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 Przygotowanie młodzieży do odbioru informacji o możliwości 

segregacji odpadów w naszym mieście;

 Zintegrowanie społeczności szkolnej w procesie minimalizacji śmieci;

 Uświadomienie wpływu stanu środowiska na zdrowie człowieka,          

w związku z niepokojącym zanieczyszczeniem powietrza w 

Kościerzynie. 
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ul. Lipowa



• Przeprowadzenie ankiety w celu diagnozy świadomości ekologicznej;

• Utworzenie EKOmapy: „Przez segregację odpadów do zdrowia”;

• Informowanie społeczności szkolnej o podjętych działaniach z zakresu 

     możliwości segregacji odpadów w Kościerzynie;

• Umieszczenie EKOmapy na stronie internetowej naszej szkoły;

• Rozdanie ulotek  przedstawiających EKOmapę;
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Celem  było uzyskanie informacji na temat gospodarki odpadami

 w miejscu zamieszkania. Ankietę przeprowadzono wśród 

30 losowo wybranych respondentów. 
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 Prawie wszystkie gospodarstwa domowe posiadają specjalne pojemniki 

na śmieci;

 Tylko niewielka część respondentów uzyskała informacje o możliwości 

selektywnej zbiórki;

 Prawie połowa badanych segreguje śmieci, w tym głownie papier, 

puszki i baterie. Tylko 17% segreguje plastik!

 Znaczna część ankietowanych spala odpady w piecu.
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 Wskazać młodzieży miejsca selektywnej zbiórki odpadów w 

Kościerzynie i okolicy - EKOmapa.

 Propagować wśród społeczeństwa konieczność minimalizowania 

odpadów, w celu zachowania walorów przyrodniczych, estetycznych 

i zdrowia człowieka.
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EKOmapa     „Przez segregację odpadów do zdrowia”.

Korzystaj
 z ekotorby. 

Kupuj     
z głową – 
wybieraj 

produkty, 
które mają 
skromne 

opakowania. 

Zainstaluj 
energooszczędne 
żarówki, a kiedy 

wychodzisz
 z pomieszczenia 

gaś światło. 

Korzystaj 
z baterii, które 

można 
naładować. 

Wybieraj 
produkty 

z surowców 
pochodzących
 z recyklingu, 
np. papierowe 

ręczniki.

Segreguj   
śmieci.

Pojemniki na 
każdym osiedlu
 w Kościerzynie 

na szkło, 
plastik 
i papier.

Skup metali i 
puszek 

aluminiowych. 
P. Borowicki  

ul. Przemysłowa
Kościerzyna.

Skup papieru, foli 
przezroczystej, 

puszek 
aluminiowych, 

metalu. 
Firma VAN-REKO. 
Ul. Przemyslowa 12

Kościerzyna.  

AGD i RTV. 
W każdym 
sklepie przy 

zakupie nowego 
sprzętu można 
oddać zużyty. 



AGD i RTV. 
Firma WITAK 

Bytów – 
Rzepnica. 
Opłata.

AGD i RTV.
 Odbiór

 w ustalonym 
miejscu – powiat 

kartuski, 
np. Stężyca, 

przy Zakładzie 
Komunalnym – 

druga sobota 
miesiąca. 

Zużyte 
baterie. 

Firma Reba – 
Ekonomik. 

Kościerzyna.

Leki. 
Firma ABC

 i SITA. 
Kościerzyna. 

Opłata. 

Ograniczenie 
ilości odpadów. 

Mniejsze 
zużycie 
energii

 i pieniędzy.

Mniejsze 
zanieczyszczenie 
wody, powietrza 

i gleby.

Mniej 
skażona 

żywność. 
Meta

Zdrowe 
społeczeństwo.



 Rzeczywiste przyjmowanie przeterminowanych leków przez apteki;

 Zorganizowanie w powiecie kościerskim zbiórki zużytego sprzętu   

AGD i RTV oraz odpadów wielkogabarytowych np. mebli.

 Rozwiązać problem spalania plastików w piecach, ponieważ istnieje!
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