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Według podziału Polski na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego
(1978) teren na którym działa Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania
"Razem dla Radomki" położony jest w obrębie Równiny Radomskiej,
wchodzącej w skład Krainy Wzniesień Południowo-mazowieckich, która
obejmuje teren nizinny, rozcięty doliną rzeki Radomki i jej dopływów.
Rzeka Radomka - dawniej zwana Radomierzą, to lewobrzeżny dopływ
Wisły. Wypływa ze źródeł w Lasach Przysusko - Koneckich około 4 km na
południe od Przysuchy. Na Radomce tuż po przyjęciu głównych dopły-wów
(prawych) Szabasówka i Jabło-nica postawiono zaporę betonowo-ziemną
(blisko 0,5 km długości), która utworzyła Zalew Domaniowski
(Domaniowskie Morze) o pow. 500 ha.

Fot. Źródło własne

Drugi sztuczny zbiornik wodny o pow. około 5 ha znajduje się w Toporni.

Dolina rzeki Radomki charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem
roślinności z zachowanymi w krajobrazie rolniczym enklawami
półnaturalnych terenów zalewowych, które w powiązaniu
z zadrzewieniami i roślinnością leśną zboczy i wysoczyzny, tworzą cenny
kompleks przyrodniczy. Lesistość obszaru LGD jest stosunkowo duża.
Jednakże rozmieszczenie lasów jest nierównomierne. Zwarty kompleks
tworzą lasy przysusko-szydłowieckie w południowo-zachodniej części
powiatu przysuskiego.
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Na terenie prezentowanego obszaru występują następujące zespoły
przyrodniczo-krajobrazowe:

Rezerwat "Puszcza u źródeł Radomki" (gm. Przysucha) -
rezerwat przyrody o pow. 73,48 ha utworzono w 1978 r. na terenie
nadleśnictwa Przysucha, w centralnej części Garbu Gielniowskiego,
7 km na pd. zach. od Przysuchy. Służy ochronie drzewostanu
leżącego na lewym brzegu Radomki, w pobliżu jej źródeł. Niektóre
okazy dębów, buków i jodeł osiągają do 150 lat i 30 m wysokości.
W pobliżu rezerwatu, w dolinie Radomki, znajdują się stawy
"Huta", przyciągające ptactwo wodne i błotne - spotkać można
czaplę siwą, bociana czarnego, brodźca samotnego oraz liczne
gatunki kaczek.

"Dolina rzeki Radomki„ (gm: Przysucha i Borkowice) - to obszar
Krajobrazu Chronionego z pojedynczymi formami przyrody żywej
i nieożywionej i z licznymi pomnikami przyrody;

"Podlesie„ (gm. Przysucha) - rezerwat przyrody utworzono
w 1989 r. Ochroną objęte zostały częściowo fragmenty zbiorowisk
jodłowych i lasów wielogatunkowych z przewagą lub domieszką
jodły oraz ślady działalności górniczej związanej z wydobywaniem
rudy żelaza.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Dolina Dobrzycy"
gm. Przytyk,

"Dolina rzeki Jabłonicy„ gm. Wieniawa

Lokalny węzeł ekologiczny z mozaiką biotopów "Plec„
gm. Wieniawa.

4



Jedynie 1/3 Polaków podejmuje
działania na rzecz ochrony
własnego zdrowia związane
z jakością powietrza w miejscu ich
zamieszkania. Według blisko 60%
badanych wprowadzenie zakazu
sprzedaży jednorazowych przed-
miotów codziennego użytku
z tworzyw sztucznych przyczyni
się do ochrony środowiska
w Polsce. 7 na 10 obywateli przy
zakupie napojów w szklanych
opakowaniach nie zwraca uwagi
na informację, czy butelka nadaje
się do zwrotu.

To niektóre wyniki badań
sondażowych dotyczących świa-
domości i zachowań ekolo-
gicznych mieszkańców Polski
przeprowadzonych w 2019 r. dla
Ministerstwa Klimatu.

Celem badań było poznanie stanu
wiedzy, poziomu świadomości
i postaw Polaków względem:
jakości powietrza, gospodarki
odpadami i butelek zwrotnych.

Ponad połowa Polaków deklaruje,
że podejmuje działania mające na
celu zmniejszenie ilości gene-
rowanych przez siebie odpadów.
Wśród proekologicznych zacho-
wań konsumenckich dominuje:

zwracanie uwagi na ozna-
czenia związane z ekologią
i środowiskiem podczas robie-
nia zakupów,

unikanie kupowania „pako-
wanych” towarów,

ograniczanie zakupu produ-
któw jednorazowych, nietrwa-
łych.
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Polska wydaje 16 mln złotych rocznie 
na oczyszczanie lasów ze śmieci.
Nie wywoź śmieci do lasu!



Niestety, niemalże połowa
Polaków wyrzuca do śmieci nie-
potrzebne lub zepsute prze-
dmioty/rzeczy ze swojego domu.
Optymistyczny jest jednak fakt, że
52,6% przekazuje sprawne
/dobre rzeczy innym osobom lub
instytucjom.
Naprawianie rzeczy w punktach
napraw, powtórne wykorzystanie
posiadanych przedmiotów, a także
wymienianie/sprzedawanie rze-
czy używanych deklaruje z kolei
co trzeci Polak.

Oddawanie rzeczy do sklepu lub
do Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) zadeklarowało 31,2%
obywateli.

Ponad jedna trzecia Polaków
zapytanych o wyrażenie opinii na
temat wprowadzenia zakazu
sprzedaży jednorazowych pla-
stikowych produktów codzie-
nnego użytku (tj. kubki, talerze,
sztućce, słomki itp.) wskazuje, że
w sprzedaży powinny być tylko
plastikowe produkty codziennego
użytku, które poddawane mogą
być bardziej skutecznemu recy-
klingowi.

Jedna czwarta to z kolei zwo-
lennicy całkowitego zakazu
sprzedaży jakichkolwiek jedno-
razowych plastikowych produ-
któw codziennego użytku.

Niemniej jednak blisko 60%
z nich uważa, że wprowadzenie
zakazu sprzedaży jednorazowych
przedmiotów codziennego użytku
z tworzyw sztucznych przyczyni
się do ochrony środowiska
w Polsce.
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Ponad połowa badanych unika kupowania jednorazowych
produktów z plastiku oraz stara się kupować owoce i warzywa
luzem.

