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Kto mógł zrobić coś 
tak strasznego?!

Wzywam Kapitana. 

Kapitanie Recykling 
przybywaj!!! 

Muszę uwolnić zwierzęta 
i wezwać drużynę 

z Instalacji Komunalnej 
do zbierania odpadów!

Uwaga, alarm!!! 
Na rzece płynie 
sterta odpadów 
do recyklingu!

DZIĘ-
KU-

JEMY!

Musimy zebrać wszystkie 
odpady i dostarczyć 

je do Instalacji, 
celem segregacji. 

Wszyscy zabierają się do pracy...

Zamiast wyrzucać reklamówki i butelki 
do wody, oddaj je MPGKIM, a z 
Instalacji Komunalnej odbiorą je

firmy i zrobią dres lub fotel ogrodowy. 

Jeśli dobrze segregujesz eko 
przemysł rozbudowujesz! 



Zostaw śmieci, nikt
nie widzi. 

Jedziemy do domu!

Chłopczyk zostawia butelki,
opakowania po chipsach itd...

A potem krzyczą: „Nie mam 
czym oddychać, gdzie ta zieleń ?!”,

człowieki przyrody nie kochają  

Kapitanie Recykling pomocy
Ratunku, las się pali! 

 Butelki zostały wyrzucone i ogromne
 hektary lasu spalone. Wyrzuć butelkę

 do odpowiedniego pojemnika, 
chronisz środowisko i problem braku 

recyklingu znika.

 Butelka szklana jest 
zawsze odnawiana.

Dzieci dzwonią na 998...



Super, że segregujesz
odpady! Ale możesz to 
zrobić jeszcze lepiej...

PLASTIK

Ale jak? Odkręć nakrętkę 
i zgnieć butelkę!

Chłopiec odkręca nakrętkę...

... i zgniata butelkę.

Butelki wrzuć 
do pojemnika, 

a nakrętki 
wrzucimy 

do specjalnego 
koszyka.

Co mam 
dalej 
robić 

Kapitanie?

PLASTIK

Nakrętka życie ratuje, a Ty mniej 
odpadów produkujesz. Odpady 

dobrze posegregowane, będą na 
różne przedmioty przetwarzane. 

Nakrętki dają 
życie, zbieramy 

na leczenie 
Ani

Chłopiec
wrzuca
butelki

do
pojemnika

...



Rodzina robi porządki w domu i wyrzuca odpady bez segregacji... Do drzwi puka Kapitan...

PUK!
   PUK!

PUK!

Witam, przybywam 
z pomocą. Przynoszę

 pojemniki do 
segregacji odpadów.

Ale my dobrze 
sprzątamy, wiemy 

co mamy robić, 
wszystko wyrzucimy, 
nasz dom oczyścimy.

Widzę wymieszane odpady, 
które jak nie zostaną 

posegregowane nie będą 
przetworzone a właściwości 

odpadów utracone.

To czekamy 
na lekcję 

segregacji 
i szereg 

informacji.

BIO SZKŁO

PLASTIK

PAPIER

Kapitan ustawia na podwórku pojemniki... Rodzina zaczyna odpowiednio segregować 
Odpady, wrzucając je do odpowiednich pojemników.

PAPIERPLASTIK
SZKŁOBIO

Segregujmy odpady,
Ziemia sama nie

da rady!

Dziękujemy za 
instrukcję, teraz 

jesteśmy 
recyklingową 

rodziną!



PUNKT SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW

Witam, jestem Kapitan 
Recykling, wypatrzyłem Pana 

przez moje recyklingowe okulary. 
W czym mogę pomóc?

Mężczyzna wynosi z domu zepsuty telewizor, pralkę i zastanawia 
się co z nim zrobić...

Może do lasu 
wywiozę, wrzucę

do rowu...?

Każdy o tym wie, że sprzęt 
do PSZOKU zawozi się. 
Trzeba go załadować 

i bezpiecznie 
przetransportować. 

Nadlatuje kapitan...
Muszę 

wyrzucić 
stary sprzęt, 
ale nie wiem 

gdzie...

Poproszę o 
potwierdzenie 

zapłaty za odpady.
PSZOK

Mężczyzna z Kapitanem jedzie do PUNKTU SELEKTYWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW...

