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#LUBELSKI EKO/STYL ŻYCIA

ZERO WASTE

BĄDŹ EKO  
KAŻDEGO DNIA

WSZYSTKIM NAM ZALEŻY, BY ŻYCIE NA NASZEJ PLANECIE PRZETRWAŁO.  
KAŻDY Z NAS MOŻE UCZYNIĆ MAŁY KROK, BY ZADBAĆ O ŚRODOWISKO 

NATURALNE. WYSTARCZY ZACZĄĆ OD ŚWIADOMEGO SEGREGOWANIA 
ODPADÓW I BYĆ EKO KAŻDEGO DNIA.

Aleksandra Szyszko
aleksandra@lubelski.pl Zdjęcia: Pexels

JAK SEGREGOWAĆ 
ŚMIECI W DOMU

METALE  
I TWORZYWA 

SZTUCZNE

BIOODPADY

ODPADY  
ZMIESZANE

PAPIER  
I TEKTURA

SZKŁO

TAK
czasopisma i gazety,  opakowania papierowe (np. po 

mące, torebki papierowe itp.), makulatura,  papier (tyl-
ko suchy i czysty), tektura, ulotki, papier po usunięciu 
zszywek i innych metalowych lub plastikowych ele-
mentów, papier szkolny i biurowy, książki w miękkich 
okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami, pa-

pier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe

TAK
opakowania spożywcze (po paluszkach, ciastkach  
chipsach), torby i worki foliowe, plastikowe butelki  
po olejach spożywczych, plastikowe torebki, worki,  

reklamówki i inne plastikowe opakowania, butelki PET,  
puste opakowania po kosmetykach, sreberka (po sło-

dyczach), plastikowe nakrętki, kartony po mleku, sokach 
i napojach, opakowania plastikowe, kubki po jogurtach, 

puszki po napojach, konserwach, kapsle z butelek

TAK
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 
kolorowe butelki po napojach alkoholowych,  

kolorowe szklane opakowania po kosmetykach, słoiki 
(czyste, bez nakrętek i uszczelek)

TAK
odpady warzywne i owocowe, resztki jedzenia, 
obierki, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek  

TAK
bandaże, opatrunki, butelki po olejach, buty, ubrania, 

rajstopy, ceramika, porcelana, chusteczki, waciki, ręczniki 
papierowe, cukierki i czekoladki, doniczki, długopisy 

i flamastry, kredki, gąbki do kąpieli, gaziki, patyczki do 
uszu, gumy do żucia, lustra, naczynia żaroodporne, 

maskotki i zabawki (bez baterii, elektroniki), maszynki 
do golenia, opakowania po lekach, pampersy, pieluchy, 

papier zatłuszczony i mokry, wykałaczki, zmywaki 
kuchenne

NIE
przeterminowane 
leki i chemikalia, 
zużyte baterie 

i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektroniczny 

i AGD, odpady 
budowlane, zużyte 

opony, meble i odpady 
wielkogabarytowe

NIE
zabrudzony 

i tłusty papier, 
kartony po mleku, 

sokach i innych 
napojach, pieluchy 

jednorazowe, 
artykuły higieniczne

NIE
butelki i pojemniki 

z zawartością, 
opakowania po 
lekach, butelki 

po płynach 
chłodniczych, 

zabawki, sprzęt 
AGD

NIE
szkło stołowe, 

porcelana, szkło 
żaroodporne, żarówki, 

lampy neonowe, 
doniczki, lustra, szyby

NIE
kości i ości, 

odchody zwierząt 
i zużyte pieluchy, 
zepsute mięso, 
ziemia i popiół
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Czasem słychać pytania: Po co 

segregować? Co nam to daje? 
Jak się za to zabrać? Odpowiedź 

jest prostsza, niż nam się wydaje. Se-
gregowanie wcale nie jest takie trudne. 
Wystarczy tylko chcieć. Pamiętajmy 
też, że to od nas zależy przyszłość na-
szej planety.

