
  

DLA LEPSZEGO JUTRA  

  

  

“Dlaczego powinniśmy segregować śmieci?”  
Autorzy: 

Bartczak Helena 7c 
Budny Wiktor 7c 
Frankowski Jakub 7c 

Gajewska Julia 7c 
Grudzińska Maja 7c 
Ratajkiewicz Hanna 7c 

  

Ponieważ bardzo duże zanieczyszczanie jest w przyrodzie  

np. w okolicach jezior, parkach, w lasach, itp.  
   

Pogromcy mitów  
Wiele osób nie segreguje śmieci, bo myśli, że to nie ma sensu. Oto kilka najpopularniejszych mitów 

dotyczących segregacji śmieci.  

• Wszystko i tak ląduje w jednej śmieciarce. To nieprawda! Każdy rodzaj śmieci odbiera 

inna śmieciarka, chociaż podobnie wyglądająca.   
• Wszystkie odpady trzeba starannie myć. To również nieprawda! Opakowania po 

produktach spożywczych czy chemii muszą być przede wszystkim puste. Jeśli w 

opakowaniu była jakaś gęsta substancja, możemy je opukać ciepłą wodą. Podobnie 

postępujemy ze słoikami i butelkami.  
• Istnieją przecież sortownie śmieci. Owszem istnieją sortownie śmieci, ale dzięki 

segregacji, pracownicy sortowni mają bardzo ułatwioną pracę. 
 

Mistrzowie sortowania śmieci  

Mieszkańcy miasta Kamikatsu w Japonii są mistrzami w segregacji śmieci. Dzielą oni odpady na 34 

kategorie. Każdy mieszkaniec przynosi śmieci do punktu segregacji, gdzie pod okiem specjalisty 

wrzuca je do odpowiednich kontenerów. Do osobnych pojemników trafiają np.: magazyny, ulotki, 

gazety i kartony. Dziś tylko 20% śmieci z Kamikatsu trafia na wysypisko. W tym roku miasto ma 

podawać recyklingowi wszystkie śmieci.  

    



 
  

 

Ciekawostka   

Przeciętny Polak rocznie wytwarza ponad 500 kg odpadków komunalnych.   

  

Segreguj śmieci, to naprawdę nie boli!  
 

Zastanawialiście się kiedyś co by było, gdyby każdy człowiek na ziemi segregował śmieci? 

Napisz nam odpowiedź na to pytanie i nie zapomnij się podpisać (maila:  todzialamy@interia.pl.). 

  

Wyrzucaj do odpowiednich koszy!  
 

Żółty - Tworzywa sztuczne i metale.  
Wyrzucamy: plastikowe butelki, kartony po mleku i różnych       napojach, plastikowe torby i 
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opakowania, puszki po napojach i konserwach. 
Nie wyrzucamy: Butelek i   pojemników z zawartością, opakowań po lekach, opakowań po farbach i 

lakierach, sprzętu   elektronicznego.  

 

Zielony - Szkło.  
Wyrzucamy: butelki po napojach bez nakrętek, słoiki bez nakrętek, szklane     opakowania.    
Nie wyrzucamy: szkła okiennego, porcelany, ceramiki, doniczek, żarówek, luster, szyb, 

kryształu, opakowań po lekach i rozpuszczalnikach.  

 

Niebieski – Papier.  
Wyrzucamy: opakowania z papieru i tektury, makulaturę, ulotki, gazetki, książki, zeszyty, papier 

biurowy, kartony, tekturę.  
Nie wyrzucamy: chusteczki, ręczniki, kartonów po mleku i napojów, zanieczyszczonego papieru, 

worków po nawozach. W  

 

Brązowy - Bio.  
Wyrzucamy: odpady organiczne np. skórka po bananie, ogryzek od jabłka, trawę, liście, kwiaty. 
Nie wyrzucamy: zwierzęcych resztek jedzenia, ziemi i kamieni, popiołu i węgla.  

 

Czarny – Odpady zmieszane (wszystko co nie pasuje do powyższych kategorii)  

  

  

 
  

  

KOLEŻANKO / KOLEGO! 

  

Wyślij nam fotkę, jak segregujesz śmieci na adres e- mail: todzialamy@interia.pl   

  

Jeśli przeczytałeś ten artykuł daj   i napisz w komentarzu o czym chciałbyś następny artykuł.  
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