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Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby 
ratować środowisko naturalne, które jest 

naszym wspólnym dobrem!

Materiał opracowany przez
Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Spółka z o.o. w Jarocinie.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.



TRAFIAJ DO WŁAŚCIWEGO KOSZA! 
W ciągu roku każdy z nas wytwarza 346 kg odpadów czyli tyle ile waży 56  szkolnych plecaków. 
W skali kraju to 12,8 mln ton odpadów czyli  1930 boisk piłkarskich zasypanych do wysokości 
bramki. Część z nich można odzyskać w procesie recyklingu. Aby dać odpadom drugie życie, 
musimy je właściwie segregować! Sprawdź jak robić to dobrze:

żółty pojemnik - tu powinny trafiać m.in.: zgniecione butelki PET, 
puszki po napojach i sokach, kartony po mleku i napojach, plastikowe 
torebki, worki i reklamówki, metalowe i plastikowe nakrętki i kapsle, 
opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i produktach 
spożywczych, folia aluminiowa

niebieski pojemnik – tu wrzucaj: kartony, gazety, czasopisma, zeszyty, 
ulotki, zapisane kartki, papierowe torebki i worki

biały pojemnik – przeznaczony jest na szkło bezbarwne - szklane 
butelki po napojach, szklane słoiki po żywności, szklane opakowania 
po kosmetykach

zielony pojemnik – to miejsce na szkło kolorowe: szklane butelki po 
napojach, szklane opakowania po kosmetykach

brązowy pojemnik – przeznaczony jest na odpady BIO- kuchenne: 
resztki jedzenia np. owoce, warzywa, stare pieczywo, obierki, grzyby, 
skorupki jaj

brązowy worek – wrzucamy do niego odpady BIO-zielone:  trawę i liście

czarny/grafitowy pojemnik – tu wrzucamy, to czego nie segregujemy 
np. mięso, kości i ości, paragony, tłusty i mokry papier, artykuły 
higieniczne czy odchody zwierząt

szary pojemnik na popiół - tu wrzucamy
tylko zimny popiół (ostudzony)

Czy wiesz, że….
Odpady, trafiające do Wielkopolskiego Centrum Recyklingu są poddawane specjalnym 
procesom, przez które to uzyskują „drugie życie”. Wasza segregacja w domach ma 
sens, ponieważ bez rozdzielenia poszczególnych rodzajów odpadów, niektórych 
z nich nie można byłoby przywrócić z powrotem do obiegu. Niektóre z nich o wiele 
trudniej jest przetworzyć w nowe produkty. Jeżeli do instalacji komunalnej trafi czysty 
surowiec pochodzący z selektywnej zbiórki, jest on o wiele lepszej jakości. A czy wiesz, 
że z 35 plastikowych butelek może powstać bluza polarowa, a szkło można przetworzyć 
nieskończoną ilość razy.
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WYKREŚLANKA

puszka, karton, słoik, obierki, plastik, gazeta, 
fusy, folia, liść, leki,odpady

Zadanie 1:

ZNAJDŹ UKRYTE SŁOWA



Zadanie 2: Skreśl po 3 odpady, które nie powinny znaleźć się w pojemnikach

Zadanie 3: Co z tego powstanie – grafiki produktów – podpisz, jak się 
nazywają te produkty, a następnie zakreśl na żółto te, które zostały 
wytworzone z tworzyw sztucznych i metali, a na niebiesko te, które
z makulatury.

RECYKLING

MAKULATURY

RECYKLING 

METALI

I TWORZYW 

SZTUCZNYCH



Zadanie 4: Rozwiąż krzyżówkę

POZIOMO:
4. GDY PLASTIKOWA JEST, A NIE SZKLANA, PRZED WYRZUCENIEM CHCE BYĆ
ZGNIATANA.
6. MOGĄ BYĆ WTÓRNE LUB NIEODNAWIALNE
7. NAWÓZ UŻYŹNIAJĄCY GLEBĘ, POWSTAJĄCY Z ODPADÓW ORGANICZNYCH
8. STARE GAZETY, PAPIER, TEKTURA - TO OCZYWIŚCIE JEST....
11. PROCES ZMIERZAJĄCY DO ODZYSKANIA I PONOWNEGO WYKORZYSTANIA ODPADÓW
12. WYTWARZAMY JE KAŻDEGO DNIA, A NASTĘPNIE LĄDUJĄ W NASZYCH KOSZACH

PIONOWO:
1. KOLOR POJEMNIKA, W KTÓRYM UMIESZCZAMY M.IN. PUSZKI
2. OBIEKT, W KTÓRYM SEGREGUJE SIĘ ODPADY
3. NAUKA O PRZYRODZIE I ZALEŻNOŚCIACH W NATURZE
5. INACZEJ ODPADY BUDOWLANE, STARE CEGŁY
9. ZUŻYTE, PRZETERMINOWANE - ODDAJ DO APTEKI
10. SUROWIEC WTÓRNY, KTÓRY MOŻE BYĆ PODDAWANY RECYKLINGOWI NIEMAL
W NIESKOŃCZONOŚĆ
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Z DOMU / DO DOMU
-  GOSPODARKA O OBIEGU

ZAMKNIĘTYM 

Gospodarka o obiegu zamkniętym, inaczej gospodarka cyrkularna, ma na celu 
stworzenie systemu,  w którym unika się wytwarzania odpadów, a te powstające 
wykorzystuje się ponownie. W gospodarce cyrkularnej koniec życia produktu jest 
zarazem początkiem życia nowego produktu. Zobacz jak przebiega ten proces.

