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Proste rozwiązania - reduce, reuse, recycle
Najbardziej korzystnym i trwałym sposobem rozwiązania problemu odpadów jest unikanie ich
powstawania. Nasz rozrzutny i nieekonomiczny sposób korzystania z zasobów naturalnych ma
ogromny wpływ na środowisko. Wszystko, co używasz i z czego korzystasz musiało zostać
skądś zabrane.
By wytworzyć produkty codziennego użytku takie jak gazetę czy kartonik na mleko, codziennie
wydobywa się i przerabia tysiące ton surowców. W ciągu roku, każdy z nas wyrzuca ok. 300 kg
śmieci. Codziennie na wysypiska śmieci trafia kilka tysięcy ton odpadów - jesteśmy w stanie
zmienić te liczby! Wystarczy, że od dzisiaj w naszym życiu zagoszczą na stałe trzy proste
zasady:
1. unikanie odpadów, [reduce]
2. wielokrotne wykorzystanie produktów [reuse]
3. ponowne przetwarzanie odpadów, odzysk surowców wtórnych - recykling [recycle]

Unikanie odpadów – REDUCE

• Nasza droga do zmniejszenia objętości śmieci w domowym koszu zaczyna się już w sklepie.
Moment zakupu to decydująca chwila. Kupując produkty zwróć uwagę na ich opakowanie i na
to, co jest na nich napisane. Wybieraj produkty, które nie posiadają zbędnych opakowań. Chleb
zapakowany w woreczek foliowy a po odejściu od kasy w kolejną reklamówkę smakuje tak
samo jak chleb sprzedawany bez opakowania.
• Nie zapomnij wybierając się do sklepu zabrać własnej lnianej torby na zakupy. Można też
wielokrotnie użyć toreb foliowych.
• Zredukuj ilość zużywanego przez siebie papieru w domu i w pracy. Staraj się wykorzystać
obie strony kartki. Jeśli, podczas drukowania pojawił się błąd, nie wyrzucaj tej kartki, zużyj jej
drugą stronę na wydrukowanie mniej ważnego dokumentu. W punktach kserograficznych proś i
sam kseruj dwustronnie.
• Korzystaj z gazet i magazynów razem z sąsiadem lub przyjacielem.
• Staraj się używać i kupować produkty wielokrotnego użytku zamiast jednorazowych.
• Pożycz lub wynajmij sprzęt, który używasz tylko okazjonalnie np. szlifierka do parkietu.
• Zamiast jednorazowych baterii kupuj baterie nadające się do ładowania tzw. akumulatorki
wraz za ładowarką - ich stosowanie jest tańsze i do tego zmniejsza ilość trujących odpadów
(kadm, rtęć i inne).
W miarę możliwości stosuj w domu zasilacze do odbiorników radiowych, magnetofonów.
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Wielokrotne wykorzystanie – REUSE

• Unikaj jednorazowych kubków, talerzy, sztućców i ręczników. Poproś, by w miejscu gdzie się
codziennie stołujesz (bufet w twojej pracy czy w szkole) podawano Ci jedzenie w naczyniach
wielokrotnego użytku.
• Kupuj napoje, jedzenie, środki chemiczne w opakowaniach, które można zwrócić lub
ponownie napełnić. Unikaj jednorazowych butelek, puszek czy kartoników. Pamiętaj w świetle
nowej ustawy w każdym sklepie na półce obok produktów zapakowanych w jednorazowe
opakowanie musi stać produkt w opakowaniu zwrotnym.
• Ubrania i buty w których już nie chodzisz, ze względu na twój zmienny gust, wrażliwość na
modę lub bezlitosny hormon wzrostu - który z roku na rok skraca rękawy, mogą okazać się
niezastąpione dla innych osób. Sprzęt, oraz urządzenia gospodarstwa domowego, które
jeszcze są sprawne a których Ty już nie używasz lub nie potrzebujesz takie jak np. fotele,
kuchenki, meble, wanny, żelazko itp. możesz przekazać komuś innemu. Pomyśl o osobach
przebywających na utrzymaniu państwa: domy dziecka, domy samotnych matek, schroniska dla
bezdomnych. Jest tylu potrzebujących, nie wyrzucaj - oddaj.

Ponowne przetwarzanie surowców – RECYKLING
Nie wszystkich odpadów można uniknąć, tak jak nie wszystkie rodzaje produktów poddają się
wielokrotnemu użyciu. Odpady, których nie da się uniknąć ani używać wielokrotnie, należy
poddać segregacji, aby odzyskać te, które nadają się do ponownego przetworzenia, czyli
recyklingu. Selektywna zbiórka odpadów i pozyskiwanie tą drogą surowców wtórnych stanowi
podstawę racjonalnej gospodarki odpadami.

Korzyści jakie daje segregacja
- Zmniejszenie kosztów wywozu odpadów – posegregowane odpady zajmują mniej miejsca w
koszu. Mniej odpadów w pojemniku oznacza mniejsze koszty poniesione za wywóz odpadów.
- Zachowanie cennych zasobów naturalnych – do ponownego przetworzenia surowców
wtórnych potrzeba mniej energii, wody, piasku.
- Zachowanie pięknych krajobrazów – segregacja zmniejsza ilość składowanych odpadów na
wysypisku nie powstają nowe składowiska
- Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby – segregacja uzmysławia nam, że za
darmo można oddać np. plastikową butelkę, oponę, folię a nie spalać.
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Hierarchia postępowania z odpadami:
• Kupujemy mniej (unikamy opakowań, kupujemy rzeczy trwałe i wielorazowego użytku).
• Nie używamy rzeczy jednorazowych (sztućce, tacki, długopisy, torebki foliowe itp.)
• Bierzemy ze sobą torbę na zakupy (nie potrzebne są wtedy jednorazowe foliówki).
• Staramy się unikać rzeczy, które staną się w przyszłości niebezpiecznymi odpadami (farby,
lakiery, lekarstwa, baterie).
• Niepotrzebne lecz dobre rzeczy oddajemy innym (ubrania, książki, zabawki, meble itp.)
• Organizujemy segregację odpadów w domach i w szkole.
• Kupujemy rzeczy wykonane z surowców wtórnych.
• Rzeczy, których nie udało się wykorzystać wrzucamy do pojemnika na śmieci.

Źródło:
www.gajanet.pl
www.recykling.pl

3/3

