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Jedna z podstawowych zasad w ochronie środowiska zawiera się w krótkim 
haśle – „Mniej!”. Mniej odpadów, mniej hałasu. Mniejsze zużycie energii elek-
trycznej i cieplnej, mniejsze straty tej energii. Mniej zmarnowanej żywno-
ści. Mniejsze zużycie surowców naturalnych, mniejsza emisja szkodliwych 
substancji. „Mniej!” – warto o tym pamiętać. W konsekwencji my – a przede 
wszystkim nasze dzieci i wnuki – będziemy mieli mniej… problemów.
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Mniej znaczy 
lepiej

Zasoby naturalne, w tym źródła 
energii, nie są „z gumy” (za wyjątkiem 
tych ekologicznych, odnawialnych 
– wiatru, słońca, wody). Jak ograniczyć 
ich zużycie? Jak wykorzystywać mniej 
energii elektrycznej i cieplnej? Mamy 
tutaj dwa wymiary – makro i mikro. 
Makro to działania w skali całego pań-
stwa, zmieniające strukturalnie gospo-
darkę na bardziej energooszczędną. 

Mikro to pozornie drobne dobre na-
wyki każdego z nas (jako użytkowni-
ka mieszkania lub domu, pracownika, 
konsumenta). I niech nas nie zdezo-
rientują te określenia – wymiar mikro 
jest równie ważny jak makro. A co naj-
ważniejsze, oba muszą współgrać. Na 
przykład, aby zmniejszyć zanieczysz-
czenie atmosfery pyłami i gazami cie-
plarnianymi niezbędna jest świadomość 

Od kwietnia 2018 r. (formalnie od lipca 2017 r.) w całej 
Polsce obowiązuje ujednolicony system tzw. selektywnej 
zbiórki odpadów (Wspólny System Segregacji Odpadów), 
mający na celu odzyskanie i ponowne wykorzystanie mak-
symalnej ilości surowców wtórnych. W Gdańsku wstępem 
do tej zasadniczej zmiany było wprowadzenie już w 2013 
r. podstawowego podziału na frakcję mokrą i suchą, a od 
2016 r. także segregowanie szkła. Obecny system opiera się 
na czytelnym rozróżnieniu kolorystycznym pojemników, 
do których wrzucamy poszczególne rodzaje odpadów. 
Do niebieskich wrzucamy papier (makulaturę), do żółtych 
– plastik (tworzywa sztuczne) i metale, do zielonych – szkło, 
do brązowych – odpady biodegradowalne, a do szarych 
– tzw. resztkowe.

Przy tym ważne jest, aby wiedzieć nie tylko co wrzucać, 
ale również czego nie wrzucać do poszczególnych pojem-
ników. I tak np. ręczników papierowych, chusteczek, papie-
ru zabrudzonego lub mokrego nie wrzucamy do pojemni-
ków na makulaturę, ale do tych na odpady typu bio. Z kolei 

do zielonych pojemników segregujemy praktycznie tylko 
szkło po napojach (butelki), jedzeniu (słoiki) i kosmetykach 
(szklane opakowania). Każde szkło o innym pochodzeniu 
(np. znicze, lustra, szyby) zaliczamy do odpadów resztko-
wych.

Na pierwszy rzut oka kilka pojemników i długa lista do-
zwolonych i niedozwolonych rodzajów śmieci może powo-
dować zamieszanie i wydłużenie czasu, który poświęcamy 
na segregację odpadów. Trzeba też zorganizować dodatko-
we miejsce do segregacji w domu lub miejscu pracy (pa-
miętaj, że tam też obowiązują zasady selektywnej zbiórki 
odpadów!). Jednak jeśli będziemy to robić konsekwent-
nie i nauczymy tego także nasze dzieci, szybko stanie się 
to naturalnym rodzinnym nawykiem. W ten sposób wręcz 
niezauważalnie codziennie będziemy pomagać przyrodzie 
i… domowym budżetom, ponieważ opłaty za odbiór śmie-
ci posegregowanych są w Gdańsku dwukrotnie niższe od 
wywozu śmieci niesegregowanych.

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Pralkę czy zmywarkę uruchamiajmy 
dopiero, gdy są pełne, aby maksymalnie 
wykorzystać ich efektywność przy tym 
samym poborze wody i energii. Spraw-
dzenie szczelności wszystkich instalacji 
to oczywiście podstawa, która nie tylko 
uchroni nas od przykrych niespodzianek, 
ale też pozwoli zaoszczędzić dużo zaso-
bów (energii i… finansowych).

Nowy styl życia

O ile oszczędzanie zużycia surow-
ców naturalnych i energii – przynajm-
niej na poziomie teoretycznym – jest 
znane od lat, o tyle nowością w Pol-
sce jest styl życia określany w krajach 
Europy Zachodniej jako „less waste” 
(mniej śmieci), choć są i tacy, którzy 
proponują kolejny krok – „zero waste”. 
Ten styl życia polega na ograniczaniu 
konsumpcjonizmu, który pod wpły-
wem nachalnego marketingu „wciska” 
nam wiele niepotrzebnych produktów 
i usług, w efekcie czego w skali całej 
gospodarki wytwarzamy dodatkowe 
miliony ton odpadów. Przykładowo, 
organizując zebranie zawodowe lub 
związkowe, zamiast napojów w kilku-
dziesięciu butelkach o małej pojem-
ności, ekologiczniej jest przygotować 
kilkulitrowy pojemnik zaopatrzony w 
kranik, z którego każdy chętny mógł-
by nalać sobie taką ilość napoju, którą 
potrzebuje. Ważna uwaga – dla środo-
wiska naturalnego bardziej korzystne 
jest używanie szklanych opakowań (np. 
szklanek) wielokrotnego użytku niż pa-
pierowych lub plastikowych opakowań 
jednorazowych. Niepozorne plastikowe 
kubki i sztućce lub styropianowe tacki, 
tak powszechne w przypadku cateringu, 
rozkładają się nawet 500 lat, a w proce-
sie ich produkcji zużywa się energię i 
emituje do środowiska szkodliwe gazy i 
inne substancje. Tymczasem każde po-
nowne wykorzystanie szklanego opako-
wania oznacza dla gospodarki oszczęd-
ność aż 1000 W energii, co umożliwia 
korzystanie z jednego komputera przez 
20 godzin!

