikowane.

Najpierw aparat zasypowy chwyta,

obraca, podnosi i opróżnia kontener.

Śmieci z kontenera za pomocą aparatu

zasypowego są umieszczane w wannie

załadowczej. Następnie płyta prasująca

zgarnia znajdujące się w wannie odpady

i przesuwa do skrzyni ładunkowej. Tam

płyta nośna dopycha śmieci do płyty

wypychowej, co pozwala na

opróżnienie śmieciarki. 

Brzmi prosto i logicznie, prawda?



S T R A T E G I A  3  R

REDUCE, REUSE oraz RECYCLE

Chcąc chronić naszą planetę przed

zaśmieceniem, wymyślono zasadę 3R

(ang. reduce, reuse, recycle), czyli:

redukuj ilość odpadów, używaj

ponownie i kieruj odpady do

recyklingu. Żebyśmy mogli skutecznie

stosować tą zasadę, powinniśmy przede

wszystkim zwracać uwagę na

odpowiednią segregację. Odpady

zmieszane, zanieczyszczone i

nieprawidłowo składowane nie będą się

nadawały do powtórnego użycia ani

przetworzenia!

 

Redukcja oznacza zmniejszenie ilości

wytwarzanych śmieci; ponowne użycie

to znalezienie nowego sposobu na

wykorzystanie odpadów, abyśmy nie

musieli ich wyrzucać; a recykling

polega na wykorzystaniu śmieci do

wytworzenia nowych towarów. W ten

sposób powstaje m.in. papier, czy

plastikowe zabawki. 

Poniżej znajdziesz  kilka sposobów na

zmniejszenie ilości wytwarzanych

odpadów: 

 

Zapakuj kanapki do szkoły do pudełka

śniadaniowego zamiast jednorazowej

torby. 

Chociaż może być Ci łatwiej wyrzucić

papierową lub plastikową torbę niż

nosić ze sobą pudełko na lunch,

jednorazowe opakowania tworzą

znacznie więcej śmieci. Chodząc do

szkoły przez około 180 dni w roku i

codziennie przynosisz ze sobą kanapki.

Niosąc je w pojemniku wielokrotnego

użytku, możesz zaoszczędzić 180 toreb.

Gdyby wszystkie dzieci w Twojej klasie

tak zrobiły, pomyśl o ile mniej

plastikowych woreczków byłoby na

wysypiskach!

 

Podczas zakupów używaj toreb

wielorazowych. 

 

Wiele sklepów spożywczych sprzedaje

obecnie torby płócienne, które można

przynosić i używać wielokrotnie

podczas zakupów. 

R E D U C E



Pomyśl o wszystkich plastikowych lub

papierowych siatkach na zakupy, które

można by uratować, gdyby wszyscy

ponownie użyli tych samych

płóciennych toreb do noszenia swoich

zakupów spożywczych!

 

Wyłącz światło oraz urządzenia

elektryczne, gdy ich nie używasz. 

 

Zaraz, zaraz! Być może myślisz sobie

teraz, że przecież palące się światło nie

wytwarza żadnych odpadów. Nic

bardziej mylnego! Nawet jeśli nie

możesz zobaczyć powstałych odpadów,

nie oznacza to, że Twoje zachowanie

jest obojętne dla środowiska.

Woda jest nam niezbędna do

prawidłowego funkcjonowania, jednak

jak pokazują badania, już prawie

połowa największych rzek na świecie

jest zanieczyszczona.  Twoje drobne

wybory każdego dnia, jak np. wzięcie

prysznica, zamiast kąpieli, przyczyniają

się do poprawy stanu naszego

środowiska!

Ponowne użycie to zabieranie starych

przedmiotów, które nie są ich

właścicielowi do niczego przydatne i

znalezienie dla nich nowego

zastosowania. Taka strategia pomaga w

sytuacjach, w których trudno nam

zmniejszyć ilość kupowanych rzeczy.

