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Czym jest zero waste?

To życie bez generowania odpadów.  Praktykowanie 
umiarkowanej konsumpcji z poszanowaniem 
wykorzystywanych zasobów, aby zachować 
równowagę w środowisku i zostawić świat                       
w co najmniej tak dobrym stanie, w jakim sami go 
zastaliśmy. 



Krótka historia

Pojęcie zero waste zostało użyte po raz pierwszy w USA w latach 
siedemdziesiątych przez Paula Palmera, założyciela przedsiębiorstwa 
zajmującego się powtórnym użyciem surowców chemicznych 
stosowanych w sprzęcie elektronicznym.

Rewolucja w podejściu do śmieci nastąpiła w momencie gdy Bea
Johnson, autorka amerykańskiego bloga „Zero Waste Home”, 
zdecydowała, że chce zredukować ilość produkowanych przez siebie 
odpadów do zera.



10 powodów, dla których 
warto żyć bez śmieci…



1. Żeby rzadziej wynosić śmieci

Odpady w domu segregujemy na cztery kosze na 
śmieci: na odpady zmieszane, tworzywa sztuczne, 
makulaturę i szkło…

Na wynoszeniu śmieci w skali roku spędzamy          
26 godzin. 



2. Żeby uniknąć rozrastania się wysypisk śmieci 

Warszawiacy śmieją się, że najwyższym szczytem województwa 
mazowieckiego jest zamknięte w 2011 r. składowisko Łubna                      
- góra śmieci zajmująca 20 hektarów ma wysokość 112 metrów      
(170 metrów n.p.m.). Co roku przywożono tu 25 ton odpadów. 
Między warstwami odpadów piętrzącymi się jedna na drugiej powstaje 
środowisko beztlenowe, w którym wytwarzają się gazy, przede 
wszystkim metan.  Wydostają też  się chemiczne wycieki.



3. Żeby żyć w czystszym kraju 

Polska ma około 800 wysypisk śmieci. 



4. Żeby uniknąć powstawania kolejnej wyspy odpadów na oceanie 

Wielka Pacyficzna Wyspa odpadów dryfuje po Oceanie Spokojnym 
pomiędzy Hawajami a Japonią. Składa się z ton śmieci, głównie 
trudno rozkładających się plastików. Wielkich wysp jest więcej, 
prawdopodobnie pięć. 
Plastik pod wpływem światła rozkłada się w wierzchniej warstwie wody 
na mikrocząsteczki. Te wchłaniane są przez plankton i małe organizmy 
wodne, które stanowią pokarm dla odłownych ryb a następnie 
człowieka. 



5. Żeby oszczędzać

Prawdziwa cena kupowanego produktu to w dużej mierze koszt 
jego opakowania, dystrybucji, transportu i często również 
marketingu i promocji. 
Zakupy na wagę pozwalają nie płacić za te pierwsze a 
wybieranie lokalnych produktów zredukować pozostałe             
z wymienionych kosztów. 



6. Żeby oddychać zdrowszym powietrzem 

Jeśli nie chcesz wdychać z powietrzem pyłu polimerowego, 
zrezygnuj z plastikowych torebek. 
Poza tym przy produkcji, transporcie i przetwarzaniu 
konsumowanych przez nas dóbr wytwarza się ponad 40 
procent gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za topienie 
pokrywy lodowej i podnoszenie poziomu wód Ziemi. 
Biomaterię warto przetwarzać na kompost.                           
Metan uwalnia 84 razy więcej ciepła niż dwutlenek węgla.



7. Żeby szanować to,  co mamy – naprawiać zamiast wyrzucać 

Jedną z zasad życia zero waste jest naprawianie. 
Ubrania można cerować, łatać. 
Warto dbać o meble, zabawki, książki, przybory kuchenne               
i łazienkowe. 
Najtrudniej o naprawy sprzętu RTV i AGD, który świadomie            
i celowo jest postarzany. 



8. Żeby robić świadome zakupy

Świadome zakupy łączą się z wyborem lokalnych produktów 
zarówno dobrej jakości, jak i sprzedawanych bez opakowania 
albo w opakowaniu nadającym się do zwrotu lub ponownego 
użycia. Należy wybierać produkty sezonowe. 



9. Żeby dbać o zasoby naturalne

Dziesięć  procent wydobywanej ropy naftowej jest zużywane 
do produkcji plastikowych opakowań. Ropa nie jest 
odnawialnym bogactwem i jej zasoby kiedyś się skończą. O ile 
racjonalniej byłoby korzystać z wielorazowych opakowań 
wytwarzanych z łatwo odnawialnych surowców. 



