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Jak być zero waste?
Temat zero waste to taki, o którym im
więcej się czyta tym mniej się wie. Warto
pamiętać, że nie trzeba zmieniać wszystkich
dziedzin życia jednocześnie. Less waste to po
prostu mniej śmieci, czyli powolne dążenie do
obniżenia ilości wynoszonych worków. Oto
kilka rad, od czego warto zacząć.
Zero waste [czyt. ziroł łejst], tłumacząc wręcz
dosłownie, znaczy „bez odpadków”. Jest to nowoczesny styl życia, którego podstawowym
celem jest dążenie do takiego gospodarowania,
które umożliwi zaprzestanie produkcji śmieci.
Według danych GUS w 2019 roku każdy Polak
wyprodukował średnio ponad 300 kg śmieci!
Najgorzej w statystykach wypadły województwa dolnośląskie i zachodniopomorskie, gdzie
wartość ta oscylowała w granicach 400 kg. Te
ogromne ilości w znakomitej większości traﬁają
na wysypiska, do rzek i oceanów, zanieczyszczają gleby. Wpływają na stan lasów oraz życie
roślin i zwierząt.
Jak być zero waste?
Trzeba zacząć patrzeć na życie pod szerszym
kątem. Każdy zakup i jego opakowanie powinno
być dokładnie przemyślane. Jeżeli do zmiany namówimy jeszcze 20 osób, oznacza to jeden, cały
kurs śmieciarki mniej. Bycie zero waste w mieście jest nieco trudniejsze niż na wsi, bo z każdej
strony otaczają jednorazowe opakowania, kuszą
promocje.
Zrezygnuj z opakowań jednorazowych
W marketach, obok kas, pojawiają się torby
płócienne. Są bardzo wytrzymałe i zdecydowanie wygodniejsze niż wbijające się w dłonie reklamówki. Weź swój kubek
Niektóre kawiarnie oferują zniżkę, jeżeli
przyjdzie się z własnym termosem lub kubkiem
termicznym. Takie rozwiązanie ma też inne zalety: termos możesz wrzucić do torebki i nie trzeba

się martwić o to, że się rozleje, poza tym dłużej
trzyma temperaturę.
Cola bez słomki
Na rynku są dostępne słomki wielorazowe
z różnych materiałów: bambusa, metalu, szkła
i większość nadaje się do mycia w zmywarce.
Wiele lokali gastronomicznych już wprowadziło
dla klientów wyłącznie słomki z papieru. Warto
wrzucić do plecaka zestaw ze swoją słomką i
sztućcami i zapomnieć o plastikach.
Higiena osobista
Masowo kupujemy waciki, płatki kosmetyczne, chusteczki do demakijażu i nie zastanawiamy
się co się z nimi dzieje po zużyciu. Jednak jest
sporo zamienników. Jednym z lepszych, jest wielorazowa rękawiczka do demakijażu, która zmyje wszystko. Są też wielorazowe waciki bambusowe czy olejki i mleczka, których używamy
samymi dłońmi. Tonik lub hydrolat wybierz w
butelce z atomizerem, pozwoli to na uniknięcie
wacika i umożliwienie odświeżenia się w ciągu
dnia. Podczas ciężkich dni, spróbuj zdecydować
się na kubeczek menstruacyjny.
Metoda małych kroków
Swoje zdolności zero waste można rozwijać
powoli. Warto starać się myśleć nad codziennymi
decyzjami, czytać składy kupowanych produktów – tam często kryją się informacje, z którymi
łatwiej podjąć decyzję. Można wybierać produkty bardziej naturalne, w biodegradowalnych
opakowaniach lub wykonanych z produktów
recyklingu. Kupując prezenty również należy
starać się myśleć o tym, ile śmieci on wygeneruje
oraz na ile się przyda osobie obdarowanej. Należy wprowadzić segregację odpadów w swoim
domu, co znacznie ułatwi recykling. To od nas
zależy, w jakiej rzeczywistości będą żyły nasze
dzieci i wnuki.
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Kłopotliwe odpady
Gdzie wyrzucać?
Okulary – połamane oprawki okularów i porysowane szkła należy wyrzucać do pojemnika
na odpady zmieszane. Fundacja Okuliści dla
Afryki zbiera oprawki, które są w dobrym stanie
i następnie wysyła je do krajów Afryki i Azji.
Segregatory – opróżniamy je z foliowych koszulek i te wrzucamy do pojemnika żółtego na
surowce wtórne oraz z kartek – wyrzucamy do
pojemnika niebieskiego na papier. Można również oderwać metalowy drut i wyrzucić go do
pojemnika żółtego. Pozostałą część wyrzucamy
do pojemnika czarnego na odpady zmieszane.
Długopisy – niezależnie od tego, z czego są
zrobione – plastik lub metal – wyrzucamy je do
pojemnika żółtego na surowce wtórne.

