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Witam moi mili! Nazywam się Pszczółka Lipka i cieszę się, że możemy się poznać. Dzięki tej 
książeczce dowiecie się, jak ogromne znaczenie ma dbanie o środowisko i stosowanie 
proekologicznych zasad w życiu codziennym. Pokażę Wam, jak prawidłowo segregować 
odpady i co zrobić z tymi, które sprawiają kłopot przy wyrzucaniu. Zachęćcie swoich 
rodziców i dziadków do wspólnego przeczytania naszej książeczki, bo każdy znajdzie w niej 
coś interesującego i ważnego. Wiem, że mogę na Was liczyć! Mocno wierzę, że dzieci też 
mogą być nauczycielami dorosłych, zwłaszcza jeśli chodzi o ekologię.
 
Czy już wspominałam, że poprosiłam o pomoc członków mojej zwariowanej rodzinki? Choć 
bardzo się od siebie różnimy, to łączy nas prawdziwa przyjaźń, wszyscy mieszkamy na 
terenie Gminy Stryków i bardzo kochamy przyrodę. Oto oni: Ciotka Czaplina, Stryjek 
Jerzyk, Kuzynka Kumata i Kuzyn Galop. Jesteście gotowi na wspólną podróż w naszym 
towarzystwie? Zatem nie traćmy czasu! Ahoj przygodo!

STRYJEK JERZYK 
- ptak, który kawał świata 
obleciał i niejedno w życiu 
widział. Oczytany, 
miły, starszy Pan.

CIOTKA CZAPLINA 
– dystyngowana, zadbana, 
troskliwa, dobrze 
zorganizowana. 
Kobieta sukcesu.

KUZYN GALOP
- młody dorosły, zorientowany 
proekologicznie, zabawny, 
pogodny, wysportowany, 
ambitny – chciałby kiedyś 
wystąpić w Wielkiej 
Pardubickiej.

KUZYNKA KUMATA
- młoda ropucha, która wciąż 
wierzy, że gdy pojawi się jej książę, 
zamieni się w księżniczkę. 
Wyczekując swojego wybawiciela 
wygrzewa się najczęściej nad 
brzegiem śródleśnego jeziora 
Kowalik.

Zacznijmy od tego, dlaczego powinniśmy segregować odpady? Każdego dnia 
w naszych domach wytwarzamy wiele odpadów. Wyrzucamy je do worków 
i pojemników, skąd śmieciarka zabiera je na wysypisko. Niestety, rosnące tam góry 
odpadów nie znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Część z nich trafia 
do utylizacji, czyli zostaje zniszczona. Proces ten zazwyczaj jest szkodliwy dla 
środowiska. Dużo lepszym rozwiązaniem jest recykling, czyli wytwarzanie nowych 
surowców z odpadów. Na czym dokładnie polega ten proces opowiem Wam nieco 
później.
 
Pierwszym krokiem do udanego recyklingu jest codzienna segregacja odpadów 
w domu, w szkole, w pracy czy na wakacjach. Segregując, wspieracie ponowne 
wykorzystanie odpadów, a tym samym zapobiegacie skażeniu powietrza, chronicie 
rzeki, jeziora, morza i oceany przed zanieczyszczeniem, a także zapewniacie lepsze 
warunki do życia zwierzętom, roślinom i ludziom.
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STRYKÓW

Na dobry początek chcę przypomnieć Wam coś, co już z pewnością 
słyszeliście. Segregacja jest jak „gra w kolory”. Wyrzucając odpady 
mamy do wyboru pięć kolorów pojemników – każdy z nich jest 
przeznaczony na inny rodzaj odpadów. Dokładnie jak na rysunku 
poniżej.
 
Gorąco zachęcam Was wszystkich do szanowania kolorowych zasad 
segregacji i wrzucania konkretnych typów odpadów do 
poszczególnych pojemników. Mam nadzieję, że mogę liczyć na Waszą 
pomoc? Na kolejnej stronie dowiecie się więcej o segregacji papieru. 
Oddaję Was w ręce, a raczej skrzydła, Stryjka Jerzyka. 