Taka sytuacja ma miejsce np. kiedy

szybko rośniesz. Twoi rodzice często

muszą Ci wtedy kupować nowe ubrania

lub buty. Nawet jeżeli trampki z

zeszłego roku nadal nadają się do

użytku, Twoja stopa już się w nie nie

mieści! 

R E U S E

W tym przypadku, ograniczenie

zużycia energii elektrycznej nie tylko

pomoże środowisku, ale także pozwoli

zaoszczędzić pieniądze Twoim

rodzicom.

Upewnij się, że twoje krany w Twoim

domu nie kapią. 

Po umyciu rąk, umyciu zębów lub

wyjściu z wanny upewnij się, że z

kranów nie kapie woda. Czysta woda

jest bardzo cennym zasobem, a

cieknące krany generują odpady

płynne, które nazywamy ściekami. Są

one tak samo groźne, jak odpady stałe! 



Przekaż innym ubrania, które już na

Ciebie nie pasują. 

Zamiast wyrzucać ubrania, z których

już wyrosłeś lub których po prostu nie

lubisz, daj je komuś, kto będzie ich

używał. Niektórzy Twoi koledzy i

koleżanki z klasy na pewno mają

młodszych braci lub siostry, którzy

mogliby wykorzystać rzeczy, które już

na Ciebie nie pasują. Być może Twoi

rodzice mają też znajomych z dziećmi,

którzy ucieszyliby się z Twoich ubrań.

Nawet jeśli nie znasz nikogo, kto

potrzebuje twoich starych ubrań,

możesz przekazać je  organizacji

charytatywnej, która zadba o to, żeby

znalazły nowy dom. 

Możesz także przekazać zabawki,

których już nie potrzebujesz. 

Podobnie jak w przypadku ubrań,

niechciane zabawki można przekazać

organizacjom charytatywnym lub

znajomym, którzy mogliby z nich

korzystać. 

Używaj plastikowych toreb na zakupy

jako worków na śmieci. 

Jeśli zdarza Ci się przynosić do domu

plastikowe torby ze sklepu

spożywczego (chociaż o wiele lepiej jest

używać toreb wielorazowych!), możesz

je wykorzystać, zamiast wyrzucać.

Torby na zakupy mogą być używane

jako worki na śmieci. Ponownie możesz

też użyć plastikowych woreczków i

siateczek, w które pakuje się często

owoce lub warzywa - świetnie się

sprawdzą, jako gąbka do zmywania

naczyń!

R E C Y C L E

Kiedy sprzątasz w pokoju, używaj

znoszonych ubrań jako szmatek do

czyszczenia. 

 

W przypadku starych ubrań, które mogą

być podarte lub zbyt zużyte, aby mogły

być powtórnie użyte, możesz

wykorzystać je do posprzątania pokoju,

zamiast kupować specjalne szmatki do

czyszczenia. Do ścierania kurzy dobrze

sprawdzają się m.in. stare koszulki. 

Recykling jest ostatnią, ale najbardziej

znaną częścią strategii 3R.

Prawdopodobnie słyszałeś już o nim nie

raz. Recykling to inaczej przetworzenie

starych produktów na nowe, aby można

je było wykorzystać ponownie. Na

przykład, butelki i puszki, które oddajesz

do recyklingu trafiają do zakładu, gdzie

można je ponownie przetworzyć. Mogą

zostać zamienione na nowe butelki lub

puszki, albo na rzeczy takie jak rower lub

asfalt, z którego budowane są drogi.



W S T ĘG A
M Ö B I U S A

Odpady nadające się do recyklingu

zostały oznaczone specjalnym

międzynarodowym symbolem  –

wstęgą Möbiusa. 

Wstęga Möbiusa składa się z trzech

strzałek ułożonych w trójkąt. W środku

może znajdować się cyfra i napis, który

oznacza nazwę surowca użytego do

produkcji danego opakowania. 

Trzy strzałki oznaczają kolejno: 

- zbieranie, 

- przetworzenie na nowy produkt, 

- ponowny zakup przez konsumenta.

