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Przeciętny Polak w ciągu roku produkuje aż 250–300 kg śmieci. Każdy z nas je
wytwarza. Wyrzucasz papierek od kanapki, pustą butelkę po wodzie i…? Czy
zastawiałeś się co się z nimi później dzieje? Bystre Orły i Wesołe Sówki zadały
nurtujące je pytania pracownikom Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami. 

Paulina Gdak: Czym dokładnie zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami?
P. Jarosz Magda Technolog PGO: Nasza firma zajmuje się segregowaniem odpadów komunalnych i
surowców wtórnych, kompostowaniem frakcji organicznej, zbieraniem sprzęt elektronicznego,
wywozem odpadów i sprzedażą surowców wtórnych np. opon.
Agata Nogal: Ile lat istnieje firma?
P. M.Jarosz: Firma istnieje od 1998 r. Czyli istnieje już 19 lat.
Bartosz Wochowski: Co się dzieje z nierozłożonymi śmieciami?
P.M. Jarosz: Odpady, które nie ulegają rozłożeniu np. szkło, metal czy plastik segregujemy i przewozimy
do zakładu recyklingu, gdzie surowce zostają ponownie przetworzone.
Amelka Szlom: Ile śmieci wyrzucają płocczanie?
P.M. Jarosz: Rocznie śmieciarki przywożą z Płocka i okolic aż 64,5 tys. ton odpadów. Nasz zakład
przetwarza nawet 75 ton odpadów na dobę! Mamy więc pełne ręce pracy.
Dorota Lewandowska: Co by się działo gdyby ludzie nie segregowali śmieci?
P.M. Jarosz: Przed 1998 rokiem istniało a tym terenie jedynie składowisko. Nikt wówczas nie segregował
śmieci. Śmietnisko zapełniało się w zatrważającym tempie, nieczystości fruwały po okolicy roznoszone
przez ptaki. Znajdowały się tutaj również niebezpieczne, toksyczne dla środowiska odpady.
Zuzanna Tybuś: Co najdziwniejszego znaleźli pracownicy Kobiernik na wysypisku?
P.M. Jarosz: Zdarza się, że czasami ktoś dzwoni do nas z prośbą odnalezienia wyrzuconego telefonu,
czy dokumentów. Dzięki wprawnemu oku pracowników sortowni nieraz udało nam się pomóc. Niestety
czasami przyjeżdżają do nas kotki zamknięte w śmieciarkach. Szukając jedzenia i nie zdążą zorientować
, że samochód odjeżdża. Na szczęście nasi pracownicy są czujni i nieraz wyjęli małego brudaska ze
śmieciarki. Z reguły  taki pasażer na gapę znajduje tutaj dom.
Michalina Niedzielak: Jak pracownicy radzą sobie z zapachem podczas pobytu na wysypisku?
P.M. Jarosz: Obecnie jedynie w sortowni można wyczuć zapach śmieci, jednak nie jest to bardzo
uciążliwe. W pozostałej części zakładu nie czuć przykrych zapachów.
Amelia Cybulska: Jak mieszkańcy reagują na to, że obok jest śmietnisko?
P.M. Jarosz:  Jeszcze do niedawna mieszkańcy bardzo narzekali na wysypisko. Uciążliwy był zapach i
wszechobecne fruwające śmieci. Obecnie, przy zastosowaniu odpowiedniej technologii, zapach jest
niewyczuwalny, zaś ptaki roznoszące śmieci są odstraszane przez nasze sokoły i jastrzębie.
Bartek Szczepański: Jakie zwierzę i dlaczego chroni tajemnicze wzgórza?
P. Piotr Adamiak - sokolnik: Sokoły i jastrzębie chronią wzgórza przed innymi ptakami, by nie roznosiły
śmieci z wysypiska po całej okolicy. Sokoły i jastrzębie są to ptaki drapieżne. Inne ptaki nie chcą
ryzykować spotkania z takimi łowcami i znikają.
Dziękujemy bardzo za udzielone nam odpowiedzi.
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Jak możemy wykorzystać śmieci?

