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ABC SEGREGACJI ODPADÓW
 

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać.
Posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem.
Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie
nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także
opakowania szklane i odpady biodegradowalne. 

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych
pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych,  do których zaliczają się zużyte baterie 
i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), 
a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). 

Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i
aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Godziny otwarcia PSZOK-u w Jaśle możesz sprawdzić m.in. na stronie
internetowej www.jaslo.pl.

Skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? 
Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? 
Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw? 

Karton po mleku to przykład opakowania wielomateriałowego. Wrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. 
Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie szkodzi, że jest
nieumyty. Zostanie umyty w sortowni.

Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do
pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO). Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem
do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu,
sortujemy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

JEŚLI NADAL MASZ WĄTPLIWOŚCI, GDZIE WYRZUCIĆ KONKRETNY ODPAD 
 

SKORZYSTAJ Z NASZEJ ŚCIĄGI.



                   Papier – pojemnik/worek niebieski
                Wrzucamy: ● 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.
Nie wrzucamy: ● ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych, ● papieru lakierowanego i powleczonego folią, 
● papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, 
● kartonów po mleku i napojach,  ● papierowych 
worków po nawozach, cemencie i innych materiałach 
budowlanych, tapet, ● pieluch jednorazowych 
i podpasek,
● zatłuszczonych jednorazowych opakowań 
     z papieru i naczyń jednorazowych, 
    ● ubrań.

Szkło – pojemnik/worek zielony 
 

Wrzucamy: ● szklane butelki i słoiki bez kapsli i nakrętek, 
● szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane 

z trwale połączonych kilku surowców).
 

Nie wrzucamy: ● ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu,
kryształów, ● szkła okularowego, ● szkła żaroodpornego,
● zniczy z zawartością wosku, ● żarówek i świetlówek,
● reflektorów, ● opakowań po lekach, rozpuszczalnikach,

olejach silnikowych, ● luster, ● szyb okiennych, zbrojonych 
i samochodowych,

● monitorów i lamp telewizyjnych, 
● termometrów i strzykawek.

 
 

           Metale i tworzywa sztuczne 
        pojemnik/worek żółty

 

           Wrzucamy: ●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, ● metalowe puszki po napojach 
i sokach, ● puszki po konserwach, ● folię
aluminiową, ● metale kolorowe, ● kapsle, zakrętki
od słoików, ● zabawki (zabawki z tworzywa
sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców). 

 

Nie wrzucamy: ● pojemników po olejach
silnikowych, ● styropianu, ● puszek po farbach,
● części samochodowych
                                          

 
 

 Odpady ulegające 
biodegradacji 
– pojemnik/
worek brązowy
 Wrzucamy: ●  odpadki 
warzywne i owocowe 
● skorupki jaj, fusy z kawy
 lub herbaty, 
● kwiaty, w tym doniczkowe 
i ziemię po nich

Nie wrzucamy: ● popiołu, 
● worków z odkurzaczy, 
● pieluch i innych 
artykułów higienicznych

Przeterminowane leki 
 ● należy wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach na terenie Jasła oraz Urzędzie Miasta 
w Jaśle.
Zużyte baterie 
● należy wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych w placówkach handlowych oraz w Urzędzie Miasta 
w Jaśle.
Odpady remontowo-budowlane 
 ● należy dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Jaśle (PSZOK, ul. Żniwna 11) lub zamówić usługę dodatkową na odbiór 
tych odpadów bezpośrednio sprzed swojego domu. 
Odpady wielkogabarytowe 
 ●  odbierane są sprzed nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów
 komunalnych, a poza tymi terminami należy dostarczyć je do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle (ul. Żniwna 11) lub zamówić usługę 
dodatkową do odbiór tych odpadów bezpośrednio sprzed swojego domu. 
Odpady niebezpieczne 
 ●  rozpuszczalniki, farby, oleje czy kleje oraz zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny należy dostarczyć do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle (ul. Żniwna 11). 
    Odpady niebezpieczne muszą być w szczelnych, 
      oryginalnych opakowaniach zawierających  
        etykietę, a zużyty sprzęt musi 
                                być kompletny.  



