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OSZCZĘDZAJĄC ENERGIĘ CHRONIMY
KLIMAT.

Pamiętajmy, że walcząc o
polepszenie jakości
naszego klimatu  liczą się
nasze prywatne decyzje
polegające na zmianie
przyzwyczajeń i sposobu
myślenia.
Niewielu z nas przychodzi
do głowy, że klimatowi
możemy przysłużyć się w
bardzo prosty sposób,
np. oszczędzając
energię cieplną i

elektryczną. A przecież to
logiczne, skoro produkcja
energii w naszym kraju jest
oparta niemal w 90 proc.
na węglu. I chodzi nie tylko
o przykręcanie kaloryferów,
gdy wyjeżdżamy czy
wietrzymy pomieszczenie,
ale również o działania
długofalowe, jak np.
docieplenie własnego
domu. W ten sposób
można zmniejszyć

zużycie ciepła nawet o 90
proc. Od 2020  roku będzie
jest to łatwiejsze,
ponieważ rusza wsparcie
finansowe dla właścicieli
budynków
jednorodzinnych (będzie
można uzyskać na
termomodernizację do 40
proc. dotacji).         M.O.

Możemy też rozsądniej
korzystać z energii
elektrycznej - nie
pozostawiać urządzeń
zbyt często w trybie
czuwania, wyłączać
światło, kiedy z niego nie
korzystamy albo kupować
energooszczędne pralki,
lodówki czy żarówki.
Wszystkie te działania
mogą ponadto bardzo
istotnie

zasilić nasz domowy
budżet – już sama
wymiana oświetlenia na
energooszczędne
pozwala zaoszczędzić na
energii elektrycznej 300
zł 
w ciągu roku.
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Rower zamiast samochodu, a może ograniczenie
mięsa?
Zacznijmy od siebie.

Jeśli
przynajmniej
czasami
przesiądziemy
się z własnego
samochodu na
autobus,
tramwaj
albo rower,
niewątpliwie
także
przysłużymy się
klimatowi – 
w końcu
spalanie paliw
kopalnych
odbywa
się również w
silnikach
naszych aut.

 Jeśli nie stać
nas na tego
rodzaju
„wysiłek”, to
możemy
przynajmniej
spróbować
segregować
odpady, które
mogą być
poddane 
recyklingowi.
Trzeba
pamiętać, że
produkcja
oparta o
surowce wtórne
jest dużo mniej
energochłonna
niż produkcja
tradycyjna. 

Warto dbać też
o to, by odpady
niebezpieczne i
inne odpady,
jak np.
lodówki nie
trafiały wprost
na śmietnisko,
ale
były utylizowane
w bezpieczny
sposób.
 Jeśli ktoś czuje
się na siłach,
może także
spróbować
diety
wegetariańskiej

lub
przynajmniej
ograniczyć
spożycie
mięsa.  
Przykłady
pozytywnych
zachowań
można by
mnożyć jeszcze
długo.
Generalnie
jednak chodzi o
to, by
zrozumieć, że 
jeśli nie chcemy
zgotować sobie,
ale głównie
naszym
dzieciom 

i wnukom
nędznego losu
na Ziemi, to
musimy żyć
bardziej
świadomie. 
A także zdać
sobie sprawę,
że wszystko, co
robimy, ma
wymiar nie tylko
jednostkowy,
ale
 i globalny.
Owszem, można
winą za zmiany
klimatu
obarczać największe
gospodarki
świata,

ale można też
zacząć od
siebie i z okazji
zbliżającego się
szczytu
klimatycznego
wprowadzić w
życie chociaż
jedno postanowienie
na rzecz zmiany
klimatu… na
lepsze.
A.O.
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Co możesz zrobić, by chronić klimat ?

Protestuj dla
klimatu.

Najlepiej zacznij już
w ten piątek 20
września, idąc na
protest w ramach
Globalnego
Tygodnia Protestu.
W Polsce protesty
organizują między
innymi
Młodzieżowe
Strajki
Klimatyczne. Nie
ma się co
oszukiwać – stan
Ziemi jest zbyt
poważny, żeby
zmiany
indywidualnych
nawyków
zatroskanej części
społeczeństwa
wystarczyły,

by uratować naszą
planetę.
Oczywiście warto
te małe zmiany
podejmować (sam
tak robię!), ale
potrzebujemy
również głębszej,
systemowej
zmiany, by
uratować świat.
Dzisiaj
największym
źródłem gazów
cieplarnianych w
naszym kraju jest
energetyka
węglowa.
Odpowiada za ok.
40% emisji w
Polsce. Odejście
od węgla i przejście
na czyste
alternatywy mogą
zapewnić politycy

