Piękno tej Ziemi skłania mnie do
wołania o jej zachowanie dla przyszłych
pokoleń
Jan Paweł II
Art.5 Konstytucji naszego kraju mówi:
„Rzeczpospolita
Polska
strzeże
niepodległości i nienaruszalności swojego
terytorium, zapewnia wolności, prawa
człowieka
i
obywatela
oraz
bezpieczeństwo
obywateli,
strzeże
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia
ochronę środowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju”
Zrównoważony rozwój to taki, który
zakłada równorzędne traktowanie racji
społecznych,
ekonomicznych
oraz
ekologicznych, który zaspokaja potrzeby
obecnych pokoleń nie ograniczając
możliwości zaspokajania potrzeb pokoleń
przyszłych.

Problemem tym zajmują się politycy,
ekolodzy, świadome przedsiębiorstwa,
szkoły.
Ambasadorami zrównoważonego rozwoju
zostają znane osobistości. Uczniowie
Kostki poprzez współpracę z Fundacją
The Bridge również zostali włączeni w ten
proces.
Każdy z nas od małego może kształtować
świat, korzystając z jego zasobów oraz
chroniąc je jednocześnie.
Aby społeczeństwo było świadome
korzyści
wynikających
ze
zrównoważonego rozwoju, konieczna jest
współpraca i
edukacja w każdym
obszarze. Służyć temu mogą pogadanki w
szkołach , dobre praktyki ekologiczne w
domach rodzinnych a także prawo, które
zobowiąże przedsiębiorców do tego, aby
produkcja była zorientowana nie tylko na
maksymalizację zysków, ale również na
zapewnienie cyklu produkcji zgodnego z
ekologią.
Kształtowanie świadomości ekologicznej
jest bardzo „trendy”, nie trzeba się tego
bać.

Mamy prawo do wolności słowa,
wyznania, czci, dobrego imienia, sumienia
i wolności. Mamy prawo, jak i obowiązek,
do zachowania reguł zrównoważonego
rozwoju .

Postęp i zastosowanie nowych technologii
stwarzają również możliwości ochrony
środowiska. Wystarczy tylko WIEDZIEĆ
I CHCIEĆ…

A oto kilka EKO FAKTÓW:
 Co roku wycinamy lub wypalamy
lasy o powierzchni czterokrotnie
przekraczającej obszar Szwajcarii.
 Z
powodu
zanieczyszczenia
powietrza umiera przedwcześnie
310 tys. Europejczyków rocznie.
 Same torebki foliowe zabijają
rocznie około miliona morskich
ptaków, 100 tys. ssaków i mnóstwo
ryb.
 Od ponad 20
lat w górnych
warstwach atmosfery ubywa ozonu.
 W wyniku ocieplenia klimatu do
końca XXI wieku temperatura
może wzrosnąć aż o 3,5 stopnia, a
poziom mórz o 30 cm.
Nie
przeżyją tego np. niedźwiedzie
polarne.
 Rzucona w lesie butelka plastikowa
rozłoży się w ziemi po 500 latach,
guma do żucia po 5 latach, a
niedopałki papierosów po 2 latach.
 W Polsce tylko 222 tysiące ton
odpadów
komunalnych
jest
kompostowanych
(2%).
Dla
porównania w Danii, Szwajcarii,
Szwecji od 60%-80%.
 Każda szklana butelka ponownie
wprowadzona do obiegu pozwala
zaoszczędzić energię potrzebną do
świecenia 100 watowej żarówki
przez 4 godziny.
 Statystyczny
Polak
wytwarza
ponad 320 kg śmieci rocznie. Na
wysypiskach ląduje ponad 12
milionów ton odpadów , aż 98%
można by wykorzystać poprzez
segregację.
 Jeden hektar lasu liściastego może
wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co
stanowi dobowe zapotrzebowanie
ponad 2,5 tyś ludzi.
 Aby wyprodukować 1 tonę papieru
trzeba ściąć średnio 17 drzew.

 W Polsce rocznie zużywa się 400
milionów aluminiowych puszek,
które
można
powtórnie
przetworzyć oraz wykorzystać i to
nieskończenie wiele razy. 1 litr
zużytego oleju silnikowego wylany
do rzeki lub kanalizacji jest w
stanie zanieczyści c 1 milion litrów
wody !
CO MOŻEMY ZROBIĆ
 Bierz prysznic zamiast kąpieli,
zakręć kran przy myciu zębów.
 Zwracaj uwagę na ilość wody
zużywaną w toalecie

 W miarę możliwości kompostuj
odpady
 Odłącz
z
prądu
wszystkie
urządzenia pobierające energię
 Unikaj używania jednorazowych
plastikowych przedmiotów
 Zaparzaj herbatę liściastą zamiast
tej w torebkach jednorazowych
 Jeśli możesz korzystaj z roweru
 Nie bój się chwalić wiedzą
ekologiczną
 bądź EKO EWANGELISTĄ
 Jeśli chcesz wiedzieć więcej wejdź
na
https://www.facebook.com/TheBr
idgeFoundation2015/ i bierz
udział w akcjach ekologicznych
KOSTKI

