
TURYSTYKA 
LESS WASTE
W KAMPINOSKIM
PARKU 
NARODOWYM

e-book

#wporzadkuzprzyroda



SPIS TREŚCI
1
2
3
4
5
6
7

O KAMPANII

O PROBLEMIE ODPADÓW W ŚRODOWISKU

AKTYWNY WYPOCZYNEK I EKOEDUKACJA

WOLONTARIAT DLA FIRM 
I GRUP ZORGANIZOWANYCH

ODPOWIEDZIALNA TURYSTYKA

O POPRAWNEJ SEGREGACJI ODPADÓW

EDUKACJA DLA NAJMŁODSZYCH
(POZA TERENEM PARKU)

-2-



Witaj podróżniku!

Cieszymy się, iż zdecydowałeś się otworzyć tego e-booka! 
Oznacza to, że i Ty jesteś świadomy problemu, jakim są 
odpady porozrzucane w zakamarkach lasów czy parków 
i sam chcesz zadziałać w tej sprawie!

Dlatego chcemy Cię zabrać w niezwykłą edukacyjną 
podróż po szlaku naszego e-booka „Turystyka less 
waste w Kampinoskim Parku Narodowym”, dzięki 
której uzyskasz wiele wskazówek na temat ograniczania 
odpadów. 

Dziś to my będziemy Twoim przewodnikiem! Ale najpierw 
pozwól nam opowiedzieć więcej o naszej najnowszej 
kampanii, której partnerem jest Kampinoski Park Narodowy.

To co? Gotowy do drogi?

WSTĘP
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Dlaczego właśnie e-book?

Tereny zielone, takie jak park czy las, dla wielu z nas są 
cennym miejscem, gdzie ładujemy baterie i mamy szansę 
odpocząć od zgiełku miasta. Niestety, zdarza się, że radość 
z kontaktu z naturą odbierają nam porzucone przez innych 
odpady. Ten problem w ogromnym stopniu dotyczy też 
parków narodowych. Dlatego wspólnie z Kampinoskim 
Parkiem Narodowym po raz kolejny podejmujemy 
wyzwanie edukacji w obszarze prawidłowego postępowania 
z odpadami, kierując szczególną uwagę na nasze 
zachowanie w tak wyjątkowej przestrzeni, jaką jest las.

Tym razem zdecydowaliśmy się stworzyć e-book, który 
właśnie czytasz! Mamy nadzieję, że będzie on dla Ciebie 
ciekawą lekturą (i przygodą!), pozwoli Ci spojrzeć na 
Kampinoski Park Narodowy okiem jego miłośników 
oraz rozwieje Twoje wątpliwości związane z segregacją 
odpadów. Znajdziesz w nim wiele inspiracji do turystyki 
less waste (nie tylko w Kampinoskim Parku Narodowym).  
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Co znajdziesz w e-booku?           

Wiele przydatnych, a może i nawet zaskakujących 
informacji zarówno o samym Parku i jego mieszkańcach, 
jak i wypoczynku w zgodzie z naturą bez produkcji 
niepotrzebnych śmieci. 

Nie zabraknie tu również propozycji 
na ciekawe spędzenie czasu zarówno 
z rodziną, jak i przyjaciółmi – oczywiście 
z ekologią w tle.

Przypomnimy Ci zasady poprawnej 
segregacji odpadów i wytłumaczymy 
pojęcia, o których coraz częściej możemy 
usłyszeć w Internecie, na przykład 
less waste czy leave no trace. 

Dowiesz się dlaczego w parkach 
narodowych nie znajdziesz koszy, 
spojrzysz na Kampinoski Park 
Narodowy i problem zaśmiecania 
środowiska oczami pracowników 
Parku, jego miłośników oraz 
okolicznych mieszkańców.
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Kilka słów o Kampinoskim Parku Narodowym

Naszą wyprawę zaczynamy na obrzeżach Kampinoskiego 
Parku Narodowego. Zostańmy tu chwilę, abyśmy mogli 
Ci co nieco o nim opowiedzieć. Park został utworzony 
już w 1959 r. Jego aktualna powierzchnia wynosi 
38 544,33 ha i ponad 70% tego obszaru pokrywają lasy. 
Jeżeli zdecydujesz się na dłuższą wędrówkę po Puszczy 
Kampinoskiej, możesz tu znaleźć zarówno siedliska 
bagienne, jak i te skrajnie suche – siedliska wydmowe. 
Ma to bezpośredni wpływ na bogatą szatę roślinną. 

Występuje tu około 150 zbiorowisk 
roślinnych, które tworzy ponad 
1400 gatunków roślin naczyniowych 
i około 250 gatunków mszaków.

Dla Kogo?

E-book został stworzony przede wszystkim dla odwiedza-
jących Kampinoski Park Narodowy i jego okolicznych 
mieszkańców. Jesteśmy jednak pewni, iż pozostali 
miłośnicy spędzania czasu na świeżym powietrzu z dala 
od miejskiego zgiełku, znajdą tu wiele ciekawych 
i przydatnych informacji. Nie masz pomysłu, jak urozmaicić 
swój czas na łonie natury? Chcesz dołożyć swoją cegiełkę 
i pomóc w ochronie Puszczy Kampinoskiej? O tym 
wszystkim przeczytasz tutaj!
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Główną misją Kampinoskiego Parku 
Narodowego jest ochrona przyrody, 
a także znajdujących się na jego terenie 
pamiątek historii i kultury. Są tu miejsca 
(zwane obszarami ochrony ścisłej), gdzie absolutnie 
nie wykonuje się żadnych działań, a przyroda jest 
pozostawiona sama sobie. Są też miejsca, które potrzebują 
pomocy człowieka. Aby przywrócić utracone przez lata 
walory przyrodnicze, prowadzone są różne działania, 
np. koszenie łąk, przebudowa drzewostanów czy reintro-
dukcja występujących tu wcześniej gatunków roślin 
i zwierząt.

KPN jest imponującym 
punktem turystycznym dla 
osób, które preferują piesze 
wędrówki oraz jazdę na dwóch 
kołkach. Odwiedzający mają 
bowiem do dyspozycji aż 
350 km szlaków turystycznych 
pieszych, 200-kilometrowy 
szlak rowerowy, a ponadto 
trasy konne, ścieżki dydaktyczne 
i polany wypoczynkowe.

Puszcza Kampinoska jest jedną z najważniejszych ostoi 
dla zwierząt w centralnej Polsce. Obecnie na terenie parku 
występuje ponad 5000 gatunków bezkręgowców, 
30 gatunków ryb, 13 gatunków płazów, 6 gatunków 
gadów i ponad 200 gatunków ptaków! Jeżeli chodzi 
o ssaki, są to 54 gatunki, a największy z nich, łoś, stał się 
symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego.
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Skąd się bierze problem?

W „piękny i zielony krajobraz” już od lat wpisany jest 
widok rozrzuconych śmieci. Dlaczego turyści pozostawiają 
po sobie odpady? Trudno powiedzieć, być może to brak 
świadomości ekologicznej. W końcu ile osób wie, jak 
długo rozkłada się na przykład plastikowa torebka? Trwa 
to nawet 400 lat! Dla innych „wymówką” okazuje się 
brak koszy na śmieci nieopodal szlaków – nie wiedzą, że 
istnieje powód, dla którego ich tam nie ma, a jest nim 
zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt. Jeszcze inni 
śmiecą, bo… Myślą, że mogą – czują się w lesie anonimowi.    

W 2020 roku, według 
raportu Lasów Państwowych,

z terenów leśnych wywieziono 
aż 91 tys. m3 odpadów.

CIEKAWOSTKA
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DEFINICJA
Odpady wielkogabarytowe to odpady 

powstające w gospodarstwach domowych, 
które ze względu na ponadnormatywne 

wymiary lub wagę nie mieszczą się 
w standardowych pojemnikach 

i kontenerach na odpady.

Najczęściej porzucane odpady

Najczęściej są to odpady z gospodarstw domowych lub 

te porzucone przez turystów – na przykład plastikowe 

butelki czy papierki po przekąskach. Jednak często 

możemy spotkać się z odpadami problemowymi 

– np. odpadami wielkogabarytowymi, poremontowymi, 

sprzętem RTV i AGD, częściami samochodowymi oraz 

oponami na dzikich wysypiskach.

