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Czy wspólnota ludzka naprawdę znalazła się na „ekologicznym” 
zakręcie? Czy rzeczywiście niszczenie środowiska naraża nas na po-
ważne kłopoty? Niełatwo odpowiedzieć na te pytania. Boję się, że odpo-
wiedź może być niestety twierdząca, choć trudno też nie widzieć, że 
każdy kij ma dwa końce. Przecież absolutnie przekonujące dowody na 
nieodwracalne pogarszanie się stanu środowiska nie istnieją. Zdarza 
się, że niektóre skutki naszych negatywnych działań są łagodzone. 
Stwarza to złudzenie, że jeszcze nie jest tak źle, a może nawet lepiej niż 
wynika z różnych wskaźników czy naukowych prognoz.

Pamiętajmy, że środowisko przyrodnicze jest otoczeniem i podstawą 
wszelkich ludzkich działań. To dzięki niemu możemy oddychać, cieszyć 
się słońcem i zielenią drzew, słuchać ptaków lub marznąć na mrozie 
albo jeździć samochodem. Jeśli chronimy przyrodę, to ocalamy te ko-
rzyści. Warto dbać o środowisko, bo go potrzebujemy: my, ale też nasze 
dzieci, wnuki i prawnuki. One też będą się chciały kąpać w jeziorze 
i chodzić do lasu.

A może nie powinniśmy szukać uzasadnień dla konieczności ochrony 
przyrody i środowiska? Już samo pytanie, po co nam przyroda i czy 
warto ją chronić wskazuje, że zwykle traktujemy ją przedmiotowo. 
Dobrze byłoby gdyby ochrona środowiska była nieodłączną potrzebą 
naszego serca, której towarzyszą pozytywne emocje: lojalność, empa-
tia, szacunek, troska, miłość… 

Co należy i co można zrobić, aby chronić środowisko? Często nie istnieją 
jednoznaczne, najlepsze rozwiązania. Nie znaczy to jednak, że nic nie 
da się zrobić. Wręcz przeciwnie, istnieje wiele możliwych działań po-
prawiających ludzkie relacje ze środowiskiem, choćby w małym stop-
niu. Każdy człowiek, każda społeczność, każda kultura może wnieść 
swój wkład. Każda sfera ludzkiej działalności może funkcjonować lepiej 
z ekologicznego punktu widzenia.

Przestając dostrzegać znaczenie przyrody, jej bogactwo, nie szanując 
jej przestajemy żyć. Przestajemy prawdziwie żyć! Przestajemy praw-
dziwie być!

Bożena M. Dobrzańska
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Działalność człowieka, a przede wszystkim spalanie surowców energetycz-
nych w celu wytwarzania energii i na potrzeby transportu, powoduje emisję 
do powietrza ogromnych ilości dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cie-
plarnianych. Wzrost ich zawartości w atmosferze powoduje, że rosną średnie 
temperatury na Ziemi, a w efekcie topnieją lodowce, rośnie poziom oceanów 
i częściej występują gwałtowne zjawiska pogodowe (susze, huragany, silne 
opady, fale upałów). Zmiana klimatu stanowi nie tylko zagrożenie środowi-
ska, ale przede wszystkim gospodarki oraz naszego stylu życia. Już niedługo 
być może nie będziemy mogli pojechać do Wenecji, bo zostanie zalana.

Wiele krajów świata podejmuje starania, aby zmianie klimatu przeciwdzia-
łać. Służy temu m.in. Protokół z Kioto, w którym wiele krajów świata zobo-
wiązało się do zmniejszenia emisji CO2. W Unii Europejskiej działa system 
handlu prawami do emisji CO2 między przedsiębiorstwami, co ma prowadzić 
do zmniejszenia emisji po jak najniższych kosztach. 

CZAS 
NA 

DOBRY 
KLIMAT

NAJCZYSTSZA  
ENERGIA  

TO ENERGIA  
ZAOSZCZĘDZONA

Zużywając mniej energii nie tylko zmniejszamy emisję dwu-
tlenku węgla i zanieczyszczeń powietrza, ale także zużywa-
my mniej zasobów paliw i, co nie mniej ważne, płacimy niż-
sze rachunki. Ważne jest więc oszczędzanie energii w każdej 
sytuacji. Musimy pamiętać, że złoża surowców są ograniczo-
ne. Światowe zasoby węgla brunatnego wystarczą na ok. 
300 lat a węgla kamiennego na 200 lat. Gazu, ropy naftowej 
i uranu wystarczy tylko na około 30-40 lat. Trzeba się więc 
spodziewać, że ich ceny, a więc też ceny energii będą rosły. 
Oszczędzanie energii to najtańsze i najprostsze rozwiązanie.
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Dzięki warstwie ozonowej istnieje życie na Ziemi. Pochłania ona 99% sło-
necznego promieniowania ultra�ioletowego, które jest szkodliwe dla organi-
zmów żywych. W przypadku człowieka powoduje ono osłabienie odporności, 
podatność na nowotwory (zwłaszcza czerniaka skóry), wywołuje choroby 
oczu, a także przyspiesza starzenie się skóry.

Warstwę ozonową niszczą związki chemiczne zwane freonami, a także halo-
ny i tlenki azotu. Są one bardzo trwałe, raz uwolnione pozostaną w atmosfe-
rze przez wiele dziesiątków lat powodując większe narażenie Ziemi i jej 

mieszkańców na szkodliwe pro-
mieniowanie. Freony przez długie 
lata były stosowane w produkcji 
urządzeń chłodniczych i klimaty-
zacyjnych oraz aerozoli, zwłaszcza 
kosmetyków. Obecnie odchodzi się 
od ich stosowania, a część krajów 
w ogóle zakazała ich produkcji.

Obecnie w Polsce nie można już 
kupić produktów zawierających 
substancje zubożające warstwę 
ozonową, ale starszy sprzęt chłod-
niczy może zawierać te substancje 
jako czynnik chłodzący. Taki zuży-
ty sprzęt musi zostać unieszkodli-

wiony przez specjalistyczne �irmy. Nie powinno się ich wyrzucać, ale przeka-
zać do punktu zbierania zużytego sprzętu AGD. Ich adresy można znaleźć 
w urzędzie gminy oraz na stronie www.wrotapodlasia.pl.

Są to takie źródła, które w przeciwieństwie do paliw kopalnych nie 
wyczerpują się, a ponadto ograniczają emisję dwutlenku węgla. 
Najważniejsze odnawialne źródła energii to:

BIOMASA – najstarsze znane ludziom źródło energii. Jest to materia orga-
niczna, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, która ulega biodegradacji. 
Jej spalanie nie powoduje wzrostu emisji dwutlenku węgla, bo taka sama 
jego ilość jest pochłaniana przez rośliny odtwarzające biomasę w procesie 
fotosyntezy. Ogrzewanie biomasą jest tańsze niż np. węglem – tona brykie-
tów ze słomy kosztuje ok. 300-400 zł, a tona węgla klasy orzech nawet 700-
-800 zł. Aby wykorzystywać takie paliwo do ogrzewania domu wystarczy 
mieć odpowiednio przystosowany piec. Coraz więcej elektrowni i elektrocie-
płowni, także w naszym województwie, zastępuje częściowo węgiel biomasą 
(np. odpadami drewna i wierzbą energetyczną).

