
Śmieć z głową, czyli popieraj recykling i segreguj odpady! 

Śmiecimy każdego dnia – w domu, w pracy, w szkole, na urlopie. Jemy, pijemy, pracujemy – pojawiają 
się ciągle puste butelki, słoiki, kartonowe pudełka. Jak je świadomie zagospodarować i posegregować, tak 
by stały się znowu użyteczne? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w tym artykule. 

Każdego roku Polska wytwarza prawie 4 tys. ton odpadów opakowaniowych, z których dałoby się               
ułożyć linię o długości 3,5 tysiąca kilometrów. Poza nimi produkujemy odpady komunalne, niebezpieczne 
odpady z budów  i remontów, i wiele innych. „Śmiecimy każdego dnia – musimy zatem wiedzieć, jak  
robić to świadomie i z głową”. Niestety idea segregacji odpadów jest nam obca, gdyż w przeci-
wieństwie do innych krajów UE Polacy rocznie pozyskują selektywnie zaledwie ok. 4 kg odpadów na                         
jednego mieszkańca, podczas gdy w Czechach jest to 19 kg, a w Niemczech nawet 76 kg. 

Przypominamy, że 11 maja został ogłoszony Dniem bez śmiecenia Dlaczego? To dzień, w którym                     
w 2001r. polski parlament uchwalił pakiet ustaw wprowadzających w kraju system recyklingu i odzysku 
odpadów opakowaniowych, dostosowany do standardów Unii Europejskiej. „Prócz tego jest już zielono, 
ciepło, ludzie mają wiele pozytywnej energii, także i do tego by zrobić coś pożytecznego, np. segregować 
odpady.” – dodają organizatorzy. Dlatego  właśnie w tym dniu odbędą się liczne kampanie informacyjne, 
pokazy spotów promujących selektywną zbiórkę śmieci oraz konkursy związane z tematyką ochrony                     
środowiska.  

Co to jest segregacja odpadów? 
  

Segregacja odpadów polega na rozdzielaniu śmieci ze względu na materiały, z którego są wytwo-
rzone i ponownym ich wykorzystaniu. Ponowne przekształcanie odpadów polega na ich użyciu w 
celach przemysłowych, jako tzw. surowce wtórne. 

 
Z MAKULATURY POWSTAJE                                         

PAPIER TOALETOWY I ARTYKUŁY PAPIERNICZE. 
 
 

 

 
Z POTŁUCZONEGO SZKŁA                                      

POWSTAJĄ NOWE SŁOJE I BUTELKI. 
 
 
 

 

Z PLASTIKOWYCH BUTELEK I WORKÓW               

POWSTAJĄ NOWE. 
 
 
 

 Unieszkodliwienie odpadów polega na poddaniu ich procesom przekształcania biologicznego, 
fizycznego lub chemicznego w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożeń dla życia lub 
zdrowia ludzi  oraz środowiska. Wywóz odpadów wysegregowanych jest darmowy, a dzięki segregacji 
zmniejszy się ilość śmieci na wysypisku. 

 Jak należy segregować odpady? 

Kolor i przeznaczenie 
kontenera i worków 

Co należy  
wrzucać do kontenera? 

Czego nie należy  
wrzucać do kontenera? 

niebieski - papier  gazety, książki i inny papier, 

 tekturę, worki papierowe, ścinki dru-

karskie, 

 opakowania wielomateriałowe typu 

tetrapak (kartony po płynnej żywności) 

- powinny być opróżnione. 

 opakowań z jakąkolwiek zawartością, 

 lakierowanego lub foliowanego papie-

ru z folderów reklamowych,  

 tapet, kalki, 

 zatłuszczonego papieru. 
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„Świat sam sobie nie da rady, 
segregujmy więc odpady!” 

Baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny 
UWAGA! Baterii, akumulatorków, sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wyrzucamy                       

do kosza ze śmieciami! 
 

Jako sprzęt elektryczny i elektroniczny rozumie się każde urządzenie, które pracuje z wykorzystaniem 
prądu elektrycznego lub pola elektromagnetycznego - od elektrycznej zapalniczki do gazu, przez pralki, 
suszarki, lodówki, wiertarki po komputery. Co zrobić ze zużytym urządzeniem? Należy: odnieść go do  
wyznaczonego / wskazanego przez urząd gminy miejsca składowania tych urządzeń lub zostawić 
w sklepie, jeśli kupujemy nowe urządzenie tego typu. 
Uwaga: sklepy mają obowiązek bezpłatnego przyjęcia od nas zużytego sprzętu, nie mają jednak 
obowiązku odbierania sprzętu z naszego domu na własny koszt.  

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie: www.dzienbezsmiecenia.pl     

ZADANIE:  

Przeczytaj napisy na pojemnikach i pokoloruj je odpowiednimi barwami. 

 

żółty - plastik 

 
 puste butelki plastikowe po napojach , 

  puste butelki plastikowe po kosmety-

kach i środkach czystości (np.: po szam-

ponach), 

 plastikowe opakowania po żywności 

(kubki po jogurtach, margarynach), 

 folie i torebki z tworzyw sztucznych, 

 czyste kanistry plastikowe, 

 opakowania stalowe i aluminiowe 

(puszki, pudełka, folie). 

 opakowań po medykamentach, 

 opakowań i butelek po olejach                           

i smarach, puszek i pojemników po 

farbach i lakierach, 

 opakowań po środkach chwasto-                        

i owadobójczych. 

zielony - szkło kolorowe 

 
 butelki po napojach,  

  słoiki po dżemach, marynatach, zarów-

no całe jak i potłuczone. 

   zużytych żarówek i świetlówek,  

   zakrętek od słoików,  

   korków, 

   kapsli,  

   porcelany i fajansu,  

   luster,  

   szkła: kryształowego, żaroodpornego                 

i  duralex-u.  