i polityczki. Dlatego
tak ważne jest, aby
brać udział w
demonstracjach
takich jak Protest
Tysięcy Miast,
który w całej
Polsce odbędzie
się już w ten
piątek. Protesty
społeczne
ogniskują uwagę
mediów i opinii
publicznej,
zmuszając
decydentów do
zainteresowania
się tematem i do
tłumaczenia się ze
swojej
bezczynności.
Dlatego zachęć
swoich bliskich i
chodźcie razem na
protest. Nie frustruj

się, że nie wszyscy
twoi znajomi będą
chcieli wziąć udział
w tego typu
wydarzeniach.
Badania naukowe
pokazują, że
wystarczy
zaangażowanie w
protesty zaledwie
3,5 procenta
społeczeństwa (!),
by zmiana
społeczna i
polityczna była nie
do zatrzymania. O
zasadzie „3,5
procenta”
przeczytasz więcej
w portalu BBC czy
polskim SmogLabie.
Głosuj dla klimatu.

Możesz głosować
w wyborach? 

Nie przegap tej
szansy na zmianę
rzeczywistości. Idź
na wybory
parlamentarne 13
października i
zagłosuj na osoby,
które planują
działać na rzecz
klimatu! Ważna jest
ich przynależność
partyjna, gdyż w
wielu sprawach w
parlamencie
obowiązuje
dyscyplina
głosowania. Szereg
partii politycznych
już zapowiedziało,
że zapewni
odejście Polski od
węgla. Rozmawiaj
ze swoimi bliskimi,
żeby tak jak ty –
głosowali z myślą

o naszej
bezpiecznej
przyszłości.

W.T. 
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Wspieraj
organizacje i ruchy
działające dla
klimatu.

Jeśli masz taką
możliwość – dołącz
do grona
darczyńców
wspierających
organizacje i ruchy
oddolne działające
dla klimatu. Mimo
tego, że sam pracuję
w Greenpeace,
jestem również
darczyńcą fundacji.
Dlaczego? Bo
głęboko wierzę, że to
co robimy ma sens i
wiem, że pieniądze
przeznaczone na
nasze działania są
rozsądnie
wydawane.

Nie przyjmujemy
pieniędzy od rządów
i korporacji, a nasze
finanse współtworzą
tysiące ludzi takich
jak ty – którym
zależy na losie
naszej planety. To
dzięki darczynkom i
darczyńcom
jesteśmy niezależni i
możemy prowadzić
nasze kampanie bez
oglądania się na to,
co pomyślą o nas
rządzący czy wielkie
korporacje. Jeśli już
nas wspierasz –
wspaniale! Daj o tym
znać swoim
znajomym.
Udostępnij ten post.
Możesz zachęcić w
ten sposób innych
do podążania za
twoim przykładem.

Bądź ambasadorką
/ ambasadorem
zmiany.

Staraj się „być eko” i
wprowadzaj zmiany
w swoim otoczeniu.
Pamiętaj, że
prawdziwa zmiana –
trochę tak jak
przygoda u Tolkiena
– zaczyna się za
progiem twojego
domu. Oszczędzasz
energię, ograniczasz
konsumpcję, w tym
spożycie mięsa i
nabiału, a w podróż
starasz się wybierać
pociągiem?
Świetnie! Sam tak
robię. Spróbuj też
namówić do zmiany
swoje najbliższe
otoczenie.

W ten sposób
zdecydowanie
zwiększysz swój
wpływ na
rzeczywistość. Może
namówisz do
zainstalowania
odnawialnych źródeł
energii swoją szkołę
lub pracodawcę?
Lub wprowadzicie
bezmięsne dni w
waszej stołówce? A
może twoja szkoła
lub zakład pracy
dołączy do strajku
dla klimatu? Liczymy
na twoją
kreatywność! Podziel
się z nami swoimi
pomysłami i
osiągnięciami,
oznaczając nas na
Instagramie:
#ObroncyKlimatu.

Napisz List dla
klimatu.

Napisz list, w
którym
przypomnisz
politykom i
polityczkom, że ich
zadaniem jest
zadbać o Twoje
bezpieczeństwo i
Twoją przyszłość.
Napisz, dlaczego
chcesz, aby podjęli
ambitne działania
związane z ochroną
klimatu. 

Napisany list wyślij
na adres: Fundacja
Greenpeace
Polska, ul. Altowa
4, 02-386 z
dopiskiem “List dla
klimatu”. Na listy

czekamy do 11
października. 

Twój list, razem z
listami innych
osób, zostanie
przekazany
bezpośrednio do
nowych
parlamentarzystów
i parlamentarzystek
podczas
pierwszego
posiedzenia
nowego
parlamentu. Chcesz
zrobić więcej? 

Zorganizuj pisanie
listów dla klimatu
w swojej szkole,
wśród znajomych
lub wśród rodziny! 

S.S.

Wspieraj organizacje i ruchy działające dla klimatu.
Napisz list, w którym przypomnisz politykom i polityczkom, że ich zadaniem
jest zadbać o Twoje bezpieczeństwo i Twoją przyszłość. 
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