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1. Wstęp 

W mojej pracy postanowiłem skupić się na problemie odpadów. Wybrałem ten 

temat, gdyż odpady są kłopotem całej ludzkości i to coraz bardziej dającym się we 

znaki. Już teraz nie ma gdzie ich składować. Średnio każdy Europejczyk produkuje 600 

kg odpadów rocznie. Tak sytuacja wygląda obecnie, ale co będzie, jeśli sprawdzą się 

prognozy 25% wzrostu ilości wytwarzania samych stałych odpadów komunalnych do 

2020 roku? Tego nie 

można tak zostawić, 

inaczej zakopiemy się 

we własnych 

śmieciach. Ludzie 

chcący żyć wygodnie 

sami napędzają ten 

proces. Przemysł 

zasypuje nas różnego 

rodzaju produktami, 

które ułatwiają nam 

codzienne życie. 

Jednak wszystko po 

jakimś czasie nam się 

znudzi lub zepsuje. Tak, więc wymieniamy masowo: telewizory kineskopowe na LCD, 

komputery, pralki, lodówki i innego rodzaju sprzęt elektroniczny. Ale to nie wszystko. 

Wracając z zakupów przynosimy ze sobą całą górę torebek jednorazowych czy 

plastikowych butelek. Korzystamy z nich przez kilka chwil, ale zalegać będą one na 

Ziemi przez setki lat. Już teraz hałdy śmieci zasypują miasta takie jak Neapol. Ludzie 

chorują, piją skażoną wodę, jedzą skażoną żywność. A co będzie za kilkanaście lat? 

Czy mamy prawo zostawić tak zaśmieconą Ziemię naszym dzieciom i wnukom? Nie, 

nie mamy prawa. Odpowiednie zapobiegawcze kroki musimy podjąć już dziś, inaczej 

będziemy musieli szukać nowego domu.  

 

1.1 Co to są odpady? 

Co to są odpady? 

Odpady - to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, również te niebędące 

ściekami substancje ciekłe, powstałe w wyniku działalności przemysłowej, 

gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym 

powstały. 

Śmieci na ulicach Neapolu  
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Właśnie: „nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały”. Człowiek nawet nie zdaję 

sobie sprawy z tego, jakie bogactwo przepada razem ze śmieciami. Są to miliony ton 

odpadów organicznych, aluminiowych puszek czy tworzyw sztucznych.  Z odpadów 

organicznych można uzyskać kompost, który może posłużyć, jako wartościowy nawóz. Puszki 

aluminiowe można oddać do recyklingu, oszczędzając w ten sposób wodę, energię, ale 

również surowiec, jakim jest aluminium. A było by, co przetwarzać.  W samej tylko Polsce w 

2006 roku zużyliśmy ich ponad 3 mld sztuk. To samo tyczy się tworzyw sztucznych. Dzięki 

przetwarzaniu zaoszczędzimy ropę i zmniejszymy hałdy śmieci. Lecz jeśli na upartego nie 

chcemy przetwarzać można to wszystko spalić i odzyskać przynajmniej część energii. 

Tyle o odpadach ogólnie. Przejdźmy teraz do ich klasyfikacji. Odpady można podzielić na 

cztery podstawowe grupy: 

• Odpady niebezpieczne 

• Odpady komunalne 

• Osady ściekowe 

• Odpady przemysłowe 

 

Odpady niebezpieczne- odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, 

biologiczny, inne właściwości lub okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Odpadów takich nie wolno spalać, zakopywać, 

wyrzucać do lasu, wylewać do kanalizacji, gruntu, czy wody. Są to np.: baterie, akumulatory, 

resztki farb, lakierów do włosów, środki ochrony roślin, przeterminowane leki itd. 

Odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie 

zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które 

ze względu na skład i charakter są odpadami podobnymi do odpadów powstających w 

gospodarstwach domowych. 

Osady ściekowe- jest to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych 

oraz innych instalacji do czyszczenia ścieków komunalnych i innych ścieków o składzie 

podobnym do komunalnych. 

Odpady przemysłowe- są to powstające w procesach produkcyjnych stałe i ciekłe substancje 

oraz przedmioty bezużyteczne bez dodatkowych zabiegów technologicznych. 

Jest to bardzo uogólniona klasyfikacja. Samych odpadów przemysłowych wyróżnia się w 

Polsce 19 grup. 
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2. Globalne wysypisko, czyli jak z odpadami radzi sobie świat 

Z odpadami na świecie jest różnie. Niektóre kraje dbające o środowisko, takie jak 

państwa Skandynawskie czy Niemcy bardzo dbają o to, u nich było czysto, ładnie i 

przyjemnie. W tych krajach gospodarka odpadami to jeden z priorytetów. Dzieci w 

przedszkolach są już uczone, do jakiego pojemnika wrzuca się, jakie odpady. Tam 

dbałość o środowisko jest wykładana już od najmłodszych lat. Bo jak wiadomo, „czym 

skorupka za młodu 

nasiąknie, tym na 

starość trąci”. 

Pod względem 

gospodarki 

odpadami wschód 

(w tym Polska) jest 

daleko w tyle za 

państwami 

zachodu. Tu nie 

wykształciła się 

jeszcze duża 

świadomość 

ekologiczna pośród 

ludzi. Nie zważając na konsekwencje wyrzuca się odpady wprost do lasu, czy gdzie 

tam, komu najwygodniej. Małe dzieci (a to od nich należy zaczynać) nie są w ogóle 

uczone podstawowych zasad postępowania z odpadami.  Często widzimy taki widok, 

że dziecko, nastolatek czy nawet dorosła osoba idąc i jedząc loda, papierek wyrzuca 

wprost za siebie. Myśli sobie: co tam zmieni jeden papierek? Ale, gdy zrobi to już 

milion osób to uzbiera się z tego pokaźna sterta. 

2.1 Gospodarka odpadami komunalnymi w kilku wybranych państwach 

Przyjrzyjmy się teraz gospodarce odpadami komunalnymi kilku państw.  

Holandia 

W Holandii organizacją gospodarki odpadami zajmują się gminy.  To one odpowiadają 

za przygotowanie odpowiedniej infrastruktury do recyklingu, utylizacji oraz 

odbierania odpadów od mieszkańców. Usługi te realizują firmy wywozowe. Umowy 

są podpisywane między firmami wywozowymi a gminami.  Mieszkańcy nie mają 

możliwości wyboru firmy, której będą przekazywać odpady. W Holandii jest 

obowiązek segregowania u źródła: odpadów biodegradowalnych, papieru i kartonu, 
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szkła, tekstyliów, odpadów chemicznych. W związku z tym, że w tym kraju 

podstawową formą utylizacji odpadów komunalnych jest ich spalanie, odpady 

metalowe nie są segregowane „u źródła”, a ich odzysk następuje na dalszym etapie 

przetwarzania. Podobnie traktowane są opakowania plastikowe. 