Makulatura z niebieskiego pojemnika powędruje do papierni, gdzie 
będzie przerobiona na nowe wyroby, takie jak np. zeszyty czy papier 
toaletowy. Papierowe odpady są bardzo ważne, gdyż makulatura 
może być przetwarzana na papier nawet siedem razy. Dzięki temu 
zmniejszamy liczbę wycinanych drzew, z których tworzy się papier. 
Mam nadzieję, że pamiętacie, jak bardzo cenne są drzewa – dają 
schronienie ptakom i cień ludziom, a ich liście zamieniają dwutlenek 
węgla w życiodajny tlen. 
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papier

papier

odpady
niesegregowane

tworzywa 
sztuczne, 

metal 
i opakowania 

wielomateriałowe

Dzień dobry drogie dzieci! Pojemnik niebieski jest przeznaczony na 
odpady z papieru, które mogą zostać poddane recyklingowi. 
Co możemy wrzucać do niebieskiego? Na przykład gazety, książki, 
zeszyty, ulotki, zgniecione kartony, papierowe koperty, bilety, rolki 
po papierze toaletowym i ręczniku papierowym, torby oraz inne 
czyste i niezatłuszczone opakowania papierowe. Gazety, książki 
można również zanieść do antykwariatu albo oddać do miejsc skupu 
makulatury. 

bioodpady

szkło
papier

koperty papierowe
(bez okienek z foli oraz bez foli bąbelkowej)

papierowe opakowane
po lekach

torebki prezentowe 

papierowe opakowanie
po proszku do prania

karton po pizzy
(o ile nie jest zabrudzony, folię aluminową
wyrzuć do pojemnika na odpady
niesegregowane - zwane zmieszanymi)

PAPIER



Pozwólcie, że opowiem Wam jeszcze o pojemniku żółtym. Tu trafiają tworzywa sztuczne, puszki 
metalowe i opakowania wielomateriałowe. To właśnie do niego wrzucamy plastikowe butelki, 
kartony po mleku i sokach, opakowania po serkach, jogurtach, makaronie lub płatkach 
śniadaniowych. Odpady wykonane z różnych odmian plastiku stanowią większość odpadów, 
które wytwarzamy w naszych domach. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej  z nich trafiło 
do recyklingu, a nie zalegało na wysypiskach odpadów. Rzućmy jeszcze okiem do żółtego 
pojemnika. Co oprócz plastiku tu jeszcze mamy? Widzę, że ktoś wrzucił tu metalową puszkę  
po konserwie i aluminiową puszkę po napoju. Są też torby jednorazowe. Świetnie! Te odpady 
powinny trafić właśnie do żółtego pojemnika lub worka. 
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• agrafki, pinezki, zszywki;
• śrubki, gwoździe;
• blachy do pieczenia; 
• bombki choinkowe (jeśli są szklane wyrzuć je
  do pojemnika na odpady niesegregowane 
  - zwane zmieszanymi);
• worek po proszku do prania;
• opakowania po płynach do prania, 
   do mycia podłóg, toalet;
• dezodorant w sztyfcie i w kulce;
• długopisy;
• cyrkle;
• doniczka plastikowa;
• folia bąbelkowa, folia spożywcza, folia aluminiowa,  
   "koszulka" foliowa do przechowywania 
   dokumentów; 
• garnek metalowy, emaliowany;
• hantle, ciężarki;
• torba/ saszetka po suchej karmie dla zwierząt  
  (po mokrej karmie do pojemnika na odpady 
  niesegregowane - zwane zmieszanymi);
• puszka po karmie dla zwierząt 
   (dokładnie oczyść z zawartości);
• korek od szampana i wina jeśli wykonany jest
   z tworzywa sztucznego;
• kapsle, nakrętki;
• butelki/ opakowania plastikowe po lekach;
• sztućce metalowe;
• termos, kubek termiczny;
• butelka po oleju (tylko umyta);
• wiadra plastikowe i metalowe;
• styropian opakowaniowy.

tworzywa 
sztuczne, 

metal 
i opakowania 

wielomateriałowe

O! Właśnie nadciąga moja kuzynka Kumata. Znów buja w obłokach! 
Ostatnio całymi dniami wygrzewała się nad strykowskim zalewem. 
Ciekawe, gdzie teraz korzysta z wodnych i słonecznych kąpieli?