 

 

 

Inne rozwiązanie to odbieranie każdego typu odpadów przez inną śmieciarkę. Segregowanie odpadów przynosi korzyści
finansowe – segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziemy pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej,
rachunek za odbiór śmieci będzie kilkakrotnie wyższy. Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska
naturalnego. Każda wykorzystana ponownie szklana butelka to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką
przez 4 godziny. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 ton boksytu i 700 kilogramów ropy naftowej. Poddane
recyklingowi odpady to także mniej wysypisk.

Co powstaje z recyklingu?
Szkło i aluminium podlegają recyklingowi w 100%, można je też przetwarzać nieskończoną ilość razy. W przypadku aluminium
jest to o tyle ważne, że produkcja aluminium z rud jest relatywnie droga, a złoża boksytu nie odnawiają się. Dzięki
recyklingowi szkła możemy ograniczyć zużycie piasku, dolomitu i sody. Wprowadzając tylko jedną szklaną butelkę do
wtórnego obiegu, ograniczamy zużycie energii równe 4 godzinom pracy 100 watowej żarówki! Tymczasem statystyczny
mieszkaniec Polski wyrzuca do pojemników na odpady zmieszane aż 56 szklanych opakowań rocznie. Warto zmienić
przyzwyczajenia i śmiecić mniej.
Tworzywa sztuczne powstają z pochodnych ropy naftowej. Zamiast zużywać ropę, której zasoby są ograniczone i której
wydobycie jest bardzo kosztowne, tworzywa sztuczne można ponownie wykorzystać – jako wysokokaloryczne źródło energii
lub jako surowiec wtórny. 

SENS RECYKLINGU
 

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. ZASKOCZONY?
SPRAWDŹ, JAK TO DZIAŁA.

JEDEN Z NAJPOWSZECHNIEJSZYCH MITÓW NA TEMAT SEGREGACJI ŚMIECI TO PRZEKONANIE, ŻE
POSEGREGOWANE ODPADY TRAFIAJĄ DO JEDNEJ ŚMIECIARKI, KTÓRA WSZYSTKO MIESZA, WIĘC NASZA

PRACA W DOMU IDZIE NA MARNE – TYMCZASEM TO SIĘ ZMIENIŁO. 
NOWOCZESNE POJAZDY ODBIERAJĄCE POSEGREGOWANE ODPADY MAJĄ ZAZWYCZAJ PODZIAŁ NA RÓŻNE

PRZEGRODY, DO KTÓRYCH TRAFIAJĄ POSZCZEGÓLNE ODPADY. 

 

Recykling zaczyna się w domu
Za każdym razem, kiedy otwieramy szafkę pod zlewem, stajemy przed istotną decyzją: odzyskać czy zmarnować cenne
surowce. Jeżeli oddzielimy odpady surowcowe od resztek jedzenia, to mają one szansę stać się nową ławką w parku,
gazetą, watą szklaną, czy rowerem.

Segregacja ma sens

Z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę 
z polaru. Plastik może być też przetwarzany na innego rodzaju
ubrania specjalistyczne lub sportowe, powstają z niego także

namioty, plecaki czy buty. Aby uratować jedno drzewo,
wystarczy 59 kg makulatury.



 
Recykling a ochrona przyrody

 

Recykling to oszczędność ograniczonych zasobów naturalnych, a także zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko. 
Dla przykładu, recykling aluminium pozwala ograniczyć zanieczyszczenie wody o 97% w porównaniu z cyklem produkcji z rudy.
Równocześnie oznacza obniżenie o 95% emisji trujących gazów do atmosfery. Co więcej, przynosi oszczędność ropy naftowej
i zużycia energii nawet do 95%. Dzięki recyklingowi jest też mniej wysypisk. Choć bezpośredni koszt wywozu śmieci na
składowisko jest tańszy niż ich przetwarzanie, to jednak faktyczne wydatki związane z utrzymywaniem składowisk,
ograniczaniem ich wpływu na środowisko i rekultywację przyległych do nich obszarów są znacznie wyższe.

