TONIEMY W ŚMIECIACH

Troszczysz się o naszą planetę i zależy Ci na tym, by w twoim otoczeniu było czysto
i schludnie, potrzebujesz wsparcia przy segregacji odpadów.
Śmieci, które powstają w kuchniach, przy sprzątaniu domu czy w warsztacie, mogłyby
w dużej mierze trafić do recyklingu trafiają na wysypisko, a czasami nawet uciekają gdzie
indziej. Kończą w lesie czy w przydrożnym rowie.
Często osoby zainteresowane czystością środowiska czy świadome ekologicznie
zastanawiają się, co można zrobić z tak nieprzyjemnymi sprawami.
Kiedy zastanowimy się nad tym spokojnie, jasnym staje się, że najważniejszymi
elementami jest rozmowa, komunikacja i edukacja. Potrzeby jednostek w konfrontacji
z potrzebami społeczności nie muszą być sprzeczne. Wysiłek zmiany nawyków dotyczących
pozbywania się odpadów jest bardzo opłacalny. Nawet w krótkiej perspektywie, tak jak
bardziej opłacalne jest sprzątanie po własnym psie, czy wyrzucanie papierków po cukierkach
do kosza.
Segregacja u źródeł, przekształcanie odpadów w surowce, rozsądna gospodarka
odpadami domowymi i przemysłowymi. Te drogi mogą pomóc nam rozwiązać falę
problemów, które czekają już u naszych drzwi za 5, 10, 15 lat.

PO CO SEGREGOWAĆ ODPADY?
Produkujemy ogromna ilość śmieci. W Polsce większość z nich trafia na wysypisko.
Obecnie w ciągu roku statystyczny polak produkuje od 300, do 400 kilogramów śmieci,
czyli około kilograma dziennie. Większość z nich nadaje się do ponownego odzyskania.
Powierzchnia, którą łącznie zajmują legalne wysypiska śmieci jest wielkości Kielc.
To olbrzymie marnotrawstwo, gdyż na kilkaset lat ta powierzchnia będzie wyłączona
z użytkowania. Z drugiej strony maleje powierzchnia czynnych wysypisk. Problemem jest
jednak to, że nie maleje liczba śmieci. Pozbycie się odpadów będzie coraz droższe.
Musi się to zmienić. Coraz więcej śmieci będziemy segregować, coraz więcej
będziemy używać ponownie i z odpadów staną się surowcem.

JAK SEGREGOWAĆ?
•

frakcję bio- do pojemników brązowych lub z brązową naklejką,

•

frakcję plastików i metali do żółtych lub z żółtą naklejką

•

szkło do zielonych, a dodatkowo szkło bezbarwne do oznakowanych na biało,

•

papier do oznakowanych na niebiesko,

•

pozostałe odpady do szarych pojemników,

•

odpady specjalne, takie jak leki, baterie, elektrośmieci do właściwych miejsc zbiórki.
Co jeszcze możesz zrobić, by zadbać o mniejszą ilość śmieci w swoim otoczeniu,

czy bardziej odpowiedzialnie prowadzić gospodarstwo domowe?
Mam dla Ciebie 3 rady:
1.

segreguj u źródła,

2.

wspieraj wyrabianie nawyków,

3.

kupuj rozsądnie.
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