Hej dzieciaki! Cieszę się, że Was widzę. Bardzo przyjemnie jest odpoczywać nad wodą przy 
jednym z wielu zbiorników w naszej gminie, ale z chęcią poświęcę chwilkę i opowiem Wam 
o zielonym pojemniku. Do niego wędrują szklane butelki, słoiki i pojemniki po kosmetykach. 
Szkło jest materiałem, który możemy przetwarzać nieskończenie wiele razy. Szklane 
odpady z zielonego pojemnika zostają pokruszone na drobne kawałki i oczyszczone, 
a następnie trafiają do huty szkła. Tam, w specjalnych piecach i w bardzo wysokiej 
temperaturze, kawałeczki są topione. Z przetopionego szkła formuje się nowe butelki czy 
słoiki. Sprytne, prawda? Segregując szkło, pamiętajcie, że do zielonego pojemnika nie 
możemy wrzucać żarówek, luster, czy termometrów, szkła żaroodpornego i okularowego, 
szyb okiennych i samochodowych.

szkło
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Skoro spędzam dużo czasu w zbiornikach wodnych nie mogę pominąć tak 
ważnej sprawy jak zanieczyszczenie wód. Pamiętajcie, że pod żadnym 
pozorem nie można wrzucać odpadów do wody! Powodują wiele utrudnień 
i zagrożeń dla zwierząt: stanowią pływające pułapki, są mylone z pokarmem, 
a zawarte w nich chemikalia działają jak trucizna.
 
Wodę zanieczyszczają także nielegalnie wylewane na pola lub do rowów ścieki 
komunalne, które powinny trafić do kanalizacji, a następnie oczyszczalni 
ścieków. 

Bez wody nie ma życia, dlatego musimy ją także oszczędzać! Możemy to czynić 
każdego dnia poprzez np. wybieranie urządzeń zużywających mniejszą ilość 
wody i energii, mycie naczyń w zmywarkach, zakręcanie wody podczas mycia 
zębów, dokręcanie kranów, szybki prysznic zamiast długiej kąpieli w wannie, 
pranie, gdy pralka jest pełna oraz wykorzystywanie wody deszczowej 
do podlewania ogródków, a wody z mycia warzyw i owoców do podlewania 
kwiatów doniczkowych.

Pamiętajcie, że czysta woda i powietrze są niezbędne dla naszego zdrowia 
i życia wszystkich żywych organizmów. 

Jak gorąco! Na mnie już pora! Idę szukać mojego księcia. Życzę Wam 
powodzenia w segregowaniu odpadów i dbaniu o przyrodę. Do zobaczenia!
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Pomyślałam, że najlepiej będzie Wam to wyjaśnić na konkretnych przykładach. 
Oto odpady, które powinny trafić do czarnego pojemnika lub worka na odpady 
niesegregowane (zwane zmieszanymi):
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Zepsuty 

parasol

Torebka 
po herbacie

Dziurawe ubrania

Zabawki

odpady
niesegregowane

Klej 
biurowy 

Torebka 
na ramię 

Cała kuzynka Kumata! Jak zwykle pełna nadziei, ona się chyba nigdy nie zmieni! Skoro wiecie już 
nieco więcej o segregacji papieru, szkła, metalu i tworzyw sztucznych, czas na odpady 
niesegregowane, zwane potocznie zmieszanymi, które wrzucamy do czarnego pojemnika lub worka. 
Część z Was z pewnością zastanawia się, co to takiego. Już tłumaczę. Chodzi o odpady, których nie 
można wrzucać do pojemników czy worków przeznaczonych na segregację, czyli niepasujące do 
żadnej z wymienionych dotychczas kategorii.�

Do czarnego pojemnika lub worka wkładamy wszystko to, co nie kwalifikuje się do recyklingu. 
Dla przykładu, do przetwarzania nie nadaje się tłusty papier, dlatego np. brudne papierowe 
ręczniki kuchenne powinny trafić do czarnego, a nie niebieskiego pojemnika. Podobnie sprawy mają 
się z naczyniami żaroodpornymi, ceramiką i porcelaną. Nie wrzucamy ich do zielonego pojemnika lub 
worka na szkło, ponieważ są wykonane ze stopu różnych składników o innej temperaturze topnienia. 
Ich miejsce jest w czarnym pojemniku na odpady niesegregowane (zwane zmieszanymi).
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Gąbki, 
szmatki