Odpowiednie sprzętu 
składowanie to o środowisko 

dbanie, sprzęt zostanie 
odebrany i na części rozebrany. 



....rzuca niedopałek papierosa i odjeżdża

Opony zaczynają się palić... 

....ucekają zwierzęta. 

Mężczyzna zostawia zużyte opony  na polu...

Ci ludzie nigdy niczego 
się nie nauczą, zero 

szacunku do przyrody. 

 Gdy dobrze 
segregujesz, ziemię 

przed zatruciem 
uratujesz, z każdej 
opony inny produkt 

zostanie wytworzony.
 

Przyjeżdża straż pożarna i gasi pożar.
Kapitan pomaga strażakom.

Kapitan ładuje opony na ciężarówkę...

...i zawozi je do PSZOKu.

PUNKT SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW



...po wypiciu rzucają puszki na trawnik i się śmieją.

Pamiętajcie dzieci, każda puszka 
wyrzucona to szansa dla ekologii  

i czystej ziemi stracona.

Grupa dzieci stoi i pije napoje w puszce...

Kto dalej rzuci!
Rzucamy w ptaki?

Nadlatuje Kapitan.

Czemu Kapitanie? Gdy puszka trafi do odpowiedniego 
pojemnika, to pojedzie do recyklingu 
i problem produkcji nowego aluminium 

znika. Produkując nowe puszki 
ze starych, emisję gazu 

cieplarnianego obniżamy i czystym 
powietrzem oddychamy. 

Zatem puszki 
z metalu 

zgniatamy – i 
kosza żółtego

szukamy.



Pobiegnę do domu po więcej 
baterii, mamy ich pełno bo 

mama nie wie co z nimi zrobić, 
zrobimy konkurs kto dalej rzuci!

Nadlatuje Kapitan. Dzieci są nad jeziorem i rzucają stare baterie do wody...

...Kapitan siedzi obok i łowi ryby, 
wstaje i idzie do dzieci. 

Czemu zatruwacie środowisko, 
baterie składają się z substancji 

szkodliwych jak: ołów, kadm i rtęć!

Z wody wychyla się ryba. 

My tu mieszkamy, 
a już prawie oddychać 

czym nie mamy.

Przepraszamy 
Kapitanie,ale my nie 

wiemy gdzie zostawić 
stare baterie.

Dzieci stoją skruszone. 

Baterie można zanieść do 
PSZOK albo wrzucić do 
specjalnego pojemnika. 

Do 90% materiałów w 
bateriach można poddać 

recyklingowi, zatem 
baterie do pojemnika 
wrzucamy i na rzecz 
recyklingu działamy. 

BATERIE



Ale 
po co?

Tata wyrzuca worek, w którym są skórki po bananach, zielone liście 
sałaty....

...do drzwi puka Kapitan...

PUK!
   PUK!

PUK!

Witam, wyrzuca Pan 
tyle dobrych bio odpadów, 

przyszedłem pomóc 
zrobić kompostownik.

Dzieci stoją skruszone. 

Bio odpady są naturalnym paliwem dla 
Twoich roślin i warzyw, robiąc 

kompostownik dbasz o środowisko i 
przekazujesz mniej odpadów do utylizacji. 

BIO

Zrób 
biorecykling we 
własnym domu!

Tata i Kapitan robią kompostownik.

Zrobimy 
kompostownik 

na nawóz 
do ogrodu.

Dziękuję Kapitanie, 
świetny pomysł, moja 
rodzina nie będzie 
musiała wyrzucać 

wielu cennych rzeczy.

Kapitan i dzieci widzą ogromną wycinkę lasów...



Kapitan idzie z dziećmi na spacer po lesie...
Panie 

Kapitanie,
co to 

za odglosy?

Musimy to sprawdzić!

Kapitan i dzieci widzą ogromną wycinkę lasów...

Niestety ludzie źle segregują odpady, wrzucają 
papier do innych pojemników i wtedy recykling 

nie da rady. Dobra segregacja powoduje, 
że stary papier nowe życie zyskuje.

Panie Kapitanie to 
wygląda strasznie, 

biedne drzewa co robić?

PAPIER Niebieski pojemnik papier pochłania 
i oddaje go do przetwarzania!
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