
  
 
 
 
 
  

 
Dlaczego w miastach jest coraz więcej śmieci? Odpowiecie pewnie, że ludzie śmiecą, 

bo nie wyrzucają nieczystości do kosza. Macie rację – jest wielu niechlujnych i leniwych 
mieszkańców, którym nawet małego papierka nie chce się wyrzucić tam, gdzie jest na to 
miejsce. Na każdym kroku widzimy walające się po chodnikach foliowe torby, papiery, 
niedopałki papierosów i inne śmieci. Ale problem jest dużo większy niż się tego można 
spodziewać.  

Im większe miasto, tym więcej ludzi, którzy zużywają ogromne ilości produktów. 
Wszystko, co kupujemy – ubrania, meble, sprzęt elektroniczny, wiele urządzeń i narzędzi 
potrzebnych w domu i w pracy – nabywamy w przeróżnych opakowaniach. Po pewnym 

czasie przedmioty te częściowo lub w całości stają się 
śmieciami. 

Gdy idziemy do supermarketu, nie myślimy 
o tym, że po pysznościach, jakie wkładamy do naszego 
wózka z zakupami, pozostaną puste butelki, szklane 
słoiki, kolorowe kartoniki, metalowe puszki itp. Czy 
wiecie, że przeciętna rodzina wytwarza w ciągu roku ok. 
125 kg śmieci z papieru i tektury, 64 kg ze szkła, 55 kg 
z plastiku i 340 kg z metalu? 

Ogromnym problemem stają się obecnie elektrośmieci, czyli zużyte, stare urządzenia 
elektroniczne, takie jak: telefony komórkowe, komputery, sprzęt gospodarstwa domowego, 
suszarki, lokówki, elektronarzędzia itp. 

 Zróbcie w domu eksperyment i zapiszcie sobie na kartce wszystkie urządzenia 
zasilane prądem znajdujące się w każdym z pomieszczeń: w kuchni, łazience, pokoju, 
sypialni, garażu lub piwnicy. Czyż lista nie jest zaskakująco długa? 

 Na domiar złego nie tylko mieszkańcy wytwarzają śmieci. Produkuje je też w ramach 
swojej działalności każda fabryka i każdy zakład przemysłowy. Przy wytwarzaniu 
przedmiotów użytkowych powstają odpady, z placów budowy wywozi się gruz i inne śmieci 
budowlane, a to tylko wierzchołek góry lodowej. 
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Co się dzieje z taką masą nieczystości? Najczęściej są one wywożone na miejskie 
wysypiska, gdzie część z nich się spala, a część rozdrabnia, zgniata i przysypuje ziemią. 
Powstają w ten sposób dosłownie góry śmieci. Co więc robić, żeby wkrótce odpady nie 
zasypały nas całkowicie? 

 Jak wiadomo, niektóre śmieci można ponownie wykorzystać albo przetworzyć je na 
nowe przedmioty. W tym celu jednak musimy 
dokonywać segregacji. Do ponownego przetworzenia 
najlepiej nadają się szkło, plastik, papier i metal. 
Z  odpadami organicznymi, takimi jak np. skorupki jajek 
czy obierki od ziemniaków, przyroda na szczęście radzi 
sobie sama. 

 A elektrośmieci? Te koniecznie należy oddawać do 
specjalnych punktów lub sklepów, które przyjmują 
zwroty starych urządzeń. Najbardziej niebezpieczne są 
bowiem te śmieci, które składają się z wielu materiałów 
oraz te, które zawierają toksyczne lub żrące substancje, np. baterie i akumulatory. Radzenie 
sobie z nimi musimy pozostawić specjalistom. 

 Nie chcemy chyba, spacerując po lesie, oglądać w nim rdzewiejących lodówek, pralek, 
starych opon i innych gratów, prawda? Zatem do dzieła! Już dziś rozejrzyjmy się, gdzie 
w naszej miejscowości można znaleźć pojemniki do segregacji śmieci. Czas zrobić coś 
dobrego dla siebie i dla przyrody! 
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