Przykładowo, wstęga Möbiusa, w której

środku znajduje się symbol PET 1 -

oznacza, że dany produkt wytworzony

jest z politereftalanu etylenu.

Znajdziemy go np. na plastikowych

butelkach. Z kolei symbol PAP 22

oznacza papier, a symbole zaczynające

się na GL - szkło. 

 

Co jednak w przypadku, gdy

opakowanie stworzone jest z kilku

materiałów? Wtedy stosuje się

oznakowanie dla opakowań

wielomateriałowych, czyli tak zwanych

kompozytów.

 

Przykład? W przypadku połączenia

papieru i tektury z tworzywami

sztucznymi na opakowaniu znajdziecie

symbol PapPet. Czasami jednak stosuje

się inne oznakowanie. Na początku

znajdziecie wtedy znak C/, po którym

zobaczycie symbol dominującego

materiału i dodatkowy kod.

Z I E L O N Y
P U N K T

Zielony Punkt (Der Grüne Punkt) to

jeden z najczęściej i najchętniej

stosowanych przez przedsiębiorców

znaków towarowych na świecie.

 

Co oznacza? Umieszczony na

opakowaniu oznacza, że producent

wsparł finansowo budowę i

funkcjonowanie systemu odzysku i

recyklingu odpadów opakowaniowych. 

 



C O  T O
Z N A C Z Y
Z E R O  W A S T E ?

czyli zero marnowania

Prosta odpowiedź: Zero Waste to styl

życia, którego celem jest kompletny

brak odpadów. Żyjąc w duchu Zero

Waste nie wysyłamy niczego na

wysypisko śmieci. Ograniczamy to,

czego potrzebujemy, ponownie

wykorzystujemy tyle, ile możemy,

oddajemy niewiele do recyklingu i

kompostujemy to, czego nie da się

przetworzyć (np. resztki jedzenia).

Mniej prosta odpowiedź: tak naprawdę

chodzi o zmianę całego systemu, w

którym funkcjonujemy każdego dnia.

Obecnie żyjemy w gospodarce liniowej,

w której pobieramy zasoby z ziemi,

używamy ich przez krótki czas, a

następnie wyrzucamy je na wysypiska -

do gigantycznej dziury w ziemi. W

takiej gospodarce przedmioty "rodzą

się", przez krótki okres są używane, a

następnie "kończą swoje życie" na

wysypisku. 

Celem zero waste jest przejście do

gospodarki o obiegu zamkniętym, w

której śmieci nie kończą swojego życia,

ale "rodzą się na nowo". Gospodarka o

obiegu zamkniętym naśladuje naturę,

ponieważ w przyrodzie nie ma śmieci.

Zamiast wyrzucać zasoby, tworzymy

system, w którym wszystkie zasoby

mogą być w pełni przywrócone do

systemu. 

J A K  T O
Z R O B IĆ  W
P R A K T Y C E ?
Nie potrzebujesz wszystkiego, o czym

myślisz, że „potrzebujesz”. Oczywiście,

wiele produktów kupujemy do

konkretnego zastosowania -

szczoteczka do zębów czy pasta do

butów spełniają swoją funkcję i są nam

potrzebne. Zapewniam Cię jednak, że

nie potrzebujesz osobnego środka

czyszczącego do podłogi, okien i

łazienki. Nie potrzebujesz ośmiu

niebieskich swetrów. Zmniejszając to,

czego potrzebujemy, zmniejszamy to,

co ostatecznie wyrzucimy. 

Przed dokonaniem jakiegokolwiek

zakupu, poczekaj. Poświęć trochę czasu

i zastanów się, czy naprawdę tego

potrzebujesz. 

Kiedy wiesz już, że musisz coś kupić,

najpierw sprawdź rynek wtórny. Użyj

ponownie czegoś, co już istnieje, i

zamiast  jednorazówek, skup się na

materiałach wielokrotnego użytku. 



