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przedszkola i Szkoły to miejsca, w których nie tylko przekazuje się wiedzę, nabywa umiejętności,

ale też kształtuje postawy - jedną z nich jest otwartoŚĆ na Świat i innych ludzi, aktywnoŚĆ w Życiu

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, w tym stan środowiska naturalnego, na który

corazwiększy wpływ mają śmieci,

problem generowania olbrzymiej ilości odpadów jest znany w całej Polsce - to kłopot całej

współczesnej cywilizacji i konsumpcyinego sĘlu życia- często nie zdaiemy sobie sprawy z tego,

że co roku statystyczny Polak wytwarza nawet 315 kg Śmieci.

ograniczenie ilości y/ytwarzanych śmieci jest procesem długotrwaĘm i zależnym od wielu, często

niezależnych od nas czynników. To, co możemy wszyscy robić już dzisiaj, to ich segregacja u źródła
- w gospodarstwach domowych, placówkach oświatowych. Kilka koszy w domu, kolorowe

kontenery na zewnątrz, problem z właściwyrn zalnłlalifikowaniem niektórych odpadów - to

pierwsze, niezbyt przyjemne skojarzenia z nowym systemem odbioru odpadów - jednak jego

konse}<wentne stosowanie będzie mieć olbrzymi wptyw nie tylko na środowisko, ale również na
globalną i lokalną społeczność. Należy bowiem pamiętać, że to nasz wspólny problem, który dzięki
zachowaniu odpowiednich postaw możemy zminimalizowaĆ, przyczyniaiąc się do czystszego

otoczenia.

Sortowanie śmieci zaczyna się w naszym domu, skąd trafiają one do odpowiednich pojemników.
Warto mieć na uwadze, że od tego w jaki sposób rozdzielimy odpady, zależy ile z nich zostanie
poddanych recyklingowi, Następnie wyspecjalizowana firma odbiera poszczególne grupy śmieci
i zawozi je do zakładu gospodarowania odpadami. Tam odpady są poddawane procesowi
oczyszczania, a te nieposegregowane trafiają do sortowni, gdzie zostają wyodrębnione te nadaiące
się do dalszego odzysku. Na koniec odpady są przekazywane do recyklerów, litórzy zajmują się ich
przetwarzaniem, nadając im "drugie życie".

Segregacja odpadów niesie za sobą wiele korzyści, których nie zawsze jesteśrny świadomi.
Rozdzielając je w gospodarstwie domowym ograniczamy tony śmieci, które zanieczyszczają
środowisko, a to z kolei powoduje, że minimalizujemy zagrożenia dlażyciai zdrowia ludzi. Innym
dobrodziejstwem segregacji jest pozyskiwanią*§łrrowców wtórnych, co skutkuje mnieiszym
zużyciem zasobów naturalnych. Recykling tworzyw sztucznych chroni nasze gleby i wody
gruntowe. Proces ich rozkładu może wynosić nawet kilka tysięcy lat, a porzucone odpady mogą
uwalniać silnie truiące substancje.