Zużyta maseczka 
i gumowe rękawiczki

Szczoteczka
do zębów

Magnes
na lodówkę

Guziki Słomki 
po napojach

Zepsute 
buty

Paragony 
ze sklepu 

Patyczki 
do uszu

Żwirek lub trociny 
dla zwierząt



Witajcie moi mili! Moja kuzynka – Pszczółka Lipka – prosiła mnie, abym dotrzymał Wam towarzystwa, więc 
korzystając z okazji opowiem co nieco o bioodpadach. A właśnie, czy ktoś z Was widział, gdzie ona się podziała? 
Jeszcze przed chwilą tu była…

Zanim Lipka wróci, wyjaśnię Wam, czym są bioodpady i co powinniśmy z nimi robić. Otóż są to odpadki organiczne 
powstające z roślin i resztek jedzenia. Z biegiem czasu ulegają one biodegradacji, czyli naturalnemu rozkładowi, 
a przez to nie będą zalegać przez długie lata na wysypisku. Wrzucamy je do brązowego pojemnika lub worka albo 
do kompostownika w ogrodzie. Podam Wam przykłady takich odpadów, chcecie? 

Do pojemnika na bioodpady wrzucamy obierki z warzyw i owoców, skorupki jajek, skoszoną trawę, warzywa i owoce. 
Tutaj także powinny trafić grzyby, skorupy po orzechach, suchy chleb, liście, kwiaty, fusy po kawie i herbacie. 
Ale, prrrrrr! Uwaga! Pamiętacie? Niektóre resztki jedzenia, w tym mięso, kanapki, ser żółty i ser biały, kości czy 
słodycze, powinny wylądować w pojemniku na odpady niesegregowane (zmieszane). Zapamiętaliście, jaki ma kolor? 

Mam nadzieję, że ułatwiłem Wam nieco segregację. Pamiętajcie, że jest ona bardzo ważna i ma wpływ na całą 
przyrodę.

Nie wiem czy wiecie, ale szykuję się do zawodów jeździeckich. Muszę dużo trenować 
i dlatego bardzo ważne jest dla mnie czyste powietrze.

Chciałbym, abyście pamiętali, że nie wolno palić odpadów w piecach, kotłowniach, 
w ogniskach na działkach, łąkach, polach i przed domem. Podczas ich spalania powstają 
bardzo szkodliwe substancje, które zanieczyszczają nasze najbliższe otoczenie, wody 
gruntowe i ziemię oraz powodują groźne choroby.

Aby chronić środowisko, możecie również ograniczyć korzystanie z samochodu. 
Świat piękniej wygląda gdy trasę przemierzamy na rowerze lub pieszo, szczególnie jeżeli 
mamy do pokonania niewielką odległość. Możecie także częściej korzystać z komunikacji 
publicznej.

Widzę, że nadlatuje Pszczółka Lipka. Ciekawe, co dla Was teraz przygotowała. 
Ja muszę galopować dalej. Tymczasem! 
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A co dzieje się z odpadami niesegregowanymi czyli zmieszanymi? Wyruszają w bardzo długą drogę. 
Śmieciarka odbiera wszystkie odpady i przewozi je do zakładu Instalacji Komunalnej, w którym są 
m.in. rozdrabniane, przesiewane i sortowane w celu wydzielenia frakcji nadających się do recyklingu 
oraz frakcji ulegającej biodegradacji np. poprzez kompostowanie. Wszystko po to, aby jak 
najmniej odpadów trafiało na składowisko. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie odpady wyrzucać 
do właściwego pojemnika. 

Musicie uwierzyć w moje pszczele słowo, że niektóre odpady potrzebują bardzo, ale to bardzo dużo czasu 
na rozkład! Ciekawe, czy ktoś z Was przypuszczał, że niektóre tworzywa mogą rozkładać się aż tyle lat? 
Kiedy po raz pierwszy się o tym dowiedziałam, byłam bardzo zaskoczona. Część z tych odpadów zostanie 
na Ziemi dłużej od nas! Jeśli teraz odpowiednio nie zadbamy o segregację odpadów, będziemy żyli 
w zanieczyszczonym środowisku. Czy chcemy do tego dopuścić? 

