
Read comics to learn more about biowaste and match descriptions in English with Polish ones./  

Przeczytaj komiks, aby nauczyć się więcej na temat bioodpadów i dopasuj opisy po angielsku do tych po polsku. 

 

1. Where do you collect 
biowaste? 

 

2. I use a bucket 
under the sink, 
which I wash later 
on. 

 

3. I use a dish with coverage on 
the buffet or I put biowaste into 
the compostable bags in the 
separate trash bin. 

 

4. I use the package, which I keep 
in the fridge.  

6. I am composting in the garden 
or I collect biowaste at home and 
throw it to the brown bin in 
order for the dustman to pick it 
up.  

 

5. And how do you 
recycle biowaste? 
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……Używam puste wiaderko pod zlewozmywakiem, które później myję. 

……Używam opakowanie, które trzymam w lodówce.  

……Kompostuję w ogródku albo zbieram bioodpady w domu i wyrzucam je do brązowego kosza, żeby śmieciarz mógł je 
odebrać. 

……Używam naczynie z przykryciem na bufecie albo wkładam bioodpady do kompostowalnych worków w osobnym 
koszu na śmieci. 

……A jak recyklingujesz biodpady? 

……Jak zbierasz bioodpady? 

 

Read the text and memorize new words. 

Why it is important to separately collect biowaste?/ Dlaczego to tak istotne, by zbierać bioodpady osobno? 

Because putting foodwaste with other materials makes it very difficult to segregate later, materials become polluted, 
which reduces possibilities of recycling./ Ponieważ wkładanie bioodpadów z innymi materiałami sprawia, że późniejsza 
segregacja jest bardzo trudna, materiały stając się zanieczyszczone, co zmniejsza możliwości recyklingu. 

 

Why shouldn’t we burn waste, even leaves or grass?/ Dlaczego nie powinniśmy spalać śmieci, nawet liści czy trawy? 

Because during the burning of materials many dangerous gases are released into the atmosphere. It is also a waste of 
materials, which could be recycled and with that help with climate change adaptation. Even burning natural materials, 
causes additional CO2 emissions, whereas composting captures CO2 emissions. 

Ponieważ podczas spalania materiałów do atmosfery uwalnianych jest wiele niebezpiecznych gazów. Jest to również 
marnotrawstwo materiałów, które można poddać recyklingowi i w ten sposób pomóc w adaptacji do zmian klimatu. 
Nawet spalanie naturalnych materiałów powoduje dodatkową emisję CO2, natomiast kompostowanie wychwytuje 
emisję CO2. 

 

What are the risks if we don’t reuse, reduce, reuse and 
recycle?/ Jakie są ryzyka, jeśli nie będziemy redukowali, 
używali ponownie i poddawali rzeczy recyklingowi? 

There are many risks, amongst them: polluting 
environment more and more, increasing landfilling etc./ 

Jest wiele ryzyka, między innymi: zanieczyszczenie 
środowiska coraz bardziej, zwiększenie składowania 
odpadów itd. 

 

 

 

Dictionary: 

Climate adaptation – adaptacja do zmian klimatu 

Risk – ryzyko 

Emissions – emisje 

Whereas – natomiast 

Polluted - zanieczyszczony 

 