Z kolei ponad 40% ogranicza picie butelkowanej wody, a także stara
się wybierać produkty: w zwrotnych opakowaniach, nadające się do
recyklingu lub nienadmiernie opakowane. Nieco mniejszy odsetek
wskazał na ograniczenie korzystania z jednorazowych reklamówek
i chodzenie na zakupy z własnymi pojemnikami na żywność i torbami.

Polacy zazwyczaj nie zwracają uwagi przy zakupie napojów
w szklanych opakowaniach na informację dotyczącą możliwości ich
zwrotu. Jednocześnie opinie na temat wprowadzenia kaucji za
wszystkie szklane i plastikowe butelki są zróżnicowane. Respondenci
są pod tym względem podzieleni pomiędzy aprobacją rozwiązania
dotyczącego wprowadzenia kaucji za wszystkie butelki (34,6%) lub
niewprowadzaniem żadnych opłat (33,4%).

Czynnikami, które w największym stopniu zniechęcają Polaków do
zwrotu szklanych butelek są:

uciążliwość czynności,

brak czasu,

brak przyzwyczajenia

konieczność posiadania paragonu.

7

Fot. naszesmieci.mos.gov.pl

Z 35 plastikowych butelek można 
wyprodukować bluzę z polaru.
Recykling oszczędza surowce i energię.



Polacy chętnie korzystają z uży-
wanych produktów. Niemal poło-
wa respondentów korzysta
z opcji naprawiania posiadanych
przedmiotów. Co trzeci badany
chętnie korzysta z rożnego
rodzaju wypożyczalni. Jedno-
cześnie 38% Polaków przyznaje,
że kupuje więcej niż naprawdę
potrzebuje, a przy zakupie
żywności lub kosmetyków aspekt
środowiskowy jest jednym
z najmniej istotnych. Blisko poło-
wa nie korzysta na zakupach z
toreb wielorazowego użytku –
wynika z raportu „Konsumenci a
gospodarka obiegu zamkniętego”
ARC Rynek i Opinia oraz Forum
Odpowiedzialnego Biznesu, pa-
rtnera merytorycznego raportu.

Samochody, książki i ubrania to
kategorie produktów, które Polacy
najchętniej kupują z drugiej ręki.
Po przeciwnej stronie są: dywany,
sprzęt sportowy i sprzęt AGD,
które respondenci wolą posiadać
nowe. Towary z drugiej ręki
kupowane są zazwyczaj na

portalach aukcyjnych (67%) lub w

sklepach z używanymi przed-
miotami (39%). Ponad połowa
Polaków przyznaje, że oddaje za
darmo używane przez siebie
przedmioty.

45% badanych deklaruje, że
zamiast kupić coś nowego stara
się naprawić coś, co posiada. Co
trzecia osoba korzysta z wy-
pożyczalni, podobny odsetek
wymienia się rzeczami. Co
czwarta osoba deklaruje
ograniczanie konsumpcji. Jed-
nocześnie 38% Polaków przy-
znaje, że kupuje więcej niż
naprawdę potrzebuje. Tłumaczą
to głównie atrakcyjnymi pro-
mocjami (52%) i złymi nawykami
(39%).
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Przy wyborze produktów codziennego użytku, takich jak żywność czy
kosmetyki, Polacy w pierwszej kolejności zwracają uwagę na cenę
i skład produktu, następnie na jego wpływ na zdrowie, naturalność,
opinię o marce oraz praktyczność opakowania. Kwestie związane
z ekologią, w tym dotyczące wpływu produktu czy jego opakowania na
środowisko naturalne, są dużo mniej istotne i wskazywane przez
zaledwie kilka procent osób. Dla co trzeciego Polaka cena produktu
jest barierą uniemożliwiającą zrównoważone środowiskowo zacho-
wania konsumpcyjne. Początkowa chęć zakupu produktu opatrzonego
ekologicznym certyfikatem drastycznie spada wraz ze wzrostem jego
ceny.
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31% respondentów ma poczucie, że ich decyzje zakupowe mają wpływ
na środowisko naturalne. 37% respondentów przyznaje, że wierzy, że
zmiana ich codziennych zachowań i nawyków mogłaby się pozytywnie
przyczynić do ochrony środowiska. W tej grupie przeważają kobiety
i osoby z wyższym wykształceniem.

W Polakach budzi się świadomość ekologiczna i powoli dają temu
wyraz w swoich zachowaniach zakupowych. Zdecydowanie pionierami
w tym zakresie są mieszkańcy dużych miast, w szczególności
wykształcone kobiety. Mimo optymistycznych deklaracji dotyczących
naprawiania niektórych rzeczy, chęci ograniczenia konsumpcji czy
korzystania z wypożyczalni, nadal w codziennych zachowaniach
widoczny jest brak prostych przyzwyczajeń, takich jak np.
ograniczenie liczby toreb foliowych czy korzystanie z toreb
wielorazowego użytku. Z badania jasno też wynika, że cenowo
produkty ekologiczne są poza zasięgiem wielu Polaków, gdyż
przegrywają ceną z tradycyjnymi produktami. Mimo tego, wyraźnie
widać, że idą zmiany, a starannie i sukcesywnie prowadzona kampania
informacyjna przynosi rezultaty.
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Rosnąca popularność koncepcji gospodarki współdzielenia jest obecna
w życiu mieszkańców Polski. W ten sposób przeciwdziałamy
marnotrawstwu, a w konsekwencji zmniejszamy negatywny wpływ
na środowisko naturalne. Korzystamy z wypożyczalni czy
internetowych platform sharingowych.

Chętnie oddajemy za darmo niepotrzebne przedmioty, a co piąty
respondent przyznaje, że bierze pod uwagę opcję wymiany z innymi.
Zauważalne proekologiczne postawy niekoniecznie idą w parze ze
świadomością własnego oddziaływania na środowisko.

Badanie dowodzi, że Polacy odpowiedzialność za recykling
produktów przypisują głównie producentom – tak tę kwestię
postrzega 70% ankietowanych. Tylko co trzeci z nas ma poczucie
swojego wpływu na środowisko naturalne wynikającego z decyzji
zakupowych. ¾ Polaków nigdy nie słyszało o śladzie węglowym
produktu.