KILKA 
UWAG 
O DZIURZE 
OZONOWEJ 

ODNAWIALNE  
ŹRÓŁA ENERGII
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ENERGIA WODY – obecnie dostarcza ludziom ok. 20% energii. Jest to ener-
gia fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek. Energia wody napędzała 
pierwsze maszyny już w I wieku p.n.e. Obecnie są kraje, np. Norwegia czy 
Brazylia, gdzie elektrownie wodne dostarczają ponad 90% energii elektrycz-
nej. Polska ma niezbyt dobre warunki do rozwoju energetyki wodnej, jednak 
obecnie w naszym kraju najwięcej energii odnawialnej pochodzi właśnie 
z tego źródła. Możliwe do wykorzystania zasoby energii wody to aż 13,7 tys. 
GWh rocznie, z czego wykorzystuje się ok. 10%.

ENERGIA WNĘTRZA ZIEMI – zwana też geotermalną, była wykorzystywa-
na już ponad 10 000 lat temu. W Islandii ogrzewa się w ten sposób ok. 87% 
budynków, a ok. 99% domów zaopatruje się w gorąca wodę termalną. 
W Polsce dogodne warunki do jej wykorzystania występują w pasie od 
Szczecina przez Łódź aż po Podkarpacie.
Energię geotermalną wykorzystują pompy ciepła, które mogą służyć nawet 
indywidualnym gospodarstwom domowym do ogrzewania lub chłodzenia. 
Jest to układ podziemnych rur wypełnionych cieczą, które służą jako wy-
mienniki ciepła. Koszt takiej instalacji wynosi od 30 tys. zł, ale zwraca się już 
po 10-20 latach użytkowania.

ENERGIA WIATRU – była wykorzysty-
wana już przed 4 tysiącami lat. Kiedyś 
wiatraki służyły do napędzania młynów, 
dziś są to wiatrowe elektrownie – poje-
dyncze, a nawet całe „farmy”. Mogą to być 
małe wiatraki pracujące na potrzeby poje-
dynczego gospodarstwa czy �irmy, albo 
turbiny o mocy liczonej w megawatach, 
włączone do sieci energetycznej. Obecnie 
w Polsce do sieci są podłączone turbiny 
o łącznej mocy ok. 400 MW. Na Podlasiu 
możemy je spotkać coraz częściej – zwłasz-
cza na wzgórzach Suwalszczyzny.

ENERGIA SŁOŃCA – jest to główne 
źródło energii na Ziemi. To z niej rośliny 
produkują biomasę, dzięki niej powstały 
złoża węgla, ropy naftowej i gazu. 
Przodkowie człowieka rozumnego wyko-
rzystywali ją już przed milionami lat, ale 
dopiero od pół wieku umiemy przetwa-
rzać energię słoneczną na elektryczną. 
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Służą do tego ogniwa fotowoltaiczne. Spotkamy je w zegarkach, kalkulato-
rach, ale służą też do oświetlania domów i ulic, zasilają telefony alarmowe 
przy autostradach, latarnie morskie, stacje meteorologiczne i telekomunika-
cyjne. To zaledwie kilka z długiej listy możliwości ich zastosowania. 

Kolektory słoneczne służą do zamiany energii 
słonecznej w cieplną. Mogą być wykorzysty-
wane do ogrzewania budynków, do podgrze-
wania wody w domach, gospodarstwach rol-
nych, różnych obiektach użyteczności publicz-
nej oraz zakładach przemysłowych. Są stoso-
wane do suszenia produktów rolnych: zbóż, 
nasion, owoców, ziół czy grzybów. Jeśli dom 
zostanie odpowiednio zaprojektowany i zbu-
dowany to kolektory słoneczne mogą dostar-
czyć nawet 60% potrzebnego ciepła. Powierz-
chnia zainstalowanych kolektorów cieplnych 
w Polsce bardzo szybko rośnie – w 2007 roku 
wynosiła ok. 70 tys. m2, ponad dwa razy więcej 
niż w 2005 roku (28 tys. m2).

INNE ŹRÓDŁA – ciekawym rozwiązaniem są instalacje do odzyskiwania 
ciepła ze ścieków, z odchodów zwierząt, z urządzeń chłodniczych, np. zbior-
ników do chłodzenia mleka. Pozwalają one wykorzystać energię, która w in-
nym przypadku byłaby stracona – najczęściej ogrzewałaby powietrze. 
Również biogaz wysypiskowy czy gaz powstający w oczyszczalniach ścieków, 
a także w trakcie rozkładu odpadów organicznych mogą zostać wykorzysta-
ne jako źródła energii.

Poszczególne kraje i organizacje międzynaro-
dowe wspierają wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii. Polska zobowiązała się, że do 
2010 roku 10,4 % energii elektrycznej będzie 
pochodziło ze źródeł odnawialnych, a do 2020 
roku – co najmniej 14,4 %. W 2006 roku ten  
udział wynosił 6,5% energii wyprodukowa-
nej w kraju.
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OŚWIETLENIE • • • 
 W pomieszczeniach, w których długo włączone jest światło warto uży-

wać żarówek energooszczędnych (świetlówek kompaktowych). Ich zale-
tą jest niskie zużycie energii (około 5 razy mniejsze niż w przypadku 
żarówek tradycyjnych), a także 5 do 10 razy większa trwałość.

      =  

 W przypadku świetlówek kompaktowych, wyłączanie światła jest uza-
sadnione tylko wtedy, gdy wychodzi się z pomieszczenia na dłużej niż 
6 minut. Częste włączanie skraca ich trwałość.

 Pomieszczenia pomalowane na jasne kolory wydają się jaśniejsze, więc 
ich oświetlenie wymaga mniejszej ilości żarówek.

 Przy stosowaniu zwykłych żarówek weź pod uwagę, że trzy żarówki 
o mocy 40 W dostarczają tyle samo światła co jedna o mocy 100W.

 W przypadku oświetlenia dekoracyjnego można stosować diody LED, 
które zużywają mało energii.

 Brudne oprawy oświetleniowe mogą zmniejszyć ilość światła o 20% do 
50%. Dlatego czyść je regularnie 

 Wykorzystuj rozwiązania energooszczędne, takie jak zdalne wyłączniki, 
wyłączniki czasowe, oświetlenie uruchamiane czujnikiem ruchu.

SPRZĘT AUDIOWIZUALNY 
I KOMPUTEROWY • • • 
 Nie zostawiaj na dłużej sprzętu w stanie czu-
wania – wtedy także pobierają one prąd. 
Urządzenia w czasie czuwania mają moc od 
0,5W do 35W, a w gospodarstwie domowym są 
przeciętnie 4 takie urządzenia o łącznej mocy 
ok. 20W. Prowadzi to do zużycia łącznie 2 mln 
300 tys. MWh energii elektrycznej, co jest równe 
produkcji średniej wielkości elektrowni.
 Wyłączaj ładowarkę do telefonu, jeśli z niej 
nie korzystasz. 

JAK OSZCZĘDZAĆ ?! 
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 Jeżeli nie będziesz używać komputera dłużej niż 16 minut, wyłącz go. 
W ciągu 16 minut pracy komputer zużywa energię potrzebną do ponow-
nego uruchomienia.

OSZCZĘDNE OGRZEWANIE • • • 
 Zwróć uwagę na temperaturę w domu. Najlepsza dla człowieka tempera-

tura to 20-21oC, a zmniejszenie temperatury o 2oC pozwala obniżyć 
koszty ogrzewania o ok. 10%. Jeśli nie ma Cię w domu, obniżaj tempera-
turę do 18oC.

