11 MAJA - „DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA”

Dzień dobry
Już wkrótce to jest 11 maja obchodzić będziemy „Dzień bez
Śmiecenia”.
Jest on owocem współpracy młodzieży z kilkunastu krajów. 11 maja
to również dzień w którym w 2001r. Polski rząd uchwalił ustawy
regulujące

funkcjonowanie

systemu

recyklingu

i

odzysku

odpadów

opakowaniowych. .
A więc już od 20 lat nasz kraj podejmuje próbę walki, której celem
jest ponowne wykorzystanie chociaż części wyprodukowanych przez nas
śmieci (a jest ich przeogromna ilość - w skali roku 1 Polak średnio
wytwarza około 350 kg odpadów!). Góry śmieci, które hałdami zalegają
na wysypiskach nie pozostając bez wpływu na naturalne środowisko,
co w konsekwencji również odbija się na naszym zdrowiu i zdrowiu innych
żywych organizmów.
Dlatego istotne jest, aby w odpowiedni sposób gospodarować
odpadami tak, aby można było je ponownie wykorzystywać. Jednak, aby
to zadziałało, ważna jest ich prawidłowa segregacja , dzięki której śmieci
będą zdatne do przetworzenia i ponownego wykorzystania. Przepisy już są
, ale najważniejsze zadanie spoczywa na nas - obywatelach .

Po pierwsze fajnie byłoby, aby każdy z nas świadomie robił zakupy.
Chodzi tutaj przede wszystkim, aby zakup nowych sprzętów, ubrań
i innych gadżetów był przemyślany. Ponieważ mamy tendencję do
kupowania nadmiaru rzeczy, które nie są nam potrzebne i wyrzucanie
jeszcze dobrych, które trafiają na wysypiska  (przy okazji zakupów
zabierajcie własne torby, nie używajcie jednorazówek).
Jeżeli już mamy świadomość tego, że ważne jest ograniczenie ilości
wytwarzanych przez nas śmieci to teraz skupmy się na wdrażaniu zasad,
które

umożliwią

wtórne

wykorzystanie

odpadów,

przywracając

im

ponownie użyteczne funkcje.
Po

pierwsze:

segregujcie

odpady w sposób właściwy zgodnie
z

instrukcją

na

pojemnikach.

po

produktach

Opakowania
spożywczych

to

nie

to

samo,

co po produktach gospodarczych /
środkach czystości,
Po

drugie:

nie

wyrzucajcie

odpadów

mocno

zabrudzonych

(zatłuszczonych, umazanych farbami, klejem) ponieważ takie nie nadają
się do recyklingu, istnieje również ryzyko, że zabrudzą inne odpadki,
Po

trzecie:

zgniatajcie

plastikowe,

metalowe

opakowania,

rozkładajcie kartony, aby jak najwięcej ich się zmieściło, odkręcajcie
nakrętki i wrzucajcie je do właściwych pojemników,
Po czwarte: Duże gabarytowo odpady wyrzucamy/przewozimy
do PSZOK- u (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).
Ponadto można tam zawieść przeterminowane leki, odpady zielone,
odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe (w tym gruz), zużyte
opony, elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie
i akumulatory.
Jest to bezpłatne wystarczy pokazać dokument potwierdzający,
że mieszka się w danej miejscowości (przynajmniej tak to funkcjonuje
w Grudziądzu ).

Segregując odpady nie tylko ograniczmy ilość składowanych śmieci.
Recykling pozwala obniżyć również koszty produkcji o ponad połowę,
obniża:

zanieczyszczenie

powietrza,

wody,

gleby,

emisję

gazów

cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych oraz zużycie energii.
Jeżeli jesteśmy już przy śmieciach. Kochani nie wiem, czy
zwróciliście na to uwagę, bo mi niestety to od dawna leży na
wątrobie! Idąc na spacer zwróćcie uwagę na ilość wyrzucanych przez
ludzi śmieci, gdzie popadnie! Obraz polskich lasów i innych urokliwych,
zielonych zakątków jest druzgocąco zasmucający .
Czy naprawdę tak ciężko jest włożyć swoje śmieci do woreczka
i wyrzucić do pojemnika!!! To naprawdę żaden wyczyn! Nie tylko znacznie
przyjemniej byłoby relaksować się na łonie natury, ale przede wszystkim
wyrzucane, gdzie popadnie śmieci to:
 zagrożenie pożarowe dla lasu, terenów zielonych, łąk i pastwisk,
 zagrożenie dla zwierząt, które podjadą pozostawione worki foliowe,
papier, papierosy, itp. świństwa,
 butelki, puszki rozkładające się od 100 do 1000 lat wnikając przez
glebę do zbiorników i cieków wodnych powodują skażenie gleby, wody
i roślinności, również grzybów. W wielkim skrócie ujmując.

Wiem,

że

nie

zbawimy

całego

świat,

ale

jeżeli

sami

przestaniemy śmiecić, idąc do lasu wyniesiemy z niego chociaż
jeden śmieć, albo zareagujemy, gdy ktoś będzie śmiecił.
To małymi kroczkami uczynimy świat ładniejszym, czystszym
oraz zdrowszym .
Pozdrawiam
Alina Tyda