Jak zapewne się domyślasz, usunięcie odpadów ze 

środowiska nie jest zadaniem łatwym ani tanim – wręcz 

przeciwnie, wiąże się to z ogromnymi kosztami. Jeżeli 

osoba odpowiedzialna za porzucenie takich śmieci 

w lesie nie zostanie złapana, koszty spadną na zarządcę 

terenu (np. Kampinoski Park Narodowy). Lasy Państwowe 

podają, iż rocznie usunięcie takich odpadów kosztuje 

ok. 20 milionów złotych!  
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Ostatnio obserwujemy więcej porzucanych w lasach 

odpadów. Sprzątają je pracownicy Parku, zakłady usług 

leśnych lub wolontariusze. Rosnące ceny wywozu śmieci 

sprawiają, że z roku na rok ponosimy coraz większe koszty 

tego procederu. W Parku najczęściej znajdujemy śmieci 

pozostawione przez turystów: butelki plastikowe, puszki, 

papiery. Jednak w dalszym ciągu na leśnych terenach 

pojawiają się też dzikie wysypiska śmieci, na których 

możemy znaleźć np. gruz, odpady wielkogabarytowe, 

opony czy też zużyte pieluchy.”

Adrian Biedka, Kampinoski Park Narodowy

Wpływ odpadów na środowisko

Śmieci pozostawione na szlakach przez turystów bądź 

dzikie wysypiska nie tylko nie są przyjemne dla oka, ale 

mogą być także niezwykle niebezpieczne dla środowiska 

naturalnego. Czy wiesz, że na przykład sprzęty elektryczne 

i elektroniczne oraz baterie zawierają groźne substancje, 

takie jak kadm, ołów lub rtęć? Możesz więc sobie 

wyobrazić, co się stanie, kiedy taki elektroodpad, bateria 

lub stary akumulator pojawią się w lesie, a substancje 

w nich zawarte przedostaną się do środowiska. Dodatkowo 

elektroodpady, baterie, ale i odpady opakowaniowe to 

źródło surowców wtórnych, które mogą być wykorzystane 

do produkcji nowych rzeczy, zmniejszając zapotrzebowanie 

na surowce pierwotne oraz emisję zanieczyszczeń do 

środowiska.
„
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GLEBĘ 

W przypadku dzikich wysypisk występuje wysokie ryzyko 

skażenia gleby – jest to niezwykle groźne, ponieważ 

skażenie może wyjść poza obszar występowania dzikiego 

składowiska odpadów nawet o kilkaset metrów. Proces 

oczyszczania gleby może być niezwykle długi, a niestety 

czasem nawet nieodwracalny.  Grzyby oraz rośliny, które 

rosną na zanieczyszczonym terenie, również mogą zostać 

skażone – stwarza to oczywiście zagrożenie dla zwierząt, 

które spożywają roślinność znajdującą się w pobliżu 

dzikiego wysypiska. 

WODĘ 

Wezbrane nurty rzeki „zbierają” z okolicznych terenów 

odpady, które zostały pozostawione przez turystów bądź 

mieszkańców danej okolicy. Duża ilość śmieci niesiona 

przez nurt rzeki może spowodować zatory blokujące 

przepływ wody, co z kolei może doprowadzić do zalania 

pobliskich terenów! Do wód mogą przedostać się też 

odpady zawierające substancje niebezpieczne. Nawet 

mała bateria guzikowa stwarza niezwykłe zagrożenie dla 

zbiorników wodnych – jest bowiem w stanie zatruć aż 
400 litrów wody!

W jaki sposób odpady wpływają na...
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Co możesz zrobić?

Coraz więcej osób nie pozostaje obojętnych na zaśmiecanie 

przyrody. Kampinoski Park Narodowy posiada dużą 

grupę zaangażowanych wolontariuszy, przewodników, 

pracowników czy nawet turystów, którzy 

często włączają się do różnych akcji 

sprzątania terenów tego cennego 

przyrodniczo obszaru.

FAUNĘ I FLORĘ 
Dzikie wysypiska zakłócają funkcjonowanie ekosystemów 

leśnych, w efekcie czego rosnące wokół rośliny chorują 

lub obumierają. Odpady, w których zachodzą procesy 

gnilne, mogą wytworzyć niebezpieczne bakterie, które 

później przechodzą na rośliny i zwierzęta. Rozbite szkło 

lub odłamki metalu mogą spowodować okaleczenia 

zwierząt. Oczywiście nie możemy pominąć zagrożeń 

związanych z takimi odpadami, jak plastikowe pojemniki, 

butelki, puszki czy foliowe torebki. Takie śmieci mogą 

okaleczać zwierzęta oraz stanowić śmiertelną pułapkę, 

np. dla małych żuków, gryzoni czy jaszczurek.
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Jeżeli na swojej drodze 
znalazłeś również większe 
składowisko odpadów 
– koniecznie powiadom 
o tym pracowników 
Kampinoskiego Parku 
Narodowego! 

Jesteś świadkiem śmiecenia 
w nieodpowiednich miejscach? 
Zareaguj i uświadom innym 
zagrożenia płynące z takiego 
nieodpowiedzialnego 
zachowania. 

Pamiętaj, że Ty również możesz 
pomóc w tej często nierównej 
walce! Wybierasz się na spacer 
do Kampinoskiego Parku 
Narodowego? Weź ze sobą 
worek na śmieci lub starą, 
niepotrzebną już foliówkę 

Swoje „znaleziska”można zgłaszać na adres e-mailowy:

dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl 
wraz ze zdjęciami i opisem współrzędnych.
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AKTYWNY WYPOCZYNEK
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Aktywny wypoczynek w Kampinoskim Parku 
Narodowym

Kampinoski Park Narodowy daje wiele możliwości 

– piesze szlaki, trasy rowerowe czy polany, na których 

możesz odpocząć. Każdy tu znajdzie coś dla siebie!                           

Potwierdzi to niemal milion turystów, którzy każdego 

roku odwiedzają Puszczę Kampinoską. Wśród nich są 

m.in. dzieci na wycieczkach szkolnych, pojedynczy 

turyści oraz rodziny z dziećmi. Każda z tych grup może 

mieć pozytywny wpływ na środowisko. Na kolejnych 

strochach przedstawimy kilka pomysłów na aktywny 

wypoczynek połączony ze świetną zabawą budującą 

świadomość ekologiczną odwiedzających to wyjątkowe 

miejsce.           

Kampinoski Park Narodowy dla szkół

Myślisz o zorganizowaniu wycieczki dla grupy przed-

szkolnej czy wczesnoszkolnej? Chcesz przeprowadzić 

ciekawe zajęcia na temat segregacji odpadów 

i uświadomić dzieciaki ekologicznie? Zabierz swoich 
podopiecznych na wycieczkę do Kampinoskiego 
Parku Narodowego!
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Czy wiesz, że aby butelki 

mogły zostać poddane 

recyklingowi, najpierw 
muszą być podzielone 
na kolory?

Na tablicach znajdują się 

kody QR, które przekierują 

Cię na krótkie słuchowiska 

czytane przez właścicielkę 

niezwykłego głosu. Kogo? 
Sprawdź na polanie Lipków!

Z przedszkolakami i dziećmi z klas 1-3 warto wybrać się 

na polanę Lipków, gdzie znajduje się ścieżka edukacyjna 

opracowana przez RLG i Kampinoski Park Narodowy. 

To osiem interaktywnych tablic wykonanych tak, aby 

dzieci mogły poprzesuwać ich elementy, pomagając 

uratować zwierzęta padające ofiarą porzuconych przez 

ludzi puszek i butelek, posegregować odpady dopasowując 

je do odpowiednich pojemników, zagrać w memory 

dowiadując się o zagrożeniach, jakie niosą porzucone 

w lesie odpady oraz wprawić w ruch elementy obrazujące, 

jak wygląda recykling plastikowych butelek. 

-18-



Wplatając w program wycieczki sprzątanie lasu, 
uzgodnij to wcześniej z dyrekcją Kampinoskiego 
Parku Narodowego:

tel. 22 722 60 01, 722 60 21
e-mail: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl

   Spójrz tu aby dowiedzieć się, jak zorganizować 
sprzątanie w Kampinoskim Parku Narodowym.









Na zakończenie wycieczki możesz zorganizować ognisko 

bądź wspólne grillowanie, jednak konieczne jest tu uzyskanie 

zgody dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego.