Edukacja prośrodowiskowa wzmocni praktyki i nawyki już obecne
w naszym życiu.
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Problem generowania każdego dnia olbrzymiej ilości odpadów jest
powszechnie znany. To kłopot całej współczesnej cywilizacji i naszego
konsumpcyjnego stylu życia. Często nie zdajemy sobie sprawy, że co
roku statystyczny Polak wytwarza nawet 315 kg śmieci. Dlatego
tak ważna jest ich segregacja u źródła, czyli w gospodarstwach
domowych. Dowiedz się, jakie korzyści płyną z takiego postępowania.

Produkcja śmieci na osobę w ciągu roku w krajach UE

Segregacja odpadów często kojarzy nam się z ciężką i nie dla
wszystkich przyjemną sytuacją – kilka koszy w domu, kolorowe
kontenery na zewnątrz i problem z odpowiednim umieszczeniem
śmieci. Nie jest to jednak takie trudne, a korzyści wynikające
z tego procesu mają olbrzymi wpływ 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 i przyczynić się do
czystszego otoczenia.
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Rozdzielając je w gospodarstwie
domowym ograniczamy tony
śmieci, które zanieczyszczają
środowisko, a to z kolei powoduje,
że minimalizujemy zagrożenia dla
życia i zdrowia ludzi.

Innym dobrodziejstwem segre-
gacji odpadów jest pozyskiwanie
surowców wtórnych, co skutkuje
mniejszym zużyciem zasobów
naturalnych. Nie bez znaczenia
jest fakt, że selektywna zbiórka
odpadów jest tańsza.

Segregacja śmieci zwiększa rów-
nież naszą świadomość ekolo-
giczną i odpowiedzialność za oto-
czenie, w którym na co dzień
przebywamy

Pierwszym krokiem do wpro-
wadzenia w Polsce segregowania
odpadów była tzw. reforma
śmieciowa w 2013 r. Wpro-
wadzała ona w miastach i gmi-
nach podziału segregowanych
odpadów na 3 frakcje.

W połowie 2017 r. weszło w życie
rozporządzenie, które zobowią-
zuje samorządy do wprowadzenia
segregacji odpadów na 5 frakcji.

Obowiązkowo ten podział musi
być wprowadzony do 2022 r.

Warto mieć na uwadze, że od tego,
w jaki sposób rozdzielimy odpady,
zależy, ile z nich zostanie
poddanych recyklingowi.

Następnie wyspecjalizowana fir-
ma zawozi je do zakładu gospo-
darowania odpadami, gdzie pod-
dawane są procesowi oczysz-
czania, a te nieposegregowane
trafiają do sortowni, gdzie zostają
wyodrębnione te nadające się do
dalszego odzysku.

Po całym tym procesie odpady są
przekazywane do recyklerów, któ-
rzy zajmują się ich przetwa-
rzaniem, nadając im “drugie
życie”.

Selekcja odpadów niesie za sobą wiele korzyści, 
których nie zawsze jesteśmy świadomi.
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Za recykling uznaje się powtórne
wykorzystanie pozyskanych odpadów,
które zostają przetworzone,
a z uzyskanego w ten sposób materiału
stworzony zostaje nowy produkt.
Proces recyklingu pozwala na zmniej-
szenie korzystania ze złóż naturalnych
oraz ograniczenie ilości odpadów.

Za recykling uznaje się powtórne wykorzystanie pozyskanych
odpadów, które zostają przetworzone, a z uzyskanego w ten sposób
materiału stworzony zostaje nowy produkt. Proces recyklingu
pozwala na zmniejszenie korzystania ze złóż naturalnych oraz
ograniczenie ilości odpadów.

Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalne wykorzystanie
dostępnych odpadów przy jak najmniejszym nakładzie energetycznym
i surowcowym. Za logo recyklingu przyjęto trzy strzałki obrazujące
przepływ przetwarzanych odpadów.

Podstawową zasadą recyklingu 
jest maksymalne wykorzystanie 
dostępnych odpadów przy jak 
najmniejszym nakładzie 
energetycznym i surowcowym.

Za logo recyklingu przyjęto trzy 
strzałki obrazujące przepływ 
przetwarzanych odpadów. 
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W zależności od wybranego
kryterium możliwe jest wyróż-
nienie różnych rodzajów recyk-
lingu.

Jeśli weźmiemy pod uwagę
specyfikę obróbki, możemy
wyróżnić szereg procesów
recyklingu:

termiczny - polega on na
pozyskiwaniu energii w pro-
cesie spalania odpadów,

materiałowy - odzyskiwanie
tworzyw z odpadów oraz ich
powtórne przetwarzanie,

organiczny - odpady podlegają
obróbce tlenowej lub bezt-
lenowej w warunkach
kontrolowanych przy użyciu
mikroorganizmów. Produktem
końcowym tych działań może
być materiał organiczny lub
metan,

chemiczny - pozyskane odpa-
dy przetwarzane są na produ-
kty o innych właściwościach
fizyczno-chemicznych,

surowcowy - polega na przet-

worzeniu odpadów do postaci
pierwotnej - tej, z której zosta-
ły wytworzone.

Recykling można również
podzielić ze względu na jego
zastosowanie.

W takim wypadku wyróżniamy:

ponowne użytkowanie – od-
pady są pozyskiwane, aby je
ponownie wprowadzić do
produkcji - przykładem mogą
być wraki samochodów,

dalsze zastosowanie - po róż-
nego rodzaju obróbce przet-
worzone odpady znajdują
nowe zastosowanie,

ponowne zastosowanie - po
niewielkiej obróbce odpad
będzie wykorzystywany w tym
samym celu.
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Krok 1: odbiór i transport

Pierwszy przystanek dla Twoich odpadów to domowe pojemniki.
W każdej gminie opróżnia je profesjonalna firma. Wiele osób obawia
się, że właśnie w tym momencie odpady ponownie mieszane są w
jednej śmieciarce.

To jednak nieprawda. 

Poszczególne frakcje trafiają do osobnych przegród lub odbierane są
w odrębne dni. Nie każdy wie, że harmonogramy wywozu ustalają
gminy. Jeżeli więc w Twojej okolicy dzieje się to zbyt rzadko, możesz
wpłynąć na częstotliwość odbioru poszczególnych odpadów.

Krok 2: segregacja u recyklera

Odpady dowożone są do recyklerów, czyli firm specjalizujących się
w recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów.
Odpady zawsze są odpowiednio sprawdzane, ważone i opisywane.
Następnie trafiają na specjalną taśmę, gdzie dosortowywane, a potem
przygotowywane do przetworzenia.

