


Szkłolinka, Metalinka, Plasticzek,
Papieruś, Biodegruś:

Kto to taki? To EKO ŁOBUZIAKI!

WSPÓLNYM CELEM SIĘ TA PACZKA KIERUJE: 

każdy z łobuziaków odpady segreguje 

NIEWAŻNE CZY TO CHŁOPIEC JEST CZY DZIEWCZYNKA: 

walczą dzielnie w obronie środowiska 

CHCĄ WYSYPISKA LIKWIDOWAĆ:

 czy chcecie z nimi 
         wspólnie połobuziakować?



Żeby można było 
wykorzystywać śmieci, 
czyli stosować 
recykling,
koniecznie trzeba 
segregować odpady
do odpowiednich
pojemników. 

Najważniejsze w segregowaniu
jest wrzucanie odpowiednich 

śmieci do odpowiednich
pojemników.



Gazety, kartki, kartony po soku, 
zeszyty i książki wrzuć do kosza „PAPIER”,
gdzie zajmie się nimi Papieruś. 

UWAGA! 

Papiery nie mogą być 
brudne i tłuste, bo 

wtedy Papieruś nie 
może zrobić z nich 
nowego papieru!

Puszki po konserwach, napojach, 
garnki, nakrętki od słoików, kapsle
z butelek, metalowe narzędzia
wrzucaj do kosza „METAL”,
którym rządzi Metalinka. 

UWAGA! 

Metalinka nie lubi 
puszek po farbach 
i lakierach. Nie moż-
na też do jej kosza 
wrzucać zużytych 
baterii – trzeba je 
umieszczać 
w specjalnych 
pojemnikach na 
zużyte baterie. 



UWAGA! 
Do kosza z plastikiem nie można wrzucać opakowań 
po olejach przemysłowych, rur plastikowych, przed-
miotów z PCV, z gumy ani paneli – Plasticzek nie 
będzie mógł ich jeszcze raz wykorzystać. 

  Butelki po napojach,                          
      słoiki, szklane pojemniki po kosmetykach 
wrzucaj do kosza „SZKŁO”, którym zajmuje 
się Szkłolinka. 

UWAGA! 

Szkłolince nie moż-
na wrzucać do kosza 
stłuczonego lustra, 
szklanek i kieliszków, 
stłuczonej szyby 
z okna i samochodu, 
żarówek, świetlówek 
i naczyń, które nie są 
szklane. Tylko z bute-
lek i słoików Szkłolin-
ka może zrobić dobre, 
nowe szkło!

Butelki z plastiku, 
reklamówki,
folie wrzuć do kosza 
„PLASTIK”,
gdzie 
odpadami
zaopiekuje się
Plasticzek. 



UWAGA! 
Nie wszystkie resztki jedzenia nadają się dla Biodegrusia! 
Tylko warzywa i owoce można umieszczać w jego koszu 
i tylko takie resztki jedzenia będzie mógł wykorzystać 
jako nawóz lub w elektrowni gazowej.

Obierki z warzyw 
i owoców, resztki 
warzyw i owoców, 
skoszoną trawę
i liście z ogrodu,
fusy z kawy i herbaty 
wrzuć do kosza
„ODPADY BIODE-
GRADOWALNE”, 
którym zarządza 
Biodegruś. 

Wszystkie śmieci, które nie pasują do pojemników naszych
EKO ŁOBUZIAKÓW, wrzucamy do ogólnego kosza, na którego zawar-
tość mówi się fachowo „ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE”. 



Pamiętajcie o bardzo ważnej rzeczy: kartony, puszki i plasti-
kowe butelki trzeba zgniatać, zanim wrzucimy je do kosza!

Jeżeli sam nie masz dość siły – poproś kogoś dorosłego!

Wiele przedmiotów, które wyrzucamy
do kosza, można jeszcze raz wykorzystać, 

na przykład z makulatury można
zrobić nowy papier lub opakowania. 



Pomóż Papierusiowi dotrzeć do odpowiedniego pojemnika.



Urząd Miasta Katowice 
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
tel.: (+48 32) 259 39 09
e-mail: urzad_miasta@katowice.eu

Wydział Kształtowania Środowiska 
ul. Francuska 70, 40-028 Katowice 
tel.: (+48 32) 757 47 04 
e-mail: ks@um.katowice.pl

katowice.eu
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