11 maja – Dzień bez Śmiecenia (World non-waste Day)

Dzień bez Śmiecenia – World non-waste Day to pomysł wypracowany przez młodzież
z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski
Eko-Parlament Młodzieży”, przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację
zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku),
a koordynowanego i sponsorowanego w Polsce przez Rekopol. Projekt realizowany jest
w ramach publicznych kampanii edukacyjnych prowadzonych przez Rekopol Organizację
Odzysku Opakowań S.A.
W Polsce Dzień bez Śmiecenia obchodzony jest od 11 maja 2007 roku. To właśnie 11 maja
w naszym kraju rozpoczął funkcjonowanie system gospodarki odpadami opakowaniowymi
zgodnie z wytycznymi Dyrektywy UE 94/62. W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
przyjął pakiet ustaw regulujących, m.in. obowiązki przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania odpadami opakowaniowymi.
Kampanie prowadzone przez Rekopol mają na celu przekazanie wiedzy odnośnie
prawidłowej segregacji odpadów i wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów.
Właściwy recykling zaczyna się bowiem u źródła, czyli w naszych domach. Dzień bez
Śmiecenia co roku odbywa się pod innym hasłem. Dotychczas były to, m. in.
- Nie śmieć – segreguj!
- Stawiam na jakość. Sprawdzam!
- Kultura segregacji – wchodzisz czy wypadasz?
- Trafiłem do Recyklingu!
- #ChceMiSie

Jak świętować?
Największą potrzebą tego święta jest uświadamianie ludzi o prawidłowym segregowaniu
odpadów. Bo o tym, że nie wolno śmiecić, zostawiać butelek i opakowań w lesie czy parku
nie trzeba chyba nikomu mówić. Włączyć się w obchody Dnia Bez Śmiecenia można na wiele
sposobów. Organizatorzy święta podpowiadają, że 11 mają warto zorganizować w swojej
okolicy jakąś aktywność ekologiczną związaną z tematyką odpadów, segregacji, świadomych
zakupów. Mile widziane jest choćby wspólne sprzątanie okolicy ze śmieci czy zaglądanie
do pojemników służących do segregacji odpadów i sprawdzenie czy nie popełniamy błędów
podczas sortowania.
Z okazji Dnia Bez Śmiecenia wiele można zrobić też w sieci. To, co jest tradycją –
nie drukujemy plakatów i ulotek, ale przesyłamy kartkę do znajomych i współpracowników,
która informuje, jak prawidłowo segregować śmieci. Można ją pobrać ze strony –
www.dzienbezsmiecenia.pl. Warto też polubić oraz udostępnić fanpage na Facebooku
www.facebook.com/dzienbezsmiecenia czy promować wydarzenie na portalach
internetowych gminy, firmy czy szkoły. Oprócz tego dobrze zajrzeć na stronę i zagrać
w „Segreguj – grę” czy po prostu skorzystać z informacji, materiałów oraz ciekawostek
ekologicznych.
Zalety segregowania
Segregowanie sprawia, że pozornie nieprzydatne rzeczy, które uchodzą za śmieci, mogą
zamienić się w pełno wartościowe przedmioty: zabawki, drzwi, ubrania, meble.
Segregowanie to ogromny zysk dla środowiska naturalnego. Dla przykładu: recykling tony
makulatury oszczędza aż 17 drzew. Gdy przerabiamy plastik oszczędzamy ropę naftową,
przetapiając stalowe puszki – rudy żelaza, a aluminiowe – boksyt. Z 450 plastikowych
butelek po płynach do prania można wykonać porządną ławkę ogrodową. Przeróbka 1 tony
szkła pozwala ograniczyć zużycie energii nawet o 25-32%, a wody o połowę, emisję
zanieczyszczeń powietrza o 14-20%, ilość odpadów przemysłowych o 97% oraz ograniczyć
emisję CO2 o 300 kg.
To liczby, które dają do myślenia i pokazują, że warto segregować odpady. Nietrudno
przecież zapamiętać, do którego z kolorowych pojemników lub worków wrzucać śmieci.
Powinno to wyglądać tak: do zielonego pojemnika przeznaczamy szkło (ewentualnie
do białego), do niebieskiego – papier, do żółtego – metale i plastik oraz opakowania
wielomateriałowe, a do brązowego – odpady biodegradowalne.
Pamiętajmy o tym, by zgniatać plastikowe pojemniki i butelki. Wtedy zyskamy zdecydowanie
więcej miejsca na odpady. Inna pożyteczną rzeczą jest odkręcanie nakrętek (warto je oddać
potrzebującym), wylewanie zawartości butelek słoików, kartonów. Jeśli idziemy na zakupy,
bierzmy ze sobą jedną reklamówkę albo drewniany koszyk. Jest to o wiele lepsze
od kupowania jednorazowych torebek i produkowania kolejnych odpadów. Pamiętajmy też
o tym, by nie wyrzucać odpadów mocno zabrudzonych klejami czy zatłuszczonych, ponieważ
nie nadają się do recyklingu.