Efektywność energetyczna – czyli po co segregujemy bioodpady

Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych 

2 ODPADY PROBLEMOWE ODDAJ DO PSZOK2

KOMPOST

PRODUKTY Z ODPADÓW5

4 ODPADY SĄ PRZETWARZANE W INSTALACJACH

KOM
POS
TOW

NIA

4

SKLEP

7 PRODUKTY TRAFIĄ PONOWNIE DO SKLEPU7

GAZETA

6  Z SUROWCÓW POWSTAJĄ NOWE PRODUKTY6

3  ŚMIECIARKA ZAWOZI ODPADY DO INSTALACJI  3

ODPADY Z NASZYCH DOMÓW1

RECYKLER

5 SUROWCE SĄ PRZETWARZANE U RECYKLERA5

PLASTIK
I METAL

PAPIER SZKŁO SZKŁO
BEZBARWNE

ODPADY
BIO

WŁAŚCIWA SEGREGACJA ODPADÓW2
ZMIESZANE

ODPADY

POPIÓŁ

ODPADY ZIELONE

WCR

ODPADY
ZIELONE



Czy wiesz, że….
WCR wytwarza z bioodpadów kuchennych biogaz, a przez jego spalanie powstaje energia 
elektryczna i cieplna. Od 2016 roku podstawowym źródłem energii produkowanej 
w Zakładzie jest energia pozyskiwana z bioodpadów.

Zadanie 5: Grafika z cyklem życia odpadów – pomieszane poszczególne 
etapy - Wpisz odpowiednią cyfrę we właściwym miejscu. 

Nowe
produkty

Odpady, zużyte
przedmioty

Ponowne
przetwarzanie

Transport
do recyklera

Segregacja
odpadów



EKOPOSTAWY – ZIEMI LŻEJ, KIEDY ODPADÓW MNIEJ!

Odpowiedzialne zakupy - do sklepu idziemy z gotową 
listą potrzebnych rzeczy, nie kupujemy produktów pod 
wpływem reklam i promocji, a towary pakujemy 
do toreb wielokrotnego użytku

Obecnie marnuje się dużo żywności – można temu 
zapobiec, kupując tylko potrzebne towary, pilnując 

daty ważności produktów oraz robiąc przetwory 
i wekując/mrożąc żywność

Zamiast jednorazówek, warto postawić na bidony 
i śniadaniówki

Czy zawsze musimy kupować nowe rzeczy? Można 
nadać „drugie życie” odpadom, a zepsute 

przedmioty – naprawić

Zamiast baterii lepiej stosować akumulatorki

Kompostowanie odpadów zielonych to doskonały 
sposób na wytworzenie własnego kompostu – 

pomaga on polepszyć jakość gleb w ogrodzie
i wzbogaca bioróżnorodność

Z roku na rok odpadów jest coraz więcej ponieważ za dużo kupujemy i za dużo 
wyrzucamy ! Co zrobić, by produkować mniej odpadów?

Czy wiesz, że….
Wielkopolskie Centrum Recyklingu prowadzi edukację ekologiczną, dzięki której dowiecie 
się jak zapobiegać powstawaniu odpadów. Wystarczy przyjść i zwiedzić nasz Zakład. Nasza 
ścieżka edukacyjna czeka na mieszkańców Jarocina i okolicznych gmin!



Czy wiesz, że każdy, nawet najmniejszy organizm czy niewielkie siedlisko, pełni ważną  
funkcję w przyrodzie. Zobacz, co możesz zrobić dla zachowania bioróżnorodności.

Czy wiesz, że….
Wielkopolskie Centrum Recyklingu to nie tylko Zakład zajmujący się gospodarką 
odpadami, to także miejsce przyjazne dla roślin, owadów czy zwierząt. Tereny zielone 
porośnięte roślinami kwitnącymi, miododajnymi stwarzają bardzo dobre warunki dla 
naszych rodzimych zapylaczy, które znajdą dla siebie miejsce w domkach dla owadów. 
Lubicie świergot ptaków? My również, dlatego i dla nich znajdzie się miejsce na terenie 
naszego Zakładu, ponieważ na drzewach wiszą budki lęgowe, w których mogą znaleźć 
dla siebie domek. Lubimy otaczającą nas przyrodę i bardzo o nią dbamy.