I tak w przypadku tworzyw sztucznych uzyskujemy z reguły tzw.
regranulat, a z metali przydatny stop. Ze szkła powstaje stłuczka,
z papieru wytwarzana jest celulozowa masa, a z bioodpadów –
kompost lub biogaz.
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Odpady zmieszane również podlegają sortowaniu, tak by jak najmniej
z nich trafiło ostatecznie na składowisko.

Pamiętajmy jednak, że zmieszanie surowców wtórnych z innymi
rodzajami odpadów utrudnia ich przetworzenie, a w niektórych
przypadkach powoduje degradację materiału, co ma miejsce np.
przy zmieszaniu makulatury i odpadów opakowaniowych
z papieru z odpadami organicznymi. Właśnie dlatego tak ważna jest
segregacja „u źródła”, czyli już w naszych domach.

Ciekawostki o recyklingu ze świata
W recyklingu przodują Szwedzi, którzy z przetwórstwem radzą sobie na 

tyle dobrze, że co roku przywożą jeszcze dodatkowe 80 tysięcy ton śmieci 
z Norwegii. 

W Stanach Zjednoczonych zaprzestano wydobycia cyny już w 1993 roku -
całe dzisiejsze zapotrzebowanie pokrywane jest z odzysku. 

 Z kolei odzyskiwanie aluminium wymaga aż 95% mniej pracy niż jego 
produkcja „od zera”. Co więcej - szacuje się, że jakieś 75% dotąd 
wytworzonego aluminium wciąż jest w użyciu.
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Krok 3: produkcja

Wyżej wymienione półprodukty
wykorzystywane są do wyrobu
zupełnie nowych artykułów.

Z tworzyw sztucznych powstają
meble ogrodowe, zabawki, długo-
pisy czy osłony do wykładzin
i dywanów.

Poodzyskane tworzywo sięgają
również producenci ram okien-
nych z PVC i ekranów przeciw-
hałasowych.

Kolejnym wartościowym surow-
cem jest szkło, które może być
przetwarzane wielokrotnie.

Po przetopieniu stłuczki
szklanej, oprócz słoików i bu-
telek, powstają także szklanki,
kieliszki i szklane dekoracje.
Recykling szkła znalazł także
swoje zastosowanie w branży
budowlanej, m.in. do produkcji
materiałów z włókien szklanych,
a także kafelków i kuchennych
blatów.

Równie dużą użyteczność ma
celulozowa masa odzyskiwana
z papieru. To właśnie z niej
wytwarza się książki, zeszyty
i gazety oraz artykuły higieniczne
(np. papier toaletowy). Co więcej,
z tego właśnie surowca mogą być
produkowane filtry do kawy,
opakowania na jajka, klosze
i abażury, a nawet maseczki
ochronne.

Opłacalne okazuje się również
przetwarzanie bioodpadów.
Dzięki ich kompostowaniu pow-
staje naturalny nawóz dla roślin,
znacznie bezpieczniejszy niż che-
miczne substytuty.

Z bioodpadów wytwarza się
również tzw. biogaz, jako paliwo
do produkcji energii elektrycznej i
ciepła.
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Spalanie odpadów (fachowo
nazywane ich termiczna
utylizacją) jest jednym z pros-
tszych i bardziej popularnych
metod rozwiązywania problemu
ze śmieciami.

Zaletą termicznej utylizacji od-
padów komunalnych jest też fakt,
iż proces ten można wykorzystać
do pozyskiwania energii cieplnej
lub elektrycznej – pod warunkiem
wybudowania odpowiednio przy-
stosowanej specjalistycznej spa-
larni, wyposażonej w infrastru-
kturę niezbędną do pozyskiwania
energii ze spalania śmieci.
Dodajmy, że w nowoczesnych
spalarniach, jak np. w firmie
RADPEC w Radomiu, wyko-
rzystywane mogą być różne
technologie utylizacji termicznej –
najbardziej rozpowszechnioną
jest tzw. technologia rusztowa, ale
oraz popularniejsze stają się
również rozwiązania wysoko-
temperaturowe, czyli np. techno-
logia plazmowa.

W ostatnich latach w Europie
powstały setki takich obiektów –
szacuje się, że na całym Starym
Kontynencie działa ich obecnie

blisko 500 (w tym kilka również
w Polsce, kolejną właśnie
powstają). Nie zmienia to jednak
faktu, że planom budowy
kolejnych spalarni właściwie
zawsze towarzyszą protesty
mieszkańców okolicznych domów,
obawiających się zanieczysz-
czenia środowiska naturalnego
oraz nieprzyjemnego zapachu
oraz innych uciążliwych „zjawisk”
(np. hałasu).

Przeciwko spalarniom protestują
też obrońcy przyrody, którzy
zwracają uwagę zarówno na
doraźne ryzyko związane z emisją
szkodliwych substancji produko-
wanych w procesie utylizacji
termicznej, jak ogólny, etyczny
aspekt stosowania tej metody
radzenia sobie z odpadami.

Owszem, jest ona stosunkowo
szybka, prosta i tania – ale
jednocześnie powoduje zaburze-
nie naturalnej równowagi i pro-
wadzi do niszczenia substancji,
które, upraszczając nieco, mo-
głyby zostać „zwrócone” naturze.
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Spalarnie mogą (a tak naprawdę obecnie już muszą) być wyposażone
w cały zestaw systemów ograniczających emisji szkodliwych
substancji, czyli m.in. systemy filtrujące, wieloetapowe spalanie itp.

Pamiętać jednak trzeba, że nawet jeśli uda nam się opracować
technologie w 100% redukujące emisję szkodliwych substancji (co jest
praktycznie niemożliwe), to i tak spalarnie wciąż będą produkowały
trudno poddające się dalszej utylizacji pozostałości procesu spalania
odpadów: popioły, żużel itp. stanowiące odpady.

Dodajmy, że wśród szkodliwych substancji, które mogą dostawać się
do atmosfery w wyniku pracy spalarni, znajdują się m.in. tlenki azotu
w przeliczeniu na dwutlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki,
chlorowodór, fluorowodór, dioksyny, furany, metale ciężkie oraz
dwutlenek węgla.

