
CHROŃ PRZYRODĘ

Nie zaśmiecaj łąk i lasów. Nie zaśmiecaj łąk i lasów. 
Śmieci zawsze wyrzucaj do kosza.Śmieci zawsze wyrzucaj do kosza.

Zachowuj się cichoZachowuj się cicho
na łonie przyrody.na łonie przyrody.

Nie zabieraj zwierząt, Nie zabieraj zwierząt, 
żyjących na wolności, do domu.żyjących na wolności, do domu. Zimą dokarmiaj zwierzęta.Zimą dokarmiaj zwierzęta.

Nie zrywaj niepotrzebnie roślin, Nie zrywaj niepotrzebnie roślin, 
zwłaszcza tych pod ochroną.zwłaszcza tych pod ochroną. Nie dotykaj ptasich gniazd i jaj.Nie dotykaj ptasich gniazd i jaj.



Zawilec wielkokwiatowyZawilec wielkokwiatowy Konwalia majowaKonwalia majowa

Przylaszczka pospolitaPrzylaszczka pospolita Sasanka zwyczajnaSasanka zwyczajna

Śnieżyczka przebiśniegŚnieżyczka przebiśnieg Mikołajek nadmorskiMikołajek nadmorski

Pamiętaj, by nigdy nie zrywać kwiatów, Pamiętaj, by nigdy nie zrywać kwiatów, 
które są pod ochroną.które są pod ochroną.



OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ

Wyłączaj światło, Wyłączaj światło, 
gdy wychodzisz z pomieszczenia. gdy wychodzisz z pomieszczenia. 

Wymień zwykłe żarówki na energooszczędne Wymień zwykłe żarówki na energooszczędne 
– pobierają pięciokrotnie mniej energii.– pobierają pięciokrotnie mniej energii.

Jeśli zimą w domu jest za gorąco – przykręć Jeśli zimą w domu jest za gorąco – przykręć 
ogrzewanie zamiast otwierać okno. Obniżając ogrzewanie zamiast otwierać okno. Obniżając 

temperaturę w pomieszczeniu temperaturę w pomieszczeniu 
o 1 °C oszczędzisz aż 6% energii.o 1 °C oszczędzisz aż 6% energii.

Wyłączaj urządzenia elektryczne – Wyłączaj urządzenia elektryczne – 
nie zostawiaj ich w trybie czuwania nie zostawiaj ich w trybie czuwania 

(tzw. stand-by). Gdy świeci się czerwona (tzw. stand-by). Gdy świeci się czerwona 
dioda, urządzenie nadal pobiera prąd.dioda, urządzenie nadal pobiera prąd.

Szybko zamykaj lodówkę, by ciepłe powietrze Szybko zamykaj lodówkę, by ciepłe powietrze 
nie mieszało się z zimnym. Pamiętaj, by do nie mieszało się z zimnym. Pamiętaj, by do 
lodówki wkładać już schłodzone produkty.lodówki wkładać już schłodzone produkty.

Po naładowaniu telefonu komórkowego Po naładowaniu telefonu komórkowego 
od razu odłączaj go od prądu. Nie zostawiaj od razu odłączaj go od prądu. Nie zostawiaj 

ładowarki w kontakcie.ładowarki w kontakcie.



OSZCZĘDZAJ WODĘ

Do umycia zębów przygotuj Do umycia zębów przygotuj 
sobie wodę w kubku.sobie wodę w kubku.

Nie zostawiaj niepotrzebnie odkręconego Nie zostawiaj niepotrzebnie odkręconego 
kranu. Po umyciu upewnij się, kranu. Po umyciu upewnij się, 

że nie kapie z niego woda.że nie kapie z niego woda.

Prysznic jest dużo bardziej oszczędny, Prysznic jest dużo bardziej oszczędny, 
niż kąpiel w wannie.niż kąpiel w wannie.

Naczynia myj w zlewie Naczynia myj w zlewie 
napełnionym wodą lub w zmywarce napełnionym wodą lub w zmywarce 

– nie pod bieżącą wodą.– nie pod bieżącą wodą.

Dbaj o jeziora i strumienie Dbaj o jeziora i strumienie 
– nie zaśmiecaj i nie – nie zaśmiecaj i nie 
zanieczyszczaj ich.zanieczyszczaj ich.



PTAKI CHRONIONE

Orzeł przedniOrzeł przedni KrukKruk Sikorka bogatkaSikorka bogatka

BielikBielik CietrzewCietrzew JemiołuszkaJemiołuszka

SójkaSójka BocianBocian Jastrząb gołębiarzJastrząb gołębiarz

Dzięcioł Dzięcioł 
dużyduży

ŁabędźŁabędź
niemyniemy


