
SPRAWMY, ŻE BĘDZIE MNIEJ 

ŚMIECI:-) 

Droga Młodzieży, 

Dziś problem ekologiczny bo się martwię, że kiedyś utoniemy w śmieciach bo tyyyle 

tego...opakowania...rzeczy jednorazowe...DUŻO TEGO...a nie wszystko da się poddać 

recyklingowi:-(...plastiki tylko do 8 – u razy...itd….Dlatego przedstawiam Wam 10 sposobów na to, 

żebyście/my mogli mieć (bardziej) czyste ekologiczne sumienie, produkując mniej śmieci i 

mieszkać na mniej zaśmieconej planecie:-)...Oto one... 

 

1. Idźcie na zakupy z własnymi torbami…szczególnie, że 

od 1 stycznia 2018 roku reklamówki są płatne. 

2. Wybierajcie produkty bez zbędnych opakowań. 

Kreatywność sprzedawców rozbraja…Na sklepowych 

półkach znajdziemy mnóstwo produktów, które zupełnie nie 

potrzebują opakowania, ale mimo wszystko ktoś wpadł na 

pomysł żeby na przykład dorodnego bakłażana ułożyć na styropianowej tacce i jeszcze 

zabezpieczyć błyszczącą folijką. Takim produktom mówimy zdecydowane NIE! 

3. Wybierajcie targi zamiast supermarketów. 

Jestem pewny, że całkiem blisko Waszych domów trafi się jakiś miły stragan lub bazarek. Jak za 

starych dobrych czasów, wszystkie warzywa i owoce bez żadnych zbędnych opakowań lądują 

prosto w mojej własnej, wielokrotnie używanej, bawełnianej torbie. 

4. Zabierz swoje własne opakowania. 

I nie mówię tu tylko o własnej torbie. Przyda się bawełniany worek na pieczywo albo, w przypadku 

kupowania produktów na wagę, swoje własne woreczki wielokrotnego użytku. Na naszym targu 

można przyjść po jajka z własną wytłoczką, a po oliwki na wagę z własnym pudełkiem. Nie bójcie 

się wyznaczać nowych trendów. 

5. Kupujcie produkty na wagę. 

Coraz częściej w supermarketach znajdziemy całe działy z produktami na wagę. To dobre 

rozwiązanie jeżeli korzystamy z opakowań wielokrotnego użytku, ale również wtedy, gdy chcemy 

zminimalizować ryzyko zmarnowania żywności, bo kupujemy dokładnie tyle ile potrzebujemy (ale 

to już inna bajka). Z resztą nawet opakowanie sera żółtego na wagę z dużym 

prawdopodobieństwem będzie mniej mniej inwazyjne niż fabryczne. 

6. Poszukajcie sklepu bez opakowań. 

Co może nie być łatwe, bo w Polsce takie sklepy nie są jeszcze dość rozpowszechnione, ale 

pierwszy sklep bez opakowań działa już w Warszawie. 

http://nagieznatury.pl/


7. Omijajcie produkty pakowane pojedynczo. 

Herbaty, z których każda jest zapakowana w osobne, plastikowe opakowanie, miniaturowych 

śmietanek do kawy, cukru w saszetkach i paskudnych ale jakże modnych serków, gdzie każdy 

plasterek ma własną folijkę... 

8. Powiedzcie „nie” naczyniom jednorazowym. 

Plastikowe słomki zamieńcie na metalowe, a na grilla w gronie przyjaciół zamiast jednorazowych 

talerzyków plastikowych wybierzcie te tradycyjne, porcelanowe, lub biodegradowalne – na 

przykład otrębowe:-) 

9. Wykorzystujcie ponownie opakowania. 

Temat up cykling’u jest tak szeroki, że należy mu się osobny wpis. Ale Ty już teraz zastanów się, 

jakie kreatywne zastosowanie dla danego opakowania możesz znaleźć. Moim ulubionym jest 

wykorzystywanie słoików do przechowywania produktów takich jak kasze czy przyprawy. 

10. Tam gdzie to możliwe, wybierajcie opakowania zwrotne 

Z żalem stwierdzam, że takich możliwości jest w Polsce coraz mniej. Ostatnimi bastionami bywają 

niektóre marki piwa i wody mineralnej. Mam nadzieję, że te rozwiązania zainspirują Was do 

postawienia chociaż małego kroku w stronę rozprawienia się z nadmiarem opakowań. 

 

Produkcja śmieci coraz większa...czy nas zasypią...może...ale możemy to spowolnić...zacząć od 

siebie – sami mniej śmieci produkować. Zachęcam Was do tego. 

Arkadiusz Kędzior za: http://ekologika.edu.pl/12-sposobow-na-ograniczenie-ilosci-odpadow/ 