ŻY C I E
O D P A D Ó W

Jeżeli nie będziemy stosować się do

zasad strategii 3R, nasz świat dosłownie

utonie w śmieciach. Wszystko dlatego,

że odpady żyją baaaardzo długo!  

 

Z punktu widzenia zrównoważonego

rozwoju ważne jest, aby wiedzieć, ile

czasu zajmuje rozkład różnych

rodzajów śmieci. Powinniśmy

skoncentrować nasze wysiłki zwłaszcza

na zmniejszeniu zużycia produktów,

które generują odpady, których

całkowite rozłożenie zajmuje dużo

czasu. 

 

ĆW I C Z E N I E
Wysyp na biurko zawartość swojego

piórnika - spróbuj określić, z czego

zrobione są znajdujące się w nim

przedmioty - długopis, ołówek,

flamastry. Na pewno szybko zauważysz,

że wiele przedmiotów składa się z

różnych materiałów - np. Twój piórnik

może mieć metalowy suwak,

materiałowe wykończenia oraz korpus

wykonany z plastiku. Spróbuj teraz

określić, jak długo rozkładać się będą

części Twojego piórnika - kiedy rozłoży

się zupełnie plastikowy długopis, a

kiedy drewniana kredka? 

2-5 TYGODNI

5 LAT

10-20 LAT

50 LAT

100 LAT

450 LAT

1000 LAT
1 000 000 LAT



J E D N O L I T Y
S Y S T E M
S E G R E G A C J I
O D P A D Ó W
od 1 lipca 2017 r. w całej Polsce

Jednolity System Segregacji Odpadów

to system, zgodnie z którym należy

oddzielać surowce od odpadów

nienadających się do powtórnego

przetworzenia. Celem inicjatywy jest

kształtowanie świadomości

ekologicznej mieszkańców Polski, a

także pokazanie, że segregacja odpadów

przynosi realne korzyści zarówno

ekologiczne, jak i ekonomiczne.

A czy Ty wiesz, jakie są zasady

segregacji śmieci? 

Być może pomyślisz sobie - przecież to

dziecinnie proste! Do niebieskiego

pojemnika wrzucamy papier, do

żółtego metale i tworzywa sztuczne, do

zielonego szkło, a do brązowego

odpady biodegradowalne. Wszystko

pozostałe ląduje w czarnym pojemniku

na odpady zmieszane. 

Brzmi prosto? Wcale takie nie jest! 

Jak już wcześniej pisaliśmy, wiele

przedmiotów składa się z kilku różnych

materiałów, np. plastiku i szkła albo

papieru i plastiku. W jaki sposób

poddać je recyklingowi? Nie zawsze

wiemy też, z czego dany przedmiot jest  

wykonany. Chociaż mają nam w tym

pomóc opisane już w naszej broszurze

oznaczenia, nadal pojawiają się

wątpliwości. Spróbujmy je rozwiać!

 

P R O B L E M A T Y C Z N E
O D P A D Y

Oprócz tego, gdzie co wyrzucić, warto

pamiętać też, jak to robić. Opakowania

powinny być opróżnione z zawartości,

ale nie myte – chyba że Wasza gmina

zaleca inaczej. Pojemniki i wieczka

wyrzucamy osobno. Puszki i butelki

powinniśmy wyrzucać zgniecione.

Butelki po sosach czy olejach warto

wyrzucać zgniecione, a następnie

zakręcone.

 

Powinno się też oddzielać od siebie

różne elementy wyrzucanych odpadów

– oczywiście, o ile jest to możliwe.

Warto na przykład rozkręcić długopis (i

wrzucić wszystkie elementy do

pojemnika na odpady zmieszane) czy

butelkę po płynie do mycia szyb (i

wrzucić wszystko do pojemnika na

metale i tworzywa sztuczne). Od

plastikowych opakowań możemy też

(choć nie musimy) oderwać etykietę i

wyrzucić ją osobno. Z kartonu po

przesyłce warto oderwać taśmę klejącą.