 Podczas wietrzenia zamknij dopływ ciepła.
 Pamiętaj o uszczelnieniu okien. Jeśli są nieszczelne, mogą być przyczyną 

utraty nawet do 27% energii.
 Nie spalaj odpadów w domowym piecu. 

Powoduje to powstawanie pyłów i niebez-
piecznych dymów, zwłaszcza w przypadku 
spalania tworzyw sztucznych. Plastiki za-
wierają różne substancje chemiczne, z któ-
rych po spaleniu mogą powstawać trujące 
związki, m.in. dioksyny, czyli najsilniejsze 
znane trucizny. Rezygnując ze spalania od-
padów w piecu czy ognisku troszczysz się 
więc o zdrowie swoje, Twojej rodziny i są-
siadów. 

RADY NA CHŁODZENIE  • • • 
 Przy wyborze nowego sprzętu elektryczne-

go i elektronicznego zawsze sprawdzaj jego 
klasę energetyczną, która informuje o efek-
tywności urządzenia (symbole A do A++ 
oznaczają urządzenia najbardziej oszczęd-
ne). Zanim jednak podejmiesz decyzje o za-
kupie nowego sprzętu, zastanów się, czy 
jest szansa na naprawę starego. Jeśli nie, 
zabierz go ze sobą i bezpłatnie zwróć sprze-
dawcy.

 Ustaw lodówkę czy zamrażarkę z dala od 
źródeł ciepła (kaloryfer, kuchenka) i w miej-
scach nienasłonecznionych. Dzięki temu 
będzie się ona rzadziej włączać.

 Zwróć uwagę na temperaturę – ustaw ją 
w lodówce na 6-8oC, w zamrażarce -18oC.

 Lodówkę lub zamrażarkę otwieraj tylko na 
tak długo, jak jest to konieczne. 
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 Sprawdź, czy uszczelki są czyste i szczelne.
 Produkty, które mają być z powrotem włożone do lodówki (np. po od-

krojeniu kawałka), włóż do niej z powrotem jak najszybciej, zanim się 
ogrzeją. 

 Produkty zamrożone rozmrażaj w lodówce. Pochłaniają one ciepło z jej 
wnętrza i w efekcie zużyje się mniej energii.

 Nie wkładaj do lodówki ciepłych lub gorących produktów. Ciepło w nich 
zawarte musi zostać przez urządzenie odprowadzone, a to oznacza nad-
mierne zużycie energii. Jeśli wstawisz do lodówki jeden litr wody o tem-
peraturze 50ºC spowodujesz o 60% większe zużycie energii elektrycz-
nej, niż gdyby woda miała temperaturę 20oC.

 Myj lodówkę regularnie, a jeśli nie ma funkcji automatycznego odmraża-
nia, regularnie ją odmrażaj. Warstwa lodu nie może być grubsza niż  
10 mm.

TANIE PRANIE • • • 
 Przy zakupie nowej pralki wybieraj modele najbardziej energooszczęd-

ne (klasy energetyczne A do A++).
 Warto zwrócić uwagę na funkcje automatycznego ważenia wsadu oraz 

doboru ilości wody, zamkniętego obiegu wody ze zraszaniem w trakcie 
prania, funkcję krótkich, oszczędnych programów.

 Korzystając z pralki możesz zmniejszyć zużycie energii przestrzegając 
następujących zasad:
− uruchamiaj pralkę z pełnym ładunkiem prania; dwukrotne pranie 

z niepełnym ładunkiem oznacza o 35% większe zużycie energii;
− stosuj pranie wstępne tylko jeśli jest to absolutnie konieczne, po-

dobnie jak pranie w najwyższych temperaturach; 
− dzięki funkcji opóźnionego włączania pralki możesz sporo oszczę-

dzić, jeśli masz możliwość korzystania z nocnej taryfy. 

ENERGOOSZCZĘDNA KUCHNIA • • • 
 Jeśli decydujesz się na kupno kuchni elektrycznej – zwróć uwagę na 

sprawność urządzenia. Różne typy kuchenek mają sprawność od 55% 
do 90%.

 Drzwiczki piekarnika otwieraj możliwie rzadko, by uniknąć strat ciepła. 
Nagrzanie piekarnika przed włożeniem dania nie zawsze jest konieczne.

 Wybierz piekarnik z termoobiegiem - nagrzewa się szybko po włączeniu 
dając oszczędność czasu i energii.

 Wyłącz piekarnik lub płytę na 5-10 minut przed zakończeniem gotowa-
nia. Temperatura utrzyma się przez ten czas na zbliżonym poziomie.

 Używaj do gotowania naczyń o średnicy o ok. 2 cm większej od średnicy 
elementu grzejnego w płycie elektrycznej.
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 W przypadku kuchenki gazowej zalecane są następujące średnice garn-
ków: 10-22 cm dla palnika najmniejszego, 12-22 cm dla średniego i 14-
-24 cm dla największego.

 Podczas gotowania pamiętaj o używaniu pokrywek – oszczędzisz do 
30% energii.

 Regularnie odkamieniaj czajnik elektryczny, a wystarczy do tego zwykły 
kwasek cytrynowy. Gotuj tyko taką ilość wody, jaka jest potrzebna.

WARTO  
WIEDZIEĆ

Województwo podlaskie należy do najczystszych regionów Polski – mamy 
najniższą w Polsce (poza województwem warmińsko-mazurskim) emisję 
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza.
Drzewa pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen. Dzięki fotosynte-
zie jedno drzewo absorbuje średnio 1 tonę dwutlenku węgla na każdy 
metr sześcienny przyrostu i produkuje przy tym 727 kg życiodajnego tlenu.
Dobrym wskaźnikiem stanu czystości powietrza są porosty, które odzna-
czają się bardzo wysoką wrażliwością na zanieczyszczenie; bardzo liczne 
występowanie porostów na terenie naszych lasów świadczy o niskim za-
nieczyszczeniu powietrza.
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Kuszeni nowościami i modą, nie zastanawiamy się nad się 
nad tym czego naprawdę potrzebujemy. W efekcie często 
kupujemy rzeczy zbędne albo całkiem nieprzydatne. Co wię-
cej, zapominamy o rodzaju i źródle pochodzenia materiału, 
z którego wykonany jest produkt oraz o tym, gdzie i przez 
kogo został wyprodukowany. 

MILIONY JEDNORAZÓWEK  
SKAZANE NA POWOLNĄ ŚMIERĆ NA WYSYPISKACH

Są żółte, różowe, niebieskie, kuszą dostępnością i łatwością w użytkowaniu. 
W drodze ze sklepu, przez kilkanaście minut stanowią nieocenioną pomoc. 
Zdarzają się jednak nieszczęśliwe wypadki, gdy ostra krawędź produktu 
przecina gładkie ciało foliówki. Stajemy się bezradni wobec rozsypanych za-
kupów, a bezlitośni wobec reklamówki, która zawiodła. Te, które mężnie 
przetrwały próbę ciężaru zakupów i odległości do domu, za swoja pracę 
otrzymują zazwyczaj zasłużone wynagrodzenie – emeryturę w śmietniku 
z perspektywą dogorywania na wysypisku.