Niemcy 

Gospodarka odpadami w Niemczech jest delegowana do możliwie najniższych 

szczebli administracji. W przyjmowaniu ustawodawstwa dużą rolę odgrywają landy. 

Natomiast wykonywaniem obowiązków z zakresu gospodarki odpadami jest zajęciem 

gmin. W Niemczech odpady komunalne nie należą do właściciela domu, lecz gminy 

lub miasta, które odpowiadają za ich usunięcie. Za odbiór śmieci płaci jednak osoba 

wytwarzająca je. Niezależnie od tego gminy pobierają „odpadowe”, czyli opłaty 

służące finansowaniu infrastruktury do odbioru śmieci, wysypisk itd. 

Dania 

W Danii gospodarka odpadami należy do władz gmin, które są zobowiązane 

zorganizować system odbioru śmieci, uruchomić odpowiednią ilość sortowni, spalarni 

śmieci lub składowisk. W 1997 roku wprowadzony został zakaz deponowania na 

składowiskach odpadów nadających się do spalenia. W efekcie tych decyzji znacząco 

zmalała rola składowisk. Zdecydowana większość odpadów trafia do spalarni, bądź do 

recyklingu. Ilość śmieci kierowanych na wysypiska jest bardzo mała i oscyluje około 

1%. 

 

Wielka Brytania 

W Wielkiej Brytanii za gospodarowanie odpadami również odpowiadają władze 

lokalne, lecz system zbiórki leży w kompetencjach władz najniższego szczebla, a 

system przetwarzania i unieszkodliwiania leży w zakresie władz wyższego szczebla. 

Poszczególne zadania są zlecane prywatnym operatorom lub spółkom komunalnym 

na drodze przetargu. Właściciel nie ma wpływu na to, jaka firma odbiera od niego 

śmieci, a opłata za ich usuwanie jest składową podatku lokalnego. W 2005 roku został 

wprowadzony system handlu limitami depozycyjnymi. System ten jest oparty na 

mechanizmie ekonomicznym, który skłania gminy do przetwarzania odpadów 

biodegradowalnych i w następstwie tego do zmniejszania ilości śmieci wysyłanych na 

składowiska. Gminom został przydzielony limit odpadów przeznaczonych do 

składowania. Co roku (aż do 2020) ten limit będzie się zmniejszał. Prawami do 

składowania gminy mogą handlować: mogą nabywać nowe, gdy ich limity zostaną 

przekroczone, lub sprzedawać niewykorzystaną część. 
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 Jak widać w tych państwach odpowiedzialność za odpady ponoszą gminy. 

Takie rozdrobnienie odpowiedzialności sprzyja sprawnemu radzeniu sobie ze 

śmieciami, gdyż, kto inny, jak nie władza lokalna wie najlepiej, jakie odpady i w jakich 

ilościach są produkowane. Dodatkowo np. Wielka Brytania nakładając limity 

odpadów deponowanych na składowiskach nakłania finansowo do rozwijania 

recyklingu czy nowoczesnych metod utylizacji śmieci, które w tym państwie wciąż 

kuleją. 

 

2.2 Najpopularniejsze metody utylizacji odpadów 

Obecnie najpopularniejszym sposobem radzenia sobie z odpadami jest ich 

składowanie. Jest to najtańszy sposób, jednak posiadający wiele wad. Przede 

wszystkim odpady te wydzielają całe potoki substancji toksycznych, które w 

przypadku, gdy składowisko jest nieodpowiednio zabezpieczone (a takich jest 

większość) bez przeszkód wydostają się do środowiska skażając wody gruntowe i 

glebę. Należą do nich: 

• Metale ciężkie takie jak: kadm, ołów, rtęć, beryl, antymon,  

• Pestycydy takie jak: aldryna, chlordan, dieldryna czy DDT  

• Związki pochodzące z odpadów stałych takie jak: PBC, dioksyny i furany. 

Poza tym, aby składować większe ilości odpadów potrzeba znacznych powierzchni, a 

o nie szczególnie w miastach jest kłopot. No i mało, kto chciałby mieszkać przy 

wysypisku. 

Drugim bardzo popularnym sposobem na odpady jest ich spalanie. Jednak i 

ten sposób nie jest pozbawiony wad. Mimo że podczas spalania objętość odpadów 

zmniejsza się do ok. 30 % ich pierwotnej objętości to przy tym procesie wydzielają się 

do atmosfery bardzo trujące związki, takie jak dioksyny i furany powodujące 

poronienia, czy chlor oraz inne chemikalia wywołujące ciężkie astmy. Kolejnym 

problemem są popioły i żużle powstałe po procesie spalania. Tych odpadów nie da się 

już praktycznie w żaden sposób zutylizować. Pozostaje już tylko ich składowanie. W 

taki sposób przedstawia się sytuacja na wschodzie. Na zachodzie, w państwach 

dbających o środowisko, spalarnie są jedną z najlepszych metod pozbywania się 

śmieci. Są to wysoce zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwa nastawione na 

zysk, które przerabiają odpady na energię. 
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Przez użycie 

systemów 

filtrów do 

środowiska nie 

przedostają się 

praktycznie 

żadne 

szkodliwe 

substancje. I 

nie mają one 

wyglądu 

starych 

zardzewiałych 

smoków, lecz 

potrafią 

wyglądać 

estetycznie i 

wcale nie przypominają miejsca, gdzie przerabia się odpady. Tak wygląda choćby 

spalarnia śmieci w centrum Wiednia. 

 

 

Bardzo dobrym sposobem na radzenie sobie z odpadami jest też segregowanie i 

powtórna przeróbka. Pozwala ona na zaoszczędzenie surowców, wody, energii a także na 

zmniejszenie gór śmieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segregacja na wesoło 

Spalarnia śmieci w Wiedniu 
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3. Droga twojego starego komputera, czyli problem e-śmieci 

 

3.1.Co to są elektrośmieci i jak się ich pozbyć? 

 Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi nieużywane, 

przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki 

energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, wiertarki i inne podobne sprzęty. 

E-śmieci są to tzw. śmieci „nowej generacji”. Jak mówi definicja należą do nich 

wszystkie elektroniczne gadżety z komórkami na czele, komputery, lodówki itd. Jest 

tego całe mnóstwo. Roczna produkcja elektrośmieci wynosi około 30-40 mln ton, z 

czego ok. 25% to udział Europy. Razem z e-śmieciami przepada ogromne bogactwo, 

gdyż do odzysku trafia tylko 20%. 

Jak już pisałem, ludziom, większość rzeczy z upływem czasu po prostu się 

znudzi, zepsuje lub zestarzeje. Trzeba więc wymienić. No i wzięliśmy sobie tą zasadę 

do serca na tyle, że potrafimy wymienić coś po najdrobniejszej usterce, lub żeby mieć 

coś nowego i móc pochwalić się tym przed sąsiadem. W tym czasie trwa wielkie 

przejście z telewizorów z kineskopem na LCD. Cały czas trwa też wielka rotacja 

telefonów komórkowych, gdyż ich nowe modele pojawiają się niemal codziennie.  

