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– dla wspólnego dobra  
segregujcie odpady!

Dobre praktyki, które każdy z nas może wprowadzić 

w domu, pomogą nam w prosty sposób zadbać o śro-

dowisko. Każde zachowanie proekologiczne przyczy-

nia się do ratowania naszej planety.

Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 

ul. Broniewskiego 10 C

32-500 Chrzanów

Tel. 32 763 27 52

e-mail: biblioteka@mbp.chrzanow.pl

www.mbp.chrzanow.pl

Sfinansowano ze środków   

Gminy Chrzanów

Opracowanie i druk: miastostrada.pl

Prawidłowa segregacja odpadów to nasz obowiązek. 

Chrońmy środowisko naturalne – każdy z nas ma 

ogromny wpływ na to, jak za kilka lat będzie wyglądała 

nasza planeta. Segregacja odpadów i dobre ekologicz-

ne praktyki to klucz do sukcesu!

Oszczędzaj wodę – pamiętaj o zakręcaniu 

kranu, wybieraj prysznic zamiast kąpieli, 

zbieraj deszczówkę do podlewania roślin.

Oszczędzaj energię elektryczną – gaś świa-

tło wychodząc z pomieszczenia, wybieraj 

energooszczędne żarówki i urządzenia.

Na zakupach świadomie wybieraj produk-

ty – unikaj jednorazowych opakowań, 

ogranicz ilość plastiku w Twoim otocze-

niu, zabieraj ze sobą torby wielokrotnego 

użytku.

Zamiast samochodu wybieraj rower  

lub komunikację miejską – dzięki temu 

ograniczysz emisję spalin i zrobisz coś do-

brego dla swojego zdrowia.

Segreguj śmieci i staraj się ograniczać 

ilość produkowanych odpadów.

Plastik 
i metale

Odpady
zmieszane

Papier

Bioodpady

Pamiętaj o zakazie palenia śmieci 

– ogrzewaj dom dobrej jakości paliwem. 

Bioodpady

Odpady
zmieszane

PapierPlastik  
i metal e

Do proekologicznych działań zachęca Booksik.

Booksik pochodzi z chrzanowskiej biblioteki

i zamieszkuje w Oddziale dla Dzieci.

Mobilizuje dzieci do wspólnego czytania

i towarzyszy im w literackich zmaganiach.

Kampania
edukacyjna



W każdym gospodarstwie domowym produkowane są 

ogromne ilości śmieci, które finalnie trafiają na wielkie  

wysypiska. Wiele z tych odpadów może zyskać drugie ży-

cie dzięki recyklingowi. To właśnie dlatego tak ważna jest 

prawidłowa segregacja odpadów. Segregujemy zgodnie  

z podziałem na pięć frakcji – każdemu rodzajowi odpadów 

odpowiada określony kolor pojemnika lub worka: żółty  

na plastik i metale, niebieski na papier, zielony na szkło,  

brązowy na bioodpady oraz czarny na odpady zmieszane.

Do żółtego pojemnika na plastik i metale wrzucamy: 
odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,  

plastikowe opakowania po produktach spożywczych i chemii 

gospodarczej, reklamówki, folię aluminiową, foliowe worecz-

ki, zgniecione puszki po napojach, kapsle, metalowe pokryw-

ki, drobny złom żelazny, opakowania wielomateriałowe. 

Do niebieskiego pojemnika wrzucamy: gazety, czaso-

pisma, książki, zeszyty, tekturę, papierowe opakowania, 

papier szkolny i pakowy.

Odpady wykonane ze szkła, takie jak: butelki, słoiki,  

czy inne szklane opakowania należy umieszczać w pojem-

nikach lub workach w kolorze zielonym.

Do żółtego pojemnika nie możemy wrzucać: bute-

lek po olejach, puszek i opakowań po farbach, lakierach  

i aerozolach, zużytych baterii, styropianu, żarówek oraz 

zużytego sprzętu elektronicznego. 

Nie powinniśmy wyrzucać tam: zabrudzonych i za-

tłuszczonych papierów, kartonów po mleku i napojach,  

zużytych ręczników papierowych i chusteczek oraz pa-

pierów foliowanych.

Nie wrzucamy tam: ceramiki, porcelany, kryształów, 

luster, żarówek, szkła zbrojonego, żaroodpornego i okien-

nego, zniczy z zawartością, reflektorów, lamp neonowych, 

halogenowych, rtęciowych, a także monitorów i termome-

trów. Rozbite szklane opakowania również nie powinny 

trafiać do zielonych pojemników. 

Czy poznaliście już Booksika? Nasz biblioteczny przyjaciel 

nie tylko pomaga najmłodszym czytelnikom, ale również 

doskonale zna zasady prawidłowej segregacji. Jako spe-

cjalista do spraw związanych z papierem podpowie miesz-

kańcom Chrzanowa, co powinno znajdować się w niebie-

skim pojemniku.

Booksik przypomina, że bioodpady wrzucamy do 
pojemników w kolorze brązowym. Chodzi o: obierki  

i odpadki z warzyw i owoców, skoszoną trawę, liście,  

gałęzie, trociny, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie. 

Do brązowego pojemnika nie wrzucamy: 
kości, mięsa, odchodów zwierząt, ziemi, kamieni oraz popiołu.

Co zrobić z odpadami, które nie nadają się do ponow-
nego przetworzenia w procesie recyklingu? Ich miejsce 
jest w czarnym pojemniku na odpady zmieszane, 
do których zalicza się: zużyte artykuły higieniczne, 
zabrudzony papier i ręczniki papierowe, szkło stoło-
we, wyroby z gumy, worki z odkurzacza, popiół, a także  
nie dające się oczyścić opakowania po żywności. 

Uwaga!

Odpadów niebezpiecznych nie można wrzucać  

do pojemników na śmieci zmieszane. 

Przeterminowane leki należy zostawiać  

w wyznaczonych aptekach.

Zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać 

w specjalnych pojemnikach w sklepach.

Sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogaba-

rytowe (meble, materace, dywany, krzesła, rowery, wóz-

ki dziecięce), odpady remontowe i rozbiórkowe (drzwi, 

okna, panele), a także części samochodowe są odbierane 

zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. Można 

je również samodzielnie dostarczyć do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w dowol-
nym terminie. Jego lokalizację znajdziesz na stronie:  

www.zmgk.chrzanow.pl
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