Skoro o grillowaniu mowa, to już na etapie przygotowań 

warto zadbać o to, by po naszym biesiadowaniu zostało jak 

najmniej odpadów. Jak to zrobić? 

grilluj bez talerzyków – zawsze kiełbaskę czy inne 

mięso możesz włożyć w pieczywo, tworząc swoją własną 

wersję hot-doga lub hamburgera. Jeśli jednak uznasz, 

że niezbędne są talerzyki oraz sztućce, skorzystaj z wielo-

razowych zestawów turystycznych, które z łatwością 

zabierzesz ze sobą i umyjesz w domu,

korzystaj z bidonu lub termosu,

zamiast z jednorazowego grilla, skorzystaj z tego 
ulokowanego na polanie.     
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PAMIĘTAJ
Zadbaj o dokładne wygaszenie 

grilla czy ogniska i posegregowanie odpadów! 
Naszą ściągawkę dotyczącą segregacji 

znajdziesz na końcu e-booka. 

Dla starszych klas proponujemy przejście questów 

„Wśród kampinoskich drzew” i „Na tropie ekoprzygody”. 

To świetna forma integracji i zabawy połączonej z edukacją.

QUESTING
Wśród kampinoskich drzew

KLIKNIJ

QUESTING
Na tropie ekoprzyrody

KLIKNIJ
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Biegiem przez puszczę

Kampinoski Park Narodowy to również gratka dla wielu 

biegaczy! Wybierając się do lasu, możesz połączyć 

przyjemne z pożytecznym i zrobić coś dobrego dla 

środowiska, uprawiając plogging, czyli połączenie 

joggingu ze zbieraniem śmieci. „Zasady” takiej aktywności 

są proste – na swojej trasie podnosisz wszelkie odpady, 

które zauważysz na drodze. Nie potrzebujesz specjali-

stycznego sprzętu, wystarczą jedynie chęci i worek 

na śmieci.         

Doświadczeni piechurzy i biegacze mogą skorzystać 

z dłuższych, 10-15 km tras zataczających koło, np. z Truskawia, 

Piasków Królewskich, Roztoki etc., gdzie znajdują się parkingi 

i wiaty turystyczne. Szlaki te można znaleźć na mapie. 

Dla osób początkujących idealne będą ścieżki dydaktyczne, 

których opis znajduje się na stronie Parku. 

Najdłuższą trasą w Parku jest czerwony Główny Szlak 

Puszczy Kampinoskiej. Biegnie z Dziekanowa Leśnego do 

Brochowa i liczy prawie 56 km. Na przejście trasy potrzeba 

co najmniej dwóch dni. Jeśli wybierzesz ten szlak, zaplanuj 

po drodze nocleg lub rozłóż jego przejście na kilka dni.”

Katarzyna Fidler, starszy specjalista ds. edukacji
Kampinoski Park Narodowy

„
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Odpoczynek na dwóch kółkach

Miłośnicy jazdy na rowerze również znajdą tu coś dla 

siebie. Kampinoski szlak rowerowy to aż 144 kilometry 

urozmaiconych terenów i pięknych widoków. Wolisz 

trudniejszą trasę? Niektóre ścieżki wiodą przez piaszczyste 

obszary i tereny bagienne. Dla początkujących znajdą 

się trasy asfaltowe i polne drogi.

Natomiast my mamy dla Ciebie wyjątkową propozycję! 

Wypróbuj nasze dwa questy rowerowe „Wspomnienie 

Olędra” oraz „W porządku z naturą”!

Lubisz gry terenowe i jazdę na rowerze? Chcesz przejechać 

się malowniczą trasą poznając historię i przyrodę mniej 

uczęszczanej części Kampinoskiego Parku Narodowego? 

Zapraszamy Cię na Polanę w Piaskach Królewskich do 

której możesz dotrzeć samochodem. Tu rozpoczniesz 

quest „Wspomnienie Olędra”. Będziesz musiał podążać 

dość wymagającą, 27km trasą wyznaczaną przez 

wskazówki ukryte w rymowanej ulotce questowej 

(oryginalną ulotkę możesz pobrać 

w dyrekcji Kampinoskiego Parku 

Narodowego lub wydrukować ją 

z naszej strony). To świetna 

propozycja na aktywny 

wypoczynek w pojedynkę, 

z grupą przyjaciół lub 

z aktywnymi nastolatkami.
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A jeżeli wolisz mniej wymagającą trasę, w sam raz dla 

„niedzielnych” rowerzystów – wybierz quest „W porządku 

z naturą”. Cała trasa obejmuje około 10 km, a czas 

przejazdu wynosi półtorej godziny.

Rozpocznij swoją przygodę na Polanie Jakubów, 

znajdującej się na tyłach budynku Dyrekcji Kampinoskiego 

Parku Narodowego. Jak zawsze, podczas drogi odkryjesz 

ciekawe miejsca kampinoskiej puszczy oraz zdobędziesz 

sporą dawkę wiedzy na temat ekologii, segregacji odpadów 

oraz zagrożeń wynikających z porzucania odpadów na łonie 

natury (podobnie jak w przypadku questu „Wspomnienie 

Olędra”, ulotkę możesz pobrać w dyrekcji KPN lub 

wydrukować ją z naszej strony). Quest w tym wydaniu 

idealny jest dla wszystkich – zapraszamy rodziny z dziećmi, 

młodzież, grupy znajomych, a nawet aktywnych seniorów!

„

Uczestniczyłam już w kilku questach, 

rowerowych i pieszych; wybieram się 

też na następne. Są ciekawsze, 

zmuszają do lepszego poznania 

terenu i zgłębiania wiedzy na temat 

przyrody. Uważam, że to dobry 

pomysł na inną niż zwykle wycieczkę 

dla seniorów, szkół oraz dorosłych 

- ja się wspaniale bawiłam.”

Mariola Kutra
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Pierwszy raz byłam uczestniczką questu, ale bardzo 

spodobała mi się ta forma spędzania czasu. Pokonanie 

trasy questowej jest czymś innym niż zwykłe przejście 

po lesie; ma dużo większą wartość edukacyjną. Podczas 

zabawy musimy być bardziej uważni, wnikliwie obserwować 

otoczenie, a także zgłębić ciekawe informacje zawarte 

na tablicach edukacyjnych znajdujących się 

w Kampinoskim Parku Narodowym. 

Mnie na przykład zaskoczył fakt, 

że w bateriach i akumulatorach 

mogą znajdować się substancje 

niebezpieczne dla środowiska 

i naszego zdrowia, takie jak ołów, 

lit i kadm. Poleciłabym quest 

wszystkim, którzy kochają przyrodę 

i lubią spędzać czas na świeżym powietrzu. 

Moim zdaniem, jest to świetna propozycja dla rodzin 

z dziećmi. Sama też wezmę udział w następnych questach.”

Joanna Pachowska

„
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Pieszo – również z dziećmi

Park oferuje wiele atrakcyjnych tras, których dystans 

nie będzie problemem nawet dla najmłodszych. 
Centrum Edukacji, plac zabaw i tablice edukacyjne 

opowiadające o lokalnej florze i faunie – to wszystko 

znajdziecie w Kampinoskim Parku Narodowym. Ale 

mamy również kilka innych ciekawych propozycji! 

Questy piesze „Wśród kampinoskich drzew” 
i „Na tropie ekoprzygody”

Quest to doskonała propozycja dla pojedynczych space-

rowiczów, rodzin i/lub grupy znajomych, kończąca się 

odkryciem skarbu. W queście można wziąć udział, tworząc 

rywalizujące ze sobą drużyny i ścigając się na czas. Poza 

skarbem, podczas zabawy odkryjecie edukacyjne treści 

dotyczące segregacji odpadów, które będą przydatne 

małym i dużym. Na trasę questu „Wśród kampinoskich 

drzew” wyruszysz z polany wypoczynkowej Opaleń. 

W ramach zabawy dowiesz się wiele o okolicy oraz 

prawidłowej segregacji odpadów na 5 frakcji. Ulotkę 

questową możesz pobrać tu oraz w Dyrekcji 

Kampinoskiego Parku Narodowego.
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Quest pieszy „Na tropie ekoprzygody” to propozycja 

idealna dla wszystkich. Podczas ok. 4 km trasy zobaczysz 

prawdziwe piękno puszczy kampinoskiej oraz dowiesz 

się jak prawidłowo postępować z bateriami oraz akumu-

latorami. Początek trasy znajduje się na polanie 

wypoczynkowej Jakubów za budynkiem Dyrekcji KPN. 

Ulotkę questową można pobrać w Dyrekcji parku lub na   

naszej stronie internetowej.   

Wirtualna gra terenowa na polanie Lipków

Co wspólnego ma gra Pokemon GO i Polana Lipków? 

Łączy je wirtualna gra dostępna dla wszystkich odwiedza-

jących ten zakątek Kampinoskiego Parku Narodowego. 

