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DOBRE RADY NA ZŁE ODPADY

czyli ekologiczny
Czerwony Kapturek



Szedł sobie do babci Kapturek Czerwony.
Wtem w lesie przystanął, okrutnie strwożony.
Lecz to nie z powodu strasznego wilczyska,
Któremu ze ślepiów błyskawica tryska.
To śmietnik okropny, przy drodze, w młodniku.
Papiery, żelastwo, butelek bez liku.
Ach, któż to mógł zrobić? – zapyta dzieweczka.
Przez taki bałagan popsuta wycieczka.
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Lecz nagle zza krzaków dobiega szuranie.
Ucieka Kapturek – co teraz się stanie?
I chowa się szybko w największą gęstwinę,
Spogląda w przestrachu, zgaduje przyczynę.
To wilk, ten niecnota, ten brudas, co z nory,
Wynosi odpadków dwadzieścia trzy wory.
Porządki dziś robi i czyści chałupkę,
Lecz śmieci wynosi do lasu, na kupkę.
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Czerwony Kapturek wybiega na ścieżkę:
„Nie ma na co czekać, urządzę koleżkę”.
I biegnie czym prędzej, mijając pokrzywy,
Na leśną polanę, gdzie mieszka myśliwy.
Pan myśliwy właśnie jadł ciepłą potrawę,
Kiedy mu Kapturek opowiedział sprawę.
Wnet bierze kapelusz i strzelbę na bary:
„Już ten bałaganiarz nie uniknie kary”.
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W wysprzątanej norze leży wilk na brzuchu.
Budzi go myśliwy: „Wstawaj ty śmieciuchu.
Bierz się do roboty, wywieź z lasu śmieci.
Wstyd, żeby porządku uczyły cię dzieci”.
„Lecz co miałem zrobić”– zaczął się wilk żalić.
„Co z furą odpadów – zakopać czy spalić?”
Czerwony Kapturek na to mu odpowie:
„Segregacja śmieci wyjdzie ci na zdrowie”.
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„Co to segregacja ?”– dziwi się wilczysko.
„Do jednego worka wrzucać trzeba wszystko?”
„Nie”– mówi Kapturek. „Aby mieć wyniki,
Trzeba poustawiać różne pojemniki.
Na szkło kolorowe, na butelki białe,
Gazety, plastiki, puszki zardzewiałe.
Rozdzielaj sumiennie papier od żelaza,
To zniknie na zawsze odpadków zaraza.
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Kiedy pojemniki napełnisz śmieciami,
To z firmy przyjedzie traktor z przyczepami.
Do fabryk wywiozą ten majątek cały,
Żeby z nich nowiutkie przedmioty powstały.
Możesz w punktach skupu śmieci się pozbywać,
A wtedy pieniążków będzie ci przybywać”.
Wilk na tę wiadomość tak się rozradował,
Że zrobił porządki, wszystko segregował.
Choć trochę się zmęczył, był zadowolony.
Nowiutki kapelusz zakupił dla żony.
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Z bajeczki tej morał wynika dla dzieci:
Nauczmy się wszyscy SEGREGOWAĆ ŚMIECI.
Nie powstanie wtedy żadne wysypisko,
I będziemy mieli czyste środowisko.



Zadanie: do którego pojemnika wrzucisz pokazane śmieci? – narysuj linie łącząc poszczególne 
odpady z odpowiednim pojemnikiem i pokoloruj pojemniki na odpowiedni kolor.



odczytaj cztery rebusy przedstawiające zasady poprawnego zachowania się w lesie

UWaGa! WaRUnKI UZYsKanIa 
DYPLoMU UDZIałU W sZKoLEnIU:

Warunkiem uzyskania dyplomu jest podpis rodzica, opiekuna, 
potwierdzający prawidłowe rozwiązanie rebusów i krzyżówek.

....................................................................................
(podpis rodzica, opiekuna)
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Litery w zaznaczonej kolumnie czytane pionowo dadzą rozwiązanie

K R Z Y Ż Ó W K a



Projekt pn.: „System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa”,  
nr UDA-RPSL.05.02.00-00-042/09-00, zakłada ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku 

poprzez wdrożenie systemowego rozwiązania selektywnej zbiórki odpadów w Mieście Częstochowa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 

W ramach projektu przewiduje się:
 � zaprojektowanie, wybudowanie i urządzenie na terenie regionalnej instalacji zagospodarowania odpadów w Sobuczynie Stacjonarnego 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych SPSZOK. 
Zasadniczą funkcją SPSZOK będzie zbieranie i czasowe magazynowanie odpadów komunalnych selektywnie dostarczanych przez 
użytkowników systemu do odpowiednich kontenerów i pojemników. Odpady będą dostarczane do punktu indywidualnie i nieodpłatnie przez 
mieszkańców. Będą oni samodzielnie umieszczać odpady w poszczególnych kontenerach lub pojemnikach. 

 � powstanie 205 punktów selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. Terenowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
jak i sezonowe terenowe punkty selektywnej zbiórki odpadów zielonych zostaną umiejscowione na terenie Miasta Częstochowy. Dzięki 
realizowanej inwestycji mieszkańcy Miasta Częstochowy uzyskają dostęp do zorganizowanego i bezpłatnego systemu selektywnej 
zbiórki odpadów. 

Cele szczegółowe projektu to:
 � ułatwienie dostępności do punktów selektywnej zbiórki,
 � umożliwienie mieszkańcom bezpłatnego przekazywania odpadów,
 � przeciwdziałanie mieszaniu zbieranych selektywnie odpadów,
 � zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów,
 � podniesienie komfortu życia mieszkańców,
 � zwiększenie ilości odpadów selektywnie zbieranych na terenie Miasta Częstochowy,
 � zapobieganie powstawaniu„dzikich wysypisk.

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa,
Telefon 34/ 327 53 20, fax 34/ 327 52 66, 
e-mail: sekretariat@czpk.czest.pl 
www.czpk.czestochowa.um.gov.pl