Segreguj
Pora to zrozumieć – segregacja jest 
trendy. Służy nam i miejscu, w któ-
rym żyjemy. Musimy zadbać o to, żeby 
wielokrotnie móc wykorzystać zuży-
te opakowania plastikowe i papiero-
we. Segregowanie jest bardzo łatwe 
– plastik do plastiku, papier do papie-
ru, a odpady bio do odpadów bio. To 
wszystko ma sens. Segregowany plastik 
i papier będą mogły zostać potem zre-
cyklingowane. Powstaną z nich kolejne 
opakowania, butelki czy książki. 

– Najważniejsze w segregacji od-
padów, to mieć na uwadze, to z czego 
zostały wykonane. Właśnie tym po-
winniśmy się kierować wrzucając je do 
odpowiednich pojemników. Właściwa 
segregacja odpadów to warunek ko-
nieczny by po przetworzeniu przez re-

cyklerów mogły nam ponownie służyć 
- tłumaczy Adam Przystupa, dyrektor 
w KOM-EKO, spółce, która słynie z eko-
logicznych rozwiązań.

Nie produkuj
To od ciebie zależy, co staje się odpadem. 
Warto więc zastanowić się, czy rzecz, 
którą chcesz wyrzucić, już ci się więcej 
nie przyda, czy nie możesz jej jakoś wy-
korzystać. Tekturową rolkę po papierze 
toaletowym możesz użyć jako organizer 
do kabli. Z korków od wina zrobicie sty-
lowe podkładki pod napoje lub wycie-
raczkę przed drzwi. Bardzo praktyczne, 
a zarazem modne stały się też wielora-
zowe butelki na wodę. Poza funkcjonal-
nością stanowią one też ciekawy gadżet, 
który możesz spersonalizować. 

Nie inaczej jest też w przypadku 
słomek. Wielorazowe słomki w etui 
to teraz hit, a przy tym nie zaśmieca-
ją naszej planety. Bardzo modne sta-
ły się też bawełniane torby na zakupy, 
na które możesz dodać dowolny napis. 
Możemy użyć ich wiele razy, a gdy za-
brudzą się, po prostu wyprać, a nie, jak 
w przypadku plastikowych siatek od 
razu wyrzucić.

Zmniejszaj objętość śmieci 
Jeżeli martwimy się nadmiarem miej-
sca, które zajmą kosze na różne odpady, 
to postarajmy się dodatkowo zmniejszać 
ich objętość. Zgnieciona butelka, puszka 
czy plastikowe i tekturowe opakowanie 
zajmują znacznie mniej miejsca. Dzię-
ki temu zarówno w naszych koszach, 
jak i w pojemnikach, naszych odpadów 
zmieści się znacznie więcej. 

Zacznij już dziś!
Wiele osób chce być eko, ale ciągle ma 
wątpliwości, czy robi to właściwie. Praw-
da jest taka, że segregacja zaczyna się 
w naszym domu. Zadbajmy więc o odpo-
wiednie pojemniki, do których łatwo od-
dzielimy różne śmieci. Najlepiej, by były 
prostokątne, wtedy łatwiej zmieszczą 
się w kuchennej szafce. Obok nich przy-
czepmy ściągawkę, która pomoże nam 
w prawidłowym segregowaniu (np. za-
mieszczoną na następnej stronie). 

– W razie wątpliwości pamiętajmy, 
że o tym, gdzie powinien trafić dany od-
pad, świadczy jego przeważający mate-
riał. Jeśli opakowanie jest w większości 
plastikowe, to powinno trafić do plasti-
ków – podpowiada Adam Przystupa.

Z POSESJI ODBIERANE 
SĄ RÓWNIEŻ ODPADY 

ZIELONE, BUDOWLANE ORAZ 
WIELKOGABARYTOWE


