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W Polsce ponad 80 procent 
odpadów z tworzyw sztucz-
nych pochodzących od konsu-
mentów trafia na wysypiska, 
część jest spalana, a tylko nie-
wielki odsetek jest wykorzy-
stywany. Aby zapobiec tej nie-
korzystnej tendencji Minister-
stwo Środowiska chce, aby 
klient wyrobił nawyk przycho-
dzenia do sklepu z własną 
siatką, najlepiej papierową lub 
płócienną. Ma to przynieść 
korzyść środowisku. Foliówka 
służy nam bowiem przeciętnie 
20 minut, a naturalnych wa-
runkach rozkłada się od 100 
do 400 lat.

Jednak nowelizacja ustawy o 
gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi 

nie jest własnym pomysłem re-
sortu. Wymusiła ją na Polsce 
dyrektywa unijna zalecająca 
zmniejszenie zużycia lekkich 
plastikowych toreb. Zgodnie z 
nią ich zużycie w 2019 r. na 
osobę ma wynieść 90 sztuk, a 
w 2025 r. – 40. Ale można też 
nałożyć na plastikowe torby 
obowiązkową opłatę od końca 
2018 roku. Resort środowiska 
wybrał to drugie rozwiązanie, 
bo w zasadzie tylko ono jest 
możliwe do zrealizowania w na-
szych warunkach. Dziś staty-
styczny Polak zużywa rocznie 
470 plastikowych toreb. Zejście 
w stosunkowo krótkim czasie 
do stanu 90, a później 40 sztuk 
graniczyłoby chyba z cudem. 
Poza tym w większości naszych 
sklepów pobierana jest już 

opłata z reklamówek, a więc 
klienci są już do tego przyzwy-
czajeni. Teraz ceny prawdopo-
dobnie pójdą w górę. Mogą 
osiągnąć kwotę nawet 1 zł za 
sztukę, ale zgodnie z projektem 
resortu ma to być górna grani-
ca ceny.

Zmiany mają dotyczyć tylko 
reklamówek oferowanych przy 
kasach (o grubości do 0,050 
mm. Nie obejmą więc cienkich 
toreb foliowych oferowanych na 
stoiskach z artykułami mięsny-
mi i wędliniarskimi, piekarni-
czymi, z owocami i warzywami. 
Sklepy, zgodnie z przepisami, 
muszą zapewnić higieniczne 
opakowanie tych towarów. 

Pieniądze z opłat mają trafić 
do Narodowego Funduszu Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. 
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KALENDARZ EKOLOGICZNY

PAŹDZIERNIK
16 Światowy Dzień Żywności
25 Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt

LISTOPAD

6 Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska 
Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych

10 Dzień Jeża
25 Dzień Bez Futra
25 Międzynarodowy Dzień Bez Zakupów

GRUDZIEŃ
10 Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt 
11 Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich
20 Dzień Ryby
22 Pierwszy Dzień Zimy

Z korzyścią dla środowiska

Płatne foliówki

W nocy z 28 na 29 paździer-
nika nastąpi zmiana czasu z 
letniego na zimowy. Oznacza 
to przesunięcie wskazówek 
zegarów w tył. Zyskamy za-
tem godzinę snu dodatkowo. 

Zmiana czasu została u nas 
wprowadzona w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku (choć 
przejścia z czasu zimowego na 
letni i odwrotnie stosowane były 
okresowo również wcześniej).

Główną motywacją dokony-
wania zmian czasowych było 
bardziej efektywne wykorzy-
stanie światła słonecznego 
(dziennego). Chodziło o taką 
organizację dnia pracy, 
aby maksymalnie wykorzystać 
światło słoneczne w ciągu 
dnia. Oszczędność energii 
elektrycznej to główny argu-
ment. Im później włączaliśmy 
sztuczne światło, tym mniej 
prądu zużywaliśmy.

Za i przeciw

Kontrowersje wokół zmiany czasu
Więcej światła słonecznego 

pozytywnie wpływa na naszą 
aktywność. Możemy w więk-
szym zakresie uczestniczyć w 
zajęciach, które zazwyczaj od-
bywają się popołudniami, po 
godzinach pracy. Zwolennicy 
zmiany czasu dowodzili, że ko-
lejną – ich zdaniem – zaletą jest 
wzrost bezpieczeństwa. Wydłu-
żenie czasu dostępnego światła 
popołudniami zmniejsza ryzyko 
wypadków drogowych, czy ak-
tów wandalizmu. 

