
Co Ty możesz zrobić dla klimatu? 

1. Na co dzień jak najczęściej wybieram transport przyjazny środowisku – gdy tylko mogę 
przesiadam się z samochodu na rower lub transport publiczny. 

2. Mój następny wakacyjny kierunek to ten, do którego dojadę pociągiem…albo rowerem! 
3. Zmieniam dietę – ograniczam mięso lub rezygnuję z niego całkowicie. 
4. Wybieram żywność lokalną i sezonową. Może truskawki w styczniu to nie jest najlepszy 

pomysł…? 
5. Oszczędzam prąd:  

 Gaszę światło, gdy wychodzę z pomieszczenia. 

 Wyłączam urządzenia elektroniczne, z których nie korzystam. 

 Wymieniam żarówki na bardziej energooszczędne. 

 Kupując nowy sprzęt elektroniczny wybieram ten najbardziej energooszczędny (klasa 
A). 

 Jak najczęściej suszę pranie ‘pod chmurką’ – na szczęście ubrania sportowe schną 
szybko! 

6. Ograniczam zużycie wody: 

 Biorę krótki prysznic zamiast kąpieli, dla oszczędności mogę kogoś pod prysznic 
zaprosić ☺ 

 Naprawiam cieknące krany. 

 Włączam zmywarkę i pralkę dopiero gdy są pełne. 

7. Ograniczam odpady:  

 Nie wyrzucam jedzenia, kupuję tyle ile potrzebuję, a jeśli mam za dużo dzielę się na 
przykład zanosząc rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom lub do jadłodzielni. Plus dla klimatu 
i dla sylwetki. 

 Kupuję bardziej rozsądnie i stawiam na dobrą jakość, by rzeczy zakupione posłużyły mi 
dłużej. Może ten mój zegarek sportowy mógłby komuś jeszcze posłużyć…a może 
jeszcze nie potrzebuję nowego zegarka? 

 Nie kupuję wody butelkowanej, piję wodę z kranu. Zaoszczędzone pieniądze mogę 
przeznaczyć na przykład na fajny rajd rowerowy! 

 Robiąc zakupy unikam zbędnych opakowań, zwłaszcza z tworzyw sztucznych. Na 
szczęście bidony są wielorazowego użytku! 

 Segreguję odpady na co dzień, by można je było poddać recyklingowi. 

 Zamiast wyrzucać oddaję lub sprzedaję rzeczy używane, ubrania, książki których już nie 
potrzebuję. A może sam(a) rozważę zakup rzeczy z drugiej ręki? Ten rower vintage to 
będzie niezły lans. 

 Jeśli mam możliwość kompostuję odpady organiczne. 

8. Przykręcam termostat w domu poniżej 20 stopni – gdy jest mi zimno zakładam sweter, 
przytulam się do domowników lub na przykład jeżdżę na trenażerze rowerowym! 

9. Wspieram finansowo / w mediach społecznościowych organizacje szerzące wiedzę o 
przeciwdziałaniu zmianom klimatu. 

10. Planuję remont domu – wybieram bardziej ekologiczne rozwiązania (panele słoneczne, 
izolację domu, bardziej energooszczędne okna itd.). 

11. Zachęcam rodzinę i przyjaciół do proklimatycznych zachowań. 

 

 


