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1. Żyj ekologicznie i szanuj
przyrodę.

 
     Live ecologically and respect 

the nature.



2. W czasie spacerów po
parkach, lesie

 i innych obszarach
przyrodniczych (ekosystemach)

 nie zrywaj i nie niszcz roślin.
 

     While walking through parks,
forests and other nature areas

(ecosystems)
 do not pick or harm plants.



3. Specjalne odpady – baterie,
żarówki, lekarstwa przekazuj do
odpowiednich punktów zbiórki

tych produktów.
 

Special waste like batteries, light
bulbs, medications dispose to
appropriate collection points.



4. Segreguj śmieci i staraj się,
aby odpady

 miały drugie życie.
 

Sort the rubbish and try to give
litter  a new life.



5. W sklepach kupuj produkty
 w szklanych lub papierowych

opakowaniach.
 

While doing the shopping buy
things in paper or glass packet.



6. Po zakupy chodź 
z własną torbą 

wielokrotnego użytkowania.
 

When you go shopping take 
your own reusable bag with you.



7. Odpady naturalne kompostuj.7. Odpady naturalne kompostuj.
  

Compost natural waste.Compost natural waste.



8. Ogranicz stosowanie 
 środków chemicznych.

 
Limit using chemicals.



9. Nie marnuj papieru.
Wykorzystuj drugą stronę

zużytych kartek.
 

  Don’t waste paper. Use the
second side of the used sheet.



10. Zawsze wyłączaj światło
kiedy wychodzisz
 z pomieszczenia.

 
Always turn off the light when

you are leaving the room.



11. Wyłączaj urządzenia, 
z których nie korzystasz.

 
Turn off devices that you’re not

using.



12. Ogranicz spędzanie długich
godzin przed komputerem. 

 
Limit the time spent in front of

the computer.



13. Staraj się stosować13. Staraj się stosować
akumulatory,akumulatory,  

które będziesz ładować,które będziesz ładować,  
zamiast jednorazowych baterii.zamiast jednorazowych baterii.

  
Try to use rechargeableTry to use rechargeable
batteries which you willbatteries which you will  

be using again,be using again,  
instead of disposable ones.instead of disposable ones.



14. Gotuj tyle wody, ile
potrzebujesz. 

 
Only boil as much water as you

need.



15. Oszczędzaj wodę. Zakręcaj
kran kiedy nie korzystasz.

Zrezygnuj z kąpieli w wannie.
Dokręcaj kurki w kranach.

 
Save water. Turn off the tap if

you’re not using it. 
Avoid taking a bath. 

Tighten the hammers in the taps.



16. Spożywaj zdrowe produkty,
pochodzące najlepiej z

ekologicznych gospodarstw. 
 

Eat healthy products, especially
from ecological farmhouses.



17. Jeżeli masz możliwość, 
 załóż domowy zielnik 

lub przydomowy ogródek.
 

If you can, create your own home
herbarium or backyard garden.



18. Pamiętaj, aby twoja dieta była
odpowiednio zbilansowana.

 
Remember to make your diet

balanced.



19. Staraj się , aby wokoło było
dużo roślin, które oczyszczają

środowisko  i produkują
niezbędny do życia tlen.

 
Make sure that there are lot of
plants around you, which are
cleaning the environment and

producing oxygen.



20. Wybieraj i korzystaj
 przede wszystkim 

z przedmiotów wykonanych
 z naturalnych materiałów:

 (np. drewna, bawełny, wełny,
metalu).

 
Choose and use mainly the
things made from natural

materials like wood, cotton, wool
or metal.



21. Wybieraj materiały i składniki
nietestowane na zwierzętach.

 
Choose materials and ingredients 

not tested on animals.



22. Dziel się z innymi
przedmiotami, 

z których już nie korzystasz
 np. zabawkami, ubraniami,

książkami.
 

Share the things, which you’re
not using, with others (toys,

clothes, books).



23. Zużytą pościel przekaż
schronisku dla zwierząt.

 
Used sheets give to animal

shelter.



24. Korzystaj z roweru lub
publicznej komunikacji

 oraz jak najwięcej spaceruj 
i przemieszczaj się pieszo.

 
Use your bike or public

transport and walk a lot.



25. Organizuj akcje
sprzątania świata.

 
Organise world cleaning

campaigns.