Drogi Czytelniku,  czy zastanawiałeś  się kiedyś,  skąd
biorą się śmieci? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo
prosta.  Śmieci  produkuje każdy z nas:  ja,  Ty,  
i wszyscy ludzie na całej planecie.  co więc
powinniśmy zrobić,  żeby nasza planeta Ziemia nie
 stała się “ planetą wysypiskiem”.
Aby dbać o środowisko,  należy segregować  śmieci.
 Segregując odpady łatwiej poddać recyklingowi.
 Recykling jest to nadawanie “drugiego życia” zużytym
i niepotrzebnym przedmiotom.  Czytelniku,  Czy wiesz,
że za śmieci da się zrobić zabawki lub inne
pożyteczne rzeczy? Z plastikowych butelek 
po napojach można wytwarzać mnóstwo ciekawych
rzeczy:  ubrania,  zabawki,  bluzy polarowe,  a nawet
meble!  Natomiast z papieru poddanego recyklingowi
można zrobić około 5000 innych produktów.  Mogą to
być na przykład banknoty,  doniczki lub inne przydatne
rzeczy.  Dzięki segregacji śmieci dbamy o środowisko,
 chronimy naszą naturę i zmniejszamy ilość odpadów
na wysypiskach.

.

Uważam,  że każdy z nas dla wspólnego dobra,
 powinien dbać o środowisko,  segregować śmieci 
i zużywać mniej prądu.  Drogi Czytelniku  mam  dla
Ciebie zagadkę: Czy  wiesz jakiego koloru są
pojemniki do segregacji papieru,  plastiku  i szkła?
 Dla zainteresowanych Światowy Dzień Ziemi
obchodzony jest 22 kwietnia.

Dawid Kolankiewicz

Możesz zrobić kolekcję ubrań 
z odpadów wtórnych!

Gdy będziesz gotowy, możesz zrobić pokaz mody 
i nazwać go "śmieciowa moda". Możesz też zrobić
buty ze śmieci. Owinąć folię aluminiową na stopie,
przykleić nakrętkę jako obcas i buty gotowe. 
Ze śmieci możesz zrobić różne rzeczy. Klasy 3g i 3h
 wystawiają przedstawienie teatralne i tam każdy
będzie miał strój z odpadów wtórych. 
Kiedy będziecie wyrzucali śmieci uważnie patrzcie.
Czy na pewno warto je wyrzucać?

Zuzanna Tybuś
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Sprawdź, czy masz sokoli wzrok. 

Znajdź poniższe wyrazy w pionie, w poziomie lub na ukos.
EKOLOGIA, ŚMIECI, RECYKLING, FOLIA, WODA, ODPADY, WYSYPISKO, ROWER,
ZIEMIA, SZKŁO, SAMOCHÓD, PLASITK, ZDOBYWCA. 
Pozostałe nieskreślone litery utworzą hasło.Sprawdź czy masz sokoli wzrok. 

.

 Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się o czym
w kwietniu mówi się w naszej szkole.

.

..

1. Z tego robi się kartki do
zeszytu.

2. Z niego powstają butelki.
3. Z niej robione są reklamówki.
4. Rosną na nim liście.
5. Najszybsze zwierzę na

świecie.
6. Zwierzę wielkanocne, które

kica.
7. Niepotrzebne gazety, papier i

kartki.

Hasło.............................................

Dawid Kolankiewicz

Aleksandra Strzelecka

jeja.pljeja.pl
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Przejdź
labirynt,

zbierając jak
najwięcej
śmieci!
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Główka 
pracuje,
sprawnie
rebusy
rozwiązuje!

Julia Kolankiewicz Michalina Niedzielak

Agata Nogal

Aleksandra
Strzelecka
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Pani od biologii prosi Jasia:
- Jasiu wymień 5 zwierząt mieszkających w Afryce.
Na to Jaś:
- Dwie małpy i trzy słonie.

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko
rozpoczyna się rok szkolny.

.

.

Wchodzi
kogut do
łazienki, a
tam
zakręcone
kurki.

Zimowe popołudnie. Piękna dama wychodzi na spacer w futrze i
spotyka na ulicy członków organizacji ekologicznej Greenpeace.
- Jak pani nie wstyd nosić futro zdarte z żywych norek?
- To nie norki, to poliestry.*
- A czy wie pani ile poliestrów musiało oddać życie, żeby pani nosiła
futro?!
* Poliester to takie cząsteczki, które nie występują naturalnie, ale
powstały dzięki pracy chemików.

Pani pyta Jasia:
- Jasiu powiesz jakieś zdanie w
trybie oznajmującym?
- Koń ciągnie wóz.
- Brawo! A teraz przekształć to
zdanie, tak, by było zdaniem
rozkazującym.
- Wio!
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Pani pyta
Jasia:
- Jasiu
dlaczego
wyraz
"smród"
piszemy
przez ó
zamknięte?
- No, żeby
ten smród
nie wyleciał.

Syn pyta
ojca:
- Tato, czy
maliny są w
czarne
kropki i
chodzą?
- Nie, synku,
czemu
pytasz?
- O jej!
Znowu
zjadłem
biedronkę. 

jeja.pl

jeja.pl

jeja.pl

jeja.pl
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