Kampanię edukacyjną „Sopot Naturalnie” kierujemy do mie
szkańców, przedsiębiorców oraz branży turystycznej. Chcemy
doprowadzić do zmiany nawyków dotyczących produkcji odpadów,
w szczególności plastiku, zachęcić do lepszej segregacji śmieci, picia
Kto z nas nie widział zdjęcia foki zaplątanej w worek foliowy

zdrowej sopockiej kranówki czy ograniczenia marnowania żywności.

lub żółwia ze słomką w nosie? Są to zdjęcia drastyczne, ale nie

Wiele z tych propozycji będzie miało dobry wpływ na śro

stety prawdziwe. Produkujemy ogromną ilość śmieci i warto zrobić

dowisko, w którym żyjemy, ale także na nasze finanse. Można

wszystko, aby z jednej strony tę ilość znacznie ograniczyć, a z dru

zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale i czas, np. rezygnując z zakupu

giej zadbać o ponowne przetworzenie tych odpadów, których

wody w plastikowych butelkach, a pijąc naszą smaczną i zdrową

uniknąć się nie da.
Wszystko przekłada się na jakość naszego życia – sami nisz
czymy środowisko, w którym żyjemy. Plastikowych odpadów

sopocką kranówkę. Jeśli przemyślimy przed zakupami ilość kupo
wanego jedzenia – też spora suma zostanie nam w portfelu.
Bądźmy ekoodpowiedzialni! W domu, w szkole, w pracy, na

przybywa w zastraszającym tempie. Zanieczyszczamy wodę, glebę,

spacerze. Ratujmy wspólnie nasze środowisko. Zachęcam do prak

naturę, czyli w rezultacie to, co potem jemy oraz powietrze, któ

tycznego wykorzystania pomysłów z poradnika oraz do szukania

rym oddychamy – jest to powodem wielu chorób cywilizacyjnych,

kolejnych rozwiązań w trosce o przyszłość naszej planety. Porady

takich jak: otyłość, nowotwory, cukrzyca, choroby wieńcowe.

i propozycje rozwiązań znajdziecie także Państwo na naszej stro

Co zrobić, by powstrzymać postępujący proces degradacji
środowiska? Jest kilka rzeczy, które bez większego problemu
można wdrożyć w swoim domu.

nie www.sopot.pl w zakładce Zielony Sopot oraz na Facebooku
Sopot Naturalnie.
Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopotu

Zrezygnuj z foliowych siatek i woreczków
Jest to pierwszy i przełomowy krok w ograniczeniu śmieci. Bo siatka
plastikowa, która średnio używana jest 25 minut, rozkłada się do 400 lat.
Pakuj zakupy w torby wielokrotnego użytku zamiast w foliowe worki. Zawsze
miej przy sobie wielorazową torbę, a może nawet kilka, do których bez
problemu zapakujesz wszystkie swoje zakupy. Odmawiaj, gdy kasjer pyta,
czy potrzebna ci plastikowa torba na zakupy.
Zamiast pakować każdy produkt na wagę do foliowego woreczka, uży
waj woreczków wielorazowych. Można je uszyć samodzielnie, np. ze starej
firanki, a jeśli nie mamy zdolności manualnych, można kupić. Wystarczy
wpisać w wyszukiwarce internetowej „woreczki na zakupy” i wybrać coś
odpowiadającego naszym potrzebom.

Unikaj opakowań lub wybieraj opakowania zbiorcze
Kupuj na wagę. Uświadom sobie, że papierki, folia i inne materiały,
w których kupiliśmy produkt, w 90% przypadków wędrują do kosza zaraz po
użyciu. Tam, gdzie możesz, ogranicz kupowanie zapakowanych produktów,
szczególnie w plastik. Plastik możemy podzielić na „dobry” i „zły”. „Zły” pla
stik używany na co dzień wydziela toksyczne, szkodliwe dla zdrowia związki.
Zwróć uwagę jaki symbol znajduje się na opakowaniu. „Dobre” plastiki to:
HDPE (polietylen niskociśnieniowy) i PP (polipropylen), można ich używać
wielokrotnie. Plastiki, które mogą źle wpłynąć na nasze zdrowie, to m.in.:
PET (używany do produkcji plastikowych butelek, lepiej nie używaj ponow
nie), PCV (występuje w foliach spożywczych, wydziela szkodliwe dioksyny),

BPA (wywołuje m.in. schizofrenię, depresję), PS (inaczej polistyren, czyli

Pij kranówkę. Pij „Sopociankę”

styropian, nie powinno się go używać w opakowaniach do żywności). Warto

Zrezygnuj z picia wody butelkowanej. Woda z kranu jest dobrej jako

rozważyć kupowanie produktów w dużym opakowaniu zbiorczym, które jest

ści. Badana jest regularnie. W litrze trójmiejskiej kranówki, w porównaniu

jedno, do jego produkcji zużywa się więc mniej materiału.

z wodą butelkowaną, jest ponad dwa razy więcej wapnia (99,8 mg), niemal
dwa razy tyle magnezu (10 mg) i prawie cztery razy więcej sodu ( 38,4 mg).

