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każdej/każdego
Wybory i decyzje

Minimalizacja ilości śmieci 

i segregacja  

Wiele zepsutych rzeczy, np. ubrania, meble, akcesoria 
lub urządzenia elektroniczne można naprawić, a nie 
złomować czy wyrzucać.

W Niemczech działa ogólnokrajowy system segregacji 
odpadów.
Tylko segregowane odpady są recyklingowane. Odpady 
mieszane - spalane. 

Coraz więcej jest tzw. 
Kawiarni Naprawczych. 
Oferują one pomoc i 
narzędzia do naprawy 
elektroniki; małej – np. 
radioodbiornika, czy 
dużej – np. telewizora. 
W niektórych można 
nawet naprawić meble 
czy rowery. 

minimalizować

ponownie napełniać 

użyć ponownie 

naprawić, przerobić 

recyklingować

kom-

po-

sto-

wać

Za duże lub za małe ubrania 
można przerobić w punktach 
krawieckich. Poprosić o pomoc 
krawcową lub spróbować 
samemu. 
Dostępne są liczne samouczki 
on-line poświęcone szyciu lub 
rękodziełu Kompostowanie - 6

Ten zabawny strój 

wyczarowany ze 

starego koszyka 

przygotowała jedna 

z uczennic na zajęciach 

„z odzyskiwania”.

Jest dobrze, 
jeśli 
kompostujemy 
zielone odpady.
Będzie jeszcze 
lepiej, gdy 
przystaniemy 
wyrzucać do 
śmieci żywność.

Nieprodukowanie 

i rezygnacja z niepotrzebnego

oszczędzają energię, 

minimalizują ilość odpadów,

aktywnie chronią klimat.

Ze starych ubrań i tekstyliów 
można stworzyć nowe rzeczy. 
Na przykład ze starych dżinsów 
zrobić torby, narzuty, dywany, 
ściereczki kuchenne itp. 
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Ten projekt został zrealizowany przy 
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Europejskiej. Projekt lub publikacja 
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Wiele ciekawych pomysłów 
można znaleźć np. na stronach: 
thefoldline.com

loveyourclothes.org.uk



Minimalizować - 1 Ponownie napełniać - 2 Użyć ponownie – 3

Najważniejsze jest to, co każda/y z nas może zrobić od 
razu. Minimalizować, minimalizować i jeszcze raz 
minimalizować ilość śmieci!.

Ty wybierasz! Nie kupuj nowych rzeczy - może ktoś sprzedaje lub 
oddaje to, czego potrzebujesz!

Gdyby wszystkie odpady żywnościowe na Ziemi były 
krajem, byłyby trzecim, co do wielkości emitentem 
gazów cieplarnianych na świecie - 4, 4 mld (FAO, 2015)
. 
Przykład: produkcja 1 kg wołowiny, w tym transport i 
chłodzenie, to emisja ok. 13, 6 kg gazów niszczących 
klimat (Ifeu,2020).

W niemieckim systemie 
kaucji szklane butelki 
zwrotne oszczędzają ok. 
50% CO2 w stosunku do 
jednorazowych z plastiku. 

Jest wiele platform internetowych, za pośrednictwem 
których można kupić lub sprzedać ubrania, urządzenia 
elektroniczne, meble, akcesoria i mnóstwo innych 
przedmiotów:

Kilka wskazówek na co dzień:

• Przed zakupem, zadaj sobie pytanie:
„Czy naprawdę tego potrzebuję?" 

• Zrób listę zakupów. 
• Przejrzyj lodówkę i wykorzystaj wszystko, co 

się tam znajduje. 
• Wiele produktów można jeść dłużej niż wynosi 

data ich przydatności do spożycia. 

Stale zwiększa się liczba sklepów, które oferują 
pojemniki wielokrotnego użytku na żywność i napoje.

Można również skorzystać z oferty sklepów w okolicy z 
używanymi rzeczami.

W niektórych miastach 
stoją przy ulicach 
regały na książki. 
Każdy może przynieść 
książkę lub wziąć inną 
za darmo!
Takie stoiska z 
książkami są także już 
nawet w centrach 
handlowych.

Do systemów depozytowych należą REBOWL i RECUP.  
Np. zamawiając jedzenie, można wybrać pojemnik 
wielokrotnego użytku, a potem przynieść go do sklepu 
uczestniczącego w programie .

Jeśli zostało jedzenie, na przykład 
po imprezie lub w lodówce, można 
je przynieść lub zadzwonić do 
punktu prowadzącego foodsharing, 
czyli dzielenie się jedzeniem. 
Będzie ono rozdane, a 
niezmarnowane. 

Używać, a nie posiadać

Aplikacji „Too Good To Go” mogą używać sklepy, 
restauracje; aby zaoferować sprzedaż jedzenia, które 
zostało; zamiast je wyrzucać. 

... Można by zaoszczędzić 9 mln 
butelek, gdyby każda/y 
obywatel/ka Niemiec pił/a wodę z 
kranu zamiast butelkowanej. 
Woda w butelkach powoduje od 
90 do 1000 razy większe 
zanieczyszczenie środowiska niż 
ta z kranu. 
W przypadku wody z plastikowych 
butelek eko-bilans wypada 
jeszcze gorzej.  Kranówka jest 
586 razy przyjaźniejsza dla 
klimatu niż woda mineralna bez 
gazu.

Niektóre przedmioty są potrzebne tylko kilka razy. 
Zamiast kupować, można je wynająć lub pożyczyć.

W miastach jest
coraz więcej 
sklepów typu 
Zero-Waste. 
Można do nich 
przyjść z własnymi 
pojemnikami na 
żywność i napełnić
je na przykład
makaronem, mąką, 
kawą czy 
strączkowymi. https://atiptap.org/wasserwissen/5-gruende-fuer- leitungswasser/


