Co
możesz
zrobić dla
naszej planety?
5 czerwca. Światowy Dzień Środowiska

EKOpostanowienie 1:
Na zakupy przyjdę
z własną torbą
•

Każdy z nas zużywa w Polsce rocznie nawet 490 plastikowych toreb,
podczas gdy w Danii – ledwie kilka.

•

Przeciętny czas ich użycia to od 12 do 20 minut, podczas gdy
rozkładają się nawet 450 lat.

•

Zabieranie ze sobą toreb wielorazowego użytku pomoże nam
zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko.

•

Zastanówmy się, czy w naszej okolicy nie ma alternatywy dla
kupowania warzyw czy owoców w plastikowych opakowaniach.

EKOpostanowienie 2:
Będę ponownie
wykorzystywać opakowania
•

Porzucona przez nas w środowisku naturalnym plastikowa butelka nie
ulegnie biodegradacji przez wiele lat.

•

Plastikowa butelka może się nam jeszcze przydać – na przykład do
podlewania kwiatków albo, po odcięciu góry, w charakterze wazonika.

•

Ponowne wykorzystywanie plastiku daje szanse na rozwój
innowacyjnych technologii oraz na stworzenie nawet 200 tysięcy
nowych miejsc pracy w Europie.

EKOpostanowienie 3:
Będę segregować
odpady
•

Brak działań na rzecz ponownego wykorzystania plastiku oznacza więcej
odpadów w morzach oraz na wysypiskach.

•

Recykling miliona ton plastikowych odpadów pozwoli zmniejszyć emisje gazów
cieplarnianych o tyle, ile emituje ich milion samochodów!

•

Przed wyrzuceniem danego przedmiotu sprawdź, do którego kosza powinien
on trafić.

•

Zapoznaj się z instrukcjami, dotyczącymi zasad recyklingu poszczególnych
materiałów – zwiększy to efektywność całego procesu.

•

Podczas zakupów sprawdzajmy, czy na etykiecie butelki znajdują się informacje
na temat możliwości jej recyklingu czy wykorzystania do ich produkcji
materiału z recyklingu.

EKOpostanowienie 4:
Będę brać kawę
we własnym
kubku lub termosie
•

Jednorazowe kubki są często trudne w recyklingu – stanowią za to jeden z
dziesięciu najczęściej spotykanych na europejskich plażach odpadów.

•

Przynoszenie własnego kubka do kawiarni to konkretny przykład na
odpowiedzialne obchodzenie się z plastikiem.

•

Niektóre kawiarnie – także w Polsce – oferują za takie przyjazne dla
środowiska zachowania specjalne rabaty. Warto sprawdzić ich aktualną
listę na stronie http://zero-waste.pl/ z-wlasnym-kubkiem/ i zachęcić do
udziału w akcji okolicznych sprzedawców.

•

Zamiast kupować wodę butelkowaną warto rozważyć zabieranie ze sobą
wody z kranu w termosie czy kubku termicznym.

EKOpostanowienie 5:
Będę używać
sztućców i talerzy
wielorazowego użytku
•

Plastikowe sztućce należą do jednych z najczęściej spotykanych na
europejskich plażach odpadów.

•

Rodzinne pikniki czy grill z przyjaciółmi planujemy najczęściej z
wyprzedzeniem. Do listy rzeczy do zrobienia przy ich okazji warto dodać
zabranie naczyń i sztućców z domu.

•

Warto korzystać z możliwości kontaktu z instytucjami publicznymi i
proponowaniu, by w zapisach przy zamówieniach cateringowych pamiętali
o wymogu naczyń i sztućców wielorazowego użytku.

•

Pamiętajmy o tym również wtedy, kiedy zajmujemy się organizowaniem
podobnych działań w firmie. Jeśli robi to nasz kolega czy koleżanka –
przypomnijmy o korzyściach z zielonego wizerunku.

EKOpostanowienie 6:
Zrezygnuję
z jednorazowych
słomek
•

Słomki stanowią szczególne zagrożenie dla próbujących je spożyć zwierząt
morskich.

•

Prostym działaniem, które może wykonać każdy z nas, jest poproszenie w
kawiarni czy restauracji o to, by do naszego napoju nie podawano słomki.

•

Warto porozmawiać (bezpośrednio lub za pomocą maila) z właścicielami
miejsc, w których jemy i pijemy, z prośbą o przyjęcie zasady dodawania
słomek do napojów tylko na wyraźne życzenie klienta.

EKOpostanowienie 7:
Naprawię zamiast
wyrzucić
•

Plastik znajduje się również w przedmiotach codziennego użytku – sprzęcie
radiowym i telewizyjnym, telefonach czy komputerach.

•

Możliwie jak najdłuższe użytkowanie urządzeń tego typu jest korzystne z punktu
widzenia kosztów potrzebnych do ich wyprodukowania surowców czy ryzyka
wydostania się do środowiska szkodliwych substancji.

•

Nieużywany, ale wciąż sprawny sprzęt możemy trzymać na wypadek awarii albo
pożyczać znajomym, którzy go stracili (np. telefon komórkowy).

•

W wypadku, kiedy jego naprawa jest niemożliwa dbajmy o jego odpowiednią
utylizację, np. poprzez korzystanie z usług odbioru elektrośmieci takich jak lodówki
czy pralki.

•

Pomyślmy, w jaki sposób możemy ponownie wykorzystać już zakupione materiały.
Być może zamiast wyrzucać używany polar warto go oddać do second-handu?
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