30 minut chwały i 400 lat powolnej śmierci. 30 minut, bo tyle przeciętnie to-
war zakupiony w sklepie znajduje się w reklamówce. 400 lat, gdyż jest to 
okres potrzebny do rozkładu foliówki na wysypisku. A przecież materiał, 
z którego została wykonana jednorazówka może być powtórnie wykorzysta-
ny do produkcji energii lub innych produktów. 
Co można zrobić? Po pierwsze, pomimo niedoskonałości materiału, można 
spróbować wykorzystać foliówkę kilkakrotnie. Po drugie, należy bezwzględ-
nie wyrzucać je do odpowiednich (żółtych) pojemników – wówczas zostaną 
przetworzone. Nie wyeliminuje to jednak olbrzymiej ilości jednorazówek. 
Może wiec zastąpić je torbami wielokrotnego użytku? 

WYKORZYSTAĆ  
I WYRZUCIĆ

 – CZY TAK  
MUSI BYĆ?
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Odpowiedzialna konsumpcja to uzmysłowienie sobie, jaką drogę musiał 
przebyć produkt, zanim znalazł się w naszym posiadaniu, oraz w jaki spo-
sób powinnyśmy go użytkować, a później zagospodarować odpady, aby 
jednocześnie zadbać o dobro innych ludzi i przyszłych pokoleń. 

Bycie świadomym konsumentem znaczy, że przed kupieniem czegokol-
wiek zadajemy sobie pytanie, czy rzeczywiście tej rzeczy potrzebujemy 
oraz jaki jest jej wpływ na środowisko w ciągu całego cyklu jej życia – od 
wyprodukowania wyrobu do zagospodarowania odpadu. Często zauwa-
żymy, że wybór ekologiczny idzie także w parze z wyborem ekonomicz-
nym.
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TORBY WIELOKROTNEGO UŻYTKU

 dostępne w sklepach należących do sieci  
handlowych lub jako gadżety  
w kampaniach społecznych,

 pojemne i trwałe,
 wykonane z tkanin ekologicznych  

(bawełna, włóknina),
 wielofunkcyjne,
 estetyczne,
 podkreślają ekologiczny styl życia,
 pozwalają chronić środowisko.

JAK BYĆ  
ODPOWIEDZIALNYM KONSUMENTEM  • • • 

 Unikaj produktów jednorazowych takich jak długopisy, naczynia, 
sztućce, reklamówki czy baterie, ręczniki papierowe, papier śniadanio-
wy. Jeśli jednak musisz z nich skorzystać, zastanów się jak możesz ich 
użyć ponownie, np. baterie, które nie są w stanie zasilić aparatu fotogra-
�icznego, mogą być wykorzystane w pilocie do telewizora. Pamiętaj rów-
nież, by po zużyciu odpady wyrzucić do odpowiedniego pojemnika.

 Kupuj produkty lokalne. Nie płacisz wtedy za niepotrzebny transport, 
a zapewniasz miejsca pracy mieszkańcom Twego regionu.

 Staraj się wybierać produkty o długiej żywotności, kup akumulatorki 
i ładowarkę zamiast jednorazowych baterii, kanapki zamiast pakować 
w papier możesz nosić w pojemnikach śniadaniowych, a ręczniki papie-
rowe z powodzeniem możesz zastąpić ręcznikiem z tkaniny.

 Kupuj produkty w opakowaniach wielokrotnego użycia, np. napoje 
w butelkach zwrotnych. Planując zakup jakiejkolwiek rzeczy, zawsze 
zastanów się, czy jest ona naprawdę potrzebna. W wielu przypadkach 
możesz skorzystać z innych sposobów, np. pożyczając narzędzia bądź 
samodzielnie odnawiając stare meble. Korzystaj z bibliotek i ich zaso-
bów książek czy czasopism, jeśli jednak nie możesz zrezygnować z kupo-
wania magazynów, to pamiętaj, że możesz je oddać do poczekali u leka-
rza lub dentysty.
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 W przypadku, gdy zdecydujesz się np. na wymianę mebli, zadbaj, by sta-
re dotarły do osób, które mogą jeszcze z nich skorzystać. To samo mo-
żesz zrobić z ubraniami (np. możesz wrzucać je do pojemników PCK), 
pościelą, ręcznikami, �irankami, naczyniami, garnkami, zabawkami dla 
dzieci, książkami, płytami oraz starym sprzęt AGD czy RTV (możesz 
przekazać je do odmów dziecka, domów samotnych matek, schronisk dla 
bezdomnych, Caritasu). To, co Tobie może wydawać się zbędne i bezuży-
teczne, dla innych może okazać się cenne i wartościowe.

Każdy z mieszkańców województwa podlaskiego wyprodukował w 2006 r. 
232 kg odpadów, co oznacza łącznie prawie 300 tys. ton. Dla porównania 
przeciętny Polak wyrzuca obecnie ok. 260 kg śmieci, mieszkaniec UE – 520 
kg, a mieszkaniec USA – 750 kg. Większość tego, co uważamy za odpady, na-
daje się jendak do przetworzenia. Czy więc stać nas, aby wywozić na składo-
wisko coś, co może być cennym surowcem? Czy stać nas, aby ziemię przezna-
czać na kolejne wysypiska śmieci?

Do końca 2009 r. aż 44 składowiska 
w całym województwa muszą być za-
mknięte, bo nie spełniają standardów 
ochrony środowiska. W celu uporząd-
kowania problemu odpadów, w całym 
województwie planowane jest stwo-
rzenie 7 regionów zagospodarowania 
odpadów (mapka na końcu poradnika), 
w ramach których będą funkcjonowały 
nie tylko nowoczesne składowiska, ale 
przede wszystkim zakłady odzysku od-
padów.

GÓRY 
ODPADÓW

ZAMIAST  
ŚMIECI  

– SUROWCE

Prawie 45% odpadów to zużyte opakowania, a kolejne 30% to odpady 
organiczne. To oznacza, że większość odpadów nadaje się do przetworze-
nia i nie musi trafiać na składowisko. Wystarczy je tylko SEGREGOWAĆ. 
Dzięki temu odpady ze szkła, makulatura, tworzywa sztuczne mogą stać się 
surowcami wtórnymi czyli zastąpić surowce pozyskiwane ze środowiska.

30% odpady organiczne
20% makulatura
20% pozostałe
13% tworzywa sztuczne
12% szkło
4% odpady wielkogabarytowe
1% odpady niebezpieczne
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NIEBIESKI – PAPIER  • • • 
Do pojemników �������� czystą i suchą maku-
laturę gazety, książki i inny papier, karton, tekturę, 
worki papierowe, ścinki drukarskie,
N�� �������� natomiast opakowań z zawarto-
ścią, lakierowanych lub foliowanych folderów re-
klamowych, czasopism tapet, kalki, zatłuszczonego 
papieru. Makulatura nie może być mokra – jest to 
ważne przy późniejszym przetwarzaniu.
Do pojemnika nie powinny dostać się zanieczysz-
czenia mechaniczne (np. metale, szkło, tekstylia, 
piasek), chemiczne (np. kleje, farby) czy mikrobio-
logiczne (pleśń czy grzyby).

