
Zostań
Ekosmykiem!
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1 rok
gazeta 

50–100 lat
puszka aluminiowa

1.000.000 lat a może dłużej!!!
szklane naczynie 

Ekosmyk, gdzie popadnie nie śmieci, bo wie, 
że zanim odpady znikną, mnóstwo latek zleci.



400 lat
torba plastikowa

20 lat
drewniane krzesło 

1–5 lat
skorupki po jajkach

1.000.000 lat a może dłużej!!!
szklane naczynie 

450 lat 
butelka plastikowa

6 miesięcy
zapałki 



Do zielonego pojemnika wrzucamy:

•  butelki szklane: opakowania po napojach i żywności,

•  słoiki (bez nakrętek),

•  szklane opakowania po kosmetykach.

Do tego pojemnika nie wrzucamy:

•  luster,

•  żarówek,

•  szyb,

•  porcelany i ceramiki.

Do niebieskiego pojemnika wrzucamy:

•  gazety, książki, zeszyty,

•  torebki papierowe,

•  tekturowe i papierowe opakowania  po żywności.

Do tego pojemnika nie wrzucamy:

•  tapet,

•  pieluch jednorazowych, artykułów higienicznych,

•  papieru tłustego i woskowanego (np. po maśle, po mleku).

Do fioletowego pojemnika wrzucamy:

•  skorupki jaj,

•  odpadki z ryb, mięsa, drobne kości,

•  zepsutą żywność,

•  resztki warzyw i owoców,

•  liście,

•  trawę,

•  kwiaty, pozostałości roślin i krzewów,

•  zwierzęce odchody z trocinami.

bioodpady

szkło

papier



Do żółtego pojemnika wrzucamy:

•  plastikowe butelki po napojach, kosmetykach

•  opakowania po słodyczach, mrożonkach,

•  ubrania i tekstylia,

•  opakowania metalowe np. puszki.

Do tego pojemnika nie wrzucamy:

•  butelek i puszek po olejach, farbach, klejach,

•  zużytych baterii,

•  opakowań po lekarstwach,

•  tworzyw piankowych, naczyń jednorazowych, 

    oraz styropianu.

Do czarnego pojemnika wrzucamy:

•  artykuły higieniczne, zużytą watę, waciki,

•  lustra, szkło okienne,

•  ceramikę i porcelanę,

•  tworzywa sztuczne po lekarstwach,

•  mokre folie, folię aluminiową,

•  świeczki, znicze,

•  płyty cd, dvd, kasety,

•  zabawki pluszowe,

•  worki z odkurzacza,

•  sznurki i wstążki,

•  pieluchy.

pozostałe
odpady

plastik

Dla Ekosmyka segregacja śmieci to super zabawa! 
Wie, co gdzie wrzucić i wrzucić i frajdę mu to 
sprawia.



Ekosmyk wie, że żarówka energooszczędna 
więcej kosztuje, ale wie też, że przy rachunku 
za prąd, świnka skarbonka zyskuje.

Czy wiesz że...?

Oszczędzisz prąd wyłączając światło, 

kiedy wychodzisz z pomieszczenia

wyłączając przyciski czuwania 

(„czerwone diody – stand by”), 

kiedy nie korzystasz ze sprzętu RTV,

wyciągając z gniazdka ładowarkę, 

jeśli już z niej nie korzystasz.



Czy wiesz, że...?
Jeden nieszczelny, lekko kapiący kran powoduje, że w ciągu doby wycieka około                                                                                                                                            36 litrów wody!

Każdy Ekosmyk, gdy ząbki szoruje, mało wody 
zużywa, bo środowisko szanuje.



Środki chemiczne środowisko niszczą, 
dlatego Ekosmyki co się da bez nich czyszczą.

Czy wiesz że...?
Cytrynka i ocet to naturalne składniki, z których sam możesz przygotować środki 

czyszczące!ocet



W każdej gminie, pojemnik na zużyte baterie się 
znajduje. Ekosmyk z nimi do punktów selektywnej 
zbiórki ochoczo wędruje. 

Czy wiesz, że...?

Zawarte w baterii metale 

ciężkie – ołów, lit, mangan, 

kadm i rtęć – mogą przedostać 

się do środowiska, zatruć glebę 

i wodę a także nasze pożywienie!



Ekosmyk zakupy planuje i z rozwagą produkty do 
koszyka pakuje. Etykiety i oznaczenia analizuje, 
rzeczy nieprzyjaznych środowisku nie kupuje.



Swoją uwagę zwraca Ekosmyk na wszystkie 
opakowania, bo na nich ważne znajduje 
ekooznakowania!

Wyrób bezpieczny 
dla użytkownika.

Produkt nie testowany 
na zwierztętach.

Dbaj o czystość. Opakowanie można 
powtórnie wykorzystać.



Dzięki energii słońca i wiatru sile prąd się 
produkuje, a przez to elektrownia szkodliwego 
CO2 do środowiska nie emituje.

Czy wiesz że...?

Odnawialne źródła energii to źródła 

energii, których zasoby same się 

odnawiają i z tego powodu są 

praktycznie niewyczerpalne 

i ekologiczne.

Energia słońca

Energia wody

Energia wiatru

Energia wnętrza ziemi
– geotermia

Biomasa



Recykling to słowo trudne, ale Ekosmyk wie, 
że dzięki niemu środowisko nie będzie brudne. 
Oznacza ze starego nowe, raz, dwa, trzy...
i gotowe! 
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3Czy wiesz że...?
Każda szklana butelka  ponownie wprowadzona do 
obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną 
do świecenia 100 watowej żarówki przez 4h.



W gospodarstwie ekologicznym rolnik środków 
chemicznych unika. Wie o tym Ekosmyk, dlatego 
każde warzywko w jego buźce szybko znika.



Gdy następnym razem będziesz na zakupach, poszukaj w sklepie produktów 

ekologicznych. Są one specjalnie oznakowane:

Rolnictwo ekologiczne?

Rolnictwo ekologiczne to ekologiczny chów zwierząt, gdzie 

zwierzęta żyją w zgodzie z ich naturą, jedzą naturalne 

pasze i przebywają na świeżym powietrzu.

Ekologiczna uprawa roślin?

Przy uprawie ekologicznej, rośliny rosną w naturalny spo-

sób, nie są modyfikowane genetycznie, nie znają sztucz-

nych nawozów ani oprysków. Rośliny dojrzewają na słońcu, 

a ich produkcja nie zanieczyszcza środowiska i wody.

Produkt ekologiczny?

To produkt, który powstaje z ekologicznych, naturalnych 

składników, nie zawiera sztucznych dodatków i jest prze-

tworzony naturalnymi metodami.

Czym charakteryzuje się...
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