 



G D Z I E
W Y R Z U C IĆ ?
Niektóre odpady tylko na pierwszy rzut

oka są oczywiste w segregacji.

Przykładem, który często pojawia się w

naszym życiu są np. paragony i

rachunki, które otrzymujemy w sklepie

- instynkt podpowiada nam, żeby

wrzucić je do pojemnika niebieskiego

wraz z innymi papierowymi

odpadkami. Nic bardziej mylnego!

Papier, z którego są wykonane to tzw.

papier termiczny, czyli taki, który

zmienia się pod wpływem ciepła. Nie

nadaje się do recyklingu wraz z

normalnym papierem.

Podobnie, karton po soku czy mleku,

jak jego nazwa wskazuje, wydaje nam

się wykonany z papieru, jednak w

rzeczywistości jest on opakowaniem

wielomateriałowym. Do jego produkcji

mogą służyć np. tworzywa sztuczne,

papier, czy aluminium. Materiałów, z

których produkowane są tego typu

opakowania nie możesz rozdzielić

ręcznie, tak, jak np. rozkręcasz

długopis. Należy je wrzucić do

pojemnika żółtego, czyli tego, do

którego trafiają metale i tworzywa

sztuczne. 

Trudne do jednoznacznego

zaszeregowania są również 

 opakowania po lekach, czyli tzw.

blistry. Są one zwykle wykonane z folii

i aluminium, czyli materiałów, które

bardzo ciężko jest rozdzielić. Mimo iż

wynaleziono już technologię

rozdzielenia folii od aluminium, to na

chwilę obecną nie ma jeszcze instalacji,

która prowadziłaby taki proces.

Dlatego, blistry z folii i aluminium

wyrzucamy do zmieszanych. 

Jeżeli w opakowaniu pozostają jeszcze

jakieś leki, nie wyrzucaj ich do kosza!

Pamiętaj, że przeterminowane leki

oddajemy do aptek.

A co jak zbije nam się lustro? Jest

przecież szklane, więc może należy

wrzucić je bezpośrednio do zielonego

pojemnika? Nic z tych rzeczy! Lustro

powinno trafić do pojemnika z

odpadami zmieszanymi! Szkło, z

którego jest wykonane ma inną

temperaturę topnienia, niż np. szkło, z

którego wytwarza się butelki.

Wrzucone do pojemnika ze szkłem nie

będzie mogło być przetworzone!

Oprócz odpadów, które wrzucamy do

odpowiedniego kosza, istnieje również

cała kategoria odpadów, których nie

możemy po prostu wyrzucić do

śmietnika - przeczytasz o nich w dalszej

części broszury!



C O  S ŁY C H AĆ
W  P S Z O K - U ?

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych

przeterminowane leki (możesz je też

zanieść do punktu w aptece);

duże odpady, które nazywamy

wielkogabarytowymi (np. meble);

odpady zielone (np. skoszona trawa,

gałęzie drzew);

odpady budowlane, poremontowe i

rozbiórkowe (w tym gruz)

zużyte opony;

elektrośmieci, czyli sprzęt

elektryczny i elektroniczny oraz

baterie i akumulatory.

PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki

Odpadów to specjalnie zorganizowane

miejsce, w którym można pozostawić

posegregowane odpady komunalne.

Stworzenie punktu selektywnego

zbierania odpadów komunalnych jest

obowiązkiem każdej gminy, więc w

Waszej okolicy na pewno funkcjonuje

jakiś PSZOK! 

Każdy Punkt Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych przyjmuje

takie odpady, jak:

Do PSZOK-u trafią również niektóre

żarówki. Nie wszystkie żarówki trafią

jednak do jednego miejsca! Znane w

każdym domu żarówki żarnikowe nie

zawierają toksycznych chemikaliów,

więc możemy wyrzucać je do

pojemników na odpady zmieszane.