A co robimy ze starym, niepotrzebnym nam sprzętem? Część odsprzedajemy 

lub oddajemy komuś znajomemu. Możemy oddać je również do sklepu. Gdy np. 

kupujemy nową pralkę czy lodówkę dokonujemy zamiany: kupujemy nową, oddajemy 

starą. Co jednak, gdy uzbiera się nam już ich większa ilość? Można oddać do 

miejscowego punktu zbierania elektrośmieci. Takie punkty działają w większości 

miast i w części gmin. Przyjmą one bezpłatnie każdą ilość elektrośmieci, jednak o 

transport musisz pomartwić się sam. Po oddaniu do punktu zbierania elektrośmieci 

nie stanowią już zagrożenia dla środowiska. Trafiają one do recyklera, który 

unieszkodliwi groźne substancje oraz pozyska fragmenty nadające się do ponownego 

wykorzystania.  Jednak większość z nas wyrzuca je po prostu do śmietnika, (co jest 

zresztą karalne i grozi za to kara grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych) lub (o 

zgrozo!) pozostawia w lesie lub na dzikim wysypisku. A z wyrzuconymi 

elektrośmieciami marnuje się całe bogactwo. One po prostu muszą trafić do 

recyklingu. Zużyty sprzęt zawiera wiele cennych metali, które po odzysku można 

praktycznie używać w nieskończoność. Są to np.: 

• Platyna 

• Złoto 
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• Srebro 

• Nikiel 

• Miedź 

• Kobalt 

• Oraz wiele innych metali ziem rzadkich 

3.2. Prymitywny azjatycki recykling 

Czy zastanawialiście się, gdzie powędruje wasz stary komputer? Bardzo 

prawdopodobne, że powędruje, aż do któregoś z krajów azjatyckich, takich jak Chiny, 

Indie czy Pakistan lub do Afryki. Ocenia się, że do Chin trafia 2/3 wszystkich 

elektronicznych odpadów, a ludzi, którzy żyją z takiego prymitywnego recyklingu w 

samych Chinach jest ok. 100 tys. Po przywiezieniu na miejsce, sprzęt jest palony na 

ogniskach lub poddawany działaniu kwasu. Pozostałe po nim metale są zbierane a 

następnie sprzedawane na złom. Robotnicy zajmujący się tą sztuką codziennie 

wdychają powietrze pełne agresywnych trucizn. Oczywiście taki „recykling” nie jest 

obojętny również dla środowiska. Spalanie odbywa się bez żadnych filtrów, przez co 

do atmosfery uwalnianych jest dziesiątki toksyn. Ludzie jedzą skażoną żywność, piją 

wręcz toksyczną wodę i oddychają takim samym powietrzem.  

 3.3. Zagrożenia ze strony e-śmieci 

Po jakimś czasie z e-śmieci pozostawionych w lesie lub na dzikich wysypiskach 

zostaną wymyte do gleby lub uwolnione do atmosfery liczne trujące związki. Nawet, 

jeśli znajdują się na składowisku to przynajmniej te znajdujące się w Polsce nie 

zatrzymają wydobywających się trucizn. Ale nawet i najlepsze składowisko nie ma 

100% szczelności. Podczas spalania również wydostaje się wiele toksyn, a jeśli 

spalarnia nie ma, lub ma, ale słabe filtry to będą one płynąć do atmosfery szerokim 

strumieniem zagrażając środowisku naturalnemu oraz zdrowiu ludzi i zwierząt. Do 

głównych trucizn zawartych w elektrośmieciach należą: 

• Rtęć – zawierają ją świetlówki. Gdy taka świetlówka pęknie przeniknie ona do 

zbiorników wodnych, a dalej do organizmów ludzi i zwierząt powodując 

zaburzenia wzroku, słuchu, mowy. 

• Związki bromu – znajdziemy je w komputerach. Powodują one schorzenia 

układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne. 

• Kadm – ten znajdziemy z kolei w bateriach. Powoduje zaburzenia czynności 

nerek, chorobę nadciśnieniową, jest rakotwórczy, zaburza metabolizm wapnia 

prowadząc do deformacji szkieletu. Dlatego tak ważne jest wybieranie baterii 

bez dodatku kadmu. 

• PCB – w urządzeniach pełni funkcje chłodzące, smarujące. Jest również 

stosowany, jako izolator. Kumuluje się w tkance tłuszczowej ludzi i zwierząt 
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powodując uszkodzenia wątroby, osłabienie odporności, zaburzenia 

neurologiczne i hormonalne. 

• R-12, – czyli freon. Jest stosowany w lodówkach i klimatyzatorach. Niszczy 

warstwę ozonową. Jest zakazany od 1998 roku, jednak nadal można go 

spotkać w sprzęcie starszego typu. 

• Azbest – używa się go ze względu na jego właściwości izolacyjne. Jest 

przyczyną wielu chorób takich jak pylica azbestowa. Jest rakotwórczy. 

Jak widać e-śmieci są poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt. Tak 

liczne toksyczne związki powodują wiele groźnych chorób. Na dodatek działają 

rakotwórczo. Tak więc, sprawne i niepowodujące szkody dla środowiska 

przetwarzanie elektrośmieci leży w interesie całej ludzkości, szczególnie, że ich ilość z 

każdym rokiem lawinowo wzrasta. 

 

4. Na własnych i nie własnych śmieciach, czyli problem odpadów w 

Polsce 

 Przejdźmy 

teraz ze szczebla 

globalnej gospodarki 

odpadami, do 

naszego kraju. Jak 

wiadomo 

powszechnie, 

sytuacja w naszym 

kraju nie wygląda 

różowo. Słabo jest u 

nas z recyklingiem. 

Większość odpadów 

zalega na 

składowiskach. Słabo jest też ze świadomością ekologiczną wśród Polaków. Większość 

ludzi wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego jak wielkie zagrożenie stanowi wyrzucony do 

lasu stary telewizor, opona czy folie. Nadal jak grzyby po deszczu powstają dzikie 

wysypiska. Szpecą one krajobraz oraz są zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt. 
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4.1. Co się robi z odpadami w Polsce? 

 Przedstawię tutaj metody radzenia sobie z odpadami w naszym kraju. 

Składowanie 

Składowanie odpadów jest wciąż najpopularniejszą metodą radzenia sobie ze 

śmieciami w Polsce. Powinno się ono odbywać w miejscach do tego specjalnie 

przeznaczonych. Takie składowiska powinny być szczelne, by zapobiegać 

ewentualnym wyciekom szkodliwych substancji. W Polsce corocznie na 

składowiskach deponowanych jest 43 mln m3 odpadów stałych oraz 15 mln m3 

odpadów ciekłych. Nieszczelne składowiska (a takich jest w Polsce najwięcej) 

stanowią zagrożenie dla wód zarówno podziemnych jak i powierzchniowych. 

Substancje toksyczne, jak i metale są wymywane do gleby, skąd przedostają się do 

wód zanieczyszczając je. 

