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           Gazetka szkolna - Toaleta to nie śmietnik 

 

 

 

 

 

 

 

Czasem nie doceniamy, jak łatwo możemy pozbyć się z domu nieczystości – 

właściwie za dotknięciem przycisku. Jednak zdecydowanie zbyt często toaleta jest 

używana jako miejsce pozbywania się z domu rzeczy,  które powinniśmy wyrzucić 

w inny sposób. Powiedzmy wszyscy STOP!  
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Dlaczego „Toaleta to nie śmietnik”? 

Ochrona środowiska, dostosowanie się do 
zmian klimatycznych, dbanie o zasoby 
wodne to bardzo duże i ważne tematy. 
Aby im sprostać nie mniej ważnym, choć 
niestety pomijanym, jest zapanowanie nad 
tym, co do wody za naszym 
pośrednictwem trafia… 

Rury kanalizacyjne dostosowane są do 
tego, aby przepłynęły przez nie produkty 
bytowe człowieka. Tylko tyle. Tymczasem 
pracownicy oczyszczalni ścieków 
codziennie wyławiają nie tylko foliowe 
reklamówki czy materiały higieniczne. 
Bywa, że do kanalizacji trafia odzież, 
kable, meble czy nawet… żywe 
stworzenia. 

Nieodpowiednie użytkowanie kanalizacji 
ma swoje konsekwencje: 

 zatory 
W wyniku umieszczania w toalecie 
przedmiotów, które nie powinny 
się tam znaleźć, zatykają się rury. 
Może dojść do tego jeszcze na 
odcinku w domu (poziom wody w 
toalecie się podnosi, zawartość nie 
chce spłynąć dalej), ale także w 
mieście. Wtedy nieczystości, 
wylewają się na ulicę. Jeśli zator 
dotrze do oczyszczalni może 
zapchać pompy w pompowniach 
ścieków powodując trudne do 
usunięcia awarie. 

 skażenie 
Czyszczenie ścieków to także 
proces biologiczny, nastawiony na 
eliminację substancji, które wydala 
człowiek oraz tych pochodzących z 
czynności gospodarczych 
(gotowanie, sprzątanie) i 
higieniczno-sanitarnych. 
Tymczasem do sieci trafia coraz 
więcej leków i chemikaliów, które 
zaburzają proces oczyszczania 
ścieków. Ich składy chemiczne 
niszczą florę bakteryjną, 
zanieczyszczają wody oraz 

negatywnie wpływają na życie 
fauny i flory. 

 szczury 
Wrzucanie do toalety resztek z 
posiłków jest zapraszaniem 
gryzoni na darmowe posiłki. 
Szczury to inteligentne zwierzęta, 
które szybko się uczą. Kanalizacja 
bywa ich siedliskiem, a zwabione 
zapachami resztek pożywienia 
rurami mogą dostać się nawet do 
mieszkao ludzi. Będą gromadzić 
się i rozmnażać wokół miejsc, 
gdzie pożywienie jest łatwo 
dostępne. A szczury to nie tylko 
przykry widok, są one nosicielami 
groźnych dla ludzi chorób. Ponadto 
bywa, że gdy próbują dostać się do 
resztek niszczą sieć kanalizacyjną, 
co jest przyczyną awarii. 

 zagrożenie dla środowiska 
Niebezpieczne odpady utrudniają 
proces oczyszczania ścieków, 
stwarzają zagrożenie dla 
poprawności działania urządzeo 
oczyszczalni, przebiegu 
technologii oczyszczania ścieków i 
mogą przedostać się do rzek, 
zanieczyścić środowisko. 

 wydatki 
Problem nieodpowiedniego 
korzystania z kanalizacji wciąż 
narasta. Awarie, trzeba naprawiać, 
a to generuje koszty. Pieniądze 
poświęcane na usuwanie skutków 
zatorów w kanałach, napraw 
tłoczni ścieków, urządzeo 
oczyszczalni czy „zapraszania” 
szczurów mogą być wydawane na 
inne cele. Wystarczy zmienić 
nawyki i rozsądnie korzystać z 
kanalizacji. 
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CZY KAŻDY Z NAS ŁAMIE 
PRAWO? 

