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   1) Ogranicz kupowanie – zastanów się czy to co kupujesz jest Ci
naprawdę potrzebne. Nie kupuj nowych modeli telefonów czy nowych
ubrań bo właśnie są modne.  
 
   2) Zastanów się czy ubrania lub rzeczy, które już masz możesz
przerobić na coś nowego. Jeżeli nie chcesz sprzedaj albo oddaj do
punktów np. Giveboxów, domów samotnej matki, domów dziecka itp. 
 
   3) Segreguj śmieci ale najpierw zapoznaj się jakie regulacje ma
Twoja gmina. Każda ma trochę inne. Zapytaj się o to w spółdzielni,
wspólnocie mieszkaniowej lub zadzwoń do urzędu miasta/ gminy. 
 
   4) Zwracaj uwagę na opakowania, w których kupujesz produkty.
Wybieraj te, które są luzem lub mało opakowane. Jeżeli już kupujesz w
opakowaniach, zwróć uwagę czy jest to opakowanie jednorodne np.
tylko plastik. W ten sposób będziesz je mógł łatwiej posegregować. 
 
   5) Chodź na zakupy z własnymi siatkami i pojemnikami a przy
zakupie przez Internet zawsze proś o pakowanie w jak najmniejszą
ilość plastiku.  
 
   6) Zwracaj uwagę na skład kosmetyków – ogranicz ilość opakowań
ale pomyśl tez co nakładasz na skórę. Tu bardzo sprawdza się zasada:
jak coś nakładasz na buzię to możesz to też zjeść  
 
   7) Planuj posiłki a unikniesz marnowania żywności. Chodź na zakupy
z listą i się jej trzymaj. 
 
   8) Ogranicz albo w ogóle nie jedz mięsa. Nie chodzi tu o względy
etyczne (chociaż może one do Ciebie przemówią) – produkcja mięsa
wymaga ogromnych ilości wody i prądu. 
 
   9) Pij wodę z kranu zamiast kupować wodę w plastikowych
opakowaniach. Tu się bardzo przydaje bidon albo termos. Ale
zastanów się najpierw czy na pewno go potrzebujesz.

20  rzeczy  które  powodują ,  że

możesz  żyć  w  duchu  zero  waste .



10) Kupuj sezonowe warzywa i owoce. Po pierwsze zmniejszysz ślad
węglowy, który powstaje podczas transportu egzotycznych warzyw i
owoców, po drugie będzie zdrowszy bo transportowane z daleka
warzywa i owoce nasączone są silną, szkodliwą chemią. 
 
  11) Przyłącz się do kooperatyw spożywczych – będziesz miał dostęp
do lokalnych producentów i sprawdzonych produktów, ograniczysz
ślad węglowy a przy okazji poznasz fantastycznych ludzi. 
 
  12) Kompostuj resztki organiczne – jeżeli nie chcesz albo nie możesz
mieć kompostownika na balkonie, znajdź w swojej miejscowości tzw.
otwarte kompostowniki 
 
  13) Ogranicz smog poprzez ograniczenie jazdy samochodem, przyrzuć
się na komunikację miejską a najlepiej na rower. 
 
  14) Pomóż zwierzętom i ptakom w miastach, zwłaszcza zimą. Zrób dla
jeży kupkę z liści, w których będą mogły przezimować.  
 
  15) Nie zagrabiaj wszystkich liści z trawnika – tworzy się ściółka
chroniąca glebę i mikroorganizmy 
 
  16) Zakręcaj wodę podczas mycia zębów i golenia. Bierz krótkie
prysznice i staraj się ograniczać kąpiel w wannie, która pochłania
ogromne ilości wody. 
 
  17) Zastąp jednorazowe wacików do twarzy wacikami wielorazowymi.
Zamień gąbkę do mycia naczyń na ściereczkę konopną. 
 
  18) Nie używaj worków na śmieci, kosz możesz wyłożyć gazetą a
potem go umyć. 
 
  19) Nie drukuj biletów, zaproszeń, wejściówek itp. czy lotniczych –
wszystko możesz mieć w telefonie 
 
  20) Wykorzystuj ponownie kartki zadrukowane na jednej stronie (tzw.
brudki) na swoje notatki lub daj dzieciom do zabawy.
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