POJEMNIK ZIELONY – SZKŁO  • • • 
Szkło może być zbierane do jednego zielonego po-
jemnika, lub w systemie dwupojemnikowym, gdzie 
biały jest przeznaczony na szkło przezroczyste, 
a zielony – na kolorowe. Szkło zbierane z po-
działem na kolory dużo łatwiej poddać recy-
klingowi, czyli przetopić w hucie szkła na nowe 
słoiki i butelki.
Do pojemników �������� szklane opako-
wania – puste butelki i słoiki po żywności. Nie 
trzeba ich myć, zdejmować nalepek ani obrą-
czek od nakrętek. N�� �������� natomiast 
luster, szyb okiennych ani samochodowych.

ŻÓŁTY – PLASTIK  • • • 
Pojemnik służy do zbiórki opakowań z tworzyw sztucz-
nych, metali oraz wielomateriałowych 
Do pojemnika �������� butelki PET, inne butelki 
(np. po szamponach, płynach), kubki po jogurtach, 
śmietanie, folię i torebki z tworzyw sztucznych, inne 
odpady z tworzyw, zużyte puszki metalowe, kartony po 
płynnej żywności. Butelki powinny być otwarte. W mia-
rę możliwości butelki i puszki aluminiowe trzeba zgnieść, 
aby zmniejszyć ich objętość w pojemniku. N�� �������� tworzyw 
sztucznych pochodzenia medycznego, opakowań i butelek po olejach i sma-
rach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach 
chwasto- i owadobójczych i innych chemikaliach, opakowań zanieczyszczo-
nych substancjami niebezpiecznymi.
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CO ZYSKUJEMY DZIĘKI SEGREGACJI ODPADÓW  • • • 
 Mniej odpadów wywozimy na składowisko, czyli mniej płacimy za ich 

umieszczenie na składowisku.
 Oszczędzamy przestrzeń, która musiałaby być przeznaczona na składo-

wiska.
 Odpady posegregowane możemy oddać za darmo.
 Oszczędzamy surowce naturalne – drzewa, z których powstaje papier, 

ropę naftową z której produkuje się tworzywa sztuczne, rudy metali bę-
dące surowcem do produkcji puszek.

 Pozyskujemy surowce - na przykład butelki typu PET można wykorzy-
stać do produkcji przędzy dywanowej, plastikowych pojemników spo-
żywczych, elementów konstrukcyjnych mebli, części wyposażenia 
wnętrz samochodowych, parkowych ławek czy piaskownicy dla dzieci.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają różne 
substancje chemiczne, mogące negatywnie wpływać na zdrowie 
ludzi i zwierząt oraz zanieczyścić środowisko. Nie można ich wy-
rzucać do pojemników razem z innymi odpadami.
Zużyty sprzęt możemy oddać, jeśli kupujemy nowy tego samego 
rodzaju (sztuka za sztukę), a sprzedawca ma obowiązek przyjąć 
go za darmo.

Możemy go też oddać bezpłatnie w innych punktach zbierania zużytego 
sprzętu (głównie w �irmach odbierających odpady). Listę takich punktów 
można uzyskać w urzędzie gminy.

Wszystkie świetlówki, w tym kompaktowe, zawie-
rają rtęć, ponieważ dzięki niej świecą. Z tego powo-
du nie wolno ich wyrzucać z innymi odpadami. Jeśli 
świetlówka w zwykłym koszu na śmieci pęknie, to 
rtęć przenikająca do środowiska, np. wód grunto-
wych może tra�ić do organizmów żywych (w tym 
ludzi), powodując zaburzenia wzroku, słuchu, 
mowy, ruchów, żucia i połykania.

Zużyte świetlówki należy oddawać do punktów 
zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego, o których informacji udzielają urzędy 
gmin.

NIEBEZPIECZNE 
ODPADY  

Z NASZEGO  
DOMU

35 × =
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Zużyte baterie zawierają metale ciężkie (kadm, rtęć, cynk, mangan, nikiel, 
srebro), bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i dla środowiska. Jedna 
bateria „paluszek” może skazić aż 1m3 ziemi albo 400 l wody. Dlatego baterie, 
nawet te najmniejsze nie mogą być wrzucane do pojemników z innymi ro-
dzajami odpadów. Trzeba też pamiętać o bateriach ukrytych w różnych 
przedmiotach, np. zabawkach, zegarkach, latarkach, grających pocztówkach. 
Czasami nie można ich wymienić ani usunąć. Dlatego cały produkt musimy 
traktować jako odpad niebezpieczny i nie wyrzucać razem z innymi odpada-
mi. Specjalne pojemniki do zbiórki baterii można znaleźć w niektórych skle-
pach lub szkołach. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w urzędzie 
gminy lub w �irmach odbierających odpady.

Przeterminowane lekarstwa są odpadami niebezpiecznymi, bo także za-
wierają związki chemiczne mogące zagrażać zdrowiu ludzi lub zwierząt. 
Zamiast wyrzucać razem z innymi odpadami, warto niepotrzebne leki od-
dzielnie zbierać. Można je oddać w niektórych aptekach. W poszczególnych 
gminach bywają też organizowane akcje zbiórki przeterminowanych medy-
kamentów.

Eternit, często spotykany na dachach domów i innych budynków może sta-
nowić poważne zagrożenie zdrowia ludzi, jeśli obchodzimy się z nim niewła-
ściwie. Włókna azbestu zawarte w eternicie, przy nieodpowiednim postępo-
waniu dostają się do płuc i mogą powodować groźne choroby (raka płuc 
i oskrzeli, pylicę azbestową i międzybłoniaka opłucnej). Dlatego wymiana 
pokryć dachowych wykonanych z eternitu powinna zostać zlecona wyspecja-
lizowanym �irmom, które w sposób fachowy zdejmą pokrycie i przekażą go 
do bezpiecznego składowania.

Ze względu na szkodliwość azbestu, od 
1998 roku jego produkcja została wstrzy-
mana, a do końca 2032 roku wszystkie wy-
roby zawierające azbest mają zostać usu-
nięte. Od 2002 roku realizowany jest Program 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest, stosowanych na terytorium Polski. 
Gminy mogą z tego programu uzyskać środ-
ki na usuwanie azbestu na swoim terenie.
W urzędzie gminy można zasięgnąć infor-
macji o możliwościach uzyskania pomocy 
w bezpiecznym unieszkodliwieniu eternitu 
i innych wyrobów zawierających azbest.
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Góry śmieci w lesie, na poboczach dróg – każdemu z nas zdarzyło się spo-
tkać taki niezbyt przyjemny widok. Dzikie wysypiska odpadów powodują 
zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska. Toksyczne substancje zawar-
te w odpadach przenikają do wód i gleby, a stamtąd do organizmów ży-
wych powodując różne choroby. 

Gnijące substancje organiczne to dobre miejsce do rozwoju owadów 
i szkodników roznoszących różne choroby. Odpady zjadane przez zwie-

rzęta mogą spowodować ich śmierć, kawałki szkła czy metali mogą je kale-
czyć, a sznurki wplątują się w nogi, co jest groźne zwłaszcza dla ptaków.

Takich dzikich wysypisk jest w województwie około 140, czyli średnio więcej 
niż jedno w każdej gminie. Wciąż są likwidowane i wciąż powstają nowe. Czy 
naprawdę tak je lubimy? 

