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DZIEŃ ZIEMI

Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub 

Międzynarodowy Dzień Ziemi – akcje prowadzone corocznie wiosną, 

których celem jest promowanie postaw proekologicznych w 

społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom 

i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi.



Szczepienia



Szczepienia na COVID19

Szczepienia są skuteczną metodą walki z chorobami. Ludzkość stosuje 

je od wieków. W Unii Europejskiej, a tym samym w Polsce, do użytku 

obecnie są dopuszczone cztery szczepionki przeciwko COVID-19. Są to 

preparaty firm: Pfizer /BioNTech, Moderna, Astra Zeneca i Johnson & 

Johnson. Jedna z nich - Johnson & Johnson - jest szczepionką 

jednodawkową. Pozostałe wymagają podania dwóch dawek. Wszystkie 

z nich zostały przebadane i dopuszczone przez Europejską Agencję 

Leków.

Szczepionki przeciwko COVID-19 w Polsce są bezpłatne.



Przekazywanie 
żywności fundacjom

Z opodatkowania zwolnione są 
produkty spożywcze, które są 
przekazywane organizacjom 
pożytku publicznego (OPP), a ich 
przeznaczeniem są cele 
działalności charytatywnej.



Opieka nad ludźmi chorymi

Wskutek tak szybkiego i dużego wzrostu liczby seniorów, nie tylko 

lawinowo wzrośnie w Polsce zapotrzebowanie na lekarzy geriatrów, ale 

także i na opiekunów osób starszych. W praktyce, oznacza to, że coraz 

więcej Polaków będzie musiało wziąć na siebie ciężar opieki nad 

seniorami lub w jakiś inny sposób zetknie się z tym problemem – w 

swojej rodzinie lub najbliższym sąsiedztwie.



SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Żorski Azyl dla Bezdomnych Zwierząt to strona poświęcona psom i 

kotom, które mieszkają na ulicy Wodociągowej 7.

Wolontariuszom zależy, aby te stworzenia znalazły stały, ciepły dom, 

zamiast zimnego, niedużego kojca. Potrzeba również wolontariuszy, 

karmy, smyczy, ale przede wszystkim chęci!



OSZCZĘDZANIE

• Wyłączaj światło w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa oraz urządzenia, których 
aktualnie nie używasz. Ale uwaga! Jeśli wiesz, że za kilka minut chcesz znów usiąść do komputera 
czy telewizji – nie wyłączaj tych sprzętów. Urządzenia pobierają najwięcej energii 
przy uruchamianiu. Lepiej więc zostawić je włączone na 2 minuty niż co jakiś czas włączać od 
nowa.

• Nie zostawiaj urządzeń elektrycznych w stanie czuwania na całą noc, a także gdy na dłużej 
wychodzisz z domu. Wyjmij też z gniazdek kable od tych, których akurat nie używasz – one 
również pobierają prąd.

• Nie wkładaj ciepłych potraw do lodówki i nie otwieraj jej na zbyt długi czas. Ciepłe powietrze, 
dostające się do środka zmusza ją do zwiększonego pobierania energii, aby mogła utrzymać 
właściwą temperaturę.

• Oszczędzaj wodę. Do jej oszczędzania potrzebna jest energia elektryczna – to także kosztowny 
proces. W dodatku z każdym oczyszczaniem spada jakość wody, co ma wpływ na nasze zdrowie.



Odnawialne źródła energii

Odnawialne Źródła Energii to na przykład: 
wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy 
morskie, fale morskie i geotermia. Są to źródła, 
które w przeciwieństwie do 
nieodnawialnych źródeł energii są 
niewyczerpalne i przyjazne środowisku.

Ogrzewanie z wykorzystaniem bezpłatnego 
źródła energii, niezależne od cen surowców, 
wydarzeń politycznych i sytuacji kryzysowych –
a do tego ekologiczne. To jest właśnie geotermia.

Panele fotowoltaiczne służą procesowi 
wytwarzania energii elektrycznej z darmowego 
promieniowania słonecznego. Obecnie postęp w 
tej dziedzinie następuję bardzo dynamicznie, a 
Słońce stanowi trzecie co do wielkości źródło 

energii odnawialnej na świecie.



Redukcja emisji 
gazów 
cieplarnianych

Zagrożenia klimatyczne i redukcja 

śladu węglowego stały się elementem 

strategii biznesowych i zarządzania 

ryzykiem. Świat zmaga się z kryzysem 

klimatycznym. Jak z nim walczyć? 

Jesteśmy mocno włączeni w 

sprawiedliwą transformację.



SADZIMY ROŚLINY!

Drzewa i tereny zielone w mieście są bardzo 
ważne:

• produkują tlen i pochłaniają CO2

• działają pozytywnie na samopoczucie ludzi

• zwiększają wartość nieruchomości

• są domem dla zwierząt

• zatrzymują wodę i zwiększają wilgotność 
powietrza

• obniżają temperaturę i dają cień – jedno 
drzewo ma moc kilku klimatyzatorów, 
przeciwdziałają tzw. ”wyspie ciepła”

EKOLOGIA - nauka o ochronie 
przyrody



Sprzątanie, segregacja i utylizacja 

odpadów !
Sprzątanie lasów, plaż, rzek i 
terenów zielonych.

Akcja Sprzątanie świata – Polska jest częścią 
międzynarodowego ruchu „Clean Up The 
World”, wywodzącego się z Australii. 
Uczestniczy w nim blisko 40 milionów 
wolontariuszy na całym świecie. Polska 
uczestniczy w tej akcji od 25 lat. Dołączyło 
wiele osób, firm, organizacji, szkół. W 3 
weekend września każdego roku razem 
możemy posprzątać Polskę. Zróbmy wiele 
dobrego dla Matki Ziemi.

Segregowanie odpadów i recykling.

• W pojemniku o żółtym kolorze możesz umieszczać tworzywa 

sztuczne, czyli m.in. plastik oraz metale.

• Do niebieskiego pojemnika możesz wrzucać papier.

• Zielony pojemnik jest przeznaczony na recycling szkła.

• Brązowy pojemnik jest na odpady organiczne 

biodegradowalne.

• Szary lub czarny pojemnik na odpady zmieszane.

• Zbieranie złomu i odpadów wielkogabarytowych.

RECYKLING-Rozumie się przez to metodę odzysku, w ramach 

której odpady są przetwarzane na produkty, materiały lub substancje, 

a następnie ponownie wykorzystywane w pierwotnym lub innym 

celu.



Upcykling –

nowe życie starych 

rzeczy

Dużym powodzeniem cieszą się 

także stare rzeczy, ubrania, które są 

przerabiane na nowe.

Popularność internetowej wymiany informacji o 

niechcianych, nieużywanych, wyrzucanych meblach 

nieustannie rośnie. Ten trend wpisuje się doskonale 

w cały upcyklingowy ruch. Coraz chętniej na 

własną rękę staramy się przywrócić meblom dawną 

świetność albo nadać im zupełnie nowy charakter. 

Wśród niechcianych mebli znajdziemy dużo 

świetnego wzornictwa.



TERMOMODERNIZACJA
PIECE EKOLOGICZNE W DOMACH

Termomodernizacja budynku. Do najczęściej 
wybieranych działań termomodernizacyjnych 
należą:

• ocieplenie ścian i innych przegród 
zewnętrznych,

• uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej,

• naprawa lub wymiana całej instalacji 
grzewczej,

• montaż nowego urządzenia grzewczego.

Dofinansowanie wymiany pieca węglowego 
na gazowy (lub inny ekologiczny) kocioł jako 
priorytet programu Czyste Powietrze!



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