Coraz częściej neguje się jed-
nak tę operację. Jej przeciwnicy 
twierdzą, że korzyści ekono-
miczne są stosunkowo niewiel-
kie, bo obecnie stosowane urzą-
dzenia są coraz mniej energo-
chłonne, a co za tym idzie 
oszczędności są mniejsze. 
Zmiana taka bardzo niekorzyst-
nie wpływa natomiast na nasz 
organizm. Zakłócenie rytmu 
dobowego skutkuje czasowo 
mniejszą wydolnością w pracy 
oraz zwiększonym ryzykiem de-
koncentracji,

Dezodoranty należą do naj-
częściej używanych przez nas 
kosmetyków. Neutralizują 
skutki związane z poceniem 
się, dają uczucie czystości i 
świeżości.

Typowe dezodoranty zawierają 
składniki zapobiegające rozwojowi 
bakterii, m.in. heksachlorofen, ir-
gasan, triclosan, czy też czwarto-
rzędowe sole aminowe. Wykorzy-
stuje sie też takie związki jak far-
nezol czy bisabolol. Coraz częściej 
pojawia się w ich recepturach 
kwas d-usnowy (produkt natural-
ny pozyskiwany z porostów), który 
wykazuje silne działanie przeciw-
bakteryjne i przeciwgrzybicze. Ale 
ważnymi składnikami są też sub-
stancje zapachowe, których zada-
niem jest tuszowanie ewentualne-
go zapachu potu. 

W skład wielu dezodorantów 
wchodzi alkohol etylowy, który 
działa wysuszająco, ale u osób 
o skórze wrażliwej może powodo-
wać jej podrażnienia. Takim oso-
bom zalecane są wyroby zawie-
rające zamiast alkoholu etylowe-
go lotne silikony. Dezodoranty 
często wzbogacane są środkami 
pielęgnacyjnymi, np. witamina-
mi czy ceramidami.

Należy jednak pamiętać, że są 
to preparaty, które tylko mini-
malizują rozwój bakterii, nato-
miast nie hamują wydzielania 
potu. Zazwyczaj ich działanie 
ogranicza sie do kilku godzin. 

Samo pocenie się jest jak naj-
bardziej fizjologiczne i niezbędne 
do utrzymania temperatury cia-
ła. Jednak pot, zwłaszcza w 
okresach jego zwiększonego wy-

dzielania może powodować po-
drażnienia skóry. Nadmierne po-
cenie sprzyja maceracji naskór-
ka i zwiększa jej podatność na 
infekcje, szczególnie grzybicę 
stóp. Najprościej w takiej sytu-
acji jest umyć ciało, ale wiado-
mo, że w ciągu dnia niewiele 
osób może sobie na taki komfort 
pozwolić. Alternatywnym roz-
wiązaniem są zatem środki, któ-
re nie tylko maskują zapach, ale 
także powodują ograniczenie 
działania gruczołów potowych, 
czyli tzw. antyperspiranty.

Środki te, podobnie jak dezodo-
ranty zawierają środki zapachowe 
i przeciwbakteryjne, ale dodatko-
wo wzbogacone są o składniki po-
wodujące zmniejszenie wydziela-
nia potu. Głównymi składnikami 
antyperspirantów są niedrażniące 
skóry alkaliczne sole glinu, które 
nie tylko hamują rozmnażanie 
bakterii, ale także ograniczają 
działanie gruczołów potowych. 
Składniki te na skutek temperatu-
ry i wilgoci zmieniają sie na skórze 
w żel, który nie zatyka porów, a je-
dynie je zwęża, skutecznie ograni-
czając ich działanie, przez co w du-
żym stopniu ogranicza problem 
nadmiernej potliwości. Ostatnio 
coraz częściej w preparatach prze-
ciwpotowych stosuje sie talk. 

Czas działania antyperspiran-
tu jest dłuższy niż dezodorantu. 
Efekt jego działania jest widoczny 
nawet do kilkunastu godzin. Po-
winno się go zatem stosować tyl-
ko raz dziennie, najlepiej po po-
rannej kąpieli, która powinna być 
zakończona chłodnym pryszni-
cem dodatkowo zwężającym uj-
ścia gruczołów łojowych.

Co wybrać?

Dezodorant 
czy antyperspirant
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Od nowego roku na polskim 
rynku będzie można sprzeda-
wać oraz montować wyłącznie 
kotły o najlepszych standar-
dach emisyjnych. To  projekt  
nowego rozporządzenia resor-
tu rozwoju, który obecnie jest 
w trakcie konsultacji społecz-
nych. Przyczynić się to ma do 
walki z tzw. niską emisją.

Mimo znacznej redukcji emisji 
w przemyśle standardy jakości 
powietrza w Polsce nadal nie są 
dotrzymywane. Winne są temu 
zanieczyszczenia pochodzące 
głównie z przydomowych kotłow-
ni. Od wielu lat Polacy, obok 
Bułgarów oddychają najbardziej 
zanieczyszczonym powietrzem w 
Unii Europejskiej. Rocznie z po-
wodu chorób i powikłań wywoła-
nych przez wdychanie złej jako-
ści powietrza, umiera w naszym 
kraju ok. 45 tys. osób.