Na koniec roku 2004 składowiska odpadów komunalnych zajmowały 

powierzchnię 3385 ha, która powiększyła się o ok. 650 ha w porównaniu z rokiem 

1990. Natomiast liczba składowisk w 2004 roku wynosiła 1049 i powiększyła się o 13 

w stosunku do roku 2001. 

 Spalanie 

W Polsce działa tylko jedna spalarnia odpadów, więc nie mamy, czym się 

chwalić w tej dziedzinie. Są planowane budowy kolejnych np. w Krakowie, ale to na 

razie przyszłość. Ta jedyna znajduje się w Warszawie, a piecze nad nią sprawuje 

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Jednak zbiera ona odpady 

jedynie z terenów Warszawy. Jak podaje zakład, w 2004 roku unieszkodliwiła ona 

43,8 tys. Mg odpadów. 

  

Kompostowanie 

Stosowaną w Polsce metodą na odpady jest również ich kompostowanie. 

Polega ono na kontrolowanym rozkładzie odpadów na cenny nawóz organiczny. W 

Polsce działają 54 kompostownie. 13 z nich to obiekty komorowe przeznaczone do 

kompostowania odpadów zmieszanych. Takie budowle znajdują się m.in. w 

Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim i Suwałkach. Poza takimi kompostowniami 

znajdują się również takie, które przetwarzają wyłącznie zielone odpady. Mamy ich w 

Polsce 9, a znajdują się m.in. w Warszawie, Łodzi, Sopocie i Gdyni. W naszym kraju 

znajdują się również takie kompostownie, które w jednym cyklu przerabiają zarówno 

osady ściekowe jak i odpady organiczne. Takie zakłady znajdują się w Zabrzu, 

Białymstoku i Krakowie. 



Makro i mikro śmieci, czyli o gospodarce odpadami w skali 

globalnej, krajowej oraz gminnej 

 

13  

 

 

 4.2. Dzikie wysypiska 

Tyle się mówi o tym, że nie należy wyrzucać śmieci do lasu. Zanieczyszczają 

one środowisko, szpecą krajobraz, odstraszają turystów. Nakłada się kary, wydaje 

miliony na usuwanie dzikich wysypisk. I co? I nic. Ludzie nadal chętnie wyrzucają 

śmieci do lasu. Jaka jest tego przyczyna? Może nieznajomość przepisów? Może 

zwykła głupota? A może po prostu chęć zaoszczędzenia paru groszy na wywozie 

śmieci? Konia z rzędem temu, kto odpowie na to pytanie. Jednak zagadkowe jest 

również przyzwolenie społeczne na tego typu występki. Nikogo nie dziwi sterta 

starych telewizorów, pralek, lodówek i foli walających się w środku lasu. 

W Polsce dzikie wysypiska są ogromnym problemem. Mimo wysiłków władz 

samorządowych ich liczba stale się powiększa i szacuje się, że mamy ich w naszym 

kraju ok. 10-20 tys. A teraz, gdy cena za wywóz śmieci znacznie wzrosła i nie 

zapowiada się na obniżki, będzie ich przybywać w coraz większym tempie. Co roku 

samorządy, parki narodowe i leśnicy wydają miliony złotych na ich likwidację. Jednak 

bez wsparcia i dobrej woli mieszkańców nic to nie da, gdyż nie raz tak bywało, że 

obok świeżo uprzątniętego wysypiska powstawało kolejne. 

Dzikie wysypisko nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Jest źródłem wielu 

zanieczyszczeń, a dodatkowo nie dzieli go żadna bariera z podłożem, więc szkodliwe 

substancje mogą bez przeszkód przenikać do gruntu. A stamtąd już tylko krok do wód 

gruntowych.   

Ludzie wyrzucają na takie wysypiska wszystko:  

• Opakowania po farbach i oleje, które są źródłem metali ciężkich 

• Zużyty sprzęt elektroniczny, który jest źródłem wielu szkodliwych 

substancji, np. freon wydobywający się ze starych lodówek 

• Przeterminowane leki, których większe dawki są truciznami 

• Torby foliowe oraz na terenach wiejskich folie kiszonkarskie, które są 

zjadane przez zwierzęta, zatykają im układ pokarmowy i prowadzą do 

śmierci 

• Odłamki szkła, które okaleczają zwierzęta oraz są przyczynami pożarów 

Odpady na dzikim wysypisku po jakimś czasie zaczynają gnić. Jest to proces 

niekontrolowany, więc z wysypiska wydziela się biogaz. Na kontrolowanych składowiskach 

jest on odzyskiwany i wykorzystywany do produkcji energii. A z dzikiego wysypiska płynie on 

śmiało do atmosfery i przyspiesza proces ocieplenia klimatu. Poza tym jest on często 

powodem samozapłonu wysypiska i w wyniku tego pożaru lasu. Mało tego. Gnijące szczątki 

odpadów są siedliskiem wielu groźnych bakterii i grzybów. Są one, więc swoistą wylęgarnią 
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chorób. Jeśli takie wysypisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jakiejś miejscowości 

czy osiedla, sprawia ono poważne zagrożenie epidemiologiczne.  

 

4.3. Śmieci z importu 

W Polsce nie tylko śmieci produkowane przez naszych obywateli są 

problemem. Mamy problem również z odpadami, które zostają sprowadzone do nas 

nielegalnie. Szacuje się, że co roku do Polski wjeżdża nawet milion ton nielegalnych 

odpadów! Dlaczego? Bo się opłaca! Za unieszkodliwienie jednej tony odpadów w 

krajach takich jak Niemcy, Austria, Włochy czy Holandia trzeba zapłacić nawet 300 do 

400 euro. A w Polsce?- Kilkadziesiąt euro. Zresztą i tak często nawet nie są 

poddawane utylizacji tylko po prostu lądują w lesie lub na polu. Tak ostatnio dzieje 

się ze starymi zdezelowanymi samochodami. Sporo tych gratów trafia ostatnio do 

Polski gdyż ich recykling w krajach, z których pochodzą jest kosztowny. Tak, więc leżą 

one na polskich składowiskach gdzie są poważnym zagrożeniem bądź poruszają się 

nadal po drogach. Zresztą nie tylko samochody trafiają do nas z zagranicy. Są to 

również odpady niebezpieczne, głównie akumulatory ołowiowe oraz oleje. Do Polski 

trafiają również odpady komunalne, złom. Teraz, gdy przystąpiliśmy do strefy 

Schengen przemytnikom łatwiej jest wwieźć odpady.  Są najczęściej zwożone do nas z 

Niemiec. Powodem jest to, że Niemcy są bogatym społeczeństwem, produkującym dużo 

odpadów. Również między naszymi krajami jest największy ruch handlowy, a i różnica cen za 

utylizację odpadów jest ogromna. Najgorsza sytuacja jest w województwach bezpośrednio 

graniczących z Niemcami. Ale tam trafiają z reguły mało niebezpieczne odpady. Duża część 

odpadów szczególnie toksycznych trafia na Śląsk. 