PRZYRODA WOKÓŁ NAS

Kwietne łąki w naszych ogrodach przyciągną wiele owadów

Różne gatunki roślin to bogatszy ekosystem

Niezgrabione liście stanowią doskonałe siedlisko np. dla jeży

Domki dla owadów zapylających można zrobić z niepotrzebnych 
już rzeczy – ustawienie ich w ogrodzie czy na balkonie będzie 
zaproszeniem dla pszczół, chrząszczy czy trzmieli 

Kompostowanie odpadów to nie tylko możliwość zrobienia nawozu 
z odpadów, który poprawia jakość gleby, ale również obserwowania 
procesów zachodzących w naturze

Zaśmiecanie lasów, parków wpływa bardzo niekorzystnie na 
środowisko – w zanieczyszczonej glebie nie wyrosną rośliny, 

a zwierzęta mogą poważnie ucierpieć w kontakcie
z porzuconymi odpadami

Poidełka czy karmniki przyciągną do ogrodu różne gatunki 
ptaków, możesz je zrobić np. z butelek PET

Wypalanie łąk jest zakazane, prowadzi bowiem 
do wymierania gatunków roślin i zwierząt

Dokarmianie zwierząt to odpowiedzialność
– nie należy dokarmiać ptaków chlebem!



Zadanie 6: Rozszyfruj hasło, czytając w kołach co drugą literę.

Zadanie 7: Znajdź 10 różnic.
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WODA – KAŻDEJ KROPLI SZKODA 

Weź szybki prysznic zamiast długiej kąpieli w wannie  

Podczas mycia zębów należy zakręcać wodę

Włącz pralkę dopiero wtedy, gdy jest zapakowana do pełna

Zbieraj deszczówkę, która posłuży np.
do podlewania kwiatów doniczkowych

Pij wodę z kranu to nie tylko zdrowe ale też pozwala oszczędzić 
pieniądze i surowce – nie wytwarzamy odpadów: szklanych czy 

plastikowych opakowań po wodzie butelkowanej

Dużym zagrożeniem dla środowiska jest  susza i zanieczyszczenie wód. A przecież 
bez wody nie ma życia! Co możemy zrobić, by chronić wodę?

Zaśmiecanie jezior, rzek czy stawów bardzo źle 
wpływa na żyjące tam organizmy; zwierzęta mogą 
zaplątać się w trafiające do wody odpady, zranić 
się nimi lub nawet udusić

Czy wiesz, że….
Wielkopolskie Centrum Recyklingu ma na swoim terenie zbiornik na wody opadowe, które 
są gromadzone i wykorzystywane na potrzeby zabezpieczenia Zakładu (wykorzystywany 
jako zbiornik ppoż.). W ramach działań edukacyjnych prowadzonych na piknikach, 
festynach czy wycieczkach odwiedzających nasz Zakład promujemy używanie 
wielorazowych butelek na wodę, by ograniczyć kupowanie opakowań jednorazowych. 



Zadanie 8: Rozwiąż rebus.

Zadanie 8: Pomóż kropli wody trafić do kranu.
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Spalanie odpadów w domowych piecach bardzo 
szkodzi naszemu zdrowiu oraz środowisku – z dymem 
do powietrza przedostają się trujące substancje

Za spalanie trawy czy odpadów w ognisku grozi kara; 
ogień i duże zadymienie stanowią też zagrożenie dla 

różnorodności biologicznej

Oszczędzanie energii sprawia, że pozyskuje się mniej 
paliw kopalnych (np. węgla, ropy naftowej, gazu) do 
wytwarzania ciepła czy prądu, dlatego warto używać 
energooszczędnych żarówek i gasić światło w pustych 
pomieszczeniach

Jazda samochodem powoduje powstawanie 
spalin zanieczyszczających powietrze, 

dlatego lepiej korzystać z roweru czy 
komunikacji miejskiej

Warto postawić na odnawialne źródła energii,
np. energię z wiatru czy słońca

CZYSTE POWIETRZE - STOP SMOG! 
Czyste powietrze - niezbędne do życia człowieka i innych organizmów na Ziemi. 
Ty też możesz mieć wpływ na jego jakość! 

Czy wiesz, że….
Zamontowane w WCR panele fotowoltaiczne pozwalają na wyprodukowanie ze Słońca 
energii elektrycznej i cieplnej – w połączeniu z wytwarzanym biogazem sprawiają, 
że nasz Zakład od 2020 roku jest samowystarczalny energetycznie – produkujemy więcej 
energii niż jej zużywamy.
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Zadanie 9: Szyfrogram - odczytaj zaszyfrowane hasło.
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Co to jest przyroda? 
Co to jest przyroda?

- To drzewa i kwiaty, liście i woda.

Motyl nad łąką, biała stokrotka.

- Przyroda jest wokół, wszędzie ją spotkasz!

Ptak rozśpiewany, grające świerszcze ...

- Powiedzcie proszę, co jeszcze, co jeszcze?

- Kochaj przyrodę! Szanuj przyrodę!

Omijaj w lesie Sadzonki młode!

- Szanuj przyrodę! Kochaj przyrodę!

Kwiatom w doniczkach nie żałuj wody!

Dbaj o trawniki! Niech koło domu

będzie wesoło! Będzie zielono!

Danuta Gellnerowa


