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Segregowanie odpadów

Segregowanie odpadów to jeden z ważniejszych etapów w ochronie środowiska 

naturalnego. Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów – należy 

oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. 

Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także 

opakowania szklane i odpady biodegradowalne.



Oszczędzanie wody
-Eliminacja cieknących urządzeń w łazience i kuchni.

-Zakręcanie kranu podczas golenia i mycia zębów.

-Baterie bezdotykowe - dzięki nim można zużyć 50-80% wody mniej.

-Zbieranie deszczówki.

-Uruchamianie tylko pełnej pralki i zmywarki.



Oszczędzanie prądu
-Pamiętaj o wyłączaniu światła.

-Gotuj potrawy pod przykryciem.

-Wymień żarówki na energooszczędne.

-Wyłączaj nieużywany sprzęt z kontaktu.

-Oszczędzaj na oświetleniu ogrodowym.



Komunikacja zbiorowa

Jeśli tylko pozwala nam na to sytuacja, warto również rozważyć 

skorzystanie z komunikacji zbiorowej czy rowerów zamiast samochodu 

lub w większych miastach rozważenie transportu w modelu Park+Ride.



Ograniczenia podczas zakupów

Kupowanie mniejszej ilości towarów przemysłowych dobrej jakości pozwala nie 

tylko zaoszczędzić w dłuższej perspektywie, ale też rzeczy mało zniszczone można 

swobodnie przekazać dalej lub odsprzedać, tym samym nie zaśmiecając środowiska. 

Podczas zakupów spożywczych starajmy się nie kupować za dużo żywności na zapas.



Torby jednorazowe

Warto również wspomnieć o foliowych workach i torbach jednorazowych, 

które nie tylko zaśmiecają środowisko, ale zagrażają też zwierzętom, lądowym i 

wodnym. Własna torba na zakupy jest zwykle trwalsza, pozwala na wielokrotne 

jej wykorzystanie.



Naprawa zepsutych rzeczy

Kolejnym sposobem na oszczędzanie energii i materiałów zużytych na 

wytworzenie dóbr jest naprawianie zepsutych rzeczy. Kaletnik, szewc czy 

elektrotechnik z pewnością pomogą w przywróceniu do świetności naszych 

rzeczy.



Nie śmieć

Z pewnością wszyscy chcielibyśmy żyć w czystej okolicy, więc nie śmiećmy i 

zwracajmy uwagę innym osobom, które to robią. Tu dużo zależy od nas samych - 

skoro mieliśmy siłę przynieść coś w dane miejsce, puste opakowanie jako lżejsze tym 

bardziej nie powinno być problemem.



Szanuj naturę 

Zwracaj uwagę, by nie deptać trawników i nie parkować na nich samochodu. Innym 

działaniem, które możesz podjąć jest rezygnowanie z papieru: nie drukuj e-maila, 

jeśli nie musisz tego robić, zrezygnuj z papierowych rachunków i przerzuć się na 

opłacanie faktur przez internet.



Jedz więcej roślin
Dziś przemysłowo-hodowane zwierzęta jedzą to, czym można wyżywić człowieka. Jedna 

trzecia światowych upraw przeznaczana jest na paszę dla zwierząt. Jeśli będziemy 

kupować mniej mięsa, mniej się go będzie produkowało. Mięso wcale nie jest 

podstawowym źródłem białka. Białka roślinne zawierają akurat te aminokwasy, które są 

nam potrzebne.



Kupowanie towarów wielokrotnego użytku

 Do śmieci wyrzucamy co roku 250 kilogramów samych opakowań, które posłużyły 

nam jeden raz. Zamiast wody w plastikowych butelkach, zaopatrz się w dobry filtr i 

blaszany bidon. Ryż, kaszę i inne sypkie i długotrwałe produkty kupuj pakowane po 

kilka kilogramów.



Dzielenie się wiedzą z innymi

Sukces działań w zakresie ochrony środowiska zależy od tego, ile osób się w nie 

zaangażuje. Zarażaj postawą ekologiczną innych. Zacznij od swoich najbliższych. 

Dawaj przykład, sprzątaj po sobie – w lesie, na plaży, w parku, na pikniku.



Źródła wykorzystane do prezentacji:
- https://www.lazienkaplus.pl/pl/blog/jak-oszczedzac-wode-swiatowy-dzien-wody-2021-305/

- https://www.homebook.pl/artykuly/5262/jak-oszczedzac-prad-9-sposobow-na-oszczedzanie-pradu/

- https://spolecznik20.pl/posts/10-prostych-sposobow-by-zadbac-o-srodowisko/ 

- https://www.wysokieobcasy.pl/ 
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