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Cze go NIE wrzu cać
do po jem ni ków:
1) do nie bie skie go kon te ne ra prze z-
na czo ne go na pa pier:

pa pie ru z fo lią,
pa pie ru la kie ro wa ne go,
opa ko wań po jaj kach,
pa pie ru ter micz ne go i fak so we go,
zdjęć,
kar to nów po mle ku i na po jach,
pie luch i pod pa sek,
pa pie rów hi gie nicz nych,
wor ków po ce men cie,
kal ki i pa pie ru prze bit ko we go,
ta pet,
mo kre go lub tłu