 

Drugie życie starych przedmiotów
W ostatnim czasie coraz więcej ludzi poszukuje możliwości maksymalnego przedłużenia życia raz wyprodukowanych rzeczy. 

Tak naprawdę, jedynie od naszych pomysłów i wyobraźni zależy, w jaki sposób wykorzystamy stare przedmioty. 
Meble, ubrania, butelki czy puszki mogą dowolnie przeistaczać się w nowe twory.
O recyklingu warto pomyśleć już na etapie zakupów. Kupuj tylko tyle, ile naprawdę potrzebujesz. Weź na zakupy torbę
wielorazowego użytku. Unikaj produktów jednorazowych i zbędnych opakowań. Wybieraj produkty w opakowaniach, które
nadają się do recyklingu, albo są wykonane z materiałów biodegradowalnych. Zanim kupisz kolejny produkt, zwróć uwagę, 
czy materiał, z którego został wykonany, nadaje się do recyklingu.

Recykling a gospodarka
 

Dzięki recyklingowi zmniejszamy także zużycie surowców, których zasoby są ograniczone i emisję szkodliwych substancji do
środowiska. Recykling jest ważnym elementem gospodarki krajów rozwiniętych, gdyż umożliwia wytwarzanie nowych
produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców i energii. 
W chwili obecnej przetwarzanie odpadów i inwestowanie w odnawialne źródła energii należą do najprężniej rozwijających się
sektorów, pomimo panującego kryzysu gospodarczego. Według danych Eurostatu w czasie kiedy na świecie szalała recesja,
liczba tzw. „zielonych” miejsc pracy wzrosłą o 20%. Wstępne szacunki Unii Europejskiej wskazują na to, że do 2020 r. możliwe
jest utworzenie 20 mln miejsc pracy w zielonej gospodarce. Ze względu na coraz większy popyt w gospodarkach krajów
rozwijających się, ceny surowców i energii będą rosnąć. Jednocześnie śmieci są stałym i „odnawialnym” źródłem surowców 
i energii, z których nasza gospodarka może i powinna korzystać.
Innym rozwiązaniem jest wymiana zbędnych rzeczy. Nie potrzebujesz swojej starej kanapy? Oddaj ją w dobre ręce. To samo
tyczy się sprzętu RTV/AGD. Nie każdy może sobie pozwolić na kupno nowej lodówki lub pralki. Dzięki wymianie, Ty pozbędziesz
się kłopotu, a ktoś inny ucieszy się z prezentu. Wymieniając, naprawiając i pożyczając przedmioty dajesz im szansę na ich
drugie życie.



Rób listę zakupów.
Używaj wielorazowych toreb.
Wybieraj opakowania nadające się do recyklingu i biodegradowalne.
Unikaj opakowań – zrezygnuj z warzyw pakowanych w folię i wybieraj produkty na wagę (suszone owoce, orzechy, ryż).
Wybieraj duże opakowania produktów – ograniczysz w ten sposób zużycie plastiku.
Stawiaj na producentów dbających o środowisko – np. ekologiczne gospodarstwa i zrównoważone zasoby.
Zrezygnuj z produktów jednorazowych – np. plastikowych naczyń i sztućców.
Kupuj produkty używane (meble, ubrania, rowery, samochody).
Sprawdzaj skład ubrań przed zakupem.