Jesteśmy na dobrej drodze, aby stać się wysypiskiem Europy. Zwożenie 

odpadów do Polski to bardzo opłacalny interes. Już teraz zajmują się nim 

zorganizowane grupy przestępcze. Zwożą do naszego kraju wszystko: od odpadów 

radioaktywnych, przez złom aż po odpady poprzemysłowe. Na naczepę ładują nawet 

do 25 ton. W Niemczech utylizacja tych odpadów kosztowałaby 8 tys. euro. U nas aż 

10- krotnie mniej, oczywiście gdyby były utylizowane.  

Rada na ten problem? Zmienić przepisy na bardziej rygorystyczne w stosunku 

do wwożenia odpadów, oraz zwiększyć ilość kontrolerów oraz samych kontroli. 

Podziałało to np. w Czechach. Wcześniej to tam trafiały tiry z odpadami. Jednak 

władze czeskie są bardziej zdecydowane w walce z przemytnikami i w efekcie tego 

ciężarówki skręciły do nas. 
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5. Czas wyrzucić śmieci w las, czyli problem odpadów w mojej gminie 

 Jak wynika z tytułu problem dzikich wysypisk istnieje w mojej gminie. Jednak i tak jest 

lepiej jak w całym kraju. Wszystkie dzikie wysypiska zostały usunięte kilka lat temu i jak mówi 

Henryk Toryfter, wójt gminy Baranowo: „Oficjalnie dzikich wysypisk w naszej gminie nie ma. 

Jednak dopływają do mnie nieoficjalne informacje, że takowe powstają, co mnie bardzo 

smuci”. Mogę potwierdzić. Będąc ostatnio na spacerze w pobliskim lesie naliczyłem ich 

cztery. Na szczęście niewielkie i składające się głównie z folii kiszonkarskiej, z którą w naszej 

gminie jest spory problem.   

 5.1 Wywiad z wójtem Gminy Baranowo  

Zamieszczę teraz wywiad z panem wójtem Henrykiem Toryfterem, który 

opowie o gospodarce odpadami w mojej gminie. 

 Bartosz Kajzer: Czy w naszej gminie są jakieś składowiska odpadów? 

Henryk Toryfter: Gmina Baranowo, podobnie jak większość gmin w powiecie ostrołęckim 

miała składowisko odpadów, jednakże decyzją starosty ostrołęckiego z dniem 31 grudnia 

2007 r. zostało ono zrekultywowane i zamknięte. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnego 

typowego składowiska dla odpadów zmieszanych, wspólnych, niesegregowanych. 

 

B.K.: Czy gmina planuje w przyszłości jakieś inwestycje z zakresu gospodarki odpadami? Jeśli 

tak to, jakie? 

H.T.: Jak już powiedziałem gmina Baranowo ma już zamknięte wysypisko i w związku z tym 

mamy opracowany gminny plan gospodarki odpadami, gminny program ochrony środowiska, 

z którego wynika, że w gminie Baranowo gospodarka odpadami będzie przebiegać w 

następujący sposób: chcemy ją oprzeć na takich czterech głównych filarach. Po pierwsze: 

każdy obywatel, będzie musiał, i jest to już wymagane prawem, mieć kosz na śmieci. Na 

początku było tak, że każdy musiał mieć kosz do opróżniania 2 razy w miesiącu. Teraz można 

mieć kosz do opróżnienia raz w miesiącu. Jest takie przyzwolenie, ale każdy musi takowy kosz 

mieć. Na dzień dzisiejszy 80% obywateli kosze ma. Myślę, że wiosenne kontrole wykażą tych, 

którzy ich nie mają. Każdy musi płacić z własnej kieszeni. Każdy obywatel osobno podpisuje 

umowę z firmą, która odbiera odpady. Są dwie firmy w Ostrołęce, z którymi współpracujemy. 

Jest to ZUK, czyli Zakład Usług Komunalnych w Laskowcu i MPK, czyli Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne. To jest pierwszy filar. Drugi filar: gmina urządziła na 

zrekultywowanym wysypisku w miejscowości Czerwińskie spory plac o pow. 400 m
2 

do 

gromadzenia czasowego tzw. śmieci wielkogabarytowych typu wersalka, stare meble, jakaś 

umywalka. Czyli takie odpady, które nie mieszczą się do kosza, a które jednocześnie nie są 

niebezpieczne. Raz w miesiącu to składowisko jest otwarte i przyjmujemy śmieci. Oczywiście 

plac jest wybetonowany, ogrodzony i zamknięty. Po zbiórce odpady, są wywożone na 

wysypisko w Ostrołęce. Trzeci filar jest taki, że gmina ma plany, aby wstawić do każdego 

sołectwa dwa kosze. Jeden do segregacji szkła, drugi do segregacji plastiku. Na dzień 
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dzisiejszy takie kosze funkcjonują tylko w miejscowościach, gdzie są kościoły, czyli w 

Baranowie, Brodowych Łąkach, Ziomku i Dłutówce. Planujemy, za pieniądze z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, kupić jeszcze takich koszy sześćdziesiąt. Czwarty filar jest taki, 

że wszyscy, którzy będą prowadzili remonty w budynkach i będą produkowali śmieci 

budowlane, będą mieli obowiązek zamówić sobie kontener z firmy odbierającej odpady. 

Gmina pokryje 40% należności za wywóz. Przewidujemy również, że będziemy przyjmować raz 

w miesiącu różnego typu elektroniczne odpady, które będziemy dalej przewozić w miejsca do 

tego przeznaczone. W szkołach od dawna trwa akcja zbierania makulatury, baterii itd. Może 

to jest drobny element, ale też wpisuje się w cały schemat gospodarki odpadami w gminie 

Baranowo. 

B.K.: Czy w naszej gminie działa punkt zbiórki elektrośmieci? 

H.T.: Jeszcze nie. Takowy będzie działał na pewno na wiosnę. Jest on organizowany i 

przewidziany na działce należącej do gminy. 

B.K.: Czy w naszej gminie działa Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych? 

H.T.: Jeszcze nie, jest w fazie przygotowywania. 

B.K.:, Co się dzieje z foliami kiszonkarskimi na terenie naszej gminy? 

H.T.: Z foliami jest taki problem: próbowaliśmy objąć folie dotacją, jako śmieci komunalne, 

niestety nie udało się, w związku z tym rolnicy pozostają z problemem sami. Był taki moment, 

kiedy udało się pozyskać firmy, które zajmowały się utylizacją i odzyskiem. Były to firmy z 

Przasnysza i z Mławy. Te firmy zaistniały przez moment i zginęły. Na dzień dzisiejszy każdy 

rolnik winien ten materiał trochę oczyścić i odwieźć do najbliższego punktu, jaki jeszcze żyje tj. 

do Szwendrowego Mostu. Jako gmina próbujemy tym tematem się zająć. Lecz problem jest 

bardziej globalny, niż tylko gminy Baranowo. Otóż gmina nie może dofinansować tego 

działania, gdyż nie jest to śmieć komunalny tylko przemysłowy, ponieważ rolnictwo to 

działalność gospodarcza. Nie ma podmiotów, które chciałyby odbierać takową folię. One niby 

się rodzą, pobędą jeden sezon i likwidują się. Problem tkwi dalej, gdyż ta folia nie ma dalszego 

odpływu. Problem zostanie rozwiązany niebawem, gdy powstanie w Ostrołęce stacja 

segregacji odpadów, do której my, jako jedna z jedenastu gmin powiatu włączyliśmy się. 

