
BĄDŹ EKO 

NIE TYLKO OD ŚWIĘTA 

 

 

 

 



RATUJMY NASZĄ PLANETĘ 

 

 

DLACZEGO RECYKLING JEST TAK WAŻNY??? 

 

Recykling to proces w wyniku którego odpady są 

zbierane, segregowane, przetwarzane i ponownie 

wykorzystywane.  

 

Pamiętajmy: nasza planeta dysponuje 

ograniczoną ilością zasobów naturalnych!!! 

 



Recykling znaczy tyle co: 

 Oszczędzanie energii, 

 Oszczędzanie metali, 

 Oszczędność ekonomiczna, 

 Oszczędzanie benzyny, 

 Unikanie szkodliwych odpadów, 

 Ratowanie drzew, 

 Zmniejszenie kwaśnych deszczów, 

 Kontrolowanie globalnego ocieplenia. 
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PAMIĘTAJMY!!! 

 

CO I JAK DŁUGO SIĘ ROZKŁADA 

 

 

Plastikowa torba 

 

 

400 lat 

 

Aluminiowa puszka 

 

 

100 lat 

 

Plastikowa butelka 

 

 

1000 lat 

 

Szklana butelka 

 

 

4000 lat 

 

Chusteczka higieniczna 

 

 

3 miesiące 

 

 



PAMIĘTAJMY!!! 

 

 

Do pojemnika niebieskiego wrzucamy papier, np.: 

 Gazety, 

 Zeszyty, 

 Książki, 

 Torby i opakowania papierowe, 

 Tekturę 

 

NIE WRZUCAMY!!! 

 Kartonów po mleku, napojach, sokach, 

 Papieru lakierowanego lub foliowanego,  

 Papieru zatłuszczonego lub silnie 

zabrudzonego 



Do pojemnika zielonego wrzucamy  

szkło kolorowe, np.: 

 Kolorowe butelki bez zakrętek 

 

NIE WRZUCAMY!!! 

 Porcelany, ceramiki, 

 Luster,  

 Szkła okiennego 

 

Do pojemnika żółtego wrzucamy tworzywa 

sztuczne oraz opakowania metalowe (chyba, że 

jest osobny pojemnik na metale), np.: 

 Plastikowe butelki po napojach i zakrętki, 

 Plastikowe torebki,  

 Puszki po konserwach i napojach, 

 Metale kolorowe,  

 Kapsle 

NIE WRZUCAMY!!! 

 Butelek i pojemników po olejach i smarach,  



 Butelek i pojemników z zawartością,  

 Zabawek,  

 Baterii,  

 Puszek po farbach,  

 Opakowań po aerozolach 

 

PLASTIKOWE BUTELKI POWINNY BYĆ 

ODKĘCONE I ZGNIECIONE!!! 

 

 

Do pojemnika białego wrzucamy szkło 

bezbarwne, np.: 

 Butelki po napojach bez zakrętek,  

 Szklane słoiki bez zakrętek,  

 Szklane opakowania po kosmetykach 

NIE WRZUCAMY!!! 

 Porcelany, ceramiki,  

 Luster,  

 Żarówek,  

 Szkła okiennego 



 

 

Są tez odpady, których nie można wrzucać do 

żadnego z tych pojemników: 

 Baterie,  

 Przeterminowane leki i ich opakowania,  

 Termometry i inne opakowania zawierające 

rtęć,  

 Żarówki, świetlówki,  

 Resztki farb i rozpuszczalników,  

 Suszarki do włosów,  

 Żelazka,  

 Telefony, 

 Telewizory, Komputery,  

 Radioodbiorniki, Kalkulatory 

Baterie wyrzucamy do specjalnych pojemników 

przeznaczonych do tego celu. 

 

Przeterminowane leki i ich opakowania 

oddajemy do apteki. 



 

Stary lub zepsuty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny (telewizory, gry elektroniczne, 

komputery, telefony, żelazka itp.) możemy 

oddać w sklepie, w którym kupujemy nowe lub w 

specjalnych punktach zbierających taki sprzęt. 

 

 

 

 

 

NASZA MISJA  

 To od nas zależy czy środowisko, w którym 

żyjemy będzie czyste. Najważniejsze to 

starać się produkować jak najmniej odpadów! 
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 Używajmy dwóch stron kartki papieru do 

pisania lub rysowania! W ten sposób 

chronimy drzewa przed wycinaniem i 

wytwarzamy mniej śmieci! 

 

 Zrezygnujmy z kupowania produktów, które 

są nam zbędne. W ten sposób będąc 

świadomymi konsumentami, chronimy 

środowisko naturalne! 

 

 Idąc na zakupy zabierajmy ze sobą własną 

torbę z materiału zamiast przynosić zakupy 

w plastikowych torebkach! W ten sposób 

będziemy wytwarzać mniej śmieci! 