To właśnie wspomniana gra była inspiracją do stworzenia 

naszej propozycji edukacyjnej skierowanej do rodziców 

z dziećmi lub starszych dzieci korzystających ze smartfona. 

1. Po zeskanowaniu kodu QR 
z tablicy edukacyjnej znajdującej 

się na Polanie Lipków na ekranie 

Twojego telefonu będą pojawiały 

się wskazówki określające, 

w którym kierunku masz podążać, 

aby znaleźć porzucony na polanie 
wirtualny odpad. 

Na czym to polega? 
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Z dziećmi warto wybrać się 

również na ścieżkę edukacyjną 

na polanie Lipków. 

Dowiedz się więcej tutaj.

2. Jak go znajdziesz, będziesz 

musiał go prawidłowo 

posegregować i ruszyć 

w poszukiwaniu kolejnego. 

3. Przygotowaliśmy również 

zadanie specjalne. Jesteś 

ciekawy? Podejmij wyzwanie 

i dołącz do naszej zabawy, 

spędzając czas na świeżym 

powietrzu!
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88% 
tylu pracowników-wolontariuszy uważa, 

że wolontariat firmowy ma pozytywny wpływ 
na to, jak postrzegają swoje miejsce pracy1

Jeśli udało Ci się dotrzeć do tego miejsca, to masz już 

świadomość, jak wielkim wyzwaniem dla Kampinoskiego 

Parku Narodowego są odpady pozostawione przez 

osoby go odwiedzające. Kampinoski Park Narodowy 

ma natomiast nas – swoich miłośników. Dlatego 

chcemy zaprosić Was do udziału w programie wolonta-

riatu na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego, 

podczas którego wspólnie ze znajomymi z pracy czy 

sąsiedztwa oczyścicie ze śmieci fragment lasu.

Serdecznie zapraszamy na 

wolontariat grupy zorganizowane, 

m.in. pracowników firm 

czy studentów. Jeśli myślisz 

o zgłoszeniu swojej grupy 

do wolontariatu, zapoznaj się 

najpierw z naszymi trzema 
wskazówkami.

1 https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/12/

  raport_III_Og%C3%B3lnopolskie_Badanie_Wolontariatu_Pracowniczego.pdf
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Grupowy wolontariat na rzecz przyrody to wiele korzyści 

dla wszystkich jego uczestników. Przede wszystkim to 

integracja zespołu na świeżym powietrzu, połączona 

z ruchem i realizacją wspólnego celu, jakim jest posprzą-

tanie kawałka lasu ze śmieci. Ważne jednak, aby dobrze 

się do tego przygotować. Zadbać o odpowiednie narzędzia 

i komfort wszystkich wolontariuszy.”

Dominika Lenkowska-Piechocka, 
ekspertka ds. komunikacji i CSR 

Who Will Save The Planet

„
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3 wskazówki, które pomogą Ci zorganizować 
wolontariat poświęcony zbieraniu śmieci 
z terenów zielonych

1. Zadbaj o atmosferę rekrutacji do swojej grupy 
wolontariackiej. 

Pamiętaj, że wolontariat zakłada dobrowolną pracę na 

czyjąś rzecz. Jeśli więc chcesz zorganizować np. w swojej 

pracy grupę osób, zadbaj o odpowiednią atmosferę 

rekrutacji i wyjaśnienie od początku, na czym wolontariat 

będzie polegał. Ważne, aby nikt nie odczuwał przymusu, 

szczególnie jeśli jesteś szefową czy szefem. Tak zaplanuj 

komunikację, aby Twoi koledzy i koleżanki sami chcieli 

do Ciebie dołączyć, spędzić ten czas na łonie natury 

i w super nastrojach, ale realizując 

jednak wymagające 

zaangażowania zadanie.
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2. Zaplanuj czas, uwzględniając wypoczynek 
i dodatkowe atrakcje.

Nasze doświadczenie pokazuje, że sprzątanie lasu 

w zgranej grupie może być świetną zabawą samą

w sobie. Natomiast jeśli chcesz czegoś więcej, zadbaj 

o otoczkę i zaplanuj dodatkowe atrakcje. 

Może to być piknik uwzględniający w menu lokalne 

produkty. Kalambury tematyczne. A może w samo 

zbieranie śmieci wpisz grywalizację, gdzie osoba lub 

para, która zbierze ich najwięcej, otrzyma nagrodę 

niespodziankę. Zadbaj o to, aby nie stała się szybko 

kolejnym śmieciem, pomyśl o nagrodzie np. w postaci 

doświadczenia. A może jeśli jesteś pracodawcą i dyspo-

nujesz wolnym budżetem, przelicz każdy zebrany przez 

Twoją grupę śmieć na 1 zł przekazany na cel 

charytatywny związany z ochroną przyrody. 

W tej grywalizacji wygrywają wszyscy. 
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3. Pochwal się efektami Waszej pracy.

W naszej kulturze chwalenie się, niestety, nie ma najlepszej 

renomy, a bardzo tego żałujemy. Szczególnie w przypadku 

działań wolontariackich warto chwalić się swoimi 

osiągnięciami. Z prostej przyczyny stajemy się inspiracją 

dla innych, co zwiększa szansę na zebranie z lasu 

większej ilości śmieci! 

Gdzie się chwalić? Świetnym kanałem komunikacji są 

media społecznościowe, np. Linkedin czy Facebook. Za 

zebrane śmieci otrzymasz od Kampinoskiego Parku 

Narodowego odznakę w postaci grafiki, którą będziecie 

mogli wykorzystać w swojej komunikacji. Pamiętajmy 

jednak o proporcji między energią poświęconą działaniu

wolontariackiemu, a tą wpompowaną w promocję 

i chwalenie się naszym działaniem. Ilość tej pierwszej

powinna zdecydowanie przewyższać drugą.
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„

Masz pytanie? Łap odpowiedź!

Jak można zgłosić grupę na Wolontariat dla Puszczy 
Kampinoskiej?

Zgłoszenie wyślij na adres:

dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl. 

W wiadomości zawrzyj następujące informacje: nazwa 

firmy/grupy, termin, wskazanie sprzątania śmieci jako 

preferowanego zadania, liczba wolontariuszy (do max. 50 

osób), posiadany przez grupę środek transportu, informację 

Wolontariat w Kampinoskim Parku Narodowym to 

propozycja pracy na rzecz ochrony przyrody oraz lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, a także wspaniała przygoda 

w gronie niezwykłych ludzi. Dla mnie to możliwość 

rozwijania moich pasji, zainteresowań, dzielenia się 

umiejętnościami wzmacniania osobistych kompetencji 

oraz wymiany doświadczeń i wiedzy, zdystansowania się 

do problemów życia codziennego czy pracy zawodowej. 

Źródło inspiracji, ciekawych wyzwań, także satysfakcji 

z dobrze wykonanego zadania. 

To również, a może przede wszystkim, szansa na unikalne 

doświadczenia wśród dzikiej natury; przeżywanie 

pozytywnych emocji związanych z obserwacją świata 

zwierząt czy podziwianiem różnorodności krajobrazów 

oraz wyjątkowego bogactwa kampinoskiej flory.”

Wisława Balas
wolontariuszka Kampinoskiego Parku Narodowego
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o posiadanym ubezpieczeniu NNW. Pamiętaj, że akcje 

sprzątania odpadów realizowane są wiosną (marzec, 

kwiecień, maj) i jesienią (wrzesień, październik, listopad). 

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń z przynajmniej 

dwutygodniowym wyprzedzeniem, przy czym Kampinoski 

Park Narodowy stara się przyjąć każdą grupę.

Jak trzeba być przygotowanym do wolontariatu?

Zadbaj o swój komfort i bezpieczeństwo podczas zbierania 

śmieci. Niezbędnym wyposażeniem wolontariuszy są 

worki na śmieci. Przydatne będą też rękawiczki. Kuszący 

może być zakup chwytaków do zbierania śmieci, niestety, 

z naszego doświadczenia wynika, że większość dostępnych 

na rynku jest bardzo słabej jakości i szybko się psuje. 

Niezawodny jest zwykły, ostro zakończony kij. Oprócz 

przyborów potrzebnych do sprzątania, zadbajcie o wodę 

i przekąskę, również płyn do dezynfekcji czy chusteczki, 

aby zadbać o własną higienę. Pomyśl też o czymś, co 

odstrasza komary i kleszcze. 

Uwaga: Wyposażenie od Kampinoskiego Parku 
Narodowego jest każdorazowo uzgadniane 
z koordynatorem wolontariatu!

Jakie wsparcie zapewnia Kampinoski Park Narodowy?

Pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu i obszaru do uprząt-

nięcia, zadbają o odbiór i prawidłowe zagospodarowanie 
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Dodatkowo, w geście podziękowania, Park przekaże grafiki 

z odznaką dla wolontariuszy i dyplom z podziękowaniem 

w formacie umożliwiającym publikację w mediach 

społecznościowych. Posty na Facebooku i Instagramie, 

w których zostanie oznaczony Kampinoski Park Narodowy, 

zostaną udostępnione na oficjalnych profilach Parku 

w mediach społecznościowych.

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć przed rozpoczęciem 

oczyszczania lasu?

Wszystkie ważne i ciekawe informacje staraliśmy się zawrzeć 

w tym e-booku, dlatego zaproś wszystkich członków 

Twojej grupy wolontariackiej do zapoznania się z jego 

treścią :) 

Jeśli masz inne pytania, możesz je również zadać 

wysyłając wiadomość na adres: 

dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl
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„

Każdego roku przybywa osób, które chcą włączyć się 

w pracę na rzecz ochrony przyrody. Wolontariuszem 

może zostać każdy, kto świadomie i odpowiedzialnie 

podchodzi do powierzonych mu zadań. Chętni mogą 

zaangażować się m.in. w zbieranie śmieci, zwalczanie 

inwazyjnych gatunków roślin, naprawę i konserwację 

obiektów infrastruktury turystycznej, opiekę nad 

pamiątkami kultury i historii. Choć nie są to trudne 

zadania, to wymagają zaangażowania, dobrej woli, 

chęci i wolnego czasu, który poświęci się Puszczy 

Kampinoskiej.”

Dorota Matuszyk
specjalista ds. udostępniania parku 
i współpracy międzynarodowej

Przykładowy scenariusz wolontariatu połączonego 
z integracją zespołu

Przed wyjazdem do KPN:

Przedstawienie zasad grywalizacji odpadowej i podział 

grupy na pary, ewentualnie trójki – podział na mniejsze 

zespoły, w których wolontariusze będą zbierali śmieci. 

Zespoły mają za zadanie zebrać jak największą ilość 

odpadów. Zespół, który zbierze najwięcej, wygrywa. 
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Potencjalne nagrody w stylu less waste: 

bony upominkowe lub karnety np. do teatru, kina czy 

muzeum,

możliwość wskazania celu charytatywnego, na który 

firma organizująca wolontariat przeznaczy 

równowartość w złotówkach ilości zebranych śmieci,

płatny dzień wolny.

Grupa może również wspólnie umówić się, że rezygnuje 

z nagrody indywidualnej na rzecz całego zespołu. Zebranie 

np. 1000 sztuk śmieci jest równoznaczne z przekazaniem 

przez firmę wcześniej ustalonej sumy na realizację 

ustalonego z zespołem celu. Może to być np. zorganizowanie 

w biurze miniogródka z ziołami, zakup dystrybutora 

wody gazowanej lub zrealizowanie innej potrzeby zespołu.

9:00 - 9:15 zbiórka na polanie wypoczynkowej Opaleń 

– przywitanie grupy przez organizatora wolontariatu 

i przedstawienie planu na dalszą część dnia

9:15 – 11:15 zbieranie odpadów

11:15-11:30 przerwa na kanapkę i odpoczynek

11:30-13:30 zbieranie odpadów

13:30 - 13:45 zrobienie zdjęcia zebranym odpadom, 

przejście w miejsce zbiórki 
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13:45-14:00 podsumowanie wyników grywalizacji 

i podziękowanie dla całego zespołu wolontariuszy. 

Wykonanie wspólnego zdjęcia.

Po podsumowaniu wyników grywalizacji, organizator 

zaprasza do wykonania wspólnego zdjęcia pamiątkowego. 

Grupa otrzyma od Kampinoskiego Parku Narodowego 

„graficzne nakładki” umożliwiające łatwe wykonanie 

grafiki do publikacji w social media. Zachęcamy do 

wykonania pamiątkowego zdjęcia w pionie i poziomie. 

Tu możliwe jest zakończenie spotkania lub rozszerzenie 

o kolejne atrakcje:

14:00-14:15 quiz nt. wiedzy o Kampinoskim Parku 

Narodowym i odpadach. Quiz służy zabawie, po przeczy-

taniu każdego pytania padają spontaniczne odpowiedzi 

z grupy, a następnie organizator podaje prawidłową 

odpowiedź z wyjaśnieniem.

14:15-15:00 odpoczynek, czas na posiłek

Jeśli znajdujemy się w okolicach polany rekreacyjnej, po 

uzyskaniu odpowiedniej zgody, możliwe jest rozpalenie 

ogniska lub grilla. Jeśli decydujesz się na takie rozwiązanie 

zadbaj, aby zorganizować ognisko w możliwie przyjazny 

dla środowiska sposób. Nasze podpowiedzi w tym zakresie 

znajdziesz na stronie 19 tego e-book’a.
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Inne atrakcje do wyboru:

Questy „Wśród kampinoskich drzew” oraz „Na tropie 

ekoprzygody”

Jeśli jesteście w okolicach polan Opaleń lub Jakubów 

ochotnicy mogą wyruszyć na trasę pieszych questów. 

To właśnie tam dowiedzą się wiele o otaczającej ich 

przyrodzie oraz prawidłowym postępowaniu z odpadami. 

Ulotka do questu „Wśród kampinoskich drzew” znajduje 

się tu, natomiast quest „Na tropie ekoprzygody” 

pobierzesz stąd. Na przejście każdego z questów 

potrzeba ok. 1,5 godziny.

Kalambury odpadowe (hasła):

• Zatłuszczony papier wyrzucaj do zmieszanych.

• Nie wyrzucaj śmieci w lesie.

• Szklankę wyrzucaj do zmieszanych.

• Butelka wyrzucona w lesie to śmiertelne zagrożenie 

dla małych zwierząt.

• Zanim wyrzucisz, dobrze opróżnij kubeczek po jogurcie.

• Zanim wyrzucisz, zgnieć butelkę.

• Kartony po płynnej żywności wyrzucaj do żółtego 

pojemnika.

• Puszkę zgnieć przed wyrzuceniem.

• Zakrętki od słoików wyrzucaj do żółtego pojemnika.
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Kalambury odpadowe (hasła):

• Szklane słoiczki po kremach wyrzucaj do zielonego 

pojemnika na szkło.

• Folię aluminiową przed wyrzuceniem zgnieć w kulkę.

• Zużyty papier do pieczenia wyrzuć do zmieszanych.

• Opróżnij opakowanie przed wyrzuceniem, ale nie myj.

• Skorupki po jajkach wyrzucaj do brązowego pojemnika.

• Nie wyrzucaj mięsa do bio.

• Resztki odzwierzęce wyrzucaj do zmieszanych.

• Stare balony wyrzucaj do zmieszanych.

• Do zielonego pojemnika wyrzucaj 

tylko szkło opakowaniowe.

• Dzikie wysypiska odpadów są 

niebezpieczne dla środowiska.

• Zorganizuj sprzątanie lasu ze 

znajomymi. To super zabawa.

• Odpady wielkogabarytowe 

oddaj do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych.

• Kartony i gazety segreguj do niebieskiego.

• Zabieraj własną torbę na zakupy.
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„

Do każdej wędrówki, tej długiej i tej krótkiej, należy się 

dobrze przygotować. Podstawa to ubiór odpowiedni do 

pogody. Do plecaka włóż prowiant, termos z piciem, 

słodki batonik, kurtkę przeciwdeszczową. Pamiętaj, by 

nie zabierać napojów w butelkach plastikowych, bo będzie 

to dla Ciebie niepotrzebny śmieć. Na terenie parku naro-

dowego nie ma śmietników, gdyż zwierzęta 

w poszukiwaniu jedzenia chętnie korzystają z ich 

zawartości, co jest niebezpieczne dla ich zdrowia. 

Naładuj telefon, możesz też zabrać ze sobą powerbank. 

Koniecznie weź ze sobą mapę. Jeśli chcesz dowiedzieć 

się czegoś ciekawego, zajrzyj do sklepu Parku, gdzie 

znajdziesz wiele wydawnictw poświęconych obserwacji 

przyrody. Możesz też zabrać ze sobą atlas roślin, zwierząt 

lub grzybów – przydadzą się w rozpoznawaniu różnych 

gatunków. Pamiętaj o zasadach panujących w parku 

narodowym. Tu nie można schodzić ze szlaków, palić 

ognisk, zbierać runa. Park można odwiedzać w dzień, 

od wschodu do zachodu słońca. W nocy pozwalamy 

przyrodzie odpocząć. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, 

wszystkie informacje znajdziesz na naszej stronie 

internetowej.” 