DZIKIE 
WYSYPISKO  

– NIE,  
DZIĘKUJĘ
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Woda (H2O) jest niezbędna człowiekowi do życia. Potrzebujemy jej do picia, 
uprawy i hodowli. Wydaje się, że wody jest dużo, bo zajmuje ona 3/4 po-
wierzchni Ziemi. Trzeba jednak pamiętać, że 97% stanowią wody słone. 
Woda słodka to zaledwie 3%, ale do wykorzystania nadaje się ok. 1%, ponie-
waż reszta uwięziona jest w lodowcach, czapach lodowych czy głęboko pod 
ziemią. Polska ma bardzo małe zasoby wodne – zajmuje pod tym względem 
72 miejsce wśród 100 krajów świata. Mamy do dyspozycji średnio 1,6 tys. m3 
wody na osobę rocznie – trzy razy mniej niż średnio w Europie i ok. pięć razy 
mniej niż średnio na świecie.
Woda pitna jest pobierana z rzek i ujęć wód podziemnych, które jednak są 
coraz bardziej zanieczyszczone ściekami przemysłowymi, komunalnymi, 
a także spływami z pól (nawozy, pestycydy). Zanieczyszczone są nie tylko 
rzeki, strumienie, kanały, jeziora, ale nawet sztuczne zbiorniki. Problem ten 
dotyczy także mórz i oceanów. 
W dobie ocieplającego się klimatu zasoby wody bardzo szybko się kurczą, 
dlatego tak dużego znaczenia nabiera jej oszczędzanie i ochrona przed zanie-
czyszczeniem. 

Stan czystości rzek województwa, wbrew temu co sądzimy o stanie środowi-
ska na Podlasiu, nie jest dobry. Nie ma w naszym regionie rzek o I i II klasie 
czystości. 

Mamy duże problemy z zaopatrzeniem w wodę pitną: woda w rzece Supraśl 
bezpośrednio powyżej ujęcia wody dla Białegostoku (w Nowodworcach) ma 
V klasę czystości (badania z 2007 r.) i jest gorsza w porównaniu z 2006 r. 
(IV klasa). Względnie czyste są natomiast nasze jeziora – mają w większości 
II klasę czystości.

CZYSTA  
WODA  
NA WAGĘ  
ZŁOTA

CZYSTE  
RZEKI 
PODLASIA
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W większości przypadków zanieczyszczenia wynikają z:
 braku kanalizacji w wielu miejscowościach, 
 nieszczelności szamb przydomowych i ich nieprawidłowego opróżniania, 
 złego funkcjonowania istniejących oczyszczalni,
 niewłaściwego nawożenia pól,
 zrzutów ścieków z zakładów.

Stan czystości rzek w bezpośredni sposób wpływa na przyrodę najcen-
niejszych przyrodniczo obszarów regionu – w tym zwłaszcza parków 
narodowych.

JAK OSZCZĘDZAĆ ZASOBY WODNE? • • •
Aby skutecznie oszczędzać wodę przestrzegaj kilku prostych zasad:
 Używaj prysznica zamiast wanny (w wannie zużyjesz 100-150 litrów 

wody, podczas gdy prysznic nawet 10 minutowy to tylko połowa zużytej 
wody). Do kąpieli używaj małej ilości wody, napełniaj wannę w 1/3.

 Zakręć kran, kiedy golisz się lub myjesz zęby. Kran odkręcony przez 
3 minuty oznacza niepotrzebnie wylane ok. 20 litrów wody.

 Nie wylewaj wody niepotrzebnie, kiedy można jej użyć np. do podlewa-
nia kwiatów, ogrodu czy sprzątania.

 Sprawdź czy instalacja wodociągowa nie ma przecieków. Zaizoluj rury, 
będziesz miał szybciej ciepłą wodę i unikniesz jej marnowania przez 
zlewanie, kiedy się podgrzewa i nie jest jeszcze dość ciepła.

 Napraw kapiące krany wymieniając uszczelki; jeżeli kran kapie z często-
tliwością 1 kropli na sekundę tracisz prawie 12 tys. litrów wody rocznie 
– zostanie to dodane do kosztów rachunku za wodę i ścieki.

 Sprawdź, czy woda nie wycieka ze zbiornika spłuczki do muszli.
 Zmień wszystkie zwykłe wlewki w kranach na takie, które posiadają na-

powietrzacze (aeratory, perlatory).
 Do płukania naczyń używaj zimnej 

wody.
 Używaj detergentów biodegradowal-

nych, bez fosforanów.
 Ograniczaj stosowanie żrących środ-

ków czystości.
 Używaj zmywarki i pralki tylko wte-

dy, kiedy jest pełna lub ustaw na 
program oszczędny, zużywający 
wodę w ilości dostosowanej do wiel-
kości załadunku.

 Nie myj samochodu nad rzeką czy 
jeziorem.
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PRZYDOMOWE SZAMBA • • •
 Zbiorniki przydomowe powinny być opróżniane przez wyspecjalizowa-

ną �irmę. Odpowiednie dokumenty (faktury za wywóz) mamy obowią-
zek przechowywać do kontroli. 

 Wywożenie szamba samodzielnie, a także posiadanie nieszczelnego 
zbiornika, powoduje duże zanieczyszczenie ziemi i wody. Często wylane 
ścieki tra�iają z powrotem do studni, skąd czerpana jest woda do picia 
dla ludzi i zwierząt.

 Dobra jakość wody jest ważna, jeśli jesteś producentem mleka. Jeśli po-
bierasz wodę z własnej studni, masz obowiązek ją badać 2 razy w roku, 
a wyniki są kontrolowane przez inspekcję weterynaryjną.

A MOŻE WŁASNA OCZYSZCZALNIA • • •
 Koszty budowy szamba to aż 60-90% kosztów budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków, a eksploatacja oczyszczalni jest znacznie tańsza. 
Ta inwestycja zwraca się już po kilku latach.

 Małe oczyszczalnie warto budować wszędzie tam, gdzie kanalizacja by-
łaby zbyt droga ze względu na duże odległości między poszczególnymi 
domami.

 Wiele gmin tworzy programy budowy przydomowych oczyszczalni ście-
ków, z których można uzyskać do�inansowanie kosztów ich stworzenia.

WARTO  
WIEDZIEĆ

Człowiek ważący 75 kg potrzebuje rocznie około 750 l wody, aby żyć.
Aby wyprodukować 1 kg pszenicy potrzebne jest 1500 l wody.
Wytworzenie 1 kg stali oznacza zużycie 300 l wody.
Produkcja 1 kg papieru wiąże się ze zużyciem około 250 l wody.
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Podróże dotyczą każdego z nas. Bez przerwy jesteśmy w drodze: do 
szkoły, do pracy, do sklepów, do rodziny i przyjaciół mieszkających 
z dala od nas, na wakacjach. Liczba przemierzanych przez nas kilome-
trów wyraźnie wzrasta. Średni dobowy ruch pojazdów samochodo-
wych na polskich drogach jest większy o około 1/5 większy niż pięć 
lat temu.

Zdecyduj się na wybór takiego środka transportu, który nie zaszkodzi środo-
wisku i zaspokoi twoje potrzeby. Korzystając z przejazdów pociągiem, auto-
busem, możesz zaoszczędzić dużo czasu. 

Jeśli kilka osób mieszkających blisko siebie dojeżdża codziennie samochodem 
do pracy, warto zastanowić się nad możliwością wykorzystania z jednego auta 
przez 3 lub 4 osoby jednocześnie. To oszczędność paliwa i środowiska.

Poruszanie się pieszo i jazda na rowerze prawie zupełnie nie są uciążliwe dla 
środowiska. Na drugim miejscu plasuje się pociąg, następnie tramwaj, metro, 
autobus i wreszcie samochód.

