DZIEŃ ZIEMI 2022
„INWESTUJEMY W NASZĄ PLANETĘ”
Bank dobrych praktyk - co każdy z nas może zrobić dla planety we własnym otoczeniu?

1) Idąc na zakupy weź zawsze własną torbę wielokrotnego użytku np. lnianą.

Rys. 1. Torba wielokrotnego użycia – lniana 1

2) Kupuj produkty zawsze zgodnie ze zrobioną listą – zaoszczędzisz pieniądze
i unikniesz przeterminowania się niepotrzebnego produktu, który stanie się odpadem.

Rys. 2 Lista zakupów2

1https://www.sklep.swiatlnu.pl/torba-zakupowa-lniana

ciemnoszara#galleryName=productGallery,imageNumber=2.
https://noweja.pl/wp-content/uploads/2020/11/noweja-blog-sklep-zakupy-lista-zakupow-768x610.jpg na dzień
16.01.2022.
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3) Kupuj produkty ze straganu od lokalnych sprzedawców – nie potrzebujesz opakowań
– kupujesz luzem.

Rys. 3. Zakupy luzem3

4) Zamrażaj resztki – to, co nie wykorzystasz do przygotowania potrawy najlepiej
zamrozić.

Rys. 4. Mrożenie resztek4
5) Samodzielnie uprawiaj rośliny jadalne – wyeliminujesz opakowania po żywności,
które stają się odpadem.

Rys. 5. Uprawiaj własne warzywa5

https://cdn.pixabay.com/photo/2021/02/07/20/35/vegetables-5992673_960_720.jpg na dzień 16.01.2022.
https://bi.im-g.pl/im/83/6d/18/z25616259IH,Mrozenie-jedzenia-nie-jest-takie-proste-.jpg na dzień 16.01.2022.
5
https://zielonyogrodek.pl/images/4/5/2/80452-Wczesne-warzywa_-ktre-wysiewa-jako-pierwsze-fot.Salvadonica-Borgo-del-Chianti---Flickr.jpg na dzień 16.01.2022.
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6) Segreguj śmieci – nie wrzucaj wszystkiego do jednego worka.

Rys. 6. Segregacja6
Segregowanie odpadów przynosi przede wszystkim korzyści finansowe – segregując, płacimy
mniej za odbiór śmieci. Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska
naturalnego. Co może powstać z recyklingu?7
1.

2.
3.

4.

5.

Szkło i aluminium podlegają recyklingowi w 100%, można je też przetwarzać nieskończoną ilość razy.
W przypadku aluminium jest to o tyle ważne, że produkcja aluminium z rud jest relatywnie droga, a złoża
boksytu nie odnawiają się.
Dzięki recyklingowi szkła możemy ograniczyć zużycie piasku, dolomitu czy sody.
Wprowadzając tylko jedną szklaną butelkę do wtórnego obiegu, ograniczamy zużycie energii równe
4 godzinom pracy 100 watowej żarówki! Tymczasem statystyczny mieszkaniec Polski wyrzuca do
pojemników na odpady zmieszane aż 56 szklanych opakowań rocznie.
Warto zmienić przyzwyczajenia i śmiecić mniej. Tworzywa sztuczne powstają z pochodnych ropy naftowej.
Zamiast zużywać ropę, której zasoby są ograniczone i której wydobycie jest bardzo kosztowne, tworzywa
sztuczne można ponownie wykorzystać, – jako wysokokaloryczne źródło energii lub jako surowiec wtórny.
Przykładowo z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Plastik może być też
przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe, powstają z niego także namioty,
plecaki czy buty.
Aby uratować jedno drzewo, wystarczy 59 kg makulatury.

7) Nie pozbywaj się starych dobrych ubrań – daj im drugie życie.

Rys. 7. Nie wyrzucaj dobrych ubrań8
6

Rys. 8. Pomóż potrzebującym9

http://ozled.pl/segregacja-smieci/ na dzień 16.01.2022.
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https://lekaro.pl/wpis-blog/powstaje-surowcow-wtornych-recyklingu-ciekawostki-powstaje-1-t-kartonu-puszekszklanek-itd/ na dzień 21.01.2022.
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8) Zrób kosmetyki własnej roboty.

Rys. 9. Rób np. własne mydło10
9) Nie marnuj owoców – dojrzałe wykorzystaj na dżem.

Rys. 10. Kupuj odpowiedzialnie11
10) Spróbuj racjonalnie gospodarować wodą – nie zostawiaj odkręconej wody w kranach.

Rys. 11. Nie marnuj wody12
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https://cms-v1-files.idcom-jst.pl/sites/859/wiadomosci/102093/fotos/orign/dsc_0551_1280x851_1280x851.jpg
z dnia 16.01.2022.
9
https://www.elleman.pl/artykul/daj-ubraniom-drugie-zycie-czyli-co-robic-z-nienoszona-odzieza-210715104911
na dzień 16.01.2022.
10
https://www.elamo.pl/kosmetyki-naturalne/wp-content/uploads/2016/02/myd%C5%82o-kolory.jpg na dzień
16.01.2021.
11
https://gotowanie.onet.pl/porady/domowy-dzem-powidla-przepisy-na-domowe-przetwory/sqw4339 na dzień
16.01.2022.
12

https://www.lazienkowy.pl/2361-36-1868-jak-racjonalnie-gospodarowac-woda.html na dzień 16.01.2022.
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11) Na zakupy jedź rowerem, a nie samochodem.