Ogranicz korzystanie z produktów jednorazowych,
np. plastikowych sztućców, słomek
Jak to zrobić? Wybieraj lokale z naczyniami wielorazowymi. Jedz w res

By ich nie stracić, lepiej pić wodę bez przegotowania. A korzyści finansowe?
Litr sopockiej kranówki kosztuje ok. grosza, jest więc ponad 100 razy tańszy
od przeciętnej wody butelkowanej.

tauracji, a nie zamawiaj na wynos. Możesz nosić ze sobą zestaw sztućców

W Sopocie jest 12 miejskich zdrojów wodnych, z których możesz

wielokrotnego użytku, np. ze stali nierdzewnej, drewna albo bambusowe.

korzystać. Zlokalizowane są w następujących miejscach: ul. Bitwy pod

Zrezygnuj z używania słomki, a jeśli nie możesz – rozważ zakup słomki

Płowcami 58 A, ul. Chopina / Grunwaldzka, ul. Kordeckiego / pl. Marii

wielokrotnego użytku. Możesz również wybierać miejsca, w których nie są

i Lecha Kaczyńskich, al. Mamuszki 2, ul. Marynarzy, ul. Moniuszki / 1 Maja,

używane produkty jednorazowe. Gdy zamawiasz na wynos, poproś, żeby

al. Niepodległości / Sępia, rondo Płażyńskiego (Polna / Bitwy pod Płowcami),

nie dołączano plastikowych sztućców.

ul. Wojska Polskiego 40, ul. Wojska Polskiego 27, ul. Wojska Polskiego 36,

Styropianowe opakowania stosowane do pakowane jedzenia są nafa

ul. Wybickiego – przy stadionie.

szerowane groźną dla ludzi chemią, która pod wpływem ciepła, tłuszczy,
a także wielu innych czynników, przedostaje się do pokarmów. Te toksyczne

Noś swój termos, butelkę na wodę, kubek na kawę

i rakotwórcze substancje chemiczne są zjadane przez wszystkich wielbicieli

Wychodzisz z domu – zabierz wodę. Zawsze noś swoją butelkę (wielo

szybkiego jedzenia, przyczyniając się do bardzo poważnych problemów ze

razową) z wodą, a jeśli się skończy, skorzystaj z miejskiego zdroju ulicznego.

zdrowiem, które mogą pojawić się nawet w późniejszym życiu.

Dzięki temu zaoszczędzisz pieniądze i ograniczysz ilość odpadów. Sopocka
kranówka ma lepsze parametry, niż niektóre wody butelkowe i jest od nich
ponad 100 razy tańsza.
Jeśli lubisz pić kawę „na mieście”, możesz zamówić napój np. w cera
micznej filiżance. Jeśli natomiast często wybierasz opcję „na wynos”, weź

ze sobą swój kubek. Obecnie na świecie produkowanych jest aż 500 miliardów

Ogranicz szkodliwy mikroplastik

jednorazowych kubków rocznie! Dużo, prawda? Kubki, w których podawana

Mikroplastik to niebiodegradowalne cząstki plastiku o wielkości poniżej

jest kawa na wynos, wbrew pozorom nie składają się tylko i wyłącznie

5 mm. Jego głównym źródłem jest m.in. pranie syntetycznych ubrań, ścieranie

z papieru. Dla zapewnienia wodoodporności powlekane sę one polietylenem

opon samochodowych podczas jazdy, występuje również w kosmetykach.

(HDPE). Jest to wprawdzie plastik bezpieczny dla naszego zdrowia, nie da

Mikroplastik nie ma bezpośredniego wpływu na nas. Problem polega na

się ich jednak ponownie przetworzyć. W normalnym procesie recyklingu

tym, że gdy przedostanie się on do wód powierzchniowych i dalej, do morza,

warstwy te są niemal nie do rozdzielenia. Jeśli tylko 3 razy w tygodniu bierzesz

połykają go zwierzęta. To powoduje ich śmierć, często w męczarniach.

na wynos ulubiony napój, to rocznie zużywasz 160 kubków. Wybierz kubek

Cząstki mikroplastiku, np. w rybach, lądować mogą też na naszych tale

wielorazowy, który będzie jeden i posłuży Ci przez wiele lat.

rzach. Mikroplastik powstaje również poprzez rozpad większych kawałków
plastiku, np. butelek i foliówek pod wpływem promieniowania UV oraz wody