Katarzyna Fidler 
starszy specjalista ds. edukacji
Kampinoski Park Narodowy
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Chcesz zacząć swoją przygodę z ekoturystyką i dowiedzieć 

się jak podróżować świadomie, aby nie szkodzić środowisku? 

W takim razie opowiemy Ci, jak zaplanować wycieczkę do 

serca lasu w duchu less waste, zero waste czy też leave 

no trace. Nie wiesz, z czym wiążą się te pojęcia? Już 

tłumaczymy! 

Jak przygotować się do wycieczki?

Niezależnie, czy wybierzesz się do Puszczy Kampinoskiej, 

czy w jakiekolwiek inne miejsce, ważne jest odpowiednie 

przygotowanie. Jeżeli czytasz tego e-booka, to znaczy, że 

chcesz zmienić swoje nawyki na bardziej przyjazne 

środowisku. Wobec tego, warto poznać 3 główne eko 

filozofie tych czasów: less waste, zero waste i leave no 

trace.

Less waste w dosłownym tłumaczeniu  
to po prostu „mniej odpadów”, czyli tu celem jest 

generowanie jak najmniejszej ilości odpadów. 
Pojęcie to wiąże się ze stosowaniem zamienników, 

recyklingiem czy minimalizmem.

DEFINICJA
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Leave no trace to natomiast filozofia, 
którą można praktykować podczas wycieczek 

w górach czy lasach, ale także w trakcie 
zwiedzania miast. Tu celem jest niepozostawianie 
po sobie śladów obecności w miejscu, w którym 

przebywamy – LNT jest często łączone z zero 
waste. Wiąże się to z dokładnym przemyśleniem 

trasy, zabraniem ze sobą jedynie potrzebnych 
rzeczy i pozostawieniem po sobie otoczenia takim, 

jakie je zastaliśmy.

DEFINICJA

Zero waste, czyli inaczej „brak odpadów”. 
Zero waste to ta bardziej „rygorystyczna” 

odmiana less waste, polegająca na kompletnej 
eliminacji produkcji odpadów. Czy wiesz, 

że Bea Johnson żyjąc w duchu zero waste, 
ograniczyła roczną produkcję odpadów swojej 

rodziny do takiej ilości, że mieszczą się one 
w jednym słoiku? Życie w zgodzie z zero waste 

wymaga jednak przeformatowania swoich 
codziennych nawyków, planowania i wytrwałości, 

dlatego najlepiej zacząć małymi krokami!

DEFINICJA
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Myślisz, że to trudne? Wcale nie! Pamiętaj: nie musisz 

być idealny i od razu skakać na głęboką wodę! Ważna 

jest nawet najmniejsza inicjatywa w trosce o środowisko. 

Jak zatem się przygotować na wyprawę tak, aby pozostać 

w zgodzie z naturą? Spójrz na nasz miniporadnik!      

Miniporadnik podróżnika:

1. Dokładnie zaplanuj wycieczkę – przemyśl długość 

trasy, sprawdź pogodę, zabierz ze sobą odpowiednią 

odzież, ilość prowiantu i wody, a także szczelny worek 

na odpady lub starą foliówkę.

2. Pomyśl o posiłku – zabierz ze sobą posiłki przygotowane 

w domu. Do ich zapakowania użyj wielorazowego 

opakowania na żywność. Dzięki temu zredukujesz ilość 

problematycznych odpadów, takich jak woreczki foliowe 

czy folia aluminiowa. Jeżeli chodzi o wodę, to zdecydowanie 

wybierz wielorazowy bidon zamiast kolejnej plastikowej 

butelki. 

3. Zabierz ze sobą odpady – zużyta chusteczka higieniczna, 

papierek po batoniku czy butelka po soczku dla dziecka 

– i takie śmieci możesz „wyprodukować” podczas spaceru. 

Jeśli już powstaną, zabierz je ze sobą do domu, a następnie 

posegreguj na 5 frakcji, aby w przyszłości materiały w nich 

zawarte mogły do nas wrócić. 
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4. Pozostaw po sobie porządek – jedną z najważniejszych 

zasad leave no trace jest pozostawienie po sobie totalne-

go porządku – czyli las zostaw w takim stanie, jakim go 

zastałeś. Masz ochotę na ognisko? Kampinoski Park 

Narodowy ma do wyboru wiele polan wypoczynkowych, 

z których możesz skorzystać. Pamiętaj, że zakazane jest 

urządzanie biwaków, ognisk i tym podobnych w miejscach 

do tego nie przeznaczonych, a na polanach możesz 

grillować po uzyskaniu zgody od Dyrekcji Parku (kontakt: 

tel. 22 722-60-01 lub 722-60-21 wew. 2, ew. 325 lub 326).

Po skończonym odpoczynku pozbieraj wszelkie śmieci 

i koniecznie dogaś ognisko!

5. Nie zabieraj ze sobą niepotrzebnych pamiątek 

– najlepsze wspomnienia możesz zachować na zdjęciach. 

Zrywanie grzybów, roślin czy nawet zbieranie kamieni 

może równać się dewastacji przyrody i jest niedozwolone.

6. Szanuj dziką przyrodę – dzika przyroda powinna 

pozostać dzika, więc poruszaj się jedynie po wyznaczonych 

szlakach, aby nie naruszyć delikatnego ekosystemu lasu. 

Pamiętaj również, iż zabronione jest dokarmianie dzikich 

zwierząt zamieszkujących leśne tereny.

7. Widzisz odpad na ziemi? Weź go ze sobą! –  na łąkach, 

w lasach czy ogólnie na łonie natury trudno się nie natknąć 

na odpady – wystarczy spojrzeć pod nogi podczas spaceru. 

Dlatego, aby pomóc naturze, na wycieczkę zabierz 

dodatkowy worek na śmieci, w który zapakujesz 

napotkane na drodze odpady.
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8. Inspiruj innych – jeżeli jesteś świadkiem nieodpowie-

dzialnego zachowania na szlakach, na przykład śmiecenia 

czy ingerowania w dziką naturę – reaguj. Zwróć takiej 

osobie delikatnie uwagę i uświadom ją, dlaczego takie 

zachowanie ma negatywny wpływ na środowisko.   

Ekoturystyka „od kuchni”

Najczęściej pojawiającymi się odpadami na terenach 

zielonych są odpady opakowaniowe po żywności 

i napojach – na przykład papierki po batonikach, 

plastikowe i szklane butelki czy foliówki. 

Niestety, pozostawione, będą rozkładać się setki lat, 

a dodatkowo stanowią śmiertelną pułapkę dla wielu 

gatunków zwierząt. Fakt ten sprawdzili naukowcy we 

wrocławskich lasach – w ramach badań zebrali tysiące 

otwartych puszek i butelek, aby następnie przyjrzeli się 

ich zawartości:

w ponad 35% pojemników znaleziono żywe zwierzęta. 

Najczęściej były to pająki i larwy muchówek.

w 56% opakowań znaleziono ponad 10 tys. martwych 

zwierząt, wśród których przeważały bezkręgowce, 

na przykład chrząszcze i muchówki.

aż 7% wszystkich znalezionych zwierząt w odpadach 

to gatunki objęte w Polsce ochroną gatunkową 

lub widniejące na krajowej Czerwonej liście zwierząt 

ginących i zagrożonych.
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W lasach poza odpadami opakowaniowymi można 

zaleźć również samą żywność. Skórka po bananie, ogryzki 

jabłka czy nawet niedojedzona kanapka to już częsty 

widok na terenach zielonych. Turyści porzucają takie 

odpady ze względu na ich biodegradowalność – w końcu 

taka skórka banana się rozłoży znacznie szybciej niż np. 

plastikowa torba. Dalej jest to jednak błędne postępowanie. 

Takie odpady swoim zapachem mogą przyciągać dzikie 

zwierzęta, które w poszukiwaniu jedzenia będą 

podchodziły coraz bliżej szlaków, po których poruszają się 

turyści – a to powoduje zagrożenie zarówno dla ludzi, jak 

i dla samych zwierząt. Dlatego warto zaplanować 

posiłek tak, aby było smacznie, a zarazem 

bez zbędnych odpadów.
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Ekoplan na prowiant

1. Grillowanie i ogniska

W Kampinoskim Parku Narodowym znajdziesz polany 

wypoczynkowe, na których można grillować i palić 

ogniska. Jednak warto pamiętać, że należy uzyskać 

zgodę Kampinoskiego Parku Narodowego. Jak to 

zrobić? Odwiedź stronę Parku, a następnie napisz 

podanie na adres: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl. 