Problem ten dotyczy również 
polskich miast. Najgorzej jest na 
południu kraju, w Małopolsce i na 
Śląsku, gdzie limity stężeń zanie-
czyszczeń powietrza są przekra-
czane kilkadziesiąt dni w roku. Za 
niechlubną stolicę polskiego smo-
gu uznawany jest Kraków, gdzie 
stężenia przekraczane są przez 
prawie połowę roku. W czołówce 
są także Gliwice, Katowice i Nowy 
Sącz. Powietrzem złej jakości od-
dychają mieszkańcy i turyści Za-
kopanego czy Szczyrku.

Przygotowane przez resort 
rozwoju rozporządzenie ma  
ograniczyć to zjawisko. Od 2018 
r. nie będzie bowiem można 

sprzedawać ani montować w 
Polsce kotłów na paliwa stałe 
(głównie chodzi o węgiel), które 
nie będą miały najwyższej piątej 
klasy parametrów emisyjnych.

Zgodnie z projektem, nowe re-
strykcje będą dotyczyły kotłów o 
mocy nie większej niż 500 kW, czy-
li takich jakie stosowane są w do-
mowych kotłowniach. Nowe piece, 
które są ręcznie zasilane paliwem, 
nie będą mogły emitować więcej 
niż 60 mg pyłu na metr sześcien-
ny. W przypadku kotłów automa-
tycznych, emisje nie będą mogły 
przekroczyć 40 mg pyłu na metr 
sześcienny.

Kotły o gorszych parametrach 
będą mogły być produkowane w 
naszym kraju, lecz producenci 
będą zmuszeni do znalezienia 
nowych rynków zbytu.

Przepisy nowego rozporządze-
nia będą obowiązywały przez 
dwa lata. Od 2020 r. w Polsce 
obowiązywać zaczną unijne roz-
wiązania, które dopuszczać będą 
do obrotu na rynku tylko naj-
mniej emisyjne piece.

W Polsce obecnie  największą 
popularnością, szczególnie ze 
względu na niską cenę, cieszą 
się kotły o bardzo niskich para-
metrach emisyjnych. Chodzi o 
tzw. kopciuchy, które stanowią 
nawet ok. 70 proc. pieców wyko-
rzystywanych w kraju (ponad 5 
mln). 

Organizacje pozarządowe biją 
na alarm:  rocznie na 200 tys. 
sprzedanych pieców węglowych 
- 140 tys. to te tanie o niskich 
standardach emisyjnych. 

Od 2018 r. 

Kotły tylko 
o najwyższych 
standardach

Wzrasta zainteresowanie 
domami energooszczędnymi. 
Przede wszystkim ze względu 
na rosnące ceny energii oraz 
coraz większą świadomość 
ekologiczną Polaków. 

Dom energooszczędny to do-
bra inwestycja, bo zużywa 3-5 
razy mniej energii od domu tra-
dycyjnego (jego zapotrzebowanie 
na energię cieplną wynosi 30-70 
kWh/m2/rok). Dom niskoener-
getyczny, zaliczany również do 
domów energooszczędnych, po-
siada jeszcze korzystniejsze pa-
rametry, tzn. zużywa 15-30 
kWh/m2/rok. Osiągnięcie takie-
go współczynnika jest możliwe 
dzięki zastosowaniu dobrych 
izolacji przegród zewnętrznych 
(m.in. ocieplenie ścian i dachy, 
trzyszybowe okna, wysokiej ja-
kości drzwi zewnętrzne), reduk-
cji mostków termicznych, wy-
dajnemu systemowi wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem cie-
pła (rekuperacja) i wydajnej in-
stalacji grzewczej (np. z wyko-
rzystaniem pompy ciepła).

Poza tym w budynku energo-
oszczędnym wykorzystuje się – 

o ile to możliwe – odnawialne 
źródła energii (np. energia sło-
neczna, energia gruntowa, bio-
masa) oraz kładzie się również 
nacisk na jak najmniejsze zuży-
cie energii elektrycznej i jak naj-

niższą emisję dwutlenku węgla.
Do domów energooszczęd-

nych zalicza się również dom 
pasywny, który zużywa nawet 
ośmiokrotnie mniej energii niż 
dom tradycyjny. Jego zapotrze-

bowanie energetyczne wynosi 
poniżej 15 kWh/m2/rok. Spra-
wia to, że znacznie obniżają się 
koszty jego utrzymania. 