Pamiętajcie, że odpadów nie wolno wyrzucać także do lasów, rowów, zostawiać w parkach 
czy na placach zabaw. Sprzątajmy po sobie i uczmy innych prawidłowego zachowania. 
Każdego roku w naszej gminie organizowana jest akcja „Sprzątanie świata”. Pamiętajmy 
jednak, aby ta wspaniała inicjatywa wspólnego dbania o środowisko miała swoją kontynuację 
w ciągu całego roku. Tylko od nas zależy, w jakim otoczeniu będziemy żyli!

Torba bawełniana Kubek papierowy 
po kawie

Papier makulaturowy Puszka aluminiowa 
po napoju

JednorazówkaOpona gumowaKarton po mleku

1-5 miesięcy 2-3 miesiące rok do kilku lat

ok. 5 lat 50-80 lat

50-200 lat

100-400 lat

Butelka PET

ok. 500 lat

Ten symbol warto zapamiętać. 
Oznacza, że opakowanie 
zostało zrobione z materiału, 
który nadaje się do recyklingu. 
Takie opakowanie, gdy już 
będzie puste, powinno trafić do 
segregacji. Sprawdźcie, czy 
znajdziecie ten symbol na 
przedmiotach w Waszych 
domach, butelkach czy innych 
opakowaniach.
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Widzę, że Kuzyn Galop intensywnie trenuje. Może kiedyś uda Wam się go 
spotkać galopującego po polach lub leśnych ścieżkach? 

Zajmijmy się teraz recyklingiem. Już kilka razy użyliśmy tego słowa. 
Czas opowiedzieć Wam o nim trochę więcej. 

Recykling polega na odzyskaniu i ponownym przetworzeniu odpadów. 
Na początku odpady muszą być pogrupowane (po to właśnie segregujemy je do 
pojemników w różnych kolorach), a następnie są oczyszczane i przerabiane na 
nowe produkty przez wyspecjalizowane firmy. 

Zapamiętajcie, że recykling pozwala nam oszczędzać energię i zasoby 
naturalne, takie jak np. drzewa. Zmniejsza też rozmiary wysypisk odpadów oraz 
ogranicza zanieczyszczenie gleby, powietrza i wody. Tak naprawdę recykling 
zaczynamy u nas w domach. Jeśli dobrze segregujesz odpady, to zwiększasz 
szansę, że zyskają one drugie życie i zostaną ponownie wykorzystane. 



ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ

BIUROBIURO

Dzień dobry! Mam tylko chwilkę, bo ciągle latam między moimi firmami i doglądam 
pracowników. Wykorzystam przerwę w pracy, aby opowiedzieć Wam o odpadach, które 
sprawiają wszystkim kłopoty przy ich wyrzucaniu. Jak wiecie, nie każdy z odpadów można 
wyrzucić do kolorowych pojemników. Niektóre odpady nie mogą być przetwarzane na nowe 
materiały albo są tak niebezpieczne, że powinny trafić w specjalne miejsca. Sprawdźmy 
razem, jakie odpady uznaje się za problemowe:

Chciałabym na przykładzie baterii pokazać Wam, jak bardzo te
odpady są szkodliwe dla naszego środowiska i zdrowia. Baterie 
zawierają związki chemiczne, z których najbardziej szkodliwe są 
metale ciężkie – rtęć, ołów i kadm. W żywych organizmach wywołują 
one zatrucia i choroby: nerek, układu nerwowego, pokarmowego 
i oddechowego. Mała bateria guzikowa potrafi skazić 400 litrów 
wody i 1 metr sześcienny gleby, natomiast bateria paluszkowa 
20 metrów sześciennych gleby.