Nie marnuj papieru
Przeciętny Polak zużywa rocznie ok. 150 kg papieru. Warto go oszczędzać, bo nawet takie pojedyncze działania mają ogromne
znaczenie. Możesz zacząć od rezygnacji m.in. z papierowych wyciągów bankowych, rachunków za prąd na rzecz faktur 
i rachunków elektronicznych. Jeżeli koniecznie musisz coś wydrukować to ustaw margines strony na minimum, żeby
maksymalnie zadrukować papier. Zawsze drukuj dwustronnie. Zamiast kupować papierowe czasopisma i książki, staraj się
wybierać ich wersje elektroniczne. Jeśli chcesz coś w domu zanotować, wykorzystuj do tego celu używane zeszyty,
częściowo zadrukowane kartki i nieaktualne kalendarze. Papierowe opakowania staraj się używać kilkakrotnie.

Wykorzystuj obierki z warzyw i owoców
Jeśli chcesz zadbać o planetę, powinieneś zmienić wiele nawyków. Wdróż jak najszybciej w życie modny obecnie trend zero
waste i ogranicz ilości odpadów w domu. W ten sposób nie tylko pozytywnie wpłyniesz na środowisko, ale również
odtworzysz naturalne cykle, w których dasz drugie życie produktom i znowu staną się one zasobami.

Rób ekologicznie zakupy w duchu zero waste
Wystarczą niewielkie zmiany codziennych nawyków, aby zatroszczyć się o środowisko.
Sprawdzone sposoby na ekologiczne zakupy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wykorzystuj zużyte opakowania
Zanim pozbędziesz się słoika czy butelki, zastanów się, czy nie da się ich ponownie wykorzystać. 
Niewielkie opakowanie po napoju może nam posłużyć jako bidon, przybornik na długopisy, albo konewka. 
Ze szklanych butelek po winie warto wykonać lampiony, a duży słoik po ogórkach można wykorzystać 
do zrobienia roślinnej dekoracji z kwiatów. Wiele produktów, które lądują w koszu na śmieci, nadaje się 
do ponownego użycia. Wystarczy tylko puścić wodze fantazji i wykazać się odrobiną kreatywności.

WSKAZÓWKI
 
 



Sharing is caring
Hasło popularyzuje ideę, że dzielenie się jest troszczeniem się (ang. sharing is caring) – jednak krótki slogan mieści w sobie
bardzo wiele znaczeń. Nie dotyczy jedynie oddawania uboższym rzeczy, które nie są nam potrzebne i chcemy się ich pozbyć,
ale również pożyczania oraz wymieniania się rzeczami, których nie używamy. Taka postawa jest wyrazem dbałości zarówno 
o innych ludzi, jak i o naszą planetę – dzięki dzieleniu się oszczędzamy zasoby naturalne i zawartość portfeli jej mieszkańców. 

 

Książki, które już przeczytaliśmy i nie będziemy z nich korzystać oraz gry planszowe, które się nam znudziły, chętnie przyjmą
biblioteki publiczne. Kiedy planujemy remont, nie musimy kupować nowego sprzętu jak wiertarka lub inne tego typu
narzędzia. Wystarczy zapytać wśród znajomych – być może ktoś dysponuje potrzebnym nam sprzętem i mógłby go nam
pożyczyć. Podobnie jest z innymi przedmiotami, których potrzebujemy okazjonalnie – czasem nie trzeba koniecznie wydawać
pieniędzy i zajmować miejsca w domu. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy jakaś rzecz jest dla nas odpowiednia i czy będziemy jej
używać, wypożyczenie jej wcześniej pozwoli nam ocenić, czy powinniśmy ją kupić. 

W Polsce coraz popularniejsze stają się wyprzedaże garażowe – znane nam z amerykańskich filmów. Na takich wyprzedażach
można znaleźć wiele skarbów za niewielkie pieniądze.

