
Kochani, 22 kwietnia obchodziliśmy wyjątkowe święto, Dzień Ziemi. Z roku na rok stan naszej 

planety ulega pogorszeniu. Nasza planeta od lat wysyła nam ostrzegawcze sygnały, których 

dłużej nie możemy ignorować. Cała nadzieja w Was, nasi młodzi Przyjaciele. Drogie dzieci!  

Przeczytajcie lub poproście rodziców o przeczytanie  listu. 

 

Piszę do Was list, gdyż mam zmartwienie i liczę na Waszą pomoc. Bardzo martwię się  o  zaśmiecane 

przez ludzi plaże, rzeki, jeziora, morza i oceany. Przyroda jest zatruwana, niszczona. Mieszkańcy miast 

i wsi produkują olbrzymie ilości śmieci. Niektórzy, chcąc się ich pozbyć, wywożą je do lasu albo palą w 

piecu. Na sklepowych półkach jest mnóstwo towarów  i często trudno się  oprzeć przed ich zakupem w 

nadmiernej ilości. Opakowania po nich to śmieci, których wciąż przybywa. Pamiętam, że kiedy Wasi 

dziadkowie byli dziećmi, oddychali czystym powietrzem, używali wielorazowych siatek na zakupy, a 

zamiast napojów w kartonikach i plastikowych butelkach, mamy gotowały smaczne kompoty z 

owoców. Czy macie pomysł na naprawę i ochronę środowiska, tak aby nasze domy i miasta oraz lasy i 

rzeki były czyste i piękne?    

Wasza Ziemia 

Każdy z nas jest producentem śmieci.  

• Jak postępować ze śmieciami?  

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz 

aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane 

przestaje być śmieciem – staje się wartościowym surowcem. Można je ponownie wykorzystać i 

przetworzyć. To nazywa się recyklingiem. Znak recyklingu przedstawiliśmy Wam w poprzednim 

tygodniu dziś dowiecie się jak segregować śmieci. 

POJEMNIK NIEBIESKI - PAPIER  

Należy wrzucać:   

• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą) • katalogi, ulotki, prospekty • gazety i 

czasopisma • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki • zeszyty i książki • papier pakowy • torby 

i worki papierowe  

POJEMNIK ZIELONY - SZKŁO  

Należy wrzucać:  

• butelki i słoiki po napojach i żywności  • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są 

wykonane z trwale połączonych kilku surowców)  

POJEMNIK ŻÓŁTY – METAL I TWORZYWA SZTUCZNE  

Należy wrzucać:   

• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w 

ramach akcji dobroczynnych • plastikowe opakowania po produktach spożywczych • opakowania 

wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach) • opakowania po środkach czystości (np. proszkach 



do prania), kosmetykach  (np. szamponach, paście do zębów) itp. • plastikowe torby, worki, 

reklamówki, inne folie • aluminiowe puszki po napojach i sokach • puszki po żywności tj. konserwach 

• folię aluminiową • kapsle, zakrętki od słoików 

POJEMNIK BRĄZOWY- BIOODPADY Należy wrzucać:   

• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.) • gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, 

liście, kwiaty • trociny i korę drzew • niezaimpregnowane drewno • resztki jedzenia (bez 

mięsa) 

POJEMNIK CZARNY- ODPADY ZMIESZANE  

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w 

procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.  

Zapraszam was do pokolorowania naszych bohaterów. 

Jeszcze kilka ciekawostek na temat śmieci 

Czas rozkładu wybranych odpadów opakowaniowych:  

• słoik – 4000 lat  

• butelka szklana – 4000 lat 

 • nakrętki plastikowe – 100 lat  

• torba foliowa – 100 lat  

• kartonik po soku Tetra Pak ze słomką – 150 lat 

 • opakowanie po szamponie – 100 lat  

• opakowanie po jogurcie pitnym – 100 lat  

• butelka PET niebieska – 100 lat  

• butelka PET zielona – 100 lat 

 • butelka PET przezroczysta – 100 lat 

 • puszka aluminiowa – 100 lat 

 • pudło kartonowe duże – 12 miesięcy 

 • stalowa puszka po konserwie – 50 lat 
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