Filozofia „less waste” to także druko-
wanie tylko naprawdę potrzebnych w ta-
kiej formie dokumentów elektronicznych, 
kupowanie tylko niezbędnych produktów 
(zawsze lepiej w jednym dużym opakowa-
niu niż w kilku małych, lepiej też wybie-
rać produkty „luzem” niż te w gotowych 

Tak wygląda segregacja śmieci w Zarządzie Regionu Gdańskiego „Solidarności”.
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opakowaniach) i wiele innych podobnych 
drobnych, ale ważnych gestów.

Mniej śmieci w śmieciach

No dobrze, spytają Czytelnicy, a co 
w sytuacji, gdy już zastosujemy się do 
wszystkich dobrych rad specjalistów 
ochrony środowiska i nie mamy już 
pola do dalszego ograniczania zużycia 
energii i wytwarzania odpadów? Po-
mijając fakt, że taka idealna sytuacja 
raczej nam się nie przytrafi, wówczas 
czas na… selektywną zbiórkę odpa-
dów. Jej podstawowe zasady opisuje-
my w osobnej części naszego artyku-
łu. Pamiętajmy jednak, że na systemie 
kolorowych pojemników na odpady 
nie kończą się nasze możliwości pro-
ekologicznych zachowań. Praktycznie 
każdy rodzaj odpadów można zago-
spodarować. Stary sprzęt AGD i RTV 
(w tym stare telefony komórkowe 
i zużyte tonery od drukarek) możemy 
oddać w sklepie, kupując nowy (często 
uzyskując w ten sposób obniżkę ceny!), 
odpady wielkogabarytowe możemy 
sami zawieźć do zakładu utylizacyj-
nego. Zużyte baterie możemy wrzucić 
do specjalnych pojemników ustawio-
nych w większości sklepów i placówek 
pocztowych. Z kolei przeterminowane 
leki zbierane są w aptekach. 

Niepotrzebne, ale zdatne do spo-
życia jedzenie (nie tylko w okresach 
świątecznych, ale także na co dzień) 
możemy zanieść do wybranych publicz-
nych jadłodajni. Przykładowo w marcu 
2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Gdańskiego otwarto 
pierwszą Jadłodzielnię Trójmiasto. Każ-
dy może tam przynieść przygotowane 
przez siebie jedzenie lub skorzystać 
z tego, co przynieśli inni.

Dzięki takim zachowaniom, nie 
zmniejszając ogólnej ilości odpadów, 
sprawimy, że w śmieciach będzie po pro-
stu mniej śmieci. A o to właśnie chodzi!

Adam Chmielecki

Ekokolory

właścicieli domów na temat tego, czym 
mogą palić w swoich piecach i kotłach. 
Ale potrzebne jest też wsparcie insty-
tucji państwowych i samorządowych 
poprzez dofinansowanie inwestycji 
w bardziej ekologiczne źródła ciepła 
lub po prostu przyłączanie kolejnych 
posesji do komunalnych sieci ciepłow-
niczych. Podobnie potrzebne są inwe-
stycje państwa we wdrożenie bardziej 
ekologicznych, wysokoenergetycznych 
technologii spalania węgla, ale też dzia-
łania każdego z nas, chociażby poprzez 
organizację wspólnych dojazdów do 
pracy jednym samochodem (a najlepiej 
transportem publicznym).

Z kolei, aby zmniejszyć zużycie 
(w tym straty) energii elektrycznej, 
a przede wszystkim cieplnej, niezbęd-
ne są inwestycje w termomodernizację 
budynków prywatnych i publicznych 
– docieplenie ich, wymianę stolarki 
okiennej itp. Aby zaoszczędzić ener-
gię elektryczną, należy gasić światło 
wychodząc z danego pomieszczenia i 
wyłączać od prądu (czyli „z gniazdka”, 
a nie tylko zmieniać tryb włączonego 
wciąż urządzenia na czuwanie „stand 
by”) nieużywany w danym momencie 
sprzęt RTV i inne urządzenia, np. ła-
dowarki do telefonów komórkowych. 
Natomiast w miejscu pracy pracodaw-
cy powinni ustawić stanowiska pracy 
(komputery, biurka) blisko okien, aby 
maksymalnie wykorzystać naturalne 
światło dzienne, a ograniczyć korzy-
stanie ze światła sztucznego.

Aby zmniejszyć zużycie wody, lepiej 
korzystać z prysznica niż kąpieli (oszczęd-
ność aż 2/3 wody), a podczas mycia zę-
bów zakręcać strumień wody z kranu. 

Nie zawsze  
więcej to lepiej!
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