Mam nadzieję, że przekonałam Was, że musimy je wyrzucać do 
specjalnych pojemników. Sprawdź, czy w Twojej szkole można oddać 
zużyte baterie. Jeżeli nie, to pamiętaj, że zawsze możesz oddać je 
w budynku Urzędu Miejskiego w Strykowie lub w PSZOK. 
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baterie, powerbanki 
i akumulatory 

odpady poremontowe 
np. tapety, gruz, cegły 

opony samochodowe 
i rowerowe

żarówki, szyby leki, strzykawki

elektrośmieci czyli zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

taki jak np. laptop, telefon, 
stara lodówka, zepsute 

radia, telewizory

odpady wielkogabarytowe, 
czyli takie, które nie zmieszczą 

się w zwykłych kontenerach 
na odpady np.: meble, dywany, rowery

przeterminowane leki

Pamiętajcie, odpady problemowe i niebezpieczne mieszkańcy Gminy Stryków mogą 
samodzielnie i bezpłatnie przekazać do PSZOK, czyli do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, który znajduje się na terenie Strykowa. Należy jednak pamiętać o ich 
odpowiednim posegregowaniu.

Dodatkowo Gmina Stryków prowadzi dwa razy w roku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych,
zużytych opon rowerowych, motocyklowych oraz od samochodów osobowych (wyłącznie 
do wysokości 120 cm) oraz elektrośmieci sprzed posesji, według harmonogramu.



Wasi rodzice czy dziadkowie planując remont lub budowę domu mogą również zastosować proekologiczne 
rozwiązania, takie jak panele fotowoltaiczne dostarczające energię ze słońca, termoizolację ścian budynku, 
uszczelnienie drzwi i okien, a także wymianę przestarzałego ogrzewania na nowe, ekologiczne źródło ciepła 
np. gazowe.
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• Wyłącz światło, radio, telewizor, komputer i inne urządzenia, 
   gdy z nich nie korzystasz.
• Nie zostawiaj ładowarki w kontakcie po odłączeniu urządzenia.
• Używaj energooszczędnych żarówek i urządzeń klasy A.
• Nie drukuj niepotrzebnych dokumentów i e-maili.
• Gotuj tyle wody ile potrzebujesz oraz gotuj z pokrywką.
• Zdecyduj się, co chcesz wyjąć z lodówki, zanim ją otworzysz.
• Zamykaj okna przy włączonej klimatyzacji i ogrzewaniu.
• Nie ustawiaj zbyt niskiej temperatury klimatyzacji.
• Zmniejsz ogrzewanie, gdy wychodzisz z domu.
• Korzystaj z naturalnego światła i nie zasłaniaj okien bez potrzeby.

Moi drodzy czy wiecie, że często ekologia jest wyłącznie kwestią wyboru i zmiany przyzwyczajeń? 
Od Waszych małych, codziennych decyzji zależy los planety i tego, w jakich warunkach będziemy żyć. 
Sposobów na ratowanie przyrody jest wiele, o niektórych opowiedzieli Wam już członkowie mojej rodziny. Ja chciałabym 
zwrócić Waszą uwagę na przyzwyczajenia zakupowe. Nasze czasy oferują nam nieograniczony dostęp do różnych 
towarów, dlatego kupujemy wiele niepotrzebnych przedmiotów stanowiących chwilowy kaprys. Z czasem rzeczy 
te stają się odpadami zanieczyszczającymi naszą planetę. Zachęcam, abyście zawsze zastanowili się, czy aby na pewno 
potrzebujecie danej rzeczy. Pamiętajcie, że Waszym zabawkom, książkom, ubraniom lub innym niepotrzebnym 
przedmiotom możecie podarować drugie życie – oddając je na charytatywne zbiórki, przekazując młodszym członkom 
rodziny czy sprzedając innym osobom. Podobnie jest z nieograniczonym dostępem do produktów spożywczych, którymi 
z łatwością wypełniamy lodówki i szafki. Kiedy nie zdążymy ich zjeść w odpowiednim terminie, lądują w koszu, a my 
tracimy pieniądze i marnujemy żywność, mimo że na świecie wiele krajów boryka się z problemem głodu. Proponuję, 
abyście namówili rodziców i dziadków na robienie zakupów wyłącznie z listą zaplanowanych i najpotrzebniejszych 
produktów. 