JEŚLI ZNUDZĄ SIĘ NAM UBRANIA I DODATKI LUB ZMIENI SIĘ NASZ STYL, A RZECZY, KTÓRE POSIADAMY,
 SĄ W DOBRYM STANIE, NIE MUSIMY ICH WYRZUCAĆ – WYSTARCZY WYBRAĆ SIĘ Z NIMI NA OSIEDLOWĄ

WYMIANĘ LUB SAMODZIELNIE ZORGANIZOWAĆ TAKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE.
 

RZECZY MOŻNA RÓWNIEŻ SPRZEDAĆ ZA NIEWIELKĄ CENĘ LUB ODDAĆ ZA POMOCĄ PORTALI INTERNETOWYCH
– DZIĘKI TEMU POSŁUŻĄ ONE INNYM.

 



Puszki po konserwach można oczyścić z etykiet, pomalować farbą albo okleić materiałem lub resztkami tapety –
powstaną wówczas pojemniki do przechowywania pędzli do makijażu, sztućców, przyrządów biurowych oraz innych
drobiazgów. Takie puszki mogą również posłużyć jako osłonka do plastikowej doniczki. Jeżeli puszki mają pokrywkę (np.
puszki po kawie), po ozdobieniu można je wykorzystać do przechowywania sypkich artykułów spożywczych, jak kasze,
makarony czy ziarna. Puszki mogą również zamienić się w piękne lampiony – wystarczy za pomocą młotka i gwoździa
zrobić w nich dziury, które będą układały się np. w kształt serca i pomalować sprejem. Po tym pozostaje włożenie do
środka świeczki i zamocowanie uchwytu, jeśli chcemy przenosić lampion.

Pod pojęciem recykling kryje się zwykle downcycling, czyli przetwarzanie odpadów na rzeczy gorszej jakości i mniejszej
wartości np. papier toaletowy z książek i czasopism, worki na śmieci z reklamówek i woreczków foliowych lub czyściwo
przemysłowe z ubrań. Na wartości nie traci szkło, ponieważ można je przetwarzać w nieskończoność, bez utraty jego jakości.
Czym innym jest upcycling, czyli ponowne wykorzystanie rzeczy z podniesieniem ich wartości. O ile w warunkach domowych
nie możemy przerabiać na nowo szkła lub papieru na dużą skalę, to upcycling może stać się naszym hobby. Jeśli rozejrzymy
się wokół, okaże się, że ta idea jest popularnie wykorzystywana od wielu lat. Najbardziej transparentnym przykładem
upcyclingu jest wykorzystanie europalet. Od kilku lat obserwujemy niesłabnącą popularność tego produktu do tworzenia
ławek, stolików, półek, a nawet łóżek. Niektóre restauracje i puby budują całe letnie ogródki z tego surowca. W domowym
zaciszu również możemy dać nieprzydatnym rzeczom drugie życie. 

RECYKLING I UPCYCLING
 
 
 



Talerze – jeśli chcemy ponownie wykorzystać pojedyncze talerze, które nie pasują do reszty serwisu, można zrobić z
nich paterę – wystarczy skleić dwa talerze np. za pomocą ozdobnego świecznika, wąskiego wazonu lub innego
ozdobnego przedmiotu, którego już nie używamy – takie naczynie stanie się nietypowym elementem naszej zastawy.
Innym sposobem na upcyckling talerza jest zamontowanie do niego mechanizmu zegarowego, dzięki czemu zyskamy
ozdobny i oryginalny zegar ścienny. Talerze z grubego plastiku, którym chcemy nadać elegancki wygląd, wystarczy
okleić kawałkami połamanych płyt CD – wówczas będzie można na nich podawać np. słodycze lub owoce. 

Butelki i słoiki – szklane przedmioty można bardzo łatwo ozdobić, dlatego jeśli kupimy produkty w ładnym szklanym
pojemniku, warto go zachować i ponownie wykorzystać. Słoik wystarczy okleić kawałkami koronkowych firanek i
sznurkiem lub wstążką – uzyskamy wówczas rustykalne świeczniki. Butelki i słoiki, udekorowane materiałem lub
pomalowane, mogą służyć jako wazon. W szklanych pojemnikach, które własnoręcznie ozdobimy, możemy również
przechowywać sypkie produkty spożywcze. Pozostałe słoiki można wykorzystać do przechowywania domowych
przetworów.



