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1. Stolik  - Moja zielona wieś/moje miasto 
Pytania pomocnicze:

- jak połączyć wygodę z ochroną środowiska w przestrzeni publicznej, np. w tworzeniu miejsc parkingowych, placów, dróg? 

- jak zagospodarowywać przestrzeń wspólną by nie szkodzić a pomagać przyrodzie?

- jak zagospodarować mój ogród/podwórko by zazieleniać miasto/wieś?  

Zaproponowane rozwiązania: 

- podejmowanie aktów prawnych wyznaczających kierunki rozwoju, promujących i chroniących zasoby przyrodnicze, 
- wizualizacja koncepcji zagospodarowania, pokazywanie zaproponowanych rozwiązań w formie obrazowej, pokazywanie   

efektów/skutków, 
- edukacja ekologiczna mieszkańców, liderów społecznych, włodarzy gmin/miast, 
- więcej wyjazdów studyjnych w celu poznawania dobrych praktyk, 
- ogólnodostępne kampanie edukacji ekologicznej/przyrodniczej, 
- ekologiczne rozwiązania infrastrukturalne (ścieżki rowerowe, zielone place zabaw, przystanki komunikacji, ogrody  

deszczowe, zbiorniki małej retencji), 
- całościowe, kompleksowe planowanie np. ścieżek rowerowych, a nie tylko do granicy własnej gminy, 
- ochrona już istniejących terenów zielonych, ekologia to estetyka, 
- dofinansowanie rozwiązań ekologicznych, w tym dofinansowanie projektów technicznych i wizualizacji, 
- nagradzanie/premiowanie w konkursach rozwiązań uwzględniających ochronę przyrody i środowiska 



2.Stolik  - Mój zielony transport 
Pytania pomocnicze:
- jak mogę dojeżdżać do pracy/szkoły by ograniczyć emisję zanieczyszczeń?
- jak pracodawca może rozwijać pracę zdalną?  Co wspiera pracę na odległość/z domu? 
- jak urząd miejski/zarządy dróg mogą wspierać przemieszczanie się inaczej niż samochodami? 
- jak ograniczyć wpływ mojego podróżowania na środowisko?  

Zaproponowane rozwiązania:

Moje zachowania: 
- zamienić samochód na rower, 
- łączyć dojazd do pracy/szkoły 

z innymi osobami (kilka osób na   
auto), 

- używać nóg😊 zamiast      
elektrycznych hulajnóg, 

Rozwiązania systemowe: 
system regularnej komunikacji publicznej 
(między wsiami) : elektryczne autobusy, 
meleksy, 
- rozszerzyć zasięg komunikacji miejskiej 
przy współpracy z gminami podmiejskimi, 
- rozbudować system „parkuj i jedź” 
- kontynuować budowę ścieżek 
rowerowych, planować ścieżki 
jednocześnie z planowaniem dróg, 
- tworzyć dogodne połączenia kolejowe,
- wprowadzić wyższe opłaty na drugi
i kolejny samochód w gospodarstwie 
domowym, np. ubezpieczenia, 
- nie traktować transportu 
zbiorowego/publicznego jak biznes: nie 
musi być dochodowy dla gminy/miasta 
(podobnie jak oświata), 

Wątpliwości:  
- premiowanie pracowników za 
dojazdy rowerem do pracy? 
A dlaczego premiować właściwe 
postawy? Czy dostajemy premie za 
bycie uprzejmym lub punktualnym? 
- darmowa komunikacja publiczna 
dla posiadaczy dowodów 
rejestracyjnych? To narzędzie 
dyskryminujące – muszę kupić auto 
by móc korzystać z komunikacji za 
darmo, 
- czy elektryczne samochody są 
ekologiczne? Gdzie i w jaki sposób 
produkowana jest energia do ich 
zasilania? 



3.Stolik  - Moja zielona edukacja 
Pytania pomocnicze: 
- jakie nawyki wpajać dzieciom w szkole by szanowały środowisko? 
- jakie przykłady pokazywać w domu by dzieci uczyły się poprzez obserwację ? 
- jak uczyć zmiany nawyków osoby dorosłe/seniorów?
- co może zrobić urząd, stowarzyszenie, rodzice by uczyć dzieci zachować przyjaznych dla środowiska ?

Zaproponowane 
rozwiązania:

Edukacja w domu: 
- powtarzanie dzieciom 
poleceń: zakręć wodę, 
zgaś światło, 
- segregować śmieci 
i dawać przykład, 
- życie w zgodzie z naturą 
(więcej przebywać 
z dziećmi na łonie natury), 

Edukacja szkolna: 
- wykorzystywanie 
przestrzeni szkolnej do 
projektów ekologicznych 
np. ogród przyszłości, 
- edukować nauczycieli by 
mogli rzetelnie 
przekazywać uczniom 
najnowszą wiedzę, 

Edukacja poza szkołą: 
-więcej dostępnych punktów 
zbiórek, np. baterii,
- systemowe rozwiązania do 
zbierania butelek, 
- teoria przekazywana w 
sposób bardziej zrozumiały, 
np. żółte  kółeczko na 
opakowaniu, pokazujące 
kolor kubła, do którego 
wrzucić opakowanie, zamiast 
niezrozumiałych symboli w 
trójkątach, 
- surowe kary ( i ich 
nieuchronność ) za niszczenie 
środowiska, 
- wykorzystywanie 
różnorodnych kanałów

komunikacyjnych do 
przekazywania informacji, 
- wizualizowanie problemów 
poprzez np. skalę 
porównawczą: trend 
obrazkowy,
- kampanie edukacyjne dla 
dorosłych, w następstwie 
edukacja dzieci, 

Wątpliwości: 
dorośli nie chcą się uczyć 
i zmieniać nawyków ? 



