


Akcja Sprzątnie świata-Polska 
jest częścią międzynarodowego ruchu 

„Clean Up The World”

Powstała w 1989 r. w Australii.

Wymyślił ją żeglarz i biznesmen Ian Kiernan, zmobilizował on wtedy do 
posprzątania społecznie Zatoki Sydnejskiej 40 tys. osób.

Do Polski dotarła w 1993 roku za sprawę mieszkającej w Australii Miry 
Stanisławskiej - Meysztowicz. 

W naszym kraju koordynuje ją fundacja „Nasza Ziemia” 
(http://www.naszaziemia.pl).



Czy wiesz, że:

• z 35 zużytych butelek PET można 
wyprodukować jedną bluzę z polaru

• z 450 plastikowych pudełek po proszku do 
prania – trzyosobową parkową ławkę

• energia odzyskana z przetworzenia jednej 
torby plastikowej pozwala np. przez 10 minut 
oświetlać pokój 60-watową żarówką.



Jak długo żyją śmieci?

Owoce i warzywa → ok. 3 - 12 miesięcy

Guma do żucia →  ok. 5 lat

Puszka aluminiowa → ok. 400 lat

Butelka plastikowa → ok. 800 lat

Butelka szklana → ok. 4000 lat

Kartka papieru → ok. 3 - 5 miesięcy

Torebki foliowe→ ok. 100 - 400 lat



W jaki sposób można ograniczyć liczbę śmieci?

ZASADA 3 R = 
REDUCE  +  REUSE   +   RECYCLE

ograniczaj powstawanie

odpadów

używaj ponownie

odzyskuj



Reduce = ograniczaj powstawanie odpadów

Praktyczne rady:

 Korzystaj z opakowań wielokrotnego użytku.

 Wybieraj produkty, które nie mają zbędnych opakowań.

 Jeśli wypijasz duże ilości napojów kupuj je większych 
opakowaniach.

 Nie korzystaj z jednorazowych reklamówek.

 Zamiast jednorazowych baterii kupuj akumulatorki.



Reuse = używaj ponownie

Praktyczne rady:

 Kupione przedmioty używaj tak długo jak tylko jest to 
możliwe.

 Niepotrzebne rzeczy np. książki, płyty, stary sprzęt AGD, 
RTV oddaj potrzebującym osobom np. do domów dziecka, 
PCK.

 Wybierając towary szukaj takich, które nadają się do 
wielokrotnego użytku.

 Unikaj opakowań jednorazowych.



Recycle = odzyskuj

Praktyczne rady:

 Segreguj odpady!!! – ponad 70% odpadów domowych 
nadaje się do powtórnego przetworzenia .

 Wybieraj produkty w opakowaniach odzyskanych , czyli po 
recyklingu – ZWRACAJ UWAGĘ NA EKOZNAKI.

 Unikaj produktów w opakowaniach, których nie da się 
przetworzyć np. napojów w kartonikach.   

Recykling= przetwarzanie odpadów, ponowne użycie ich 

surowców do produkcji nowych tworzyw



Źródło: https://www.czystabydgoszcz.pl/odpady-komunalne/rady-na-odpady/odpady-zielone/



Ekoznaki

Opakowanie nadaje 
się do recyklingu

Niskie zużycie energii i 
łatwy recykling

Rolnictwo ekologiczne 
(Unia Europejska)

Drewno z lasów 
zarządzanych 
ekologicznie

Nie testowane na 
zwierzętach

Błękitny Anioł (Niemcy) -
wyprodukowano z 
poszanowaniem 

środowiska

Zgodne z 
normami Unii 
Europejskiej

Łabędź (Skandynawia) –
wyprodukowano z 
poszanowaniem 

środowiska



Ponowne wykorzystanie plastiku



Co można zrobić z puszek?
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