Jak możesz dbać o ekologię ?

Segregacja i recykling odpadów

Temat: Odpady co powinniśmy wiedzieć

pozwala na:

Jest to niby prosty temat, ale bardzo ważny.
O ekologię można dbać łatwo. Nie jest to wysiłek, nic to
nie kosztuje a pomóc może.
Nie można rezygnować tylko dlatego, że ktoś inny ma to
w nosie.

Jak możemy zatrzymać degradację naszego
środowiska:
-Wybieraj produkty, które nie posiadają zbędnych

opakowań
-Używaj produktów w opakowaniach
wielokrotnego użytku
-Stosuj segregację odpadów
-Żyj i wypoczywaj ekologicznie oszczędzaj wodę i
energię
-Zbieraj elektro odpady i oddawaj do recyklingu
-Poznaj na opakowaniach ekoznaki i etykiety
energetyczne

przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego
na nowe materiały,
oszczędzanie miejsca na składowanie,
ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych
trudno ulegających rozkładowi odpadów,
ograniczenie zużycia surowca naturalnego,
oszczędzanie zużycia energii,
ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery,
ograniczenie ilości odpadów i ścieków.

Recykling szklanego słoika pozwala zaoszczędzić tyle
energii, ile zużywa 4 godzin 100 watowa żarówka

-

Każda tona papieru wyprodukowana z makulatury ratuje
17 drzew. Przy produkcji papieru z recyklingu zużywa się
o 60% mniej energii.

Produkcja puszki aluminiowej z recyklingu wymaga
tylko 5% energii, potrzebnej do wyprodukowania
puszki z rudy .

POJEMNIKI NA SZKŁO
należy wrzucać tylko opakowania szklane bez zawartości
butelki po winie, piwie, alkoholach, butelki po sokach i napojach,
słoiki po dżemach i przetworach, opakowania szklane po pokarmach
dla dzieci, słoiki bez pokrywek, butelki bez korków, nakrętek i
kapsli, opakowania z kolorowego i bezbarwnego szkła
Zabrania się umieszczania w pojemnikach opakowań z
zawartością luster, szyb okiennych, szyb samochodowych, szkła
zbrojonego, szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń
żaroodpornych, żarówek i świetlówek, kineskopów, wyrobów
z porcelany i fajansu, płytek i innych wyrobów ceramicznych,
doniczek, zniczy, szklanych opakowań po lekach oraz szkła
gospodarczego (misek, szklanych talerzy, figurek)
POJEMNIKI
NA
OPAKOWANIA
Z
TWORZYW
SZTUCZNYCH Do wnętrza pojemnika należy wrzucać tylko
czyste, niezabrudzone opakowania bez zawartości: butelki typu PET
(politereftalan etylenu), butelki po chemii gospodarczej (typu PE-LD
i PE-HD - polietylen), opakowania po kefirach i jogurtach (typu PP polipropylen), opakowania z polistyrenu (PS), torebki foliowe,
kawałki folii opakowaniowej.
Zabrania się umieszczania w pojemnikach oraz pozostawiania w
ich pobliżu odpadów zawierających polichlorek winylu (PVC),
wszelkich odpadów komunalnych, budowlanych (w tym folii
budowlanej i ogrodniczej), przemysłowych, niebezpiecznych,
poeksploatacyjnych z samochodów, sprzętu RTV i AGD oraz jego
elementów.

NIEBIESKIE POJEMNIKI NA MAKULATURĘ należy wrzucać:
czysty, niezatłuszczony papier i tekturę, gazety, katalogi, magazyny,
prospekty reklamowe, zeszyty, książki, torebki papierowe, papier
pakowy, rozdarte pudełka i kartony, tekturę falistą, papier i tekturę bez
domieszek plastiku.
Zabrania się umieszczania w pojemnikach: kartonów powlekanych
folią, kartonów po mleku, napojach i sokach, papieru tłustego lub
zabrudzonego, pergaminu, zdjęć, kalek, celafonu, papierów
higienicznych, pampersów, pieluch, podpasek, papierowych worków
z odkurzaczy, tapet, worków po klejach budowlanych, cemencie i wapnie.

To firma , która
-właściwie unieszkodliwi
domowe odpady
- pomaga w
gospodarczym
wykorzystaniu odpadów
-doradzi i pomoże
pozbyć się starych
mebli, sprzętu
AGD i RTV

W ulotce wykorzystano informacje podane na stronie
Eko region Skierniewice