Zabierz z domu na przykład kiełbaski, pieczywo, sosy lub 

warzywa. Zastanów się, czy potrzebne Ci są jednorazowe 

talerzyki czy kubeczki – za talerzyk może posłużyć 

kromka pieczywa, którą zjesz razem z kiełbaską, a jedno-

razowy kubek możesz zastąpić bidonem. Jeśli potrzebujesz 

naczyń – warto skorzystać z tych wielorazowych, gdyż 

jednorazówki nie są dobrym materiałem do recyklingu. 

Jeżeli jednak podczas pikniku wyprodukowałeś jakieś 

odpady, podpowiadamy co z nimi zrobić: 

tacki z grilla – czarny pojemnik (zmieszane), 

papierowe zabrudzone talerze i kubeczki – zmieszane, 

plastikowe butelki po napojach oraz puszki – żółty 

pojemnik (plastik i metal),

szklane butelki – zielony pojemnik (szkło),

folia aluminiowa po pieczeniu – żółty pojemnik 

(należy jednak pozbyć się najpierw resztek jedzenia).
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2. Przepis na… kulki mocy!

Potrzebujesz energii do dalszej wędrówki? To łap 

superprosty przepis na kulki mocy, który możesz 

wykorzystać podczas przygotowań do swojej wycieczki! 

Będzie szybko, smacznie i baaardzo energetycznie!

Składniki:

150 g suszonych owoców (np. rodzynki, suszone śliwki, 

żurawina)

75 gram dowolnych orzechów (np. migdały laskowe, 

orzechy pekan, nerkowce)

15 gram nasion (np. chia, siemię 

lniane, wiórki kokosowe)

łyżka kakao (opcjonalne)

łyżka cynamonu (opcjonalne)

Przygotowanie: 

Połącz wszystkie składniki i zblenduj na masę (mogą 

pojawić się w niej grudki). Z powstałej masy uformuj 

kulki, które możesz obtoczyć dodatkowo na przykład 

w kakao czy wiórkach kokosowych. Przygotowane 

przekąski wyłóż na talerz i włóż do lodówki do schłodzenia 

(2-3 godziny). Po tym czasie kulki mocy będą gotowe! 

Możesz schować je do pojemnika na żywność i zabrać 

ze sobą na wycieczkę ciesząc się pysznym smakiem 

i dużą ilością energii!
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ROZDZIAŁ 6
O POPRAWNEJ SEGREGACJI

ODPADÓW
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Krótka powtórka z zasad segregacji           

Będąc w Kampinoskim Parku Narodowym zapewne na 

swojej trasie nie znajdziesz kosza. Co w takim razie zrobić 

z butelką po wodzie, zużytą chusteczką czy opakowaniem 

po batoniku, który zjedliśmy podczas naszej wyprawy? 

Odpowiedź jest prosta – zabrać ze sobą i posegregować 

w domu (w końcu opakowanie waży mniej niż zapakowany 

produkt). A jak? W tym rozdziale znajdziesz krótką ściągę. 

Mieszkasz blisko Kampinoskiego Parku Narodowego? 

Przygotowaliśmy dla Ciebie listę PSZOK-ów (Punktów 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), gdzie 

możesz oddać odpady problemowe, takie jak 

elektrośmieci i baterie, odpady wielkogabarytowe, 

poremontowe i te z domowego warsztatu.
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Co należy wrzucać do 
pojemnika na papier?     











Czego nie należy 
wrzucać do pojemnika 
na papier?     

CIEKAWOSTKA
Z jednej tony makulatury poddanej 

recyklingowi można otrzymać nawet 

do 900 kilogramów papieru. Jest to 

także ogromna oszczędność energii 

(65% oszczędności w stosunku 

do energii zużywanej w procesie 

produkcji papieru z włókien 

pierwotnych) oraz sposób na 

redukcję zanieczyszczeń 

wody (o 35%) i powietrza (o 74%).

PAPIER       

Naszą „przypominajkę” zaczynamy od segregacji papieru, 

który należy wrzucać do niebieskiego pojemnika.

gazety i czasopisma,

opakowania z papieru 

i tektury,

papier szkolny i biurowy,

książki i zeszyty,

torebki i worki papierowe,

papier pakowy.

papieru mocno zatłuszczonego 

i zabrudzonego,

papierów higienicznych 

(ręczników papierowych, 

chusteczek, papieru toaletowego),

kartonów po mleku czy napojach,

pieluch jednorazowych 

i podpasek,

papieru powlekanego folią 

i kalki.
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Co należy wrzucać do 
pojemnika na szkło?     















Czego nie należy 
wrzucać do pojemnika 
na szkło?     

CIEKAWOSTKA
Opakowania szklane można 

przetwarzać nieskończoną ilość 

razy! Jeżeli poddamy recyklingowi 

szklaną butelkę, to możemy 

zaoszczędzić aż 1100 W energii 

– taka sama ilość jest potrzebna 

do produkcji nowego, szklanego 

opakowania. Dlatego szkło uważane 

jest za jeden z najlepszych 

surowców wtórnych.

SZKŁO

szklane butelki,

szklane słoiki,

szklane pojemniki po 

kosmetykach.

naczyń żaroodpornych,

szklanek, kubków, talerzy

i innej porcelany,

żarówek i świetlówek,

luster i witraży,

szyb okiennych 

szyb samochodowych

reflektorów.
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Co konkretnie należy
tu wyrzucać?     











Czego nie należy tu
wyrzucać?     

CIEKAWOSTKA
Puszki aluminiowe można poddawać 

recyklingowi nieskończoną ilość 

razy. Przetworzenie tony aluminium 

to oszczędność nawet 4 ton rudy 

i 700 kilogramów ropy naftowej. 

Czy wiesz, że jedna puszka może 

rozkładać się ok. 400 lat?

butelki po napojach (dobrze 

opróżnione, zgniecione),

opakowania po kosmetykach, 

chemii gospodarczej,

plastikowe torebki, reklamówki,

styropian (chyba, że Twoja 

gmina wskazuje inaczej),

puszki po napojach,

metalowe kapsle, zakrętki 

od słoików,

folię aluminiową,

kartony po sokach i mleku,

opakowania po konserwach.

artykułów medycznych, 

np. strzykawek,

odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych,

sprzętu elektronicznego 

i elektrycznego,

baterii i akumulatorów,

opakowań po lekach i farbach.

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE
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Co należy wrzucać do 
pojemnika na bio?     















Czego nie należy 
wrzucać do pojemnika 
na bio?     

CIEKAWOSTKA
W Polsce marnujemy 

aż 5 milinów ton żywności 

rocznie – dlatego kupuj tyle 

jedzenia, ile na pewno zjesz.

ODPADY BIO

obierki oraz zepsute owoce 

i warzywa,

skorupki po jajkach,

pocięte gałęzie,

liście, kwiaty, skoszoną 

trawę,

trociny, korę drzew,

niezaimpregnowane 

drewno.

kości i ości,

mięsa i padliny,

odchodów zwierząt,

drewna impregnowanego,

leków,

popiołów z węgla kamiennego,

płyt wiórowych.
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Co należy wrzucać do 
pojemnika na odpady 
zmieszane?     





Czego nie należy 
wrzucać do pojemnika 
na odpady zmieszane?     

CIEKAWOSTKA
Szklanki, zbite lustra, 

szyby wykonane są 

z innego rodzaju szkła niż 

butelki i słoiki stanowiące 

opakowania produktów. 

Ze względu na inną 

temperaturę topnienia 

i skład chemiczny nie należy wyrzucać 

ich do zielonego pojemnika. 

ODPADY ZMIESZANE

worki z odkurzacza,

pieluchy i inne odpady higieniczne,

zużyte ręczniki papierowe 

i chusteczki,

zabrudzone papierowe talerzyki 

i kubeczki,

zbite naczynia, lustra, szyby,

blistry po lekach,

paragony,

odzwierzęce resztki jedzenia,

torebki po herbacie,      

żwirek, 

stare obuwie.

odpadów niebezpiecznych 

(np. przeterminowane leki, 

elektroodpady, baterie itd.),

odpadów, które powinny zostać 

posegregowane do pojemnika 

żółtego, niebieskiego, zielonego 

i brązowego.

Odpady zmieszane wyrzucamy do pojemnika czarnego. 

