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 Pamiętaj, kiedy wychodzisz z pokoju wyłączaj światło, radio, 

telewizor, komputer, gdy już nie będziesz z nich korzystał,  

 Zakręcaj kran myjąc zęby, bierz raczej prysznic niż kąpiel, 

dokręcaj krany.  

 Używaj toreb wielorazowego użytku zamiast plastikowych 

toreb na zakupy, 

 Segreguj śmieci,  

 Noś o ile to możliwe napoję nie w plastikowych butelkach 

tylko w kubkach termicznych, 

 Kupuj jedzenie z głową, ogranicz wyrzucanie jedzenia, 

 Ogrzewaj dom ekologicznie, NIE PAL PLASTKIEM,  

 Zwracaj uwagę jak ktoś śmieci, 

 Gdy wychodzisz z psem na spacer zawsze po nim posprzątaj  

 Staraj się wybierać ekologiczne środki transportu, jeśli jest 

taka możliwość idź na piechotę bądź jedź rowerem, 

 Jeśli nie korzystasz ze swoich książek/zabawek zamiast je 

wyrzucać podaruj je komuś, 

 Zwróć uwagę na to co kupujesz, Czy produkty te są 

oznakowane symbolami, które świadczą o ich dobroczynnym 

wpływie na środowisko naturalne (np. opakowanie nadające 

się do recyklingu, produkt bezpieczny dla warstwy ozonowej, 

nie testowane na zwierzętach itp.).      
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Czy wiesz, że?   

 Czy wiesz, że w ciągu roku w morzach i oceanach ląduje ponad 

8 milionów ton plastiku? Każdy mieszkaniec Europy generuje 

rocznie blisko 31 kg plastikowych śmieci.  

 Masowa konsumpcja napędza gospodarkę, ale jednocześnie 

przyczynia się bezpośrednio do degradacji środowiska 

naturalnego. Kupujemy za dużo i za często, nie zwracając uwagi 

na koszt, który ponosi nasza planeta. Tymczasem np. przemysł 

odzieżowy zajmuje drugie miejsce wśród branż najbardziej 

zanieczyszczających środowisko. Idąc na zakupy, zastanów się 

czy na pewno twoje dziecko potrzebuje kolejnej plastikowej 

zabawki, a ty musisz mieć nową parę sportowych butów. 

 Jak pokazują badania, każdego roku marnujemy w Polsce ok. 

235 kg żywności na osobę. Jest to nie tylko nieetyczne na 

świecie z powodu głodu i niedożywienia cierpi ponad 820 

milionów ludzi., ale również szkodliwe dla środowiska. 

Produkcja oraz transport żywności generują ogromne ilości 

zanieczyszczeń, a rozkładające się resztki organiczne wydzielają 

metan, który jest bardziej szkodliwy dla atmosfery niż 

dwutlenek węgla. 

 

 

 

 

 

 
Źródło; https://fabryka-formy.pl/blog/7-rzeczy-ktore-mozesz-zrobic-dla-ziemi 

https://www.wwf.pl/aktualnosci/wakacje-w-morzu-plastiku-i-oceanie-toksyn
https://www.wwf.pl/aktualnosci/wakacje-w-morzu-plastiku-i-oceanie-toksyn
https://www.ecowatch.com/fast-fashion-is-the-second-dirtiest-industry-in-the-world-next-to-big--1882083445.html
https://www.ecowatch.com/fast-fashion-is-the-second-dirtiest-industry-in-the-world-next-to-big--1882083445.html
https://www.forbes.pl/gospodarka/marnowanie-zywnosci-w-polsce-dane-z-2018-r/8etbgkq
https://www.forbes.pl/gospodarka/marnowanie-zywnosci-w-polsce-dane-z-2018-r/8etbgkq
https://www.wfp.org/content/2018-hunger-map
https://www.wfp.org/content/2018-hunger-map
https://www.wfp.org/content/2018-hunger-map
https://fabryka-formy.pl/blog/7-rzeczy-ktore-mozesz-zrobic-dla-ziemi