Skoro mowa o codziennych zakupach, to świetnym rozwiązaniem są materiałowe torby i własne pojemniki zastępujące 
plastikowe reklamówki. Robiąc zakupy w ten sposób jesteście przykładem do naśladowania i wpisujecie się w aktualne 
trendy.

Warto także wybierać opakowania oznaczone symbolem informującym, że opakowanie wykonane jest z materiału 
nadającego się do recyklingu. Pamiętacie jak wyglądał? Przypomnijcie sobie, który z członków mojej rodziny Wam 
o nim opowiadał i poszukajcie go w książeczce.

Jestem nowoczesną bizneswoman i nie mogę pominąć z Wami tematu oszczędzania energii. Ja robię to 
w moich fabrykach stosując nowoczesne technologie przyjazne dla środowiska, ale oszczędzać energię 
może każdy z nas w codziennym życiu. Oto kilka prostych trików w tym temacie:



A w tym miejscu mamy małą przypominajkę z ważnymi informacjami dla Waszych 
rodziców i dziadków oraz znajomych:

PSZOK
 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

prowadzony jest przez ZGKiM 
na ul. Batorego 25 w Strykowie

tel. 42 719 81 98
wtorek - piątek w godz. 9:00 -17:00

soboty w godz. 8:00 -16:00

Mieszkańcy, w ramach regulowania opłat za odpady komunalne, mogą bezpłatnie oddawać do PSZOK 
posegregowane lub wielkogabarytowe odpady komunalne. PSZOK nie przyjmuje odpadów, których nie można 
zidentyfikować lub zawierających azbest, papę, smołę lub substancje smołopodobne oraz odpadów 
pochodzących z działalności gospodarczej, części samochodowych, w tym szyb samochodowych, folii 
rolniczej oraz odpadów pochodzących od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego 
źródła niż wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców.
 
W PSZOK nie będą również przyjmowane odpady pochodzące z budowy domu, w tym celu należy wynająć 
kontener. Folia rolnicza, sznurek, papa, szyby samochodowe, opony pow. 120 cm itp. nie są odpadami 
komunalnymi i ich odbiorem zajmują się odpłatnie specjalistyczne firmy.

Umieszczanie odpadów niebezpiecznych w tradycyjnych pojemnikach na odpady, a także wyrzucanie 
odpadów do lasów oraz przydrożnych rowów jest zabronione i podlega wysokim karom finansowym. 

W razie podejrzenia spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania można zgłosić to w Urzędzie 
Miejskim w Strykowie osobiście i telefonicznie w godzinach pracy Urzędu (tel. 42 719 80 02), poprzez 
wysłanie e-maila stryków@stryków.pl lub w godzinach wieczornych Komendzie Powiatowej Policji 
w Zgierzu pod nr tel. 42 714-22-00 lub 42 714-22-01.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 

ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tel. 42 663 41 00

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzą wiele programów dla osób 
fizycznych i podmiotów gospodarczych wspierających inwestycje ekologiczne.
 
Aktualne programy dotyczące energii, termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła, fotowoltaiki, 
zbierania wód opadowych itp. znajdą Państwo na www.wfosigw.lodz.pl i www.nfosigw.gov.pl.
 
Gmina Stryków poważnie traktuje temat ekologii i proponuje mieszkańcom m.in. dotację na wymianę 
źródeł ciepła. Pieniądze można uzyskać na zakup pieca najnowszej generacji np. kotłów na gaz, olej 
opałowy, pompy ciepła albo ogrzewania elektrycznego. Co roku prowadzony jest również program 
demontażu i utylizacji pokrycia dachowego zawierającego azbest. Gmina Stryków prowadzi również 
wiele akcji proekologicznych dla mieszkańców Gminy Stryków, np. „Stryków dla jerzyków” 
w ramach, której przekazano mieszkańcom budki lęgowe dla ptaków. Inną inicjatywą jest „Gmina 
Stryków wśród kwietnych trawników”, w ramach której rozdawane są nasiona kwiatów polnych pod 
kwietne łąki. Polne rośliny lepiej utrzymują wodę w ziemi i stają się ekosystemem dla pszczół, motyli 
i innych owadów oraz ptaków. Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej Gminy Stryków: 
www.strykow.pl i profilu Gminy Stryków na Facebooku, gdzie pojawiają się informacje o aktualnych 
naborach i akcjach ekologicznych. Gmina Stryków zwraca szczególną uwagę na kwestię poprawy 
stanu zbiorników retencyjnych. Zmodernizowane zbiorniki pomogą utrzymać więcej wody opadowej, 
która zostanie wykorzystana w razie wystąpienia suszy hydrologicznej. Gmina nie poprzestaje 
jednak na tym i w kolejnych latach planuje kolejne akcje proekologiczne wspierające środowisko 
naturalne i zwiększające świadomość społeczną. 
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Na koniec chcielibyśmy, abyście wraz z rodzicami i dziadkami zapamiętali najważniejsze zasady dbania 
o środowisko. Wierzymy, że uda Wam się je nie tylko zapamiętać, ale też wprowadzić w życie.