Rys. 12. Żyj zdrowo13
12) Zbieraj deszczówkę – wykorzystaj wodę do podlewania ogrodów i ogródków, co
umożliwi pielęgnację kwiatów i warzyw.

Rys. 13. Wykorzystuj naturalne zasoby14
13) Kupuj kawę ziarnistą i herbatę liściastą – są sklepy sprzedające te produkty
w torebkach papierowych lub z tkaniny albo opakowaniach biodegradowalnych.

Rys. 14. Herbata liściasta15

Rys. 15. Kawa ziarnista16

13

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,27178299,zostaw-auto-jedz-rowerem-miasta-gminy-i-powiatybuduja-nowe.html?disableRedirects=true na dzień 16.01.2022.
14

https://www.zyciepw.pl/zbieraj-deszczowke na dzień 16.01.2022.

15

250g.html?utm_source=ceneo&utm_medium=referral na dzień 16.01.2022.

16

https://www.konesso.pl/product-pol-2264-Kawa-ziarnista-Etno-Cafe-Fusion- na dzień 16.01.2022.
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14) Używaj kubków na kawę czy herbatę wielokrotnego użytku np. termicznych – te
jednorazowe generują mnóstwo odpadów.

Rys. 16. Używaj kubków wielokrotnego użycia17
15) Ogranicz sztućce plastikowe – w podróż weź ze sobą wielokrotnego użytku.

Rys. 17. Bierz w podróż własne sztućce18
16) Przed wyjazdem weź ze sobą butelkę z wodą – nie kupuj wody w jednorazowych
butelkach, to generuje odpady.

Rys. 18. W podróż zawsze bierz butelkę własną19

17

https://www.amazon.pl/achilles-%C5%9Brodowiska-recyklingu-wielokrotnego-bezpieczny/dp/B07H5J2CKC.

18

https://www.tupperware.pl/shop/pl/sztuccewetui.html?visitor_source=Shop na dzień 16.01.2022.

19

https://tropimyprzygody.pl/2018/05/26/zycie-zero-waste/ na dzień 16.01.2022.
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17) Oszczędzaj wodę – nie myj odpadów opakowaniowych.

Rys. 19. Nie myj odpadów20
18) Nie pal odpadów – zadbaj o siebie i innych – oddychaj świeżym powietrzem.

Rys. 20. Nie pal śmieci - Oddychaj czystym powietrzem21
19) Kompostuj bioodpady – nie wrzucaj resztek jedzenia czy odpadów zielonych do
odpadów zmieszanych.

Rys. 21. Zrób własny kompost22
20

https://sklep.sotbe.com/pl/blog/Jak-oszczedzac-wode-w-domu-Poznaj-skuteczne-sposoby-na-oszczednosc/8 na
dzień 16.01.2022.
21

https://www.lesznowola.pl/assets/lesznowola/media/files/a207efc4-aa13-40b0-8e9278eba515f26a/prezentacja11.jpg na dzień 16.01.2022.
22

https://pliki.portalsamorzadowy.pl/i/14/86/66/148666_r0_940.jpg na dzień 16.01.2022.
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20) Daj starym meblom drugie życie – wystarczy na odnowę tylko trochę czasu i chęci.

Rys. 22. Odnawiaj meble – oszczędzaj pieniądze23
21) Sadź drzewa i krzewy – to one produkują dla nas tlen, którego tak bardzo
potrzebujemy, nie tylko dla czystości powietrza, ale także dla zdrowia psychicznego.

Rys. 23. Sadź rośliny w swoim otoczeniu.
22) Zbieraj nakrętki i wspieraj akcje pomocy organizowane na terenie Przeworska.

Rys. 24. Zdjęcie serca z miasta Przeworsk24
23

https://odnawialnia.pl/2016/06/prl-na-salonach-czyli-stara-komoda-z.htm na dzień 16.01.2022

24

Zdjęcie autorstwa Anny Buczek.
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23) Oszczędzaj energię elektryczną – gaś światło przy wyjściu z pomieszczenia oraz
zainwestuj w oświetlenie LED.
… i wiele wiele innych.
Każdy z nas może w domu, ogrodzie, w pracy, na zakupach, w podróży, w społeczności
zrobić coś dobrego dla środowiska. Zacznijmy od jednej małej rzeczy już dziś.

Opracowanie:
Referat Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Przeworska
II piętro pokoje od 217 do 220
tel. kontaktowy: 16 648 78 44 wew. 137 (kierownik), 111, 122 i 106.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy na lekcje ekologiczne prowadzone przez
pracowników Referatu Ochrony Środowiska.
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