Będzie ona na przestrzeni najbliższych lat zbudowana i wtedy zakończy się problem choćby 

folii, elektrośmieci czy odpadów niebezpiecznych. 

B.K.: Dziękuję za rozmowę. 

Jak widać gospodarka odpadami w naszej gminie jest niezła, lecz dalej są takie 

niedociągnięcia jak brak punktu zbiórki elektrośmieci, czy odpadów niebezpiecznych. Jednak, 

jak zapowiedział wójt, zostaną one zażegnane w ciągu kilku najbliższych miesięcy. A po 

wybudowaniu stacji segregacji odpadów w Ostrołęce rozwiąże się problem choćby folii 

kiszonkarskich, które dotychczas zalegają w lasach. 
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5.2 O świadomości ekologicznej słów kilka 

Przedstawię teraz wyniki ankiet, jakie przeprowadziłem. Sprawdzeni zostali 

uczniowie mojego gimnazjum oraz osoby dorosłe. Próbę na uczniach 

przeprowadziłem na grupie 66 uczniów z losowo wybranych klas, a na osobach 

dorosłych na grupie 8 osób. Wyniki przedstawiają się następująco:  

 

W pierwszym pytaniu uczestnicy ankiety mieli zaznaczyć, czy w ich domach segreguje 

się odpady. To ważne, aby przeprowadzać selekcję już od najniższego szczebla. 

 

 

 

Jak widać, w aż 75% domów 

gimnazjalistów segreguje się 

odpady. Tak dobry stan w naszej 

gminie jest spowodowany tym, 

że firmy odbierające odpady za 

darmo dostarczają worki do ich 

segregacji i za darmo je 

odbierają. 

 

 

 

Jak widać, na wykresie obok, na to 

samo pytanie zadane dorosłym 

wszyscy odpowiedzieli twierdząco. 

Może to być spowodowane 

niewielką grupą osób, na jakiej było 

przeprowadzone, lub taki jest stan 

faktyczny. 
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Kolejne pytanie, jakie zadałem, dotyczyło wiedzy na temat recyklingu. Uczestnicy ankiety 

mieli wyjaśnić znaczenie słowa 

recykling. Wyniki wyglądają 

następująco: 

Jak widać definicję recyklingu zna 

67% uczniów mojego gimnazjum. 

Nie jest to zły wynik, ale mógłby 

być lepszy. Trzeba podjąć szersze 

działania z zakresu edukacji 

proekologicznej, aby na takie 

samo pytanie za kilka lat dobrze 

odpowiedziało 100% badanych. 

 

Dorośli jak zwykle niezawodni. Ten wykres potwierdza twierdzenie, że dorośli mają 

zdecydowanie większą wiedzę. 

Myślałem, że jest odwrotnie. 

Przynajmniej, jeśli chodzi o 

świadomość ekologiczną. W 

końcu to młode pokolenie będzie 

w przyszłości rządziło światem, i 

to od ich decyzji, na które 

niewątpliwie będą wpływać 

nawyki z młodości będzie 

zależało czy zasypiemy Ziemię 

odpadami czy nie. 

Kolejne pytanie brzmiało: 

Czy w twoim domu pali się 

tworzywa sztuczne? Można 

domyślać się, że to badanie nie 

jest do końca wiarygodne, gdyż 

pomimo tego, że ankieta była 

całkowicie anonimowa, część 

ludzi po prostu zataja takie fakty 

z obawy przed karami. 

Jak widać, w 19% domów 

gimnazjalistów pali się tworzywa 

sztuczne, a z pewnością dane te 

są znacznie zaniżone. Można to 

wywnioskować choćby po tym, 

że część uczestników zostawiła to pole puste. 
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Oczywiście 100% dorosłych 

odpowiedziało na to pytanie 

przecząco. Może to sugerować , 

że dorośli nie chcą się przyznać 

lub, tak wygląda sytuacja 

naprawdę. 

 

 

 

 

W czwartym pytaniu przepytywałem ze znajomości substancji wydobywających się podczas 

spalania tworzyw sztucznych. Należało podać, co najmniej jedną ze szkodliwych substancji. 

Odpowiedzi były różne, niektóre doprowadziły mnie do śmiechu np. „podczas spalania folii 

wydobywa się kwas foliowy” albo „wydobywają się dezodoranty”. 

 

Tylko 19% gimnazjalistów wie, 

jakie substancje wydobywają się 

podczas spalania tworzyw 

sztucznych. Jest to liczba bardzo 

niska. Niektórzy pisali takie 

absurdy, że aż żal mi się ich 

zrobiło. 

 

 

U dorosłych wiedza na ten temat 

jest większa, aczkolwiek też 

mogłoby być lepiej. Bez podjęcia 

odpowiednich działań 

edukacyjnych zakrojonych na 

szeroką skalę nadal wiele ludzi 

będzie palić śmieci w piecach nie 

wiedząc nawet, jakie zagrożenie 

powodują dla środowiska. 
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Kolejne zadane przeze mnie pytanie dotyczyło używania torebek jednorazowych. Jak wiemy, 

przynosimy ich do domu z każdymi zakupami krocie, więc ważne jest poznanie stosunku 

Polaków do jednorazówek. 

 

Jak widać tylko 1/5 uczniów 

mojego gimnazjum używa 

regularnie toreb wielorazowych. 

Reszta, czyli pozostałe 80% 

regularnie dostarcza na 

śmietniska kolejne porcje 

zbędnych śmieci, bez których 

można spokojnie się obyć. 

 

U dorosłych sytuacja wygląda 

nieco lepiej. Powodem zapewne 

jest lepsze zorganizowanie życia 

dorosłych, którzy częściej biorą z 

domu torby wielorazowego 

użytku. 

W kolejnym pytaniu 

egzaminowałem ze znajomości 

definicji tworzyw 

biodegradowalnych. Tu też 

padały przeróżne odpowiedzi: od 

bardzo dokładnych definicji do 

tych typu i tu cytat: „Jest to 

niszczenie przetworów 

sztucznych. Lecz nic nie unosi się 

do atmosfery” 

Z wiedzą na ten temat wśród 

uczniów jest bardzo słabo. Tylko 

19% wiedziało, co to są 

tworzywa biodegradowalne. 

Reszta albo słyszała o czymś 

takim po raz pierwszy albo pisała 

przedziwaczne rzeczy. 

