


Była sobie kraina piękna i zielona, pełna jezior, lasów, łąk, bajecznych wrzosowisk. Gdzie ludzie i zwierzęta
żyli obok siebie we wzajemnym poszanowaniu, gdzie niebo nie zachodziło szarą mgłą smogu, a powietrze
pachniało.

Minęło niewiele, bo zaledwie 100 lat…

Cześć, lato się kończy,
pogoda nadal piękna.
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Co powiecie
na piknik

na łonie natury?

Tylko skoczmy na szybkie
zakupy i w drogę…

Fantastyczne miejsce!
Zgodzicie się? TAAK!

Od czego zaczynamy?

Proponuję
Górę Zamkową

w Kiełpinie.

W sumie może być, zróbmy
wycieczkę po naszej okolicy.

I zakończmy ją na
wrzosowisku w Brokęcinie.
To idealne miejsce na piknik.
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Nie no, tutaj jest pięknie. To co,
przerwa

na jedzenie.

Hej Antek, dlaczego
rzucasz butelkę
w krzaki?

Bo nie będę woził
ze sobą pustej

butelki.

Właśnie, że będziesz!
Myślałam, że temat śmieci

i ich segregacji jest
już wszystkim znany.

Ok, wezmę butelkę, nie marudź.
Wyrzucimy ją do pojemnika

na plastiki.

Nie marnujmy
już czasu.

Pakujmy się
i jedziemy nad

jezioro
w Trzeboniu.
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To nie był łatwy odcinek. Odpoczniemy
trochę, kto chce może popływać.

Ej, a co to
za śmieci…

Tym razem
to nie ja.

Serio? Kto zostawia
śmieci nad jeziorem?

Aż nie chce się wierzyć. Pozbierajmy to i zabierzmy ze sobą.
Wrzucimy do pojemników
na segregowane odpady.

To, gdzie teraz? Proponuję
Tarnówkę
i krótki

odpoczynek
nad Gwdą.

Słońce, woda
i las to

najlepszy
sposób

na relaks.

W drodzę nad jezioro ...
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Widzicie to co ja?
Ten fotel tam,
za drzewami?

No nieźle się ktoś postarał,
żeby go tutaj przywieźć.

To się opłaca?
Raczej

bez sensu.

Takie śmieci, jeśli ma się złożoną
deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
można przecież bezpłatnie
oddać do PSZOK-u.

Do czego?

Droga nad rzekę ...
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No do PSZOK-u, czyli
Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów
Komunalnych.

A może
komuś
nie opłaca
się jeździć
nie wiadomo
ile
kilometrów
i szybciej
mu wywieźć
śmieci
do lasu.

Na terenie
funkcjonowania

Związku Gmin Krajny
jest aż 5 PSZOK-ów,

więc to żaden
argument.

Naprawdę?

Tak, punkty takie znajdują się w Lipce, mieście
Złotów, w Ratajach koło Łobżenicy, Tarnówce,
oraz Zakrzewie. Jak dojedziemy na miejsce
coś Wam pokażę.

Tarnówka
Złotów

Rataje

Zakrzewo

Lipka
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Jesteśmy nad rzeką.
Chwila odpoczynku. Mamy czas,

żeby przegadać, co zrobimy
ze śmieciami, które do

pojemnika na odpady się
nie mieszczą.

Albo nie możemy
ich tam włożyć.

Tak jak Wam mówiłam,
na terenie Związku Gmin

Krajny jest
5 PSZOK-ów.

To jednostka, której
zadaniem jest
planowanie i wykonywanie
zadań z zakresu
gospodarki odpadami
komunalnymi.

Nadal nie
wiem po co.

Żeby utrzymać porządek na terenie gmin
które należą do Związku. Między innymi po to,
żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób możemy
prawidłowo pozbyć się odpadów. Takie mają
motto – „Życzymy mądrego śmiecenia!”.

A po co w ogóle
jest ten

Związek Gmin
Krajny?

Chwilę później ...
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Mądrze to znaczy jak? To znaczy, że wiesz, które opakowania nadają
się do recyklingu i wiesz, gdzie pozbyć się
odpadów po remoncie w mieszkaniu, czy
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.

To powiedz, gdzie
możemy znaleźć

informację
o Związku?

Na stronie:

I co dalej?

Nieźle, gdzie znajdę
info o tych PSZOK-ach?

Tu u góry na prawo jest
lupka, wpiszmy i sprawdźmy.

Wchodzisz w zakładkę O ZWIĄZKU
i tutaj na prawo masz: CZŁONKOWIE.



9

Czas leci, a my chcemy zrobić
całą pętlę. Wyznaczmy następny
postój. Tam pogadacie.

Proponuję słynny „Zwierzyniec”
w Złotowie. Byliście tam?

Tak, dużo się tam dzieje.
Również w zakresie edukacji

ekologicznej, a to jakoś
stało się naszym tematem

przewodnim.

Hahaha
prawda.
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Nigdy tutaj nie
byłem, a mieszkam
całkiem niedaleko.

Widzisz? Tak to jest,
cudze chwalicie, swego
nie znacie.

Prawda, nie trzeba wcale
jeździć daleko. Zobaczcie,
ile dziś już zwiedziliśmy.

To chodźmy
pozwiedzać, potem

dokończymy
temat tych PSZOKów.

Mamy jeszcze chwilę,
odpal stronę i szukamy.

Dobra, lupka po prawej
stronie u góry wpisuj,

PSZOK.

W Parku Zwierzyniec ...
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Patrz, są wszystkie,
które znajdują się
na terenie Związku.