Przykład instalacji zwiększającej skuteczność odpylania spalin oraz 
podwyższającej sprawność dwóch kotłów WR-25 w Ciepłowni „Północ" 

w RADPEC Radom.
20

Fot. RADPEC



Druga kwestia – balansu ekologicznego – jest jednak nieco bardziej
złożona. Owszem, spalanie pozwala na sprawną redukcję ilości
odpadów, ale jednocześnie termiczna utylizacja odpadów
komunalnych technologia oznacza w pewnym sensie marnowanie
cennych naturalnych zasobów – substancji organicznych, które można
pozyskać z wielu typów odpadów.

Krok 4: dystrybucja

Ostatnim etapem w tym zamkniętym obiegu jest dystrybucja. Nowe,
wartościowe produkty z przetworzonych surowców trafiają do
sprzedaży lub są w odpowiedni sposób użytkowane.

Segregując odpady, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że
rozpoczynamy tym samym zaawansowany proces recyklingu, w który
zaangażowane są również inne osoby, firmy i instytucje. Jednak zawsze
należy pamiętać, że w trosce o środowisko naturalne o wiele
ważniejsze staje się ograniczanie wytwarzania odpadów. Dlatego
ściągając ze sklepowej półki dany produkt, warto zastanowić się, czy
na pewno jest on nam potrzebny i w miarę możliwości wybierać te
generujące mniej odpadów, np. warto wybrać pasty do zębów tylko
w tubkach, a nie te które dodatkowo zostały zapakowane w kartonowe
pudełko. Wpisuje się to w zasady Zero Waste.
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Zero waste

W dosłownym tłumaczeniu
„brak śmieci” lub „brak
marnowania”, to styl życia,
zgodnie z którym człowiek
stara się generować jak
najmniej odpadów, a tym
samym nie zanieczyszczać
środowiska

Wielu ludziom takie życie wydaje się obecnie niemożliwe, bo na
pierwszy rzut oka trudno samemu coś wytworzyć lub wyhodować,
kupić żywność bezpośrednio od rolnika albo przynajmniej znaleźć
jakiś sklep z produktami spożywczymi na wagę.

Uciążliwym wydaje się już samo pamiętanie o własnej siatce, słoikach
na fasolki, butelkach na mleko i worku na chleb, a co dopiero targanie
tych pustych pojemników ze sobą na każde zakupy i dźwiganie ich z
powrotem do domu!

Przyzwyczailiśmy się też do kupowania przez Internet, a przecież nikt
nie wyśle nam upragnionej rzeczy luzem – niezależnie od tego, czy
zamówiliśmy pięć kilogramów kaszy czy ziemniaków.

Chodzenie z własną materiałową torbą i odmawianie plastikowej
jednorazowej siateczki stało się symbolem stylu zero waste.
Ale czy w tym nurcie chodzi tylko o to?
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W Polsce marnuje się blisko 9 mln ton jedzenia rocznie.
Kupuj tylko tyle jedzenia, ile na pewno zjesz.



Życie człowieka to znacznie więcej niż kupowanie i spożywanie
jedzenia.

Niestety generujemy śmieci i zanieczyszczenia również zapewniając
sobie ubranie i ciepło, dbając o higienę, chcąc się przemieszczać,
pracować, a także korzystać z życia społecznego lub kulturalnego. Gdy
zaczniemy się nad tym zastanawiać, jak żyć by nie produkować
odpadów,

Od wchodzenia w takie przemyślenia i dywagacje może zaboleć głowa.
Jak więc poradzili sobie z nimi ZEROWASTERZY?
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Bezśmieciowe życie sprowadza się w praktyce do konsekwentnego
stosowania kilku zasad, tak zwanych pięciu eRek (5R).

Refuse (odmawiaj) – nie gódź się na zbędne zanieczyszczenia,
odmawiaj ulotek reklamowych, jednorazowych opakowań, a także
wszelkich produktów wyprodukowanych ze szkodą dla
środowiska, generujących odpady i zanieczyszczenia.

Reduce (ograniczaj) – redukuj liczbę przedmiotów, prowadź
możliwie minimalistyczne życie, otaczaj się tylko tym, czego
faktycznie używasz i co jest ci niezbędne do życia.

Reuse (używaj ponownie) – nie stosuj rozwiązań jednorazowych.
Używaj wielorazowych opakowań, termosów, naczyń, a nawet
artykułów higienicznych. Używaj ponownie także tego, co na
pierwszy rzut oka jest już śmieciem (na przykład zasadź kwiatki
w dziurawym garnku, zamiast kupować nową doniczkę)

Recycle (segreguj i przetwarzaj) – zadbaj o to, żeby zbędne rzeczy
zostały przerobione na coś pożytecznego.

Rot (kompostuj) – kompostuj odpadki organiczne, otrzymując
z nich energię lub naturalny nawóz. Stosuj to, co gdy się zużyje,
może trafić na kompost.

Można dodać do nich kolejne:

Repair (naprawiaj) – łataj ubrania, noś buty do szewca, spawaj
pękniętą ramę roweru, lutuj złamany kabel.

Remember (pamiętaj) – ucz się żyć świadomie, pamiętaj, że twoje
wybory konsumenckie i to jak spędzasz czas mają wpływ na
środowisko.

24



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w
sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów, wprowadza kolorystyki pojemników i worków
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

 do zbierania papieru – kolor niebieski, napis ”papier”,

 dla opakowań ze szkła - kolor zielony, napis „szkło”,

 do zbierania metali, tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych - kolor żółty, napis „metale i tworzywa
sztuczne”,

 dla bioodpadów z gospodarstw domowych - kolor brązowy,
napis „bio”,

 dla bioodpadów z gastronomii i bioodpadów z targowisk -
kolor brązowy, napis „bio – gastronomia/targowisko”,

 dla odpadów zielonych - kolor szary, napis „odpady zielone”,

 dla odpadów zmieszanych - kolor czarny, napis „odpady
zmieszane”,

 do zbierania odpadów wielkogabarytowych – kolor dowolnie
wybrany za wyjątkiem kolorów określonych powyżej, napis –
„odpady wielkogabarytowe”.
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Do pojemnika trafiają:

 aluminiowe wieczka;
 butelki PET;
 etykiety z folii 

termokurczliwej;
 folia aluminiowa;
 folia opakowaniowa;
 foliowe saszetki po 

kosmetykach, sosach, 
jedzeniu;

 garnki, blachy do pieczenia;
 kapsułki po kawie;
 kartony po napojach;
 koperty z folią bąbelkową;
metalowe nakrętki od słoików, 

kapsle;
 nakrętki od słoików;
 opakowania po jogurcie;
 plastikowe opakowania po 

kosmetykach i środkach 
czystości;

 produkty z 
biodegradowalnego plastiku;

 produkty z gumy i kauczuku;
 puszki po napojach, 

konserwach;
 styropian;
 tubki po paście do zębów;
woreczki foliowe.