cz. 2

Flakon po perfumach – szklany pojemnik
wyrzucamy do pojemnika zielonego na szkło,
natomiast nakrętkę - metalową bądź plastikową
- do pojemnika żółtego.
Odzież – zużytą, dziurawą, poplamioną wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane. Jeśli
chcemy pozbyć się ubrań, które nadają się jeszcze
do noszenia, to najlepiej je oddać na organizowane
zbiórki odzieży lub jeśli jest taka możliwość, wrzucić do specjalnego kontenera na odzież.
Kapsułki do ekspresu kawowego – kapsułki
należy opróżnić z resztek kawy i tę wyrzucić do
pojemnika brązowego na odpady bio. Opróżniony pojemniczek wyrzucamy do pojemnika żółtego na surowce wtórne.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Program
„50 kW na start”
WFOŚiGW w Katowicach rozpoczął nabór
wniosków na przedsięwzięcia polegające na
zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych,
tj. instalacji o mocy do 50 kW w ramach
Programu „50 kW na start”, wspierającego
przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców z terenu województwa śląskiego.
Beneﬁcjentami środków są mikroprzedsiębiorcy, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP),
zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu.
Doﬁnansowanie do 100% kosztów kwaliﬁkowanych zadania w tym:
w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90% udzielonego doﬁnansowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w
stosunku rocznym,
w formie dotacji do 10% udzielonego doﬁnansowania.
Warunkiem udzielenia przez Fundusz doﬁ-

nansowania w formie dotacji jest skorzystanie
z doﬁnansowania w formie pożyczki w ramach
niniejszego programu. Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach. Nabór wniosków będzie odbywa się
w rundach. Pierwsza runda odbyła się w dniach
29.03.2021 r. – 30.04.2021 r.. Druga runda to termin: 01.05.2021 r. – 31.05.2021 r., trzecia runda:
01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
W przypadku wyczerpania alokacji w danej
rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się.
Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania
naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie. Dopuszcza się możliwość zwiększania puli
środków.
Kwota alokacji środków w Programie wynosi:
w formie dotacji: 1.000.000 zł,
w formie pożyczki: 9.000.000 zł.
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką
kurierską, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.
Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na https://www.wfosigw.katowice.pl/
Kontakt z Zespołem Ochrony Atmosfery: tel.:
32 60 32 222, 32 60 32 289, 32 60 32 264, 32
60 32 258, 32 60 32 262, 32 60 32 259, 32 60
32 244.
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Klasyfikacja odpadów cz. 2
Mimo naszych stanowczych deklaracji o
posiadaniu wystarczającej wiedzy na temat
segregacji odpadów, tak naprawdę jedynie
15% społeczeństwa wie do jakiego pojemnika wyrzucić zużytą chusteczkę higieniczną,
karton po soku oraz zatłuszczony papier po
maśle.
Częsty błąd w segregacji, to kwaliﬁkowanie
do bioodpadów lakierowanych elementów drewnianych, mięsa, kości, serów, kanapek, a zwłaszcza odchodów zwierzęcych. Tego typu resztki
uniemożliwiają wyprodukowanie bezpiecznego
pod względem sanitarnym kompostu.
Niestety, choć brzmi to paradoksalnie, to jednak nie tylko my bywamy winnymi błędów, które popełniamy podczas segregowania odpadów.
Mimo, iż zasady segregacji są szeroko rozpowszechniane i teoretycznie jasne, to jednak na co
dzień napotykamy na odpady, które segregujemy
w różny sposób, pomimo, że w całym kraju funkcjonuje Jednolity System Segregacji Odpadów.
Przykładem mogą być skorupki po jajkach. Na
terenie jednych gmin zaleca się wrzucać je do
brązowego pojemnika na bioodpady (np. Poznań, Warszawa), natomiast w niektórych (choćby w Katowicach, Szczecinie czy Bydgoszczy)
nakazuje się wyrzucać skorupki do zmieszanych
odpadów, ponieważ postrzega się je jako odpady
odzwierzęce, tak jak np. mięso. Dlatego zawsze
warto się upewnić, jak należy postępować w
miejscu naszego zamieszkania, zwłaszcza jeżeli
przeprowadziliśmy.
Inna kwestia to problem z rozróżnieniem samego surowca. Mówi się choćby o tym, że torebki po herbacie ekspresowej wyrzucamy do
bioodpadów, tymczasem tylko część z nich jest
z papieru, a np. opakowania w kształcie piramid-

ki wykonuje się z polipropylenu albo z papieru
powleczonego cieniutką warstwą plastiku. Takie torebeczki trudno jednoznacznie rozróżnić
i zakwaliﬁkować jako odpad przeznaczony do
bioodpadów bądź zmieszanych. A opakowania
takich herbat rzadko zawierają informację o tym,
z czego wytworzono torebki.
A co zrobić z odpadami o płynnym charakterze? Jeśli nie chcemy popełnić błędu, to pamiętajmy, że napoje, czy zupy odcedzone z elementów stałych można wylać do kanalizacji, a owoce
i warzywa z płynnej żywności wkładamy do pojemnika na bioodpady (albo do kompostownika),
a mięso i kości do tego na odpady zmieszane.
Inny szczególny problem stanowią odpady
w postaci olejów i tłuszczów posmażalniczych.
Zabronione jest bowiem ich wylewanie do toalety lub zlewu (powodują tłuszczowe zatory w
kanalizacji), nie można też opróżniać naczyń z
nimi do pojemników na odpady zmieszane lub
do kompostownika (oleje spowodują gnicie jego
zawartości). Rzadko otrzymujemy informację,
jak postąpić ze zużytymi olejami, a właściwe
ich zagospodarowanie wymaga nieco wysiłku,
ponieważ olej należy przelać do szczelnych pojemników i dostarczyć do GPZO.
Kolejne rodzaje problemowych odpadów
stanowią styropianowe oraz aluminiowe opakowania po surowym mięsie lub po jedzeniu na
wynos. Przykładowo w Poznaniu pojemniki po
wyrobach garmażeryjnych czy drobny styropian
wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane,
a w Katowicach do pojemnika w kolorze żółtym.
Dlatego też warto dobrze poznać zasady segregowania odpadów w danym regionie, bo mimo teoretycznie wspólnego, ogólnopolskiego systemu,
w poszczególnych miejscach mogą występować
różnice.
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