PODRÓŻE Z 
ROZSĄDKIEM

WARTO  
WIEDZIEĆ

• Co roku w Polsce ginie w wypadkach drogowych około 8 tysięcy 
osób, a 20 tysięcy zostaje inwalidami. 

• Z raportów WHO wynika, że liczba ofiar śmiertelnych spalin samo-
chodowych jest jeszcze wyższa niż liczba ofiar wypadków.

• Ponad 30% ludności w krajach Unii Europejskiej jest narażone na 
hałas powyżej 55 decybeli, który powoduje zaburzenia zdrowotne. 

• Masowa motoryzacja przyczynia się do m.in. otyłości, raka, alergii, 
nerwic i stresu.

• W ciągu godziny średnie drzewo liściaste wytwarza ok. 1200 litrów 
tlenu, człowiek zużywa ok. 30 litrów, a samochód 6000 litrów zamie-
nia w spaliny.
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JAK PODRÓŻOWAĆ Z KORZYŚCIĄ DLA ZDROWIA, 
PORTFELA I ŚRODOWISKA  • • •

 Poruszaj się po mieście transportem publicznym, piechotą  
lub rowerem (również dla zdrowia).

 Jadąc daleko, jedź pociągiem – jest kilka razy efektywniejszy  
od samochodu.

 Popieraj działania zmierzające do ograniczania ruchu samochodowego 
(opłaty za wjazd do miast, płatne strefy parkowania, ulice wyłączone 
z ruchu).

 Rób zakupy w sklepie w pobliżu miejsca zamieszkania.
 Zmień paliwo na bardziej ekologiczne (biopaliwo, LPG, napęd hybrydo-

wy a w przyszłości ogniwo wodorowe).
 Popieraj powstawanie przyjaznych ludziom i środowisku rozwiązań ko-

munikacyjnych (osobne pasy dla transportu publicznego, ciągi piesze, 
ścieżki rowerowe, strefy osiedlowe i strefy z ograniczaniem prędkości 
do 30 km/godz., przejazdy koleżeńskie).

 Włącz się aktywnie w działalność społecznych organizacji ekologicznych 
i ich akcje: Tydzień Mobilności, Europejski Dzień bez Samochodu, Tiry 
na Tory, Dzień Czystego Powietrza.
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Podlasie to jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów Polski. Do dzisiaj za-
chowały się w naszym województwie przepiękne krajobrazy, puszcze, lasy, 
jeziora i doliny rzek, posiadające wyjątkowe walory nie tylko w skali Polski, 
ale także Europy. To głównie naturalne uwarunkowania przyrodnicze oraz 
zachowana bogata różnorodność biologiczna pozwoliły na utworzenie ob-
szaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Jest to nasze wspólne dobro i to 
od nas zależy, jak zachowamy to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. 

PRZYRODA W LICZBACH  • • •
• 4 parki narodowe: Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski 

o łącznej powierzchni 92 090 ha.
• 3 parki krajobrazowe: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, 

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Suwalski Park Krajobrazowy 
o łącznej powierzchni 88 532 ha.

• 91 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 23 610 ha.
• 15 obszarów chronionego krajobrazu o łącznej powierzchni 462 717 ha.
• 248 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 1698 ha.
• 1 zespół przyrodniczo-krajobrazowy o powierzchni 56 ha.
• 2112 pomników przyrody.

PIĘKNA  
PRZYRODA 
PODLASIA
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Najstarszy w Polsce BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY utworzony 
został na najlepiej zachowanym obszarze Puszczy Białowieskiej. Jest to 
ostatni na niżu europejskim las naturalny taki, jaki rozciągał się przed wieka-
mi w tej części Europy. Park został wpisany na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Spotkać tu można wiele unikalnych gatunków roślin i zwierząt, na 
czele z królem puszczy – żubrem. Warto tu zwiedzić: Rezerwat Pokazowy 
Żubrów, Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Park Pałacowy, Obręb Ochronny 
Orłówka oraz Obręb Ochronny Hwoźna. Szlaki turystyczne można zwiedzać 
pieszo lub rowerem.

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY to największe w Polsce torfowiska, 
jeden z największych obszarów bagiennych Europy Środkowej. Wyróżnia się 
bardzo bogatą roślinnością oraz fauną. Jest rajem dla miłośników ptaków 
i wszystkich amatorów bezkrwawych łowów. Na jego obszarze istnieje 600 
km szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, kajakowych) między in-
nymi Podlaski Szlak Bociani, a także 140 km szlak kajakowy.

WIGIERSKI PARK NARODOWY pozwala podziwiać unikalne krajo-
brazy, bogatą �lorę i faunę. W granicach parku znajdują się aż 42 malownicze 
jeziora rynnowe, ale także malownicze źródliska, strumienie i rzeki. Turyści 
mogą tu korzystać z 15 oznakowanych szlaków - 208 km tras lądowych i 47 
km tras wodnych.

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY z malowniczymi meandrami i sta-
rorzeczami oferuje ciszę i spokój. Jest tu mnóstwo szlaków turystycznych, 
pieszych i rowerowych (np. Rowerowa obwodnica NPN o długości 90 km). 
Można odwiedzić ekspozycje przyrodnicze, wieże widokowe oraz dwie pie-
sze ścieżki edukacyjne - „Kładka wśród bagien” i „Park przydworski w Kuro-
wie”.

POZNAJMY 
NASZĄ 
PRZYRODĘ
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JAK OCHRONIĆ PRZYRODĘ  
DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ  • • •

Nie wypalaj traw, ponieważ:
 w płomieniach ginie wiele stworzeń; 
 ogień niszczy siedliska i żerowiska zwie-

rząt, którym udało się przeżyć pożar;
 ogień niszczy warstwę próchnicy gleby;
 dym zanieczyszcza powietrze; 
 dym jest zagrożeniem na drogach;

Rozmawiaj z ludźmi i przekonuj ich o szkodliwo-
ści wypalania traw, a gdy widzisz palące się pola 
powiadom straż pożarną (tel. 998) oraz policję 
(tel. 997) lub zadzwoń z telefonu komórkowego 
na numer alarmowy (tel. 112).
Poznawajmy i chrońmy rośliny i zwierzęta nie tylko objęte ochroną gatunko-
wą. Dbajmy o zagajniki i śródpolne zadrzewienia. Także one są elementem 
różnorodności biologicznej naszego regionu. Dzięki naszym staraniom bę-
dziemy je mogli pokazać i o nich opowiedzieć naszym dzieciom i wnukom.
Bierzmy czynny udział w akcjach na rzecz ochrony przyrody, odwiedzając 
parki krajobrazowe, rezerwaty i inne ciekawe obiekty przyrodnicze. Pamiętajmy 
o przestrzeganiu regulaminów obowiązujących na tych obszarach.