Tego NIE wyrzucamy:

x akumulatory;
x baterie;
x płyty CD czy DVD,;
x zużyty sprzęt elektroniczny i 

AGD;
x butle gazowe;
x amunicja;
x plastikowe pojemniki, w 

których przechowywano 
tłuste produkty;

x plastikowe zabawki;
x opakowania po farbach, 

lakierach i olejach;
x opakowania po aerozolach;
x części samochodowych.
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Wskazówki:

 opakowania po żywności czy kosmetykach opróżniamy, ale nie
musimy ich myć – o ile gmina wyraźnie tego nie zaleca;

 jeśli opakowanie ma etykietę z folii termokurczliwej, o ile to
możliwe, należy ją zdjąć;

 z kopert z folią bąbelkową można – choć nie trzeba – odedrzeć
papier i wyrzucić go do pojemnika na papier;

 aluminiowe wieczka przed wyrzuceniem oddzielamy od
pojemników;

 butelki zgniatamy i odkręcamy z nich nakrętki.
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Do pojemnika trafiają:

 czasopisma, ulotki;
 kartonowe pudła i 

opakowania;
 kartony po jajkach;
 papier, karton, tektura;
 pudełka po pizzy 

(niezatłuszczone);
 rurki po papierze toaletowym 

i ręcznikach;
 torby papierowe (o ile nie są 

np. zatłuszczone i wykonane z 
tzw. papieru kredowego);

 zeszyty.

Tego NIE wyrzucamy:

x okładki książek;
x papier pokryty tworzywem 

sztucznym;
x papier lakierowany lub 

zabrudzony;
x tłusty, zużyte ręczniki 

papierowe i chusteczki 
higieniczne;

x papierowe worki po nawozach 
i materiałach budowlanych;

x paragony ze sklepu.

Wskazówki:

 jeśli to możliwe, z kartonowych paczek usuwamy taśmę 
klejącą i wyrzucamy ją do odpadów zmieszanych;

 zabrudzone/zatłuszczone części papieru – np. pudełek po 
pizzy – odrywamy i wyrzucamy do pojemnika na odpady 
zmieszane;

 z zeszytów czy gazet nie trzeba wyrywać zszywek;
 z książek czy kalendarzy oddzielamy duże elementy – np. 

okładki czy ramki.
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Wyrzuć je do śmieci zmieszanych.



Do pojemnika trafiają:

 butelki po napojach i 
żywności;

 opróżnione słoiki bez 
nakrętek;

 szklane opakowania po 
kosmetykach.

Tego NIE wyrzucamy:

x ceramika;
x doniczki;
x porcelana;
x szkło okularowe i 

żaroodporne;
x znicze z zawartością wosku;
x żarówki, świetlówki i 

reflektory;
x opakowania po lekach, 

rozpuszczalnikach i olejach 
silnikowych;

x lustra i szyby.

Wskazówki:

opróżnione słoiki wyrzucamy do pojemnika na odpady 
szklane, natomiast nakrętkę do właściwego ze względu na 
tworzywo pojemnika;
słoików nie trzeba ich myć, o ile gmina wyraźnie tego nie 

zaleca.
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Do pojemnika trafiają:

 części roślin;
 fusy z kawy i herbaty;
 owoce;
 skorupki jajek;
 słoma, siano i trociny;
warzywa;
 zepsute przetwory 

owocowe/warzywne (w tym 
np. zepsuta zupa).

Tego NIE wyrzucamy:

x ziemi i kamieni;
x popiołu z węgla kamiennego;
x drewna impregnowanego;
x kości, mięsa i odchodów 

zwierząt;
x oleju jadalnego;
x płyt wiórowych i pilśniowych;
x kurzu z odkurzacza.

Wskazówki:

odpady biodegradowalne można wrzucać do pojemnika BIO 
tylko w opakowaniach biodegradowalnych np. z papieru, ale 
niezadrukowanych
zużytą torebkę z herbatą wyrzucamy do pojemnika na odpady 

zmieszane. Można też jednak z torebki oddzielić herbatę i 
wrzucić ją do pojemnika na odpady biodegradowalne, a 
papierową torebkę do pojemnika na odpady zmieszane. 
Rozwiązanie zależy od gminy;
w niektórych gminach jest możliwe – choć niewskazane –

wyrzucanie nabiału, sera, jaj do pojemnika na odpady BIO;
nie wyrzucaj przeterminowanych leków do kosza na śmieci. 

Zanieś je do najbliższej apteki lub oddaj w PSZOK
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Do pojemnika trafiają:

 gąbki, szmatki;
 kurz z odkurzacza;
maszynki do golenia;
mięso, ryby, resztki zwierzęce;
 nabiał, ser, jaja;
 niedopałki papierosów;
 odchody zwierząt;
 olej do smażenia;
 paragony ze 

sklepu/bankomatu;
 pergamin;
 piasek;
 plastikowe opakowania po 

tłuszczu;
 porcelana, fajans;
 produkty higieniczne 

(pieluchy, pałeczki higieniczne, 
bandaże, podpaski, wata);

 produkty skórzane, futrzane;
 torebki po herbacie;
włosy, sierść, pióra;
 zatłuszczony papier;
 zapalniczka (pusta);
 zbite naczynia, szklanki, 

kieliszki;
 zużyte ręczniki papierowe, 

chusteczki higieniczne;
 zużyte ubrania, tekstylia, 

obuwie;
 żwirek czy trociny dla 

zwierząt.

Tego NIE wyrzucamy:

x odpady wielkogabarytowe;
x odpady budowlane i 

rozbiórkowe;
x zużyte opony;
x baterie;
x akumulatory;
x lekarstwa;
x odpady medyczne;
x świetlówki;;
x opakowania po środkach 

ochrony roślin;
x zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny.
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UWAGA! 

Niewymienione powyżej rodzaje
śmieci – 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) – nie mogą
być wyrzucane do zwykłych
pojemników.

To tzw. odpady niebezpiecznie,
które trzeba oddawać w
wyznaczonych do tego punktach,
np. sklepach (baterie, sprzęt
elektroniczny) czy aptekach
(leki).

