
Poznajecie ten widok? Tak – to miasto Piekary Śląskie i imponujący Kopiec 
Wyzwolenia. Jesteście ciekawi, jakie zwierzątko tam na dole właśnie sprząta 
wokół swojego domku?  

Przyjrzyjmy się bliżej…   



U stóp wielkiego kopca swój mały kopczyk zbudował sympatyczny krecik, który 
zawsze dba o porządek: pracowicie zbiera i segreguje wszystkie odpadki. 
Dzisiaj ma poważny problem – nie może sobie poradzić z pudełkiem, które 
blokuje wejście do norki. Co to będzie? Czy ktoś mu pomoże? 



mleko

Całe szczęście! Przechodzące obok dzieciaczki: Tadzik, Zosia, Szymonek, Emilka i 
Zuzia przybiegły, by pomóc krecikowi! – Dziękuję Wam, aniołki! – uśmiechnął się 
krecik. – Sam bym sobie nie poradził. – Nie ma za co – powiedziała Emilka. – Kim 
jesteś? 



Mam na imię Piekarek i mieszkam tu, przy Kopcu Wyzwolenia. Często obserwuję 
dzieciaki, które przychodzą się tu bawić, ale Was widzę pierwszy raz… – To 
dlatego, że dopiero się wprowadziliśmy do Piekar – wyjaśniła Emilka. – Nie 
znamy miasta i byliśmy ciekawi, co to za ogromna góra. – Jak to, nie znacie 
naszego Kopca Wyzwolenia? – zdumiał się krecik. – Zaraz wam wszystko o nim 
opowiem.  



mleko

Nasz kopiec ma swoją histo-
rię. Usypano go specjalnie 
dla upamiętnienia ważnych 
wydarzeń historycznych, na 
przykład powstań śląskich i 
przemarszu króla Jana III 
Sobieskiego, który tędy wraz 
z husarią jechał pod Wiedeń, 
gdzie odniósł wielkie zwycię-
stwo nad wrogiem. Podziwia-
no potem jego i polską 
husarię na całym świecie… 



mleko

– Wow... – westchnął Szymon. – Kiedyś to się działy niezwykłe rzeczy. Dzisiaj nie 
ma wojowników… – Mylisz się, chłopcze – poważnie odpowiedział krecik. – 
Właśnie przed chwilą pomogliście mi w ważnej walce. – Jak to??? – zdziwiły się 
dzieci? – Należę do ekowojowników i walczę z gromadzącymi się odpadami. – 
Pomogliście mi z uprzątnięciem kartonu, więc też jesteście teraz ekowojownika-
mi.  

mleko

mleko



- Naprawdę pomogliśmy? – Oczywiście, że tak i dziękuję Wam bardzo, aniołki! – 
ucieszył się krecik. – Chodźcie ze mną, muszę wrzucić ten kartonik do odpowied-
niego pojemnika. – Co to znaczy „do odpowiedniego”? – zapytała Zosia. – Do 
niebieskiego pojemnika na papier, oczywiście – zdziwił się krecik. – Nie wiecie, jak 
segregować śmieci? – Tak jakoś wyszło… – przyznała się Zosia – że nie wiemy. – To 
niedobrze… – zmartwił się krecik. – Każdy powinien znać te zasady… 

Papier



– Więc naucz nas, kochany kreciku! – poprosiła Emilka. – Skoro to takie ważne… 
– Bardzo, bardzo ważne! – powiedział Piekarek. – Bo dzięki segregowaniu 
możemy przetwarzać odpady zamiast gromadzić je na wysypiskach. Powstają 
nowe przedmioty, środowisko jest mniej zanieczyszczone, oszczędzamy energię 
i wodę – o to właśnie walczą ekowojownicy. Chodźcie, dzieciaki, pokażę wam, jak 
należy segregować odpady.  



Szkło

– Spójrzcie na pierwszy pojemnik – zielony. Należy do niego wrzucać wszystkie 
odpady ze szkła: butelki, słoiki… – I szklanki! – zawołała Zuzia. – I mamusi pojem-
niki po kremie! – dodała Emilka. – Bardzo dobrze – pochwalił krecik – ale 
pamiętajcie, że nie wolno tu wrzucać spalonych żarówek, świetlówek, reflekto-
rów, luster i szyb.  



– Do niebieskiego pojemnika wrzucamy gazety, ulotki, książki, zeszyty, torebki z 
papieru, zużyte kartki, kolorowanki, tekturowe opakowania i kartony… – Karto-
ny? – ożywił się Tadzik. – Kartony po mleku też? – Nie, Tadziku, kartony po mleku 
mają w środku folię, więc wrzucamy je do żółtego pojemnika.

Papier

mleko



– W żółtym pojemniku powinny znaleźć się plastikowe butelki i inne opakowania 
z plastiku, a także folie, reklamówki, pudełka po jogurtach i serkach. – To tutaj 
wrzucamy kartony po mleku? – dopytywał Tadzio. – Tak, właśnie tutaj, ale 
pamiętajcie, że nie wolno wrzucać tutaj butelek po oleju ani żadnych butelek i 
opakowań, w których pozostała jakaś zawartość. Uwaga! Butelki plastikowe 
trzeba zgnieść przed wyrzuceniem! 
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Odpady 
zmieszane

– W pojemniku na zmieszane odpady znajdują się wszystkie rzeczy, które nie 
pasowały do żadnego pojemnika, na przykład: filiżanki i porcelana, talerze, 
ubranka, tłusty i zabrudzony papier, butelki po olejach. – A co zrobić z zepsutą 
klawiaturą od komputera? Albo zepsutym żelazkiem? – spytała Zuzia. - Sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oddajemy do specjalnych punktów – nie wrzucamy 
tych rzeczy do żadnego z pojemników – ostrzegł krecik.  



– A co trzeba wrzucić do brązowego pojemnika? – dopytywał Szymonek. – Tutaj 
znajdują się odpady bio, czyli takie, które się psują, gniją i można z nich robić 
w ogródku kompost – nawóz do ogródka. Są to resztki owoców, warzyw, fusy po 
kawie i herbacie, skorupki jajek, łupinki orzechów, resztki z mięsa, ryb i jedze-
nie, którego już nie zjemy. Nie możemy tu wyrzucać żwirku z kuwety naszych 
zwierzaków, trawy, liści i gałązek.

Bio odpady
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- To gdzie rodzice mogą wyrzucić trawę po koszeniu ogródka, liście z drzew i 
uschłe gałęzie? – pytała Zuzia. – Po to mamy specjalny zielony worek, który jest 
wytrzymały i silny. W wyznaczonym dniu worki są odbierane z domów. – Kreciku, 
jesteś wspaniały! – zachwyciła się Emilka. – Wiesz wszystko o segregowaniu 
odpadów!!! – Dziękuję – krecik był bardzo zadowolony – ale to jeszcze nie 
wszystko… 



Sprzęt elektryczny i elektroniczny, który chcemy wyrzucić albo niebezpieczne 
i toksyczne substancje trzeba zawieźć do specjalnego punktu, który nazywa 
się PSZOK. 

Przeterminowane leki należy dostarczyć do specjalnych pojemników w apte-
kach – nie wolno ich wyrzucać do żadnych domowych pojemników

Odpady po remoncie (np. gruz) trzeba spakować osobno i zamówić specjalny 
transport po ich odbiór. 
– Teraz jesteście już dobrze przygotowani do segregowania odpadów – 
oświadczył krecik. – Super! Teraz na pewno już sobie poradzimy! Dziękujemy 
Ci za pomoc, kreciku!

– Musicie jeszcze wiedzieć o trzech rzeczach:
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