Wykorzystaj już posiadane rzeczy
Wykorzystuj ponownie opakowania. Jeśli masz zapas plastikowych
naczyń, wykorzystaj je, zanim coś kupisz. Zostały już wyprodukowane, więc
wielką stratą byłoby z nich nie skorzystać.
Upcykling. Znasz ten termin? Podobnie jak recykling jest formą prze

morskiej. Tutaj działa podobny mechanizm – zwierzęta, które wcześniej
połykają mikroplastik, potem mogą trafić na nasze talerze.
Dlatego unikaj kosmetyków zawierających mikroplastik, czyli peelin
gów i past do zębów z kolorowymi drobinkami czy kosmetyków do makijażu
z brokatem. Zawsze wrzucaj śmieci do kosza. Nie pozwól im „latać” po okolicy.

twarzania odpadów. W jego wyniku powstają jednak produkty o większej
wartości niż surowce, które zostały do niego użyte. Przykładem może być,
popularne w ostatnim czasie, przerabianie europalet na meble. W upcyklingu
chodzi o zmniejszenie ilości powstałych odpadów, a tym samym zmniejszenie
zużycia surowców naturalnych.

Segreguj śmieci i przemyśl domowy system
gromadzenia odpadów
Czy wiesz, że w Polsce wytwarzamy ok. 13,5 mln ton odpadów komunal
nych rocznie, co daje średnio 350 kg na mieszkańca? Jeśli już przeanalizujesz,

Zanim coś wyrzucisz, zastanów się, czy nie da się tego naprawić lub

w jakich opakowaniach kupujesz, warto potem przemyśleć, co zrobić z odpa

wykorzystać. Jeśli nie jest potrzebne Tobie, może przyda się komuś innemu,

dami, które jednak wyprodukujesz. Niektórzy sądzą, że segregowanie śmieci

może ktoś naszą niepotrzebną rzecz przerobi na dzieło sztuki?

nie ma sensu, bo np. wszystkie odpady mieszają się w śmieciarce. Nie jest
to prawda. Dzięki temu, że segregujemy nasze wyselekcjonowane odpady,

nie zostaną one zanieczyszczone i będą cenniejszym surowcem. Dodatkowo,

spożycia. Dotyczy to takich produktów, jak: mąka, kasze, makaron, cukier

dzięki sortowaniu w domu, bardzo ułatwiamy zadanie pracownikom oddzie

czy inne produkty suche. Natomiast „najlepiej spożyć do” występuje na

lającym poszczególne partie odpadów. W konsekwencji więcej śmieci

opakowaniach produktów szybko psujących się, tj. mleko, nabiał, produkty

trafia do recyklingu.

mięsne, świeże soki.

Segreguj odpady w domu. Przeterminowane leki oddaj do najbliżej

Co jeszcze możesz zrobić? Zanim pójdziesz po zakupy, sprawdź co

apteki, zużyty sprzęt AGD czy meble, których już się nie da naprawić, przekaż

masz w domu i wykorzystaj to. Planuj – zacznij od listy zakupów, przemyśl,

odpowiednim firmom lub oddaj do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

do czego dany produkt się przyda, zrób zarys tego, co w najbliższym czasie

Komunalnych.

będziesz jeść. Kupuj świadomie, nie daj się nabrać na promocje.

A żeby ograniczyć liczbę worków plastikowych, zacznij korzystać z toreb
na śmieci wykonanych z kompostowanych materiałów. Przy śmieciach
suchych nie używaj worków.

Nie marnuj jedzenia
Kuchnia to miejsce, w którym wyjątkowo dużo się marnuje. Czy wiesz,
że w Polsce do śmietnika trafia ok. 9 milionów ton żywności rocznie? To daje
235 kg na osobę! Do tej statystyki wlicza się odpady, które produkujemy
w kuchni, a także te produkty, które nie trafiają do sprzedaży, gdyż zasady
wprowadzania na rynek warzyw i owoców są bardzo surowe. Dlatego
też warto kupować bezpośrednio od rolnika, bo czy komuś przeszkadza
krzywa marchewka?
Warto też zwrócić uwagę na napisy na opakowaniach: „najlepiej spożyć
przed” i „najlepiej spożyć do”. „Najlepiej spożyć przed” to data minimal
nej trwałości produktu, do której prawidłowo przechowywany produkt
zachowuje swoje właściwości, ale po jej przekroczeniu nadal jest zdatny do

To pierwsze kroki do ograniczenia ilości odpadów, są jednak
bardzo ważne, bo – jak ze wszystkim – najtrudniej jest coś
zacząć. Najlepiej zagospodarowane odpady to te, które
w ogóle nie powstają. Zapoabiegać powstawaniu śmieci
możemy już w sklepie, w trakcie robienia zakupów. Zanim
sięgniemy po kolejną plastikową jednorazówkę, warto się
zastanowić, czy na pewno jest ona nam potrzebna. Dzięki
temu będziemy mieli faktyczny wpływ na ilość śmieci w śro
dowisku, w którym wszyscy przecież żyjemy.

Projekt realizowany jest
przez Miasto Sopot