4.Stolik  - Moja zielona reklama /promocja
Pytania pomocnicze: 

- jak świętować urodziny, Sylwestra, wesela bez balonów, fajerwerków i naczyń z plastiku? 
- jakie można podać przykłady ekologicznych dekoracji? 
- jak promować  działania stowarzyszeń, urzędów, firm bez zaśmiecania środowiska? 
- czym zastąpić gadżety reklamowe?

Zaproponowane rozwiązania:

W zakresie promocji : 
- najlepiej nie robić gadżetów, promować przy okazji , 
- zamiast smyczy czy breloczków wręczać przedmioty 
użytkowe propagujące pożądane zachowania : np. butelki 
wielorazowe na wodę kranową, pojemniki do segregacji 
baterii, wielorazowe woreczki na warzywa, 
- jeśli już kupować gadżety to wybierać takie robione 
z odpadów produkcyjnych lub z recyklingu, wielorazowe: 
pióra i długopisy z wymiennymi wkładami, 
- promocja internetowa/marketing szeptany zamiast 
promocji na nośnikach papierowych/plastikowych
- promowanie przez działanie: adopcja/sponsoring 
zwierząt w ZOO /Schroniskach, wspieranie 
rezerwatów/użytków ekologicznych. 

W zakresie świętowania: 
- ograniczać jednorazowe naczynia, nawet papierowe , na 
rzecz wielorazowych,
- szukać ekologicznych zastępników np. rurki do napojów 
z rurek makaronowych, 
- wykorzystywać dekoracje wielokrotnie/np. giełda 
sąsiedzka, wśród znajomych,
- stosować zimne ognie czy lasery, zamiast fajerwerków. 
Zakazać całkowicie używania fajerwerków!
- organizować imprezy bez naczyń z tzw. Finger food –
jedzeniem na kęs.

Wątliwości: 
Kupowanie rękodzieła na prezenty firmowe/urzędowe okazuje się 
drogie. Ten sposób wspierania lokalnych wytwórców może być 
poza zasięgiem małych stowarzyszeń  i firm z małymi budżetami. 



5.Stolik  - Moja zielona energia 
Pytania pomocnicze: 
- jak oszczędzać energię elektryczną zużywaną w domu?
- jak oszczędzać światło w przestrzeni publicznej? Na ulicach, w parkach , oświetlenia zabytków? 
- Zanieczyszczenie światem? A co to takiego? 

Zaproponowane rozwiązania:

Oszczędzanie energii w domu: 

- kupić listwy zbiorcze i wyłączać wiele urządzeń jednym „pstrykiem” kiedy nie są używane, 
- zamienić czajnik elektryczny na tradycyjny (gazowy zużywa mniej prądu), gotować tylko tyle wody ile potrzeba, gotować   

pod przykryciem, 
- oduczyć się odruchu zapalania światła po wejściu do pomieszczenia, 
- wymienić żarówki na energooszczędne, sprzęt na energooszczędny wysokiej klasy, 
- nie kupować urządzeń z dodatkowymi wyświetlaczami, np. zegarami, 
- pasteryzować jedzenie zamiast je zamrażać, 
- stosować oświetlenie punktowe, uruchamiane czasowo, 
- projektować domy i rozkład pomieszczeń w dostosowaniu do kierunków ruchu słońca co pozwala optymalnie     

wykorzystać światło dzienne. 



5.Stolik  - Moja zielona energia c.d.  
Pytania pomocnicze: 
- jak oszczędzać energię elektryczną zużywaną w domu?
- jak oszczędzać światło w przestrzeni publicznej? Na ulicach, w parkach , oświetlenia zabytków? 
- Zanieczyszczenie światem? A co to takiego? 

Zaproponowane rozwiązania:

Oszczędzanie energii w przestrzeni publicznej: 

- wyłączać latarnie uliczne w nocy między 23:00 a 6:00, 
- zastosować czujniki ruchu przy lampach ulicznych, 
- ograniczać oświetlanie zabytków, 
- zakazać reklam świetlnych poza godzinami otwarcia sklepów i firm, zakazać oświetlania wnętrz sklepów poza godzinami   

ich otwarcia, 
- stosować latarnie solarne/wiatrowe, 
- stosować rachunek zysków i strat przy inwestowaniu w energię (długookresowe rachunki , koszty eksploatacji czy    

napraw w okresie kilkunastu lat) . 



5.Stolik  - Moja zielona energia c.d. 
Pytania pomocnicze: 
- jak oszczędzać energię elektryczną zużywaną w domu?
- jak oszczędzać światło w przestrzeni publicznej? Na ulicach, w parkach , oświetlenia zabytków? 
- Zanieczyszczenie światem? A co to takiego? 

Zaproponowane rozwiązania:

Wątpliwości: 
Co nam daje stosowanie taryfy nocnej? Czy poza zmniejszeniem rachunków faktycznie zmniejsza zużycie energii? 

Oświetlanie sklepów, placów zabaw i innych miejsc publicznych ma zapobiegać włamaniom i dewastacji. Czy ten problem 
można rozwiązać fotopułapkami i kamerami termowizyjnymi? 

Jeśli zmniejszymy zużycie energii w nocy, to jak elektrownie poradzą sobie z nadwyżką wyprodukowanej energii ? Może 
zużycie dzienne i nocne musi być takie samo? Jak elektrownie mają sobie radzić z dobowymi wahaniami poboru energii? 

Oświetlanie coraz większych powietrzni i przez coraz dłuższy czas niejako zachęca ludzi do prowadzenia nocnego trybu 
życia, co z kolei prowadzi do zaburzenia naturalnego zegara dobowego człowieka: zaburzeń snu, zmęczenia, stresu.
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