DLACZEGO TRZEBA ZBIERAĆ

MAKULATURĘ?

Ilustracje: Agata Ronek
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1 drzewo produkuje w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób.
Drzewa pochłaniają dwutlenek węgla, który jest odpowiedzialny między
innymi za efekt cieplarniany.

To warto wiedzieć! STOP!
UPCYKLING – pewnie słowo to kojarzy ci się z recyklingiem – i bardzo dobrze Upcykling też polega na
przetwarzaniu odpadów i prowadzi do powstania nowych
produktów, na dodatek mają one większą wartość niż
przetwarzane surowce. Produkcja toreb z banerów reklamowych, wykorzystywanie odpadów na cele artystyczne
(np. do stworzenia rzeźby) to przykłady upcyklingu.

Siedliskiem metali ciężkich i innych niebezpiecznych substancji są opakowania po farbach,
olejach silnikowych, smarach, lakierach czy
środkach ochrony roślin (chwastobójczych

czy owadobójczych). Należy postępować z nimi w specjalny sposób – trzeba je odwieźć do
PSZOK. Pamiętaj, resztek tego typu substancji
nie wolno wylewać do toalety lub zlewu ani
wyrzucać w zamkniętej puszcze czy pojemniku
do śmieci.

Jedna mała bateria (wielkości guzika) może zanieczyścić
metalami ciężkimi aż 400 l wody! Najbardziej niebezpieczne
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JAK POSTĘPOWAĆ Z BATERIAMI?

Zbieramy je i odnosimy do specjalnych pojemników – znajdują się one często w sklepach, urzędach,
szkołach, bibliotekach. Baterie możemy także odwieźć do PSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.

EKOKRZYŻÓWKA
Segregujesz odpady? Wiesz, jak z nimi postępować? Sprawdźmy!
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9.
1. bateria, 2. wrzesień, 3. elektrośmieci, 4. dzikie wysypisko, 5. szkło, 6. aluminium, 7. plastik,
8. ekoznaki, 9. biodegradacja
PATRONAT HONOROWY:

1. Taka mała, a może zawierać mnóstwo
metali ciężkich.
2. Miesiąc, w którym organizowana jest
akcja „Sprzątanie Świata”.
3. Popsute urządzenia typu pralka,
telewizor czy telefon komórkowy.
4. Miejsce, gdzie ludzie nielegalnie
wyrzucają swoje śmieci.
5. Zazwyczaj wrzucane do pojemnika
na odpady w kolorze zielonym.
6. Można je odzyskać, zbierając puszki
po napojach.
7. Kartonik po soku wrzucisz
do pojemnika na…
8. Znaki umieszczane na produktach,
informujące nas o tym, które z artykułów
są przyjazne dla środowiska. Np.
9. Proces rozkładu niektórych substancji
przez organizmy żywe na prostsze składniki
chemiczne. Zachodzi w kompostowniku.

PARTNERZY:

PATRONAT MEDIALNY:
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