Tu powinno się znaleźć to, co zostaje nam po prawidłowej 

segregacji odpadów na pozostałe frakcje, a co nie musi trafić 

do PSZOK-u (więcej o tym w sekcji „odpady problemowe”).
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No dobrze, ale co więc zrobić z pozostałymi odpadami, 

takimi jak sprzęty elektryczne i elektroniczne, baterie czy 

gabaryty? Wszystkie te odpady możesz oddać do 

PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. Warto znać jego adres. Gdzie go znaleźć? 

Sprawdź na stronie internetowej swojej gminy. A jeśli jesteś 

mieszkańcem gmin sąsiadujących z Kampinoskim Parkiem 

Narodowym – przygotowaliśmy dla Ciebie małą ściągę.

ODPADY PROBLEMOWE

Lokalizacje PSZOK-ów na teranie gmin sąsiadujących 
z Kampinoskim Parkiem Narodowym: 

Łomianki – ul. Brukowa 2a 

Czosnów – ul. Strażacka

Leoncin – Michałów 4C

Brochów – Janów 51B

Kampinos – Kampinos A, przy oczyszczalni 

ścieków Kampinos

Leszno – ul. Saperska 23

Stare Babice – ul. Dworkowa,

Izabelin – ul. 3 maja 42
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Nigdy nie miałem problemów z oddaniem odpadów 

w PSZOK-u – są tam naprawdę mili i pomocni pracownicy. 

Ostatnio zawiozłem materac, ale najczęściej jeżdżę do 

PSZOK-u po remoncie czy porządkach w piwnicy, żeby 

pozbyć się resztek farb czy zepsutego sprzętu AGD. 

Korzystanie z usług PSZOK-u jest bezpłatne, ale trzeba 

pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu na to, że się płaci 

gminie za odbiór odpadów. Warto też pamiętać, aby 

sprawdzić godziny otwarcia punktu, do którego chcemy 

się udać.”

Marian, Łomianki

„

Warto wiedzieć, że w przypadku elektroodpadów masz 

jeszcze inne opcje:

oddaj elektroodpad sprzedawcy przy zakupie nowego 

sprzętu (1:1 – w takiej samej ilości i tego samego rodzaju). 

Możesz również oddać lodówkę, pralkę czy inny 

elektroodpad w chwili dostawy nowego sprzętu (tego 

samego rodzaju) do domu, jednak warto wcześniej 

uprzedzić o tym sprzedawcę.

wrzuć go do specjalnego pojemnika na elektroodpady, 

który możesz znaleźć np. w sklepach wielkopowierzch-

niowych z elektroniką lub na terenie niektórych miast. 

ELEKTROODPADY
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Elektroodpady to odpady, których nie wolno wyrzucać 

łącznie z innymi w przydomowym śmietniku, o czym 

świadczy przekreślony symbol kosza na śmieci 

umieszczony na sprzętach.

Są to odpady, które mogą zawierać substancje 

niebezpieczne, a tym samym stanowić zagrożenie 

dla naszego zdrowia i środowiska. Po drugie, zawierają 

one substancje i materiały, które z powodzeniem można 

poddać recyklingowi, a dzięki temu ograniczyć m.in. 

wydobycie i wykorzystanie surowców naturalnych oraz 

emisję dwutlenku węgla do środowiska.

BATERIE
Z pojedynczymi bateriami nie musisz jeździć do PSZOK-u. 

Możesz wrzucić je do specjalnych pojemników, które 

znajdują się np. w szkołach, w placówkach poczty 

polskiej, w sklepach czy innych instytucjach.
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EDUKACJA DLA NAJMŁODSZYCH
(POZA TERENEM PARKU)

ROZDZIAŁ 7
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Na ciekawą edukacyjną przygodę razem z dziećmi 

możesz wyruszyć również będąc daleko od Kampinoskiego 

Parku Narodowego. Poniżej znajdziesz kilka propozycji, 

które z pewnością spodobają się najmłodszym. 

A wszystko to oczywiście z segregacją w tle :) 

Gra www.niezasmiecamprzyrody.pl          

Gra została stworzona z myślą o najmłodszych, którzy 

chcą zgłębić tajniki recyklingu i ekologii. Podczas misji 

dzieciom będzie towarzyszyć kapitan ryjówka. Na czym 

polega gra? To proste! Gracze mają do dyspozycji 

wyjątkową mapę, dzięki której można zdobyć 4 bardzo 

ważne odznaki umiejętności: 

PRAWIDŁOWO SEGREGUJĘ ODPADY!, 

WIEM CO TO RECYKLING!, 

NIE PORZUCAM ŚMIECI W LESIE!, 

CHRONIĘ MIESZKAŃCÓW LASU! 

Za każde wykonane zadanie otrzymuje się elementy, 

z których można stworzyć wyjątkową, bo własną leśną 

polanę! Gracze mogą dobrać zwierzęta, rośliny czy 

atrakcje, które znajdą się na ich autorskiej polanie!

Gra dostępna na: 
https://www.niezasmiecamprzyrody.pl/ 
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Bajki Martiego 

Chcesz urozmaicić swoim pociechom lub podopiecznym 

w szkole czas i jednocześnie przekazać im wiedzę 

z zakresu segregacji odpadów? W takim razie zachęcamy 

do skorzystania z naszych specjalnych słuchowisk dla 

dzieci „Bajki Martiego”.

Nasz dzielny robot Marti przeżył już wiele przygód, 

podczas których pomógł najmłodszym w zrozumieniu, 

dlaczego segregacja odpadów jest tak ważna i jak 

należy ją poprawnie wykonać.

A co ma to wspólnego z ochroną przyrody w Kampinoskim 

Parku Narodowym? Cóż, bardzo dużo! Ostatnio Marti 

wybrał się na wyprawę do Puszczy Kampinoskiej. 

Odsłuchaj bajki „Marti w Kampinoskim Parku 

Narodowym” i innych słuchowisk na naszym kanale 

Spotify lub YouTube.

-64-



Dzieci Segregują Śmieci

A jeżeli o słuchowiskach mowa… zachęcamy również do 

odsłuchania naszego podcastu „Dzieci Segregują 

Śmieci!”. Podczas nagrań zadaliśmy dzieciakom pytania 

na temat segregacji poszczególnych frakcji odpadów 

– przedszkolaki odpowiadały śpiewająco i udowodniły, 

że są świetnymi obserwatorami! 

Playlista złożona z 10- i 15-minutowych nagrań została 

przygotowana dla dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym. Twoje pociechy mogą posłuchać 

o przygodach Martiego przed snem, w trakcie podróży, 

a także wtedy, gdy się po prostu nudzą.

Podcasty znajdziecie na naszym kanale Spotify oraz 

YouTube.
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Gotowy do dalszej drogi?

To już koniec naszej wspólnej wędrówki. Właśnie doszedłeś 

do końca ścieżki edukacyjnej naszego e-booka. Cieszymy 

się, że byłeś z nami. Po drodze udało Ci się znaleźć wiele 

wskazówek na temat ograniczania ilości odpadów i ich 

poprawnej segregacji, które i Ty i inni czytelnicy e-booka 

będziecie wykorzystywać na co dzień. 

Podziel się tymi informacjami z najbliższymi – z rodziną, 

znajomymi i sąsiadami – użyj w tym celu np. mediów 

społecznościowych! Dzięki temu będziemy mieli większą 

szansę dotarcia z naszą misją do osób, które tak samo 

jak my kochają naturę i chcą ją chronić. 

Jeżeli chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami 

dotyczącymi e-booka i zawartych w nim wskazówek, 

zachęcamy do użycia specjalnego hashtagu projektu 

#wporzadkuzprzyroda. Oznacz @KampinoskiPN (FB), 

@kampinoskipark (Instagram), #RLG i kampanię 

@elektro3000 po to, aby zwiększyć zasięg naszych 

wspólnych działań!

Jesteś już gotowy na samodzielną podróż. Powodzenia 

na szlaku i do zobaczenia! Może niedługo spotkamy się 

na spacerze w Kampinoskim Parku Narodowym? :)
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E-book “Turystyka less waste w Kampinoskim Parku 

Narodowym” został opracowany w ramach publicznych 

kampanii edukacyjnych realizowanych przez 

RLG Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 

Masz pytania?

Napisz do nas:

biuro@rev-log.com

Adres do korespondencji:

RLG Repack Polska 

Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 

Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

Lub odwiedź nas na:

FB: @elektro3000

IG: @elektro3000

LN: RLG Polska

www.Elektro3000.pl

www.rev-log.com/pl/

Redakcja:

Alicja Kutarska

-68-




