Szanowni Sąsiedzi,
Zwracam uwagę, że w tym roku zmieniły się zasady sortowania śmieci, a od pewnego
czasu na terenie Spółdzielni stoi dodatkowy kosz na odpadki BIO (oznaczony symbolem
ogryzka). Już nie ma dwóch pojemników na frakcję suchą (czyli plastik, puszki i papier
razem) - teraz jeden pojemnik przeznaczony jest na papier, a drugi na metale i tworzywa
sztuczne. Niestety, nie wszyscy to zauważyli i nadal wrzucają plastik z papierem, wszystko
razem. Poza tym jest po staremu - czyli odpady zmieszane tam gdzie zwykle oraz jest
osobny pojemnik na szkło.
Ogromna prośba, abyśmy starali się zmniejszyć objętość naszych śmieci przez zgniatanie,
bo, niestety, te pojemniki nie są aż tak pojemne i śmieci się z nich często wręcz wysypują.
Jak segregować śmieci? Zadanie nie jest łatwe, ale można przywyknąć :)
Tutaj znajdziemy wskazówki jak segregować śmieci i do którego pojemnika co
wyrzucać: https://czysta.um.warszawa.pl/jak-segregowac-odpady
Jeśli ktoś używa Facebooka, to warto obserwować ostatnie wpisy na profilu Michała
Olszewskiego (wiceprezydenta Warszawy) lub profilu Miasto Stołeczne Warszawa
z hasztagiem #RadyNaOdpady.
Można się z nich dowiedzieć, że np. plastikową butelkę po oleju należy wrzucić do
odpadów zmieszanych (nie do pojemnika na tworzywo), a szklaną butelkę po oleju można
już do szkła. Nie musimy też myć opakowań po jogurtach czy dżemach, choć dobrze jest
opróżnić słoiczek czy pudełko. Ponadto, jeśli jest opakowanie, które jest z tworzywa,
a z wierzchu jest folia aluminiowa (jak np. w serkach czy jogurtach), to rozdzielamy te dwa
elementy (odrywamy wieczko) i wrzucamy oba śmieci rozdzielone do pojemnika na
tworzywo i metal. Oczywiście najlepiej po uprzednim zgnieceniu pudełeczka. Zatłuszczony
czy mokry papier wrzucamy do zmieszanych, tylko suchy czysty papier nadaje się do
pojemnika na papier (i do recyklingu). Kartony po mleku czy sokach (tetrapaki) wrzucamy
do tworzyw, a nie do papieru.
Do śmietnika BIO wyrzucamy:
 odpadki warzywne i owocowe,
 skorupki jaj,
 fusy po kawie i herbacie (również w papierowych torebkach),
 zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe.
Nie wrzucamy:
 resztek pochodzenia zwierzęcego np.: kości, mięsa, sera białego, sera żółtego,
całych jajek, smalcu,
 oleju jadalnego,
 odchodów zwierząt,
 fusów po herbacie w torebkach innych niż papierowe,
 żwirku z kuwet,
 ziemi i kamieni.
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