10. Żeby oddychać zdrowszym powietrzem 

Jeśli nie chcesz wdychać z powietrzem pyłu polimerowego, 
zrezygnuj z plastikowych torebek. 
Poza tym przy produkcji, transporcie i przetwarzaniu 
konsumowanych przez nas dóbr wytwarza się ponad 40 procent 
gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za topienie pokrywy 
lodowej i podnoszenie poziomu wód Ziemi. 
Biomaterię warto przetwarzać na kompost. 



Jak ograniczyć odpady w domu?

Polacy  ciągu roku zużywają ponad                            
400 plastikowych torebek na osobę. Duńczycy 
cztery.
Marnujemy jedzenie kupując pod wpływem emocji 
albo na zapas. Co tydzień w polskich śmietnikach 
ląduje około jednej trzeciej zakupionej żywności. 



Jeśli nie plastikowy woreczek , to co?

Torba papierowa lub karton, 
torby wielorazowe uszyte z wytrzymałej 
tkaniny.



Plastikowe butelki?

Zużywa się ich w Stanach Zjednoczonych w każdej sekundzie 
1 500 to 90 tysięcy butelek na minutę.

Wydaje się nam, że wybieramy zdrowszą wodę mineralną, że 
butelki są wygodniejsze, plastik jest lekki i nietłukący .

Jeżeli nie jesteś przekonany, że woda z kranu jest lepsza od 
butelkowej, sprawdź na stronie lokalnych wodociągów.



Plastikowe kubki jednorazowe, 

trafiły do nas z modą na szybką kawę wypitą                  
w biegu…  
Ale można przecież używać kubków  
wielorazowych.  Niektóre z kawiarni wprowadzają 
zniżki dla osób, które przyjdą z własnym kubkiem.



Jedzenie w plastikowych opakowaniach. 

Czego potrzebujesz, by zrezygnować z plastiku            
w kuchni? Zacznij robić zakupy do własnych 
opakowań. Woreczków bawełnianych, słoików, 
pudełek szklanych, stalowych lub plastikowych, 
torebek papierowych lub woreczków foliowych, 
butelek, tekturowych wytłoczek. 



Co i kiedy kupować bezodpadowo?

Kupuj na targowiska i bazarkach,                               
w warzywniak, kooperatywach spożywczych, 
sklepach z produktami na wagę, stoiskach               
z herbatą , kawą i przyprawami, mlekomatach, 
zwykłych sklep.



Planowanie…

Jak planować posiłki? Rób to w tabeli w 
Excelu, często oczyszczaj  lodówkę, mej 
przygotowane  opakowania, nie rób zakupów 
na głodniaka, zwracaj uwagę na promocje, ale 
tylko zakupów z listy.



Jak uniknąć resztek w kuchni?

Właściwie przechowywać, gotować mniejsze 
porcje,  mrozić większe porcje, suszyć zioła, 
kisić, robić przetwory,
wykorzystywać odpowiednio resztki. 
Można dzielić się jedzeniem. 



Kompostowanie

Kompost to nawóz wytwarzany                                              
z biodegradowalnych odpadów w trakcie procesu 
kompostowania, czyli rozkładania materii 
organicznej, uruchomianego przez mikroorganizmy. 
W wyniku kompostowania tworzy się substancja 
podobna do ziemi. 



Łazienka…

Wybieraj kosmetyki z dobrym składem, uprawiaj 
pielęgnacyjny minimalizm,  zredukuj zawartość 
swojej kosmetyczki, nie bierz darmowych próbek, 
wybieraj kosmetyki w szklanych opakowaniach lub 
w takich, które można ponownie użyć.                    
Nie maluj się wcale 



Sprzątanie domu.

Wykorzystujemy do sprzątania ocet,  
kwasek cytrynowy, sodę oczyszczoną, 
domowy proszek do zmywarki, orzechy 
piorące.



Garderoba.

Aby ułatwić sobie życie możemy tworzyć capsule wardrobe,
wziąć udział w projekcie 333.
Jak pozbyć się nadmiaru ubrań?
Podczas wymianek  odzieżowych, sprzedaży na portalach aukcyjnych i 
ogłoszeniowych. Ubrania można oddawać za darmo za pośrednictwem 
Internetu, instytucjom charytatywnym (PCK, Caritas),  domom 
samotnej matki, domom pomocy społecznej, domom dziecka. Można je 
wystawiać  przy śmietniku przed domem.



Jak kupować ubrania?

Unikaj szybkiej mody z sieciówek (cykl życia ubrań 
dramatycznie się skrócił, co piąte ubranie na świecie pochodzi 
z Bangladeszu). 
Zaangażuj się w świadomą modę z pierwszej ręki, korzystaj     
z  wypożyczalni  ubrań, internetowych źródeł odzieży 
używanej, second-hand, givebox.                                            
Ubrania  przerabiaj i naprawiaj.  



Dziękuję za uwagę 


