Rozsądniej korzystajmy
z transportu
Transport drogowy stał się jednym z największych zagrożeń
cywilizacyjnych. Transport zużywa jedną trzecią całej energii, co w
znaczącym stopniu przyczynia się do zmian klimatu.
Również pozostaje istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza,
zwłaszcza w miastach. Kolejnym poważnym problemem
środowiskowym i zdrowotnym, związanym z transportem jest
zanieczyszczenie hałasem. Aby poprawić jakość powietrza warto
ograniczyć ciężki transport w miastach. Takie rozwiązanie zmniejsza
problem korków oraz zanieczyszczeń powietrza. Aby mniej
zanieczyszczać środowisko należy wykorzystywać elektryczne
samochody, a także jak najczęściej korzystać z transportu
publicznego. Nie zapominajmy o rowerze i gdy tylko możemy i idźmy
pieszo.
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JAK DBAĆ
O
ŚRODOWISKO
W MIEŚCIE?

Co robić, kiedy spotkamy
samotne pisklę?
Nie zabieraj go od razu do domu - jeżeli ptak jest ranny, został
zaatakowany przez psa czy kota (nawet jeżeli nie widać żadnych
obrażeń) skontaktuj się z miejscowym Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami. Jeżeli jednak pisklak jest nieopierzony, dopiero się
wykluł (nie potrafi latać) włóż go do gniazda, z którego
prawdopodobnie wypadł. Obserwuj pisklaka, jeżeli jego rodzice nie
zjawią się przez 10-20 minut skontaktuj się z TOZ-em. Jeżeli ptak jest
w niebezpiecznym miejscu (autostrada, ścieżka rowerowa itp.),
wtedy przenieś go w najbliższe bezpieczne miejsce. Gdy widzisz
pisklaka z nastroszonymi piórami i znakowaniami na brzegach
skrzydeł — prawdopodobnie uczy się latać i jest pod opieką
rodziców.
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Jesteśmy grupą biorącą udział w projekcie
„Dobrosąsiedzki dialog międzypokoleniowy”.
Wspólnie postanowiliśmy podzielić się naszymi
sposobami dbania o środowisko w mieście.
Zachęcamy do wyrabiania u siebie dobrych
nawyków, bycia uważnym wobec zwierząt
i roślin, dbania o to, co nas otacza.

Oszczędzajmy energię
Dzięki oszczędzaniu energii chronimy środowisko przed nadmierną
emisją dwutlenku węgla oraz innych substancji szkodliwych do
atmosfery. Mniejsze zużycie energii to tym samym mniejsze
wykorzystanie źródeł naturalnych – gazu, węgla czy ropy. Dlatego
gasimy światło, kiedy wychodzimy z pomieszczenia, wyłączamy
urządzenia, kiedy z nich nie korzystamy (m.in. ładowarki
telefoniczne odłączamy od sieci prądu), wymieniamy żarówki na
energooszczędne, nie drukujemy niepotrzebnych maili, artykułów
czy dokumentów.

Segregujmy śmieci
W Polsce 1,5 miliona materiałów nadających się do recyklingu jest
spalana albo trafia na wysypiska, bo ludzie nie wiedzą jak je
segregować. Dlatego staramy się zbierać oddzielnie papier, szkło,
tworzywa sztuczne i metal, a także odpadki biodegradowalne – to
pozwala uzyskać najlepsze surowce do ponownego przetworzenia.
Pamiętamy, aby odpady niebezpieczne trafiły do miejsc specjalnie
do tego przeznaczonych.

Dbajmy o roślinność
Rośliny stanowią bardzo ważną część krajobrazu miejskiego. To
wśród zieleni tak dobrze odpoczywamy, ma ona zbawienny wpływ
na nasze zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Drzewa zapewniają
schronienie w upalne dni nie tylko poprzez rzucany cień, ale przede
wszystkim poprzez schładzanie powietrza oraz jego nawilżenie, co
na miejskie środowisko wpływa bardzo korzystnie. Są także
schronieniem dla wielu żywych organizmów. Dlatego staramy się
we własnych ogrodach nie kosić trawy zbyt często, a na balkonach
siejemy rośliny kwietne, aby pszczoły mogły pozyskać z nich nektar.

Oszczędzajmy wodę
Naukowcy i eksperci nie bez powodu biją na alarm i nawołują do
działań przeciwdziałających zjawisku suszy. Czas więc zacząć
oszczędzać wodę. Zamiast kąpać się w wannie - bierzmy krótki
prysznic. Myjąc zęby, zakręcajmy kran i płuczmy zęby wodą
z kubeczka. Sprawdzajmy swoje krany i spłuczki czy są szczelne.
Wodą po płukaniu warzyw podlewajmy kwiatki.

Ograniczajmy plastik
W naszych czasach plastik jest wykorzystywany wszędzie, ponieważ
jest tani i wytrzymały. Jego wadą jest jednak fatalny wpływ na
przyrodę i na nasze zdrowie. Natomiast my możemy ten plastik
ograniczyć, jest wiele sposobów żeby to zrobić. Najważniejsze, aby nie
wyrzucać śmieci na ziemię, trawę. Jeśli nie ma obok nas śmietnika,
wystarczy schować sobie gdzieś ten śmieć i wyrzucić kiedy będzie
okazja. Jeśli idziemy na zakupy, warto zaopatrzyć się w torbę
wielorazową, by nie kupować kolejnej plastikowej. Zamiast kupować
wodę butelkowaną, można pić przefiltrowaną wodę z kranu. Jeśli
lubisz pić napoje ze słomką, warto zaopatrzyć się w słomki metalowe.
Zacznij używać kosmetyków w kostce, które wystarczają na dłużej niż
kosmetyki w plastikowych buteleczkach.

Kupujmy z głową
Kupowanie bez zastanowienia jest problemem naszych czasów.
Dlatego staramy się robić zakupy rozsądnie, tworzymy listy rzeczy
potrzebnych. Robiąc zakupy odzieżowe, zawsze powinnyśmy się
zastanowić czy na pewno potrzebujemy tego ubrania, czy będzie nam
pasować do innych ubrań, które już mamy w szafie. Jeżeli już coś
kupujemy, to zawsze warto zwrócić uwagę na metkę ze składem
materiałowym czy sposobami pielęgnacji.
Możemy szukać ubrań z drugiej ręki - sklepy z odzieżą używaną są
coraz chętniej odwiedzane, warto skorzystać z tego, co jest już dostępne
i nie przyczyniać się do wzrostu konsumpcjonizmu.

