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Co może podlegać recyklingowi?
Największą część pozyskiwanych do recyklingu odpadów stanowią śmieci

z gospodarstw domowych. Mieszkańcy w celu uzyskania niższej ceny za

wywóz nieczystości mogą się zobowiązać do ich segregacji. Na osiedlach

ustawiane są oznakowane odpowiednimi kolorami kontenery, a w przypadku

domków jednorodzinnych często zdarzają się oznakowane worki, które w

odpowiednim terminie wystawiane są przed posesję. Odpady dzielone są na

4 podstawowe grupy:

-papier - kontener w kolorze niebieskim,

-plastik - kontener w kolorze żółtym,

-szkło - kontener w kolorze zielonym (szkło kolorowe) lub białym (szkło białe),

-metale - kontener lub worki w kolorze czerwonym lub pomarańczowym.

Dodatkowo na osiedlach domków jednorodzinnych dostarczane są do każdej

posesji małe kontenery w kolorze brązowym, które przeznaczone są na

odpady biodegradowalne: resztki żywności, trawa, chwasty oraz inne odpady

z ogrodów. Często zdarza się również, że nie ma osobnych pojemników na

metale, które w takim wypadku należy wyrzucać łącznie z plastikami. Śmieci

wytworzone w domach powinny być zbierane w gospodarstwach domowych i

przekazywane do oznakowanych pojemników. Oprac. Zuzanna Kujawa na

podst. onet.pl

♻�  Segregacja śmieci   ♻�

Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. W Polsce obecnie
wytwarza się 135 milionów ton odpadów rocznie. Średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów
komunalnych rocznie. Segregacja odpadów komunalnych (śmieci wytworzonych w domach) to zbieranie
odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów z których zostały
wyprodukowane. Za recykling uznaje się powtórne wykorzystanie pozyskanych odpadów, które zostają
przetworzone, a z uzyskanego w ten sposób materiału stworzony zostaje nowy produkt. Recykling pozwala na
zmniejszenie korzystania ze złóż naturalnych oraz ograniczenie ilości odpadów.  Za logo recyklingu przyjęto trzy
strzałki obrazujące przepływ przetwarzanych odpadów.

Recykling tworzyw sztucznych:
W polskich gospodarstwach produkuje się 1,5 mln ton odpadów tworzyw sztucznych rocznie. Aż 60 proc. z nich
nie jest poddawanych ponownemu przetworzeniu – wynika z danych Fundacji Plastics Europe Polska. Tworzywa
sztuczne, pozyskiwane z przerobu ropy naftowej są groźne dla środowiska naturalnego, gdyż proces ich
rozkładu wynosi  nawet kilka tysięcy lat. Porzucone, niezagospodarowane odpady uwalniają toksyczne
substancje, które następnie przenikają do gleb i wód gruntowych. Niebezpieczne jest również samodzielne
spalanie tworzyw sztucznych, z uwagi na uwalniane substancje trujące. Dlatego ważne jest przetwarzanie
plastiku.
Recykling szkła
Szkło jest doskonałym surowcem wtórnym z uwagi na to, że może być przetworzone na identyczne opakowanie,
jakim było poprzednio. Mimo że odpady szklane nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska, ich
ponowne wykorzystanie niesie za sobą korzyści ekologiczne. Oprac. Z. K. na podst. onet.pl
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Żubry
 zagrożone

Dront dodo
to wymarły
gatunek dużego
ptaka z rodziny
gołębiowatych
podrodziny       
treronów.
Występował na
wyspie
Mauritius. 
Ostatnie ptaki
tego gatunku
zabito w 1662r.
Choć to właśnie
dodo jest
najczęściej

wspominanym
wymarłym
gatunkiem,
niemal nic nie
wiadomo o
życiu tych
ptaków na
wolności.K.B.

.

            CZY W PRZYSZŁOŚCI GO ZOBACZYMY???

             DBAJMY O NASZĄ FAUNĘ!

WYMIERAJĄCE GATUNKI PTAKÓW
                Gdzie jest dodo? 

Czerwona księga to  lista ginących
gat. zwierząt i roślin. Są to np.
głuszec, kozica, łosoś, sokół,
cietrzew, suseł, orzeł, świstak,
żbik, żubr…W 1923r. powstało
Międzynarodowe Towarzystwo
Ochrony Żubra. Na świecie żyje ok.
5000 żubrów, najwięcej w Polsce,
Niemczech, Rosji, na Białorusi i
Słowacji. Niestety, ze względu na
wycinanie lasów brakuje miejsc, w
których żubry mogą żyć. Brak
pokarmu i wody, konkurencja
innych gatunków, to ciągłe
zagrożenie dla dalszego istnienia
żubrów. K.B.google
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�  STOP smogowi!!! �

  Świadomie wybierajmy,
zdrowie zyskajmy �

...

Niektórzy ludzie nie zwracają uwagi
na to, czym palą w piecu.
Konsekwencją zanieczyszczeń
powietrza w Polsce są choroby
układu krwionośnego. Badania
ukazują, że zwiększa się ryzyko
zawału serca, udaru mózgu i nawet
zgonu. Osoby zażywające leki na
nadciśnienie mogą doznać
nasilenia objawów choroby. Ludzie
zdrowi też mogą odczuć
dyskomfort w poruszaniu się po
mieście z powodu duszności. B.K. �
� � � � � 

Ludzie powinni używać lepszej
jakiści węgla. Opał, którym Polacy
palą to miał i muł. Tak naprawdę to
odpady z węgla. Palenie niskiej
jakości węglem może skutkować
zanieczyszczeniem środowiska i
przyczyniać się do powstawania
smogu. Piec kupowany przez
Polaków, i nie tylko, powinien
spełniać określone standardy.B.K. 

NA ZDROWIU NIE
WARTO

OSZCZĘDZAĆ!  � 
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