Aby dom został uznany za 
pasywny, musi jednak posia-

dać m.in. właściwą izolację 
cieplną (współczynnik przeni-
kania ciepła poniżej 15 kWh/
m2/rok), odpowiednie okna 
i drzwi oraz wydajny system 
wentylacji z odzyskiem ciepła. 
Nieodzowna jest też odpowied-
nia szczelność (test ciśnienio-
wy). Ponadto musi charaktery-
zować się minimalnymi strata-
mi ciepła przy przygotowaniu 
i dystrybucji wody oraz wydaj-
nym użytkowaniem energii 
elektrycznej. Nie może nato-
miast posiadać mostków ter-
micznych. W domu pasywnym 
nie ma również tradycyjnego 
systemu ogrzewania. Do do-
grzewania powietrza wentyla-
cyjnego wykorzystuje się reku-
perację, promieniowanie sło-
neczne, pompy ciepła, ciepło 
znajdujących się w domu urzą-
dzeń i mieszkańców.

Odmianą domu pasywnego 
jest dom autonomiczny, który 
jest tak zaprojektowany, by 
mógł funkcjonować niezależnie 
od zewnętrznej infrastruktury, 
czyli bez dostaw z zewnątrz 
energii i wody oraz odbierania 
ścieków i burzówki.

Mieszkać taniej

Dom energooszczędny, czyli jaki?

Względy techniczne powo-
dowały, że nie wszyscy mogli 
mieć w swoich domach komi-
nek. Ale sytuacja się zmieniła, 
gdy na rynku pojawiły się 
praktyczne i nowoczesne ko-
minki na bioetanol, w których  
zamiast drewna spala się pali-
wo na bazie alkoholu (zazwy-
czaj etanolu) w postaci żelu 
lub płynu.

Biokominki są nowoczesnym 
rozwiązaniem. Pełni przede 
wszystkim funkcję dekoracyjną, 
choć mogą służyć również do do-
grzewania pomieszczeń, w ja-
kich się znajdują. W zależności 
od potrzeby do wyboru są bioko-
minki naścienne, wolnostojące 
i montowane w meblach, prze-
ważnie w stołach.

Biokominek można zainstalo-

wać w zasadzie w dowolnym 
miejscu, gdyż nie wymaga on 
żadnych specjalnych instalacji 
ani zezwoleń. Składa się on 
z podstawy, paleniska, obudowy 
i szklanej osłony. Wykonany jest 
zwykle z bardzo odpornych 
i trwałych materiałów jak stal, 
szkło, kamień, ceramika i płyta 
MDF.  Jak wspomnieliśmy, zale-
tą biokominków jest fakt, że nie 

wymagają one żadnych instala-
cji kominowych ani zezwoleń bu-
dowlanych. Dzięki temu bioko-
minek można zamontować lub 
postawić w niemal każdym po-
mieszczeniu. Przed zakupem 
warto jednak zapoznać się z wy-
maganiami i zaleceniami produ-
centa, gdyż często podaje on mi-
nimalne wymagania, np. wiel-
kość pomieszczenia.

Popularne biokominki mają 
zazwyczaj słabsze parametry 
grzewcze niż kominki tradycyjne 
– podczas gdy tradycyjny komi-
nek ma moc 7-10 kW, to bioko-
minek około 3 kW. Oznacza to, 
że biokominek daje tyle ciepła co 
przeciętny grzejnik. Są jednak 
modele, które dzięki lepszej kon-
strukcji i zdolności kumulacji 
ciepła potrafią osiągnąć moc na-
wet do 13-17 kW. 

Biokominek

Zdobi i dogrzewa

Coraz powszechniejsze 
w użyciu stają się żarówki 
LED. I trudno się dziwić, sko-
ro pozwalają nam zaoszczę-
dzić na energii elektrycznej, 
bo zużywaja pięciokrotnie 
mniej prądu od np. żarówek 
halogenowych.

Dobre żarówki LED charakte-
ryzują się wydajnością świetlną 

na poziomie 50-60 lm/W.  
W starszego typu żarówkach pa-
rametr ten jest na poziomie  
20-30 lm/W

Zapewne żywotność LED jest 
większa od innych źródeł światła, 
ale i tak kiedyś nastąpi jej kres. 
Jednak nie od razu, jak w przy-
padku zwykłych żarówek czy na-
wet żarówek halogenowych. Tu 
ten proces przebiega powoli.

Niektórzy producenci żaró-
wek LED określają go na pozio-
mie 35 tysięcy godzin. Biorą 
pod uwagę czas, po którym ja-
sność użytych diod LED w ża-
rówce spada o połowę, co moż-
na zauważyć po zmianie barw 
emitowanego światła, np. z cie-
pło białej na niebieską. Spowo-
dowane jest to wypalaniem się 
luminoforu.

Żarówki LED

Zdobywają rynek