JAK WYKORZYSTAĆ NASZE BOGACTWO
Atrakcyjność przyrodnicza i krajobrazowa sprawia, że nasz region jest inte-
resujący dla tych wszystkich, którzy lubią bliski kontakt z naturą. Coraz wię-
cej turystów z całej Europy szuka na Podlasiu nieskażonej przyrody, cieka-
wych ludzi, doskonałego jedzenia. Dzięki temu mieszkańcy regionu mogą 
rozwijać działalność gospodarczą związaną z turystyką – kwatery agrotury-
styczne, lokale gastronomiczne, produkcję lokalnych wyrobów, rękodzieło. 
Podlasie to doskonały region do rozwijania rolnictwa ekologicznego i zinte-
growanego. Żywność pochodząca z takiej produkcji znajduje coraz więcej 
nabywców nie tylko w kraju, ale także za granicą. Turyści odwiedzający nasz 
region są zainteresowani ekologicznymi produktami, a także regionalnymi 
potrawami. 
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Nie mamy żadnego bardzo szkodliwego dla środowiska przemysłu, co daje 
nam obecnie przewagę w stosunku do innych regionów. Dzięki temu może-
my rozwijać usługi i zaawansowane technologie wymagające czystego środo-
wiska. Aby to wszystko było możliwe, powinniśmy środowisko traktować 
jako nasz kapitał, bogactwo unikalne w skali Europy i świata. 

Powinniśmy się przygotować na ekologiczne wyzwania, które czekają nas 
w najbliższej przyszłości. Zostały one ujęte w Programie Ochrony Środowiska 
i Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego. Jednym z najważ-
niejszych zadań na najbliższe lata jest na Podlasiu rozwiązanie problemu 
odpadów: zamknięcie i rekultywacja składowisk nie spełniających norm 
ochrony środowiska, unieszkodliwienie azbestu oraz zwiększenie ilości od-
padów odzyskiwanych, tak by istniejące składowiska wystarczały na dłużej.

W ramach Unii Europejskiej Polska zobowiązała się, że do 2020 r. będziemy 
zagospodarowywać już 50% odpadów komunalnych, czyli ponad 10 razy 
więcej niż obecnie. Aby osiągnąć te bardzo ambitne cele, powinniśmy już te-
raz segregować odpady w domu, w pracy, w szkole. Będzie się to coraz bar-
dziej opłacać, bo opłaty za składowanie odpadów zmieszanych będą coraz 
wyższe. Powinniśmy też skorzystać z możliwości, jakie dają realizowane 
przez gminy programy likwidacji azbestu i wymienić pokrycia dachowe 
z eternitu na inne, nie zagrażające naszemu zdrowiu.

Wyzwaniem w najbliższych latach będzie też poprawa jakości powietrza. 
W przypadku naszego województwa chodzi przede wszystkim o zmniejsze-
nie emisji pyłów. Obecnie większość takich zanieczyszczeń pochodzi z na-
szych domowych pieców, gdzie spalamy węgiel czy nawet śmieci. Dlatego tak 
ważne jest przechodzenie na odnawialne źródła energii, które są w większo-
ści nie tylko lepsze dla naszego zdrowia i środowiska, ale także – w dłuższym 
okresie – tańsze. Energia będzie coraz droższa, a więc powinniśmy już teraz 
przyzwyczajać się do jej oszczędzania.

Dzięki środkom UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki czy Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich będziemy mogli w najbliższych pięciu latach 
nie tylko uczestniczyć, ale sami organizować różne przedsięwzięcia, które 
mogą się przyczynić do rozwoju naszej miejscowości oraz zachowania bo-
gactwa przyrodniczego i kulturowego regionu. Spróbujmy więc zaintereso-
wać się tymi możliwościami. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.wrotapodlasia.pl i www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
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opakowanie  
wielokrotnego użytku

 „Dbaj o czystość”

opakowanie przydatne  
do recyklingu

wyrób zawiera substancje 
toksyczne (np. farby, baterie)  
i nie należy wyrzucać go do 
odpadów domowych

opakowanie wyprodukowane  
z surowców pochodzących  
z recyklingu (udział surowców  
z recyklingu – 65%)

produkt bezpieczny  
dla ozonu

„Margerytka” Unii Europejskiej
przyznawana produktom  
o minimalnym oddziaływaniu  
na środowisko w całym cyklu życia

recykling szkła

Zielony Punkt
Producent wyrobu w tak  
oznaczonym opakowaniu należy  
do systemu Zielonego Punktu  
tworzonego przez Rekopol S.A.  
i wspiera finansowo zbiórkę  
selektywną odpadów 

olej zawarty  
w opakowaniu nadaje się  
do recyklingu

wyrób zgodny z normami Unii 
Europejskiej w odniesieniu do  
bezpieczeństwa i zdrowia  
użytkownika

Zielone Płuca Polski 
produkt wytworzony na  
obszarze Zielonych Płuc Polski 
przez zakład działający  
zgodnie z zasadami  
ochrony środowiska 

Produkcja ekologiczna
logo produkcji ekologicznej  
w Unii Europejskiej

Ekoland
produkt pochodzący  
z gospodarstwa ekologicznego 
mającego atest Stowarzyszenia 
„Ekoland”

Energy Star
urządzenie w stanie czuwania  
zużywa minimalną ilość energii,  
poniżej przyjętego standardu

EKO – polski znak ekologiczny 
przyznawany wyrobom  
nie powodującym  
negatywnych skutków  
dla zdrowia i środowiska

EKOSYMBOLE  • • •

65%
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BIODIESEL – zastępcze paliwo do silników wysokoprężnych, wyproduko-
wane z odnawialnych surowców, np. olejów roślinnych czy tłuszczów zwie-
rzęcych.

BIOPALIWO – paliwo powstałe z przetwarzania produktów organizmów 
żywych (roślinnych, zwierzęcych lub mikroorganizmów).

CARPOOLING – wspólne odbywanie podróży w dwie lub więcej osób; 
osoby chcące podróżować w tym samym czasie i kierunku jadą jednym sa-
mochodem a nie dwoma lub więcej.

EFEKT CIEPLARNIANY – wzrost temperatury na Ziemi spowodowany 
wzrostem stężenia w atmosferze dwutlenku węgla, metanu i innych gazów 
zwanych cieplarnianymi. 

NAPĘD HYBRYDOWY – oznacza zwykle napęd spalinowo-elektryczny; 
oba silniki mogą w zależności od potrzeb pracować na przemian lub razem 
(np. w mieście czy w korku silnik elektryczny, a za miastem spalinowy); na-
pęd taki pozwala magazynować rezerwy energii w akumulatorach oraz odzy-
skiwać energię traconą w czasie hamowania.

ODZYSK – każdy sposób wykorzystania odpadów w całości lub części, 
w tym wykorzystanie jako paliwa; odzysk obejmuje także recykling.

OGNIWO WODOROWE – silnik chemiczny, wykorzystujący energię ze 
spalania wodoru w tlenie lub powietrzu; proces spalania odbywa się na zim-
no, bez płomieni i hałasu. Energia zamieniana jest bezpośrednio w prąd na-
pędzający silnik elektryczny; metoda ta jest jeszcze bardzo droga, ale zapew-
ne upowszechni się w niedalekiej przyszłości.

RECYKLING – przetworzenie odpadów tak, aby zawarte w nich materiały 
mogły być ponownie wykorzystane w pierwotny lub inny sposób (poza wy-
korzystaniem jako paliwo).

SELEKTYWNA ZBIÓRKA – zbieranie odpadów posegregowanych według 
rodzaju materiału.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – taki rozwój, w którym obecne pokole-
nia zaspokajają swoje potrzeby bez umniejszania szans przyszłych pokoleń 
na ich zaspokojenie. Jest to rozwój zapewniający wysoką jakość życia ludzi 
teraz i w przyszłości, z uwzględnieniem warunków ekologicznych, ekono-
micznych i społecznych.

WAŻNE DEFINICJE  • • •
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