Kwestia eksploatacji urządzeo 
kanalizacyjnych określona została 
stosownymi przepisami ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
Przepisy zabraniają wprowadzania do 
urządzeo kanalizacyjnych odpadów 
stałych, nawet jeżeli znajdują się w stanie 
rozdrobnionym. Dlatego też wrzucanie 
odpadów do toalety czy używanie w 
domach młynków koloidalnych jest 
sprzeczne z prawem. 

 

UWIERZCIE MI TO NIE TAKIE 
TRUDNE!  

 

Każdy z nas swoim racjonalnym 
zachowaniem może mieć wpływ na 
prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji I 
process oczyszczania ścieków. Wystarczy 
stosować proste zasady: nasza sieć 
kanalizacyjna jest do przyjmowania 
jedynie nieczystości sanitarnych I papieru 
toaletowego. 

 Pamietajmy, że odpady segregujemy I 
wrzucamy do odpowiednich punktów 
zbiórki! 

 

 

 

CIEKAWOSTKI...TOALETOWE? 

Najdroższe, najbardziej przerażające, 
najcenniejsze i najbardziej artystyczne 
toalety… 

Odwiedzać toaletę musi każdy. Nie każdy 
jednak wie, jak niezwykłe zwyczaje lub 
doświadczenia mogą się z tym wiązać. 
Poznaj kilka toaletowych ciekawostek 
z całego świata… 

1. Szacuje się, że ponad 

7 milionów Amerykanów 

przypadkiem wrzuciło telefon 

do toalety. To mnóstwo 

straconego czasu, kontaktów 

oraz danych. Niektóre przypadki 

są jednak szczególnie 

brzemienne w skutki. Przekonał 

się o tym Kanye West, kiedy 

w 2016 roku jego córka spłukała 

jego iPhone’a w ubikacji. 

Przechowywał na nim swoje 

wszystkie najnowsze utwory! 

 

2. Za najdroższy sedes na świecie 

uważana jest złota toaleta 

Hang Fung, która warta jest aż 

5 mln dolarów. Znajduje się ona 

w Hongkongu, w pokazowej 

łazience zwanej „Złotą salą”, 

i jest dostępna do podziwiania 

(tylko podziwiania!) dla 

zwiedzających. 

 

3. Udowodniono, że spłukiwanie 

toalety może rozprzestrzeniać 

zarazki nawet na odległość 

niecałych 2 metrów! Panowie − 

to doskonały powód, aby 

pamiętać o opuszczaniu klapy. 

 

4. Szacuje się, że przeciętny 

człowiek spędza trzy lata życia, 

siedząc na toalecie! 
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1. Miejsce, o które rywalizują osobniki tego samego gatunku i w którym wychowują potomstwo 

i zdobywają pożywienie. 

2. Dzieło Henryka Sienkiewicza; druga z powieści tworzących trylogię. 

3. Pokarm bogów z mitologii greckiej. 

4. Inaczej bitwa. 

5. Osoba, która tworzy złośliwe oprogramowanie i może włamać się np. na twoje konto 

internetowe. 

6. Gromada kręgowców zdolnych do aktywnego lotu. 

7. Pierwsza bogini w mitologii greckiej. 
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Dziękuję za przeczytanie i mam nadzieję, że wam się podobało 
i dowiedzieliście się dlaczego nie warto traktować toalety jak 
śmietnik. Pamiętajcie los planety jest w naszych rękach i 
nawet drobny gest może dużo zmienić. Powiedzmy STOP 
zaśmiecaniu wód i dbajmy o naszą toaletę, ponieważ później 
możemy już nie zdążyć… 
 
 
 
W tym roku szkolnym pisała dla Was:  
 
Nikola Adamska 1aLO 
 
Jeśli jesteście ciekawi, co nowego w  
Naszej szkole, śledźcie naszą stronę  
internetową i profil PZS Reda na Facebooku 
oraz Instagramie!  
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