 



Makro i mikro śmieci, czyli o gospodarce odpadami w skali 

globalnej, krajowej oraz gminnej 

 

21  

 

U dorosłych jest po równo: i 

tych, którzy wiedzą, co to są 

tworzywa biodegradowalne i 

tych, którzy nie mają o nich 

zielonego pojęcia. Czyli 

sytuacja wygląda wcale nie 

najgorzej, lecz (jak zwykle) 

mogłaby wyglądać lepiej. 

 

 

W siódmym pytaniu, jakie zadałem moim respondentom, mieli wybrać pomiędzy: 

darmową jednorazówką, a 

za drobną opłatą 

reklamówką z tworzywa 

biodegradowalnego.  

 

Jak widać większość 

uczniów, nawet jeśliby mieli 

zapłacić wybrałaby torbę 

biodegradowalną. To dobry 

sygnał, że młodzi ludzie są 

gotowi zapłacić za dbałość o 

środowisko. 

 

 

 

Dorośli całkowicie popierają 

torby biodegradowalne. Dla 

nich istotna jest dbałość o 

środowisko. Są gotowi 

ponieść tego cenę. 
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Ostatnie pytanie dotyczyło stosunku do wprowadzenia zakazu używania toreb 

jednorazowych. 

 

 

Jak widać, młodzi Polacy są 

za tym, aby wprowadzić 

zakaz używania 

jednorazówek. Tylko ¼ jest 

temu przeciwna, co jest 

wynikiem dobrym. Widać, że 

coraz większej rzeszy ludzi 

przeszkadzają walające się 

wszędzie torby. 

 

 

 

I w tej kwestii dorośli 

udowodnili swoją 

świadomość ekologiczną. Są 

oni prawie zgodni z młodym 

pokoleniem, więc można z 

tego wnioskować, że 

wszystkim zależy na czystym 

środowisku. 
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6. Skrobia i spółka, czyli o tworzywach zastępujących plastik 

 

6.1. Rola tworzyw sztucznych 

 

Tworzywa sztuczne (plastik, plastyk) – materiały oparte na polimerach 

syntetycznych lub zmodyfikowanych naturalnych, zastępujące tradycyjne tworzywa 

takie jak drewno, ceramika, metal, kauczuk naturalny, gutaperka i inne. 

W połowie XX wieku tworzyw sztucznych produkowało się rocznie kilka 

milionów ton. W 2007 roku wyprodukowaliśmy ich aż 250 mln ton. Czyli na jednego 

ziemianina przypada po ok. 40 kg! Tak wielką ilość plastiku zawdzięczamy temu, że 

stosuje się go prawie wszędzie. Na wielką skalę jest stosowany w budownictwie 

(styropiany, PCV) a także w przemyśle odzieżowym, elektronicznym i 

motoryzacyjnym. Jednak szczególną furorę zrobił on w przemyśle opakowań. 

Dlaczego? Bo jest lekki, wytrzymały, można go ładnie formować i zadrukowywać na 

setki sposobów, jednak szczególnie, dlatego że jest tani.  

Teraz wszystkie jego zalety obróciły się przeciw nam. Opakowania plastikowe 

są przeważnie jednorazowe, więc nawet już po kilku chwilach stają się zbędne. 

Wszędzie jest pełno: plastikowych folii, torebek czy butelek PET. Samych butelek PET 

wyprodukowano na świecie w 2007 roku ponad 800 mld. Tylko w Polsce corocznie 

zużywamy ich 3 mld, czyli około 80 na osobę. Jeszcze 25 lat temu w Polsce było 

zużywane średnio 4 kg opakowań plastikowych na osobę w ciągu roku. A teraz aż 

pięciokrotnie więcej.  

Opakowania plastikowe są używane wszędzie i bez umiaru. Supermarkety są 

istnym zagłębiem polietylenu, polipropylenu i PET. I to nie tylko znajdującym się w 

torbach plastikowych. W syntetyki opakowywane są setki rzeczy. Masło, jogurty, 

śmietana, zafoliowane: sery, wędliny, czy porcjowany chleb. Następne są opakowania 

wód mineralnych i napojów, pudełka do kremów, butelki do szamponów, płynów itd. 

Mimo tak ogromnej liczby syntetyków z ich przetwarzaniem wciąż jest 

problem. W Europie oddawanych do recyklingu jest tylko ok. 20 %. W Polsce sytuacja 

wygląda jeszcze gorzej. Prawie cały plastik ląduje na wysypiska albo lata chmarami po 

naszych ulicach i lasach.  
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6.2. Czym to zastąpić? 

Stosowania tworzyw sztucznych nie da się uniknąć. Można tylko zmniejszyć 

jego zużycie lub stosować zamienniki tworzyw sztucznych-tworzywa 

biodegradowalne.  

Prostszym sposobem jest oczywiście ograniczenie używania plastiku. 

Wystarczy zamiast toreb jednorazowego użytku stosować torby wielorazowe. Już 

tylko takie działanie znacznie zmniejszy stosy śmieci. Warto również wybierać, gdy to 

tylko możliwe, towary opakowane w inne materiały. Najlepiej w ogóle zrezygnować z 

produktów jednorazowych. 

Jednak nie wszystkich da się przekonać do ograniczania kupna tworzyw 

sztucznych. Radą na takich ludzi są tworzywa biodegradowalne, które ulegają 

rozkładowi w kompostowni w najwyżej sześć miesięcy. Pozwalają one zmniejszyć 

hałdy śmieci oraz zaoszczędzić ropę. Na świecie robią się coraz popularniejsze i 

powoli zaczynają wypierać plastik. Dzieje się tak w Wielkiej Brytanii, Francji czy 

Niemczech. Np. Japończycy wypuścili (na razie w ramach eksperymentu) laptopa z 

obudową ze skrobi, a Francuzi opatentowali folie z buraka cukrowego. Jednak 

najpopularniejsze są tworzywa ze skrobi kukurydzianej. Są one zazwyczaj droższe od 

tradycyjnych i do niektórych celów nie nadają się, jednak są dobrą alternatywą. W 

butelkach zrobionych z tego rodzaju tworzywa jest sprzedawana np. woda w Wielkiej 

Brytanii. U nas są one całkowitą nowością i są stosowane raczej, jako swego rodzaju 

chwyt marketingowy, niż jako poważny konkurent dla syntetyków. 

Przed bio-tworzywami rysuje się świetlana przyszłość. To one będą w 

niedalekiej przyszłości rozdawać karty. Zastosowanie mogłyby znaleźć np. w 

rolnictwie, gdzie, co roku zużywa się miliony kilometrów folii do upraw szklarniowych. 

