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Dbanie o swój dom to dla wielu ludzi bardzo ważna rzecz. Jeśli coś się zepsuje - trzeba to 

naprawić, jeśli się nabrudzi - trzeba posprzątać. Gdyby zapomnieć o podobnych zasadach, to 
dom szybko staje się okropnym i brzydkim miejscem. Tak samo jest z przyrodą – jak się o tym 

nie pamięta, to sterty śmieci w końcu przesłonią widoki i nigdzie nie będzie już ładnie. 
 

Możesz chronić środowisko na wiele sposobów. Oto, kolejne wskazówki: 
 

 Nie marnuj i nie wyrzucaj jedzenia - na zakupy idźcie z gotową listą i zaplanujcie 
posiłki na cały tydzień. Po co? Żeby później zużyć resztki, np. jeśli w poniedziałek będzie na 

obiad rosół, to we wtorek jego ostatnią szklankę można wykorzystać do zrobienia zupy 
pomidorowej. Jeśli nie jesteś w stanie zjeść np. całego jabłka pokrój je na części i odłóż na 

później, lub podziel się z kimś innym. Dzięki temu jedzenia nie trzeba wyrzucać. 
 

 
 

 Kupuj produkty od lokalnych dostawców i jedz sezonowo – co to znaczy? Jeśli chcesz 
kupić pomidory w zimie, to mogą one pochodzić np. z Hiszpanii, czyli do ich przewiezienia 

przez prawie całą Europę potrzeba było wielu litrów paliwa, z których powstały spaliny. Ale 
pomidory może również uprawiać w szklarni ogrodnik z sąsiedniej miejscowości, więc ich 
transport jest znacznie krótszy. Dobrze zapytać sprzedawcę, skąd pochodzi dany produkt, 

taki jak np. wspomniane pomidory. Jeśli z bardzo, daleka, to może lepiej odłożyć pomidory i 
zjeść kanapkę ze zrobionym w lecie dżemem? 

 



 
 

 Ogranicz jedzenie mięsa - według Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce jemy dwa 
razy więcej mięsa niż zalecają dietetycy. Jeśli nie możesz całkowicie zrezygnować z 

produktów zwierzęcych, postaraj się jeść mięso tylko raz w tygodniu. 
 

 
 

 Pij wodę z kranu - plastikowe butelki zamień na wielorazowe, używaj wody 
filtrowanej lub przegotowanej. Woda w wielu domach pochodzi ze źródeł lepszych niż te, z 
których producenci wody napełniają butelki. Poza tym, taka plastikowa butelka po pewnym 
czasie może zacząć wydzielać toksyny i mikroskopijne fragmenty plastiku do zamkniętej w 

środku wody. I jeszcze ta cena! Za jedną półlitrową butelkę możesz w niektórych miejscach 
kupić nawet 360 litrów kranówki! 

 



 
 

 
Jeśli ruszysz głową, to dasz radę w prosty sposób pomóc naszej planecie! 
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