Bądź eco koleżanko i kolego!
23 stycznia, wypada Dzień bez Opakowań Foliowych. Inicjatywa powstała w Polsce (2008) –
zaproponował ją radny z Łodzi, Krzysztof Piątkowski, który rozpoczął w kraju kampanię
przeciw jednorazówkom.
Ponad 100 kg plastiku zużywa rocznie każdy Europejczyk, a więc każdy z nas! Odpady, które
w ten sposób wytwarzamy, lądują głównie na wysypiskach albo zaśmiecają lasy, rzeki, morza
i oceany.
Co roku na świecie zużywa się około 60 milionów ton jednorazowych “siatek”. Produkcja
jednej torebki trwa mniej niż sekundę, każda z nich służy nam średnio około 20 minut. Potem
staje się odpadem i trafia na wysypiska. Jedna torba rozkłada się 100, a nawet 400 lat i przez
cały ten czas uwalnia szkodliwe substancje chemiczne. Niektórzy eksperci szacują, że do
2050 roku około 99 procent morskich ptaków będzie mieć w żołądku plastik.

Do jakiej torby pakujesz zakupy? Popularnej reklamówki, papierowej, ekologicznej. Czy
nosisz przy sobie torebki wielorazowego użytku?
Postaraj się zrezygnować z „foliówki” na zawsze.
Takich toreb na zakupy używają wasze koleżanki i koledzy ze szkoły.

Jeśli jeszcze nie masz, wykonaj własnoręczną wielorazową torbę na zakupy.
Plastikowe torebki, których nie potrzebujesz można przetworzyć na inne, przydatne rzeczy –
sprawdź pomysły i poszukaj innych.
Segreguj odpady!
Plastikowe przedmioty jednorazowego użytku, takie jak talerze, sztućce, słomki, baloniki lub
patyczki higieniczne, mają zostać zakazane w Unii Europejskiej od 2021 roku. 24 X 2020r.
postulaty te zostały potwierdzone przez Parlament Europejski.
Skończmy z kupowaniem wody w plastikowych butelkach. Szkodliwe jest nie tylko jej
opakowanie, ale także znajdujące się w niej mikrocząsteczki plastiku. Pijmy wodę
przechowywaną w szklanej lub metalowej butelce wielokrotnego użytku. Drugie śniadanie
pakujmy w pojemniki z bezpiecznych dla środowiska materiałów.
W miarę możliwości zrezygnujmy z kupowania z ubrań z poliestru i innych sztucznych
tworzyw. Starajmy się wybierać naturalne tkaniny, które po praniu nie pozostawiają w wodzie
drobin mikroplastiku.

Jeśli już musimy kupić przedmiot z tworzywa sztucznego, to wybierz go rozsądnie –
niech będzie dobrej jakości, aby służył jak najdłużej.

https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=dzie%C5%84+bez+folii+23+01
&client=firefox-bd&sa=X&ved=2ahUKEwiD5dfvzrbuAhXJ2qQKHVGODGAQjJkEegQIERAB&biw=1280&
bih=609&dpr=1.5#imgrc=p91qfvmgI-4W7M
https://harmonylife.style/jak-byc-bardziej-eko-2019/

