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22 kwietnia na całym świecie celebrujemy 
Dzień Ziemi. Obchody są okazją do promowania 
ekologicznych postaw, ale też uświadamiania 
problemów, które się wiążą ze zmianą klimatu.
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Kiedy obchodzimy Dzień Ziemi?

Dzień Ziemi obchodzony miał być zawsze w 
równonoc wiosenną na półkuli północnej i jesienną na 
południowej. Wybór daty nie był przypadkowy – dzień 
trwa wtedy tyle samo co noc, a nasi przodkowie 
wierzyli, że jest to znak rodzącego się życia. 
Współcześnie data ta ma symbolizować zacieranie 
się różnic między ludźmi różnych ras i religii i 
przypominać nam, że wszyscy dzielimy tę samą 
planetę. Planetę, która jak nigdy wcześniej potrzebuje 
naszej opieki i ochrony.
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„Wiedzą to nawet 
dzieci, że ważna jest 
segregacja śmieci.”
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Jak 
segregować 

śmieci?
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METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

● odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
● nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
● plastikowe opakowania po produktach spożywczych
● opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
● opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), 

kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
● plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
● aluminiowe puszki po napojach i sokach
● puszki po konserwach
● folię aluminiową
● metale kolorowe
● kapsle, zakrętki od słoików
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PAPIER

● opakowania z papieru, karton, tekturę (także 
falistą)

● katalogi, ulotki, prospekty
● gazety i czasopisma
● papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
● zeszyty i książki
● papier pakowy
● torby i worki papierowe



8

ODPADY BIODEGRADOWALNE

● odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
● gałęzie drzew i krzewów
● skoszoną trawę, liście, kwiaty
● trociny i korę drzew
● niezaimpregnowane drewno
● resztki jedzenia
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SZKŁO

● butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym 
butelki po napojach alkoholowych i olejach 
roślinnych)

● szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie 
są wykonane z trwale połączonych kilku 
surowców)
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„Lanie wody wyszło z 
mody, 

Panowie i Panie czas 
na oszczędzanie.”
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Oszczędzamy wodę

●  Wybierz prysznic zamiast wanny.
● Napraw cieknący kran.
● Wykorzystuj wodę ponownie. 
● Zakręcaj wodę podczas mycia zębów.
● Uruchamiaj tylko pełną pralkę i zmywarkę.
● Zainwestuj w zmywarkę.
● Zbieraj deszczówkę w ogrodzie.
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Transport
Jeśli tylko pozwala nam na to sytuacja, warto również 
rozważyć skorzystanie z komunikacji zbiorowej czy 
rowerów (własnych lub miejskich) zamiast samochodu 
lub w większych miastach rozważenie transportu w 
modelu Park+Ride (zostawiamy samochód przy 
wjeździe do miasta i dalej poruszamy się komunikacją 
zbiorową). Oprócz naszej postawy proekologicznej, 
zadbamy w ten sposób również o odrobinę ruchu dla 
własnego zdrowia, bez konieczności przeznaczania 
dodatkowego czasu na chociażby 
siłownię.
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Ponadto…….

● Wyłączaj światło, jeśli go nie używasz.
● Wybieraj produkty wielokrotnego użytku.
● Daj nowe życie przedmiotom.
● Po naładowaniu telefony wyłączaj ładowarkę z 

kontaktu.
● Nie marnuj papieru.
● Sprzedajemy lub oddajemy ubrania i zabawki.
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Może wydawać się, że jednostkowe zmiany mają 
małe znaczenie. Jednak skumulowane działania 

generują wielką moc. Jeśli chcemy zmian na świecie, 
to zacznijmy je od siebie. 

Ziemia jest naszym DOMEM, dbajmy o nią!
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