• Segreguj odpady zgodnie z zasadami, tj. do kolorowych pojemników lub worków – ich recykling przysparza 
   wiele korzyści dla roślin, zwierząt i ludzi;
• Przed wyrzuceniem plastikowej butelki odkręć zakrętkę, wylej płyn i zgnieć opakowanie, aby zajmowało jak  
   najmniej miejsca; 
• Zanim wrzucisz odpad do właściwego pojemnika, postaraj się opróżnić jego zawartość;
• Nie musisz myć odpadów przed wyrzuceniem;
• Odpady problemowe, w tym baterie i lekarstwa, powinny trafić do PSZOK lub do specjalnych pojemników 
   przeznaczonych wyłącznie dla tych odpadów;
• Korzystaj z papierowych, bawełnianych lub wielokrotnego użytku toreb;
• Każdego dnia oszczędzaj wodę;
• Oszczędzaj energię;
• Nie pal odpadów w domowych piecach, kotłowniach, w ogniskach na działkach, łąkach, polach i przed domem.

Skorzystanie z tych kilku wskazówek pozwoli nam wszystkim lepiej zatroszczyć się o naturę: ludzi, rośliny, 
zwierzęta, rzeki, jeziora, morza, oceany oraz czyste powietrze czyli nasze otoczenie. Troska o środowisko to 
gra zespołowa, w której biorą udział dzieci i dorośli. Każdy z nas może zrobić dla przyrody dużo dobrego 
i to już od teraz. Zostań Ekobohaterem! 

Przyroda woła o pomoc! 
My prosimy Was o pomoc!

Drogie Dzieci, 

W trosce o nasze środowisko rozpoczynamy kolejną akcję ekologiczną, 
w której możecie zostać Ekobohaterami Gminy Stryków, a może i całej planety. 
Każde nasze codzienne działanie wywiera ogromny wpływ na środowisko 
naturalne oraz niesie za sobą wiele konsekwencji, dlatego musimy wykształcić 
prawidłowe ekopostawy i zdrowe nawyki. Nie chcemy przecież oddychać 
zanieczyszczonym powietrzem, pić brudnej wody oraz mieszkać wśród 
odpadów, bez zwierząt i roślin. Każdy z nas powinien zadbać o czystość 
środowiska, zasoby naturalne, a przede wszystkim o miejsce, w którym 
mieszka. Mamy nadzieję, że zwariowani członkowie rodziny Pszczółki Lipki 
przybliżyli Wam choć trochę zasady ochrony środowiska i zachęcili do 
segregowania odpadów, oszczędzania wody, prądu i innych proekologicznych 
nawyków. Dzięki tej książeczce chcieliśmy przybliżyć Wam te trudne i ważne 
tematy w sposób lekki i przyjemny, a także poprosić Was, żebyście mieli 
pozytywny, proekologiczny wpływ na codzienne zachowania Waszych 
rodziców i dziadków. To w Was, młodych, pokładamy nasze nadzieje na lepszą 
przyszłość, dlatego życzymy Wam odpowiedzialności, rozwagi, szacunku 
i empatii dla ludzi oraz przyrody, a także mądrego zarządzania dobrami 
naturalnymi. 

Zostańcie Ekobohaterami, rośnijcie na dobrych, ciekawych świata 
i wrażliwych ekologicznie ludzi. 
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