Związek ma nawet
swój profil
na facebooku.

Są też adresy
i godziny otwarcia.

A jak działają te Punkty,
każdy może oddać do nich
co chce i gdzie chce?

Tutaj poniżej masz
regulaminy dla
każdego Punktu

Selektywnej
Zbiórki.
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I trzeba pamiętać, żeby
wcześniej sprawdzić, kiedy
są otwarte, co można tam
oddać i w jakich ilościach.

W sumie fajnie,
że może być u nas
jeszcze czyściej,
turyści to lubią,
zresztą my też.

Nie ma co,
czas ruszać.

To gdzie
teraz?

Więc musimy
zdobyć nasz

najwyższy szczyt.

Słuchajcie, jeśli już jesteśmy
tutaj, to może podjedziemy pod Brzuchową

Górę? Wiecie, że to wzniesienie w gminie
Złotów jest jednym z najwyższych

w Wielkopolsce? Ma 208 metrów.
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Pamiętajcie, żeby pozabierać
wszystkie śmieci i ruszamy,
bo czas nas nagli.

Warto przypominać sobie, jakimi
wartościami kierują się patrioci.

Masz rację. Słowa są ważne,
ale czyny ważniejsze!

Prawda, a wiecie, że dbanie
o środowisko i porządek
to także patriotyzm?

Wracamy na trasę.
Kierunek Okonek – wrzosowisko
w Brokęcinie.

Jeśli się pospieszymy, załapiemy
się na zachód słońca. Na początku
jesieni jest tam najcudowniej.

Słyszałem o tych
głazach, ale nie
miałem okazji
ich zobaczyć.

Odpoczniemy
dłużej

w Zakrzewie,
a przy okazji
przejdziemy
Szlak Pięciu

Prawd Polaków.

Ale widok.
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Niesamowite miejsce.

A jak tu czysto, chciałbym,
żeby wszędzie tak było.

Trzeba się
nacieszyć

tym widokiem.

Tak, masz rację. Naprawdę z całego serca życzmy sobie
MĄDREGO ŚMIECENIA. W końcu mamy tak wiele możliwości.

A teraz odpoczywajmy i zanim ruszymy
do domu, upajajmy się widokiem.
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Wrzucamy np.:
� plastikowe opakowania po produktach spożywczych

w tym butelki
� plastikowe nakrętki
� plastikowe opakowania po chemii gospodarczej

i kosmetykach
� folie i torebki z tworzyw sztucznych
� aluminiowe puszki po napojach i sokach
� puszki po konserwach
� metalowe korki i kapsle
� opakowania wielomateriałowe (np.: kartony po mleku,

soku itp.)
� drobne elementy metalowe

Do pojemnika należy wrzucać opakowania
opróżnione, butelki zgniecione.

SZKŁO
Wrzucamy np.:
� butelki ze szkła kolorowego i bezbarwnego

po napojach (bez nakrętek)
� słoiki ze szkła kolorowego i bezbarwnego

(bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek)
� szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są

wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Do pojemnika należy wrzucać opakowania
szklane opróżnione z zawartości
pozbawione nakrętek.

BIO
Wrzucamy np.:
� nieprzetworzone odpady kuchenne pochodzenia

roślinnego (np.: obierki, resztki warzyw i owoców,
skórki, ogryzki

� trawę
� liście
� rozdrobnione gałęzie

Do pojemnika lub worka należy wrzucać rozdrobnione
gałęzie.

Odpady BIO wrzucamy do pojemnika/worka
do selektywnej zbiórki luzem bez dodatkowych
opakowań.
Zapewniamy czystość surowca.

PAPIER
Wrzucamy np.:
� papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
� foldery, gazetki reklamowe, ulotki, prospekty
� gazety i czasopisma
� książki i zeszyty
� opakowania papierowe i tekturowe, kartony
� torby papierowe

Do pojemnika należy wrzucać papier suchy,
niezanieczyszczony i niezatłuszczony.

Opakowania kartonowe należy składać.

ODPADY ZMIESZANE
Wrzucamy wszystkie odpady komunalne których nie można wrzucić do
pojemników/worków do selektywnej zbiórki oraz przekazać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) np.:
� odpadki mięsa, ryb, wędlin i kości
� skorupki jaj

� wystudzony popiół
� odchody zwierząt domowych
� artykuły higieniczne (np.: pieluchy

jednorazowe, chusteczki higieniczne)
� ręczniki papierowe i serwetki
� szkło stołowe, kryształowe i porcelana
� szkło żaroodporne

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK)

� zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np.: zabawki
elektryczne i elektroniczne, telefony komórkowe,
suszarki do włosów, sprzęt komputerowy

� odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych.: farby, lakiery,
kleje, zużyte oleje i smary, zużyte baterie i akumulatory,
żarówki

� odpady wielkogabarytowe np.: meble, dywany
� odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny

w ilości nieprzekraczającej 400 kg roczne na nieruchomość,
a w przypadku zabudowy wielolokalowej na jeden lokal
mieszkalny

� tekstylia i odzież
� zużyte opony w ilości nieprzekraczającej 8 szt. rocznie

na nieruchomość, w przypadku zabudowy wielolokalowej
na jeden lokal mieszkalny

� przeterminowane leki
� odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

� posegregowane odpady z papieru, metali i tworzyw sztucznych,
szkła oraz bio

UWAGA!
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmują

wyłącznie odpady komunalne dostarczone przez właścicieli nieruchomości
zamieszkanych, w ich własnym zakresie i na ich własny koszt.
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