Opony – ze zużytych opon łatwo zrobić huśtawkę – wystarczy przymocować oponę na drzewie lub specjalnym stelażu.
Dla nieco młodszych dzieci można zrobić bujak – po przecięciu opony na pół dwie krawędzie należy połączyć deseczką,
która będzie pełniła rolę siedziska. Obydwie wersje huśtawek warto pomalować, choć i bez tego dzieci zapewne chętnie
skorzystają z przydomowego placu zabaw. Opona może również pełnić rolę kwietnika, a nawet pufy lub stolika. Te dwie
ostatnie rzeczy wyglądają szczególnie imponująco. Oponę wystarczy wypełnić poduszkami i okleić np. grubym sznurem
lub po prostu pomalować, a otrzymamy oryginalne siedzisko. Aby zrobić stolik, należy z płyty pilśniowej wyciąć okrąg   
 o szerokości opony i z obydwu stron przytwierdzić płytę. Następnie całość wystarczy okleić materiałem – dzięki temu
otrzymamy efektowny mebel za niewielką cenę. 

Rolki po papierze toaletowym – te łatwo zgromadzić w każdym domu. Można skleić ze sobą kilka i wykorzystać jako
pojemnik do przechowywania kabli. Nieco bardziej twórczy sposób wykorzystania tych surowców można zaproponować
dzieciom – zwykła rolka po papierze toaletowym, po pokolorowaniu i doklejeniu papierowych elementów, może stać się
papierowym zwierzątkiem lub bohaterem domowego spektaklu teatralnego. Nieco starsi mogą pociąć papierową rolkę
na okręgi i skleić je ze sobą, tworząc w ten sposób ozdobny wieniec świąteczny lub nawet ramę lustra.



RECYCLING JEST WAŻNY ZE WZGLĘDU NA
OCHRONĘ ŚRODOWISKA – DZIĘKI TEMU
WYKORZYSTUJEMY TO, CO JUŻ MAMY, 

WIĘC NIE ZAŚMIECAMY ZIEMI I NIE MARNUJEMY
ZASOBÓW JUŻ WYPRODUKOWANYCH. 

 
W INTERNECIE ZNAJDZIEMY MNÓSTWO
INSPIRACJI DO WYKORZYSTANIA RZECZY

POZORNIE NIEPRZYDATNYCH. 
ROSNĄCA POPULARNOŚĆ DIY (ANG. DO IT

YOURSELF – ZRÓB TO SAM) POWODUJE, ŻE
BLOGERZY PROPONUJĄ CORAZ TO NOWE I

BARDZIEJ ORYGINALNE POMYSŁY NA UPCYCLING. 
 

DAWANIE DRUGIEJ SZANSY RZECZOM, KTÓRE NA
PIERWSZY RZUT OKA NADAJĄ SIĘ DO

WYRZUCENIA, MOŻE PRZYNIEŚĆ NAM SPORO
ZABAWY I ZAOSZCZĘDZIĆ PIENIĄDZE. 

BĘDZIEMY TEŻ POSTĘPOWAĆ PROEKOLOGICZNIE 
I… W KOŃCU MOŻE TO STAĆ SIĘ NASZYM NOWYM
HOBBY. ZATEM ZANIM WYRZUCIMY JAKĄŚ RZECZ,
SPRÓBUJMY DAĆ JEJ DRUGĄ SZANSĘ – NIC NIE

TRACIMY, A MOŻEMY WIELE ZYSKAĆ. 
 



Czy wiesz, 
że mieszkaniec Jasła 

produkuje 
aż 344 kg śmieci rocznie?