Gdy nie mamy pewności, jaką żarówkę

trzymamy w dłoni, wystarczy zerknąć

na małe rysunki naniesione na

podstawie, nad gwintem żarówki. O

zakazie umieszczania żarówki w

zwykłych śmieciach informuje znak

przekreślonego kontenera.

W przeciwieństwie do żarówek

żarnikowych świetlówki zawierają kilka

miligramów rtęci. Ten metal jest

bardzo szkodliwy dla środowiska i

zdrowia człowieka. 

Aż 90% każdej świetlówki można

wykorzystać do produkcji zupełnie

nowego egzemplarza. Dlatego tak

istotne, aby dbać o ich recykling. Jeśli

ekologiczne argumenty nie są dla nas

odpowiednio przekonujące –

pamiętajmy, że za wyrzucenie

świetlówki do kosza grozi kara nawet

do pięciu tysięcy złotych.

Utylizacja żarówek LED-owych nie jest

tak skomplikowana, jak w przypadku

świetlówek. Diody LED nie zawierają

niebezpiecznych chemikaliów, dlatego

można je traktować w sposób podobny

do zwykłych zużytych żarówek.

https://www.kwazar-lampy.pl/zarowki-led


ĆW I C Z E N I E
Teraz, kiedy już wiesz, na czym polega segregacja odpadów i w

jaki sposób należy je utylizować, spróbuj przyporządkować je do

odpowiednich pojemników. Odpady, które powinny

powędrować do PSZOK-u zakreśl kółkiem. 



U P C Y C L I N G

Co to takiego?

Upcykling oznacza różnorodne

procesy, dzięki którym „stare”

produkty są modyfikowane i uzyskują

drugie życie. Zmieniają swoje

przeznaczenie i są przekształcane w

zupełnie „nowy” przedmiot. 

Możemy również z kilku

niepotrzebnych produktów, stworzyć

jeden, o zupełnie nowym

przeznaczeniu. W ten sposób, dzięki

mieszaniu i łączeniu użytych

materiałów i przedmiotów, efektem

końcowym jest zupełnie nowa rzecz o

większej wartości niż pierwotna wartość

sumy wszystkich jego składników.

Upcykling dotyczy materiałów lub

przedmiotów, które można

zmodyfikować i przystosować albo

ponownie wykorzystać w kreatywny

sposób. W ten sposób cykl życia takich

przedmiotów ulega wydłużeniu i nie

trafiają one na wysypisko. Nie ma

również potrzeby poddawania ich

długiemu procesowi recyklingu. 

Jednym z materiałów często

poddawanych upcyklingowi są ubrania.

Proces produkcyjny, w którym

powstają tkaniny jest złożony i wymaga

między innymi ogromnych ilości

energii, wody oraz zanieczyszczających

środowisko chemikaliów. 

Produkowanie coraz to nowych ubrań

często nie jest etyczne - zanieczyszcza

środowisko, a często wiąże się z pracą

dzieci. Dlatego upcykling jest świetnym

rozwiązaniem, które zaczyna być

rozwijane nie tylko Uszkodzone, nie

nadające się już do noszenia ubrania są

„rozbierane na części”, a ich fragmenty

są ponownie wykorzystywane do

tworzenia innej części garderoby a

także zupełnie innych przedmiotów -

torebek, zakładek lub czegokolwiek

innego, co tylko wymyśli kreatywność

projektanta. 

Często również procesowi upcyklingu

poddawane są stare, zużytych lub

zepsute meble i elementy wyposażenia

domu. Od zepsutych szafek, których

elementy można wykorzystać np. do

wykonania półek na książki, po stare

drzwi wejściowe, które sprawdzą się

jako element dekoracyjny. Elementy

drewnianych mebli można

wykorzystać, przerabiając je np. na

podnóżek pod stopy, a zniszczony

materiał z sofy - na piękną nową pufę.

W upcyklingu nie ma ograniczeń co do

siły kreatywności! Być może wcale nie

musisz wyrzucać swojego starego

piórnika, czy koszulki, a uda Ci się

przerobić je na coś wyjątkowego!