Folie z tworzyw biodegradowalnych byłyby po sezonie kompostowane i używane, 

jako nawóz. 
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7. Przetworzyć, edukować i pozbyć się śmieci, czyli strategia działania 

 Świat, a przynajmniej bogatsza jego część potrafi poradzić sobie z odpadami. Udało 

się to różnymi sposobami np.: 

• W Holandii większość odpadów jest spalana z odzyskiem energii 

• W Wielkiej Brytanii nałożono limity odpadów deponowanych na składowiskach 

• Dzieci w Europie Zachodniej są od najmłodszych lat uczone świadomości ekologicznej 

• W Danii wprowadzono zakaz deponowania na składowiska odpadów nadających się 

do spalenia 

• W niektórych krajach wprowadzono nakaz segregacji odpadów u źródła 

Te kraje pokazały nam, że na odpady są sposoby, a śmieci nie stanowią już żadnego 

problemu. Wystarczyło tylko podjąć odpowiednie decyzje. W Polsce też mieliśmy dobry plan 

w kwestii odpadów. Był to Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, bo o nim mowa. Został 

jednak pogrzebany.  

Skoro ten plan nie wypalił, ja proponuję własne reformy: 

• Proponuję wprowadzić do programu nauczania w szkole podstawowej, jak i w 

gimnazjum nowy przedmiot. Byłoby to „wychowanie ekologiczne”.  Ten przedmiot 

miałby na celu edukować młodych Polaków z zakresu świadomości ekologicznej. 

Konieczne jest wprowadzenie go, jako oddzielna lekcja, gdyż, jako dodatek w biologii 

jest on lekceważony przez uczniów i pomijany przez nauczycieli. Wystarczyłaby 

godzina tygodniowo. 

• By cały system działał sprawnie należy otworzyć odpowiednią liczbę skupów 

makulatury, puszek, szkła. Powinny one oferować przyzwoitą cenę za skupowany 

surowiec, aby ludziom opłacało się zawieźć odpady do skupu. Należy również 

porozstawiać w dostępnych miejscach dużo pojemników do selektywnej zbiórki. 

• Proponuję wprowadzić zasadę kija i marchewki, czyli, jeśli ktoś zostałby złapany, lub 

zostałaby złożona na niego skarga w sprawie palenia śmieci w piecu, dostawałby 

wysoką karę pieniężną. Wysoka kara jest konieczna, aby ludzie respektowali prawo. 

To samo, jeśli chodzi o wyrzucanie śmieci do lasu. Tyle, że tutaj zamiast kary 

pieniężnej nieporządny obywatel musiałby posprzątać las w promieniu 5 kilometrów. 

Taka kara na pewno by poskutkowała i przyniosła zamierzone efekty. A teraz 

marchewka. Gdyby jakiś Polak miał udokumentowane to, że sprzedawał makulaturę, 

puszki czy szkło do skupu mógłby liczyć na kilkuprocentową ulgę podatkową. 

• Aby reformy były skuteczne i podziałały na starszych ludzi trzeba by było namówić do 

współpracy Kościół. Myślę, że byłby to najskuteczniejszy sposób na przekonanie 

starszych ludzi, a co najważniejsze bezpłatny. 
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• Należy zorganizować na szeroką skalę kampanię edukacyjną o problemie śmieci. 

Musiałaby ona docierać do ludzi wszelkimi sposobami: billboardy w miastach, spoty 

reklamowe w telewizji, radiu, i największych portalach Internetowych.  

Tak zakrojone reformy na pewno odniosłyby przynajmniej częściowy sukces. 

Wybrałem drogę edukacji, kar i nagród gdyż uznałem, że to najlepsze rozwiązanie. Edukując 

obywateli zapobiegamy ich niefrasobliwości w przyszłości. Stosując kary działamy na ich 

kieszeń, oraz powodujemy, że są obiektem zainteresowania lokalnej społeczności. Gdy taka 

osoba posprząta las, to cała okolica będzie aż huczała od plotek. Stosując nagrody nakłaniamy 

obywateli, aby postępowali zgodnie z prawem. 

Działaniami należałoby objąć cały kraj. Akcja informacyjna, początek nauczania 

przedmiotu, powinny się zbiec w czasie ze wzmożonymi kontrolami w domach i lasach. Bo 

zgodnie z nowo wprowadzonym prawem, straż miejska ma prawo sprawdzić, czym palimy w 

piecu. Skutkiem na pewno będzie zwiększenie świadomości ekologicznej, spadek 

zanieczyszczeń powietrza i zmniejszenie ilości dzikich wysypisk. Mogą pojawić się oczywiście 

problemy, np. z organizacją kontroli.  

Sojusznikiem w takich działaniach byłyby na pewno wszystkie organizacje „zielonych” 

i portale ekologiczne. Wspomogłyby one szczególnie w akcji informacyjno-edukacyjnej. 

Pieniądze na takie działania miałoby wyłożyć państwo. Pochodziłyby one również z 

kar, jakie płaciliby nieporządni obywatele. Trochę dorzuciłaby na pewno Unia Europejska. 

Takie reformy doprowadziłyby na pewno do poprawy sytuacji w Polsce. Może kiedyś 

staniemy się państwem, z którego Europa będzie czerpała przykład. To takie moje marzenie. 

Trudne do zrealizowania, ale realne.  

Co napisać na koniec? Nikt nie jest pewien jak będzie wyglądała przyszłość. Miejmy 

nadzieję, że będzie wyglądała lepiej. Jednak lepsza przyszłość nie przyjdzie sama. Trzeba w to 

włożyć trochę wysiłku. Jeśli nie będziemy się bardziej starać to zostaniemy zasypani przez 

własne śmieci. Zasypiemy nasze dzieci i wnuki, jeśli ten świat nadal będzie istniał. A możemy 

doprowadzić do zagłady. Nieświadomie, ale skutecznie. 
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Załączniki: 

Załącznik numer 1: Ankieta: 

Poniższa ankieta jest całkowicie anonimowa i ma na celu zbadanie świadomości 

ekologicznej wśród młodych Polaków.  

 

Pyt. 1. Czy w Twoim domu segreguje się odpady? 

□ Tak                                       □ Nie 

 

Pyt.2. Czy wiesz, co to jest recykling? Jeśli tak, to wyjaśnij pojęcie. 

□ Tak                                       □ Nie 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..……………..……………………………………….……………………………………………………………………………………… 

Pyt. 3. Czy w Twoim domu pali się tworzywa sztuczne? 

□ Tak                                       □ Nie 

 

Pyt.4. Czy wiesz, jakie trujące substancje wydobywają się podczas spalanie tworzyw 

sztucznych? Jeśli tak, to wymień przynajmniej jedną. 

□ Tak                                       □ Nie 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Pyt.5. Czy używasz reklamówek jednorazowych? 

□ Tak                                       □ Nie 

 

Pyt.6. Czy wiesz, co to są tworzywa biodegradowalne? Jeśli tak, to wyjaśnij to pojęcie. 

□ Tak                                       □ Nie 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….……………..…………………………………………..……………………………………………………………………………… 

Pyt.6. Co byś wybrał/wybrała: darmową, jednorazową reklamówkę, czy za drobną opłatą 

reklamówkę z tworzywa biodegradowalnego? 

□Jednorazówkę                                      □ Torbę biodegradowalną 

 

Pyt.7 Czy Twoim zdaniem dobrym pomysłem jest wprowadzenie zakazu używania 

jednorazówek? 

□ Tak                                       □ Nie 

 


