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Szanowni sopoccy Przedsiębiorcy,
mimo trudnego czasu pandemii, zwracam się do Państwa z propozycją zwrócenia uwagi na naszą
ekoodpowiedzialność – wobec środowiska naturalnego, drugiego człowieka, a także kolejnych
pokoleń, czyli naszej przyszłości.
Czy wiecie Państwo, że przeciętny pracownik branży ﬁnansowej zużywa dziennie około kilograma
papieru, który wyprodukowany jest w 93% z drzew? Do produkcji 1 kartki trzeba zużyć aż 5 litrów
wody! Czy słyszeli Państwo o tym, że recycling tony papieru pomaga „uratować” ponad 2,5 tys.
litrów oleju, 26,5 tys. litrów wody i 17 drzew? A kto z Państwa myślał o tym, jaki pozytywny wpływ
na środowisko naturalne może mieć zmniejszenie ilości zużytego papieru?
My, ludzie, produkujemy ogromną ilość odpadów: papieru, plas ku, metalu. Część z nich nadaje się
do ponownego przetworzenia, a część niestety nie. Dlatego też warto zrobić wszystko, aby z jednej
strony ograniczyć ilość produkowanych odpadów, np. papieru, a z drugiej zadbać o ponowne
przetworzenie tych odpadów, których uniknąć się nie da.
Co zrobić, aby powtrzymać postępujący proces degradacji środowiska? Jest kilka działań, które
bez większego problemu można wdrożyć w biurze, zakładzie pracy czy w domu. Miasto Sopot
zainicjowało w zeszłym roku kampanię edukacyjną „Sopot naturalnie”. Zapraszamy do współpracy
również Was – sopockich przedsiębiorców.
W załączonej ulotce pokazujemy Państwu pierwsze kroki, które można podjąć. Zachęcamy do
praktycznego wykorzystania rad oraz do szukania kolejnych rozwiązań w trosce o przyszłość naszej
planety. Niebagatelne znaczenie ma również fakt, że wiele z tych działań przełożyć się może również
na oszczędności ﬁnansowe.
Bądźmy ekoodpowiedzialni w pracy i w domu! Porady i propozycje ekodziałań znajdą Państwo
również na Facebooku Sopot Naturalnie. Zachęcam do kontaktu i dzielenia się z nami swoimi
działaniami, pokazywania podjętych wyzwań. Czekamy na wiadomości, które przesyłać można
na adres: naturalnie@sopot.pl.
Razem możemy wiele, ale zacząć musimy od siebie!
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