Większe śmieci takie jak meble
czy duży sprzęt elektroniczny
najlepiej oddać do tzw. PSZOK-u.
Jest to punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, który
według przepisów musi się
znaleźć w każdej gminie.

Jako “elektroodpady” należy 
traktować zużyte:

 elektroniczne urządzenia 
biurowe: komputer, monitory, 
telefony,

 elektroniczny sprzęt do 
rekreacji: zabawki z 
elektroniką, projektor, radio, 
telewizor, magnetowid i kasety 
itp.;

 kable;
 narzędzia: wiertarka, piła 

elektryczna, kosiarka itp.;
 nośniki danych: płyty CD, 

kasety, dyskietki, nośniki USB, 
karty pamięci,

 urządzenia AGD: żelazko, 
suszarka do włosów, 
zmywarka, ekspres do kawy, 
klimatyzacja, kuchenka, 
lodówka, lampa, mikser, 
maszyna do szycia, golarka, 
lampa stojąca, odkurzacz, 
zamrażarka, toster, pralka.

Tego NIE wyrzucamy:

x urządzenia zasilane benzyną 
(kosiarka, piła łańcuchowa)
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Jako “Odpady 
wielkogabarytowe” należy 
traktować zużyte:

materace;
 stare meble;
wyroby tapicerskie;
 zabawki dużych rozmiarów.

Tego NIE wyrzucamy:

x urządzenia AGD;
x sprzęt elektryczny, 

elektroniczny (pralki, lodówki, 
kuchenki);

x materiały budowlane, 
remontowe;

x wanny, umywalki, grzejniki, 
muszle toaletowe;

x okna, drzwi;
x opony samochodowe

Do pojemników na odzież 
trafiają:

 czyste i dające się ponownie 
użyć ubrania;

 połączone w pary obuwie;
 zabawki;
 pościel;
 ręczniki.

Do pojemnika na leki 
wrzucamy:

 leki w blistrach, butelkach, 
słoiczkach.

Tego NIE wyrzucamy:

x papierowe opakowania leków 
i ulotki.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych trafiają:

 baterie;
 nieopróżnione opakowania po środkach czystości;
 opony;
 środki chemiczne;
 świetlówki.

W niektórych gminach nowy sposób segregacji odpadów zacznie
obowiązywać dopiero kiedy wygasną tam umowy na odbieranie czy
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.).
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Problematyczne w segregowaniu mogą być niektóre śmieci. Dobrym
przykładem są tutaj np. kartony po mleku czy sokach, z segregacją
których sporo osób ma nie lada kłopot.

Kartony tego typu to opakowania wielomateriałowe. Należy je
wyrzucać do żółtego pojemnika. Wcześniej najlepiej jeszcze oderwać
rogi przyklejone do boków kartonu i zagnieść go tak, aby zajmował jak
najmniej miejsca.

Czy myć śmieci przed wyrzuceniem? To kolejny problem, którzy często
pojawia się przy segregacji. Jeśli chodzi np. o kubeczek po jogurcie –
nie trzeba go myć przed wyrzuceniem. To samo dotyczy zużytego
słoika czy wykorzystanej butelki. Nie szkodzi, że są nieumyte. Odpady
myte są w sortowni.

Nie trzeba też pamiętać o tym, aby oddzielnie wyrzucać szklaną
butelkę do pojemnika na szkło, a jej zakrętkę do pojemnika na metal.
Zdarza się, że odpady biodegradowalne wyrzucane są do pojemników
w torebkach foliowych. Najlepiej wyrzucać je bezpośrednio, nawet
jeśli worek jest teoretycznie biodegradowalny. Gdy taka foliówka trafia
do sortowni, maszyny mogą mieć problem z ich oddzieleniem od
reszty odpadów.
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W ciągu roku wyrzucasz
ok. 66 plastikowych butelek PET.
Nie pozwól aby zalegały na składowisku 

SEGREGUJ!

Karton po mleku ma wartość energetyczną, która pozwala zasilać 
żarówke o mocy 40 Watt

przez 1.5 godziny



Gmina Zakrzew

Adres: Zakrzew 51A, 26-652 Zakrzew

Harmonogram pracy PSZOK:

 poniedziałek 8.00 – 12.00
 środa 12.00 – 18.00
 piątek 8.00 – 12.00
 pierwsza sobota miesiąca 8.00 – 12.00

Odpady przyjmowane w PSZOK:

 Tworzywa sztuczne
 Papier tektura
 Opakowania wielomateriałowe
 Zużyty sprzet elektroniczny i elektryczny
Metale
 Zużyte opony
 Odpady budowlane i remontowew
 Chemikalia
 Leki przeterminowane
 Szkło

Warunkiem przyjęcia odpadów w PSZOK jest:

okazanie dokumentu tożsamości,

potwierdzenie dokonywanie opłat za odpady komunalne,

podanie adresu nieruchomości, z której odpady zostały przywiezione.
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Gmina Wieniawa

Adres: ul. Kasztanowa 21, 26-432 Wieniawa

Harmonogram pracy PSZOK:

 Środa 7.30-15.30
 Sobota 8.00-12.00

Odpady przyjmowane w PSZOK:

 zużyte opony(do 10 opon samochodowych rocznie, wyłącznie
z gospodarstw domowych)

meble i inne odpady wielkogabarytowe - powstające wyłącznie
w gospodarstwach domowych

 odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe przyjmowane do
100 kg jednorazowo (bez eternitu, papy)-powstałe w wyniku
prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na
budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty

 popioły, żużle paleniskowe powstające w związku z ogrzewaniem
budynków mieszkalnych

 zużyte baterie i akumulatory
 przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje

odpadowe, itp.)
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 opakowania po środkach ochrony roślin, powstające w rodzinnych

gospodarstwach rolnych
 tekstylia
 okna, drzwi z szybami (wyłącznie do PSZOK)
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Gmina Jedlińsk

Adres: ul. Ogrodowa 51A, 26-660 Jedlińsk

Harmonogram pracy PSZOK:

 Poniedziałek – piątek 8.00-15.00
 Dwie soboty miesiąca 9.00-13.00

Odpady przyjmowane w PSZOK:

 opakowania wielomateriałowe,
 odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem

bioodpadów,
 popiół i żużel,
 zużyte baterie i akumulatory,
 chemikalia (np. opakowania po farbach, rozpuszczalnikach,

pozostałości farb, tuszy, klejów itp.),
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 zużyte opony rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są
wykorzystywane do prowadzenia działalność gospodarczej,

 odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów
wykonywanych we własnym zakresie,