10 zasad kultury segregacji
1. Przetworzenie ma znaczenie! – Segregując, dajesz odpadom szansę na drugie życie.
Ponadto zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie ilości
odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi osiągamy niższe
koszty produkcji nawet o 60%, ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody,
emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych. Użycie surowców
wtórnych przekłada się w procesie produkcyjnym na obniżenie zużycia energii
w porównaniu do procesu opartego na surowcach pierwotnych o 95% w przypadku
aluminium, o 85% przy wykorzystaniu miedzi, o 80% przy tworzywach sztucznych,
74% przy stali, 65% przy papierze i 30% w przypadku szkła!
2. Zgniecenie ma znaczenie! – Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona
butelka zajmuje 80% miejsca mniej. Dzięki temu rzadziej możesz wynosić odpady
ze swojego domu, a firmy odbierające nie muszą wozić powietrza.
3. Odkręcenie ma znaczenie! – Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli
i nakrętek. Po odkręceniu posegreguj do odpowiednich pojemników.
4. Oznaczenie ma znaczenie! – Zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone
na opakowaniach. Znajdują się na nich informacje o pochodzeniu, surowcu, z którego
zostały zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.
5. Opróżnienie ma znaczenie! – Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie
opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać dokładnie opróżnione! W innym
przypadku przy wrzuceniu, np. opakowania po jogurcie do pojemnika z tzw. frakcją
suchą – zawartość może wylać się na inny rodzaj surowca, np. papier i uniemożliwić
jego przetworzenie!
6. Rozłożenie ma znaczenie! – Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika.
W ten sposób będą zajmowały mniej miejsca (nawet o 70%) i rzadziej będziesz
musiał je wynosić!
7. Przynoszenie ma znaczenie! – Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zakupy.
Foliowe torebki używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz. Tym samym
produkujesz więcej odpadów. Torba zakupowa, którą będziesz mieć zawsze przy
sobie to zaledwie dodatkowe 20 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar
dla środowiska.
8. Rozróżnienie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji pobitych
luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkła. Zanieczyszczenie odpadów szklanych
(słoików, butelek) poprzez, np. fragmenty szyb czy luster może spowodować
niemożność przetworzenia tego surowca! Szkło opakowaniowe to nie to samo
co szkło gospodarcze!
9. Zabrudzenie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów
bardzo zabrudzonych, np. papieru po maśle, chusteczek higienicznych, ręczników
papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami oraz
zatłuszczonych. One nie nadają się do recyklingu!

10. Wyrzucenie ma znaczenie! – Sprawdź zasady segregowania panujące w Twojej
gminie i zapamiętaj, co należy wyrzucać do konkretnego pojemnika. Pamiętaj
o oddawaniu do PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)
zużytego sprzętu elektronicznego, baterii, akumulatorów, gruzu, odpadów
niebezpiecznych (opakowań po olejach silnikowych, puszek po farbach, świetlówek
energooszczędnych, odpadów wielkogabarytowych). Przeterminowane leki oddawaj
do aptek. Nigdy nie wyrzucaj ich razem z innymi odpadami!

