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Rio+20…
Zadbaj o Ziemię!



Co możesz zrobić  
rozsądnie korzystając z wody?

   Nie wylewaj wody niepotrzebnie, 
gdy można jej użyć do innych celów.

   Napraw krany i zlikwiduj przecieki.
   Używaj małej ilości wody do kąpieli. 
   Myj samochód w myjni, która 
stosuje recykling wody.

   Nigdy nie traktuj rzek i jezior 
jako odbiornika ścieków.

   Zadbaj o instalację wodomierzy: 
oszczędzisz wodę i pieniądze.

Jak możesz w prosty  
sposób oszczędzać energię?

   Zmień przyzwyczajenia. 
Bądź pasażerem komunikacji publicznej.

   Obniż temperaturę w domu o 1°C, 
zamykaj okna przy włączonym ogrzewaniu.

   Wymień żarówki na energooszczędne. 
   Jeśli nie używasz sprzętu RTV/AGD 
wyłączaj funkcję stand-by.

   Stosuj akumulatory zamiast 
jednorazowych baterii. 

   Kupując sprzęt AGD wybieraj produkty 
o najniższym poziomie zużycia energii.

Bądź rozumnym konsumentem, 
dbaj o proste eko – zasady:

   Zrezygnuj w sklepie z torby 
jednorazowego użytku.

   Kupuj produkty w opakowaniach 
zwrotnych, np. szklanych. 

   Papier do pisania lub drukowania 
wykorzystuj dwustronnie.

   Zadbaj o segregację odpadów. 
Poszukaj oznaczonych pojemników.

   Zrezygnuj z niepotrzebnych rzeczy. 
Zastanów się czy są ci naprawdę niezbędne?

Uczmy się oszczędnie korzystać z zasobów 
Ziemi. To bardzo proste i tanie. Nie trzeba być od 
razu członkiem stowarzyszenia lub organizacji. 
Wystarczy zmienić kilka zachowań, by powiedzieć 
o sobie z dumą i satysfakcją: jestem za ekologią.

Przed dwoma dekadami oczy świata skierowane 
były na Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro. W ślad za 
wcześniejszym raportem U’Thanta ogłoszono 
alert dla cywilizacji: czas na ekorozwój, czas na 
solidniejszą, przemyślaną i powszechną ochronę 
zasobów Ziemi. 

Niestety dziś, dwadzieścia lat po „Rio”, ponownie 
wołamy na świecie o oszczędzanie Ziemi. Idea 
zrównoważonego rozwoju nie wszędzie przynosi 
efekty. Konsumpcja po stronie bogatych zderza 
się z walką o przetrwanie w biedniejszych krajach. 

Maleją ziemskie zasoby wody pitnej, zmiany 
klimatu już są niebezpieczne dla przetrwania 
społeczeństw, kurczą się obszary leśne, zanikają 
gatunki flory i fauny. 

Żyjemy ponad stan. Ziemia nie utrzyma 
kolejnych pokoleń. Konsumpcja musi  
mieć swoje granice.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej przeznacza olbrzymie 
środki, zarówno krajowe jak i zagraniczne, 
udostępnione nam m.in. przez Unię Europejską, 
na zachowanie i ochronę naturalnych zasobów. 
Od chwili powstania NFOŚiGW (1989) 
przekazaliśmy około 30 mld zł na projekty 
proekologiczne, które w konsekwencji  
chronią nie tylko polskie zasoby naturalne.

Liczy się 
każdy drobny gest
Zadaniem NFOŚiGW jest także finansowanie 
działań edukacyjnych i informacyjnych 
w ochronie środowiska. Każdy z nas, nawet  
na pozór drobnym gestem, może zrobić bardzo 
wiele, aby odwrócić negatywne trendy, które 
grożą wyeksploatowaniem Ziemi.