 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

37

Fot. Źródło własne



Gmina Przysucha

Adres: ul. Skarbowa 3, 26-400 Przysucha

Harmonogram pracy PSZOK:

 Poniedziałek – piątek 8.00-14.00

Odpady przyjmowane w PSZOK:

meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 zużyte opony;
 popiół;
 odpady budowlane i rozbiórkowe;
 przeterminowane leki i chemikalia;
 zużyte baterie i akumulatory;
 odpady niebezpieczne powstające w gospodartwach domowych,

m.in.:
 resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji

i ochrony drewna, rozpuszczalniki, środki czyszczące,
substancje do wywabiania plam,

 aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji
i dezynsekcji, środki ochrony roślin,

 odpady zawierające rtęć, np. świetlówki, termometry,
przełączniki,

 zużyte kardridże i tonery,
 przepracowane oleje, itp.

 odpady tekstyliów i odzieży;
 odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji

38

Fot. Źródło własne



1. Kamikatsu to niewielkie, liczące zaledwie 1700 mieszkańców,
miasteczko w Japonii, które podjęło się ciekawego eksperymentu.
Jego celem jest recykling 100% produkowanych odpadów.
Mieszkańcy chcą, aby do 2020 roku Kamikatsu stało się zupełnie
bezodpadowe - a to już dzisiaj oznacza segregację śmieci na 34
różne kategorie. Jest z tym sporo pracy, ale efekty z pewnością
warte będą wysiłku.

2. Otrzymywanie czystego złota z rudy to pracochłonne zajęcie -
potrzeba przeciętnie aż tony, by uzyskać zaledwie jeden gram
czystego surowca. Tę samą ilość można znaleźć w… 41 telefonach
komórkowych. Z telefonów i innych urządzeń elektronicznych
odzyskać można nie tylko złoto, ale i szereg innych pierwiastków.
Dla samego złota raczej nie byłoby warto - by wolumen złota
odzyskanego z telefonów zrównał się z wydobyciem, trzeba by
utylizować 300 milionów komórek dziennie. Po trzech
tygodniach świat nie miałby z czego dzwonić.

3. Brak materiałów budowlanych i plaże pełne butelek po piwie -
taki widok zastany na Karaibach natchnął pracowników
Heinekena do zaprojektowania nowej butelki. Prostopa-
dłościenna w kształcie, została zaprojektowana w taki
sposób, by można było dać jej nowe życie - w postaci cegły.
Jakkolwiek sprzeczny z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, był to
zaiste przyjemny sposób pozyskiwania luksferów.
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4. Jeden z pierwszych przypadków recyklingu miał miejsce w 1776
roku, kiedy uznano, że z posągu króla Jerzego III będzie więcej
pożytku, gdy przerobi się go na naboje. W historii zapisał się też
przypadek z lat 40. XX wieku, kiedy tak bardzo brakowało
penicyliny, że naukowcy zmuszeni byli do odzyskiwania jej z
moczu pacjentów i powtórnego jej podawania.

5. Różne są sposoby, na które próbuje się zachęcać ludzi do
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Jeden z ciekawszych
testowany jest w Stambule. Wszyscy, którym bliski jest los
bezpańskich psów, mogą wrzucać zużyte plastikowe butelki do
specjalnych automatów, które „w rewanżu” wydają karmę dla
zwierząt. Pomysł się spodobał - zarówno mieszkańcom Stambułu,
jak i 150 tysiącom bezpańskich psów, które błąkają się po
tureckiej metropolii.
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6. Coraz bardziej poszerza się lista dostępnych produktów
biodegradowalnych. Dzisiaj na rynku dostępne są na przykład
opakowania ekologiczne z otrębów, liści palmowych, trzciny
cukrowej czy po prostu drewniane. Są to produkty, które
rozkładają się nieporównywalnie szybciej niż te z tworzywa
sztucznego i podlegają w 100% recyklingowi na nawóz. Niestety w
porównaniu do najpopularniejszych tworzyw sztucznych są
znacznie droższe. Mimo to, coraz częściej w takich właśnie
naczyniach możemy zjeść posiłki oferowane przez food trucki.

7. Kolejna ciekawostka o recyklingu dotyczy obuwia. Pewna
hiszpańska firma wypuściła na rynek w pełni biodegradowalne
buty. Do jego produkcji wykorzystano naturalnie występujące
polimery, skamieniałe materiały organiczne oraz pochodzący
z recyklingu karton i naturalne włókna. Buty występują w kilku
wersjach kolorystycznych i kosztują raptem 10 euro. Ale co
najważniejsze, można je spokojnie wyrzucić, nie martwiąc się tym,
że zanieczyszczają środowisko. Wręcz przeciwnie, po rozłożeniu
się wzbogacą glebę. Mogą też zostać poddane recyklingowi, w
efekcie powstały w ten sposób materiał może zostać
wykorzystany po raz kolejny.
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1. http://radomka.pl/atrakcje/dolina-rzeki-radomki/
2. https://www.gov.pl/web/srodowisko/swiadomosc-i-zachowania-

ekologiczne-polakow
3. https://arc.com.pl/-Nie-ekologiczne-zakupy-Polakow-blog-pol-

1568893745.html
4. https://portalkomunalny.pl/segregacja-smieci-2020-jak-

segregowac-odpady-390215/
5. https://ekofabryka.com.pl/dlaczego-warto-segregowac-odpady/
6. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-recykling
7. https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly/132-

segregacja-odpadow-i-co-dalej
8. https://evergreensolutions.pl/termiczna-utylizacja-odpadow-

komunalnych/
9. http://zero-waste.pl/czym-jest-zero-waste/
10. https://www.prawo.pl/samorzad/segregacja-smieci-od-2019-

roku,347745.html
11. 1https://portalkomunalny.pl/segregacja-smieci-2020-jak-

segregowac-odpady-390215/
12. https://dpr.info.pl/blog/recykling-ciekawostki-ktore-cie-

zaskocza/
13. https://inhabitat.com/heineken-wobo-the-brick-that-holds-beer/
14. https://www.candogseat-this.com/vending-machine-feeds-stray-

dogs-helps-environment/
15. https://www.bbc.com/news/blogs-magazine-monitor-28802646
16. https://www.citylab.com/equity/2015/12/let-this-japanese-

town-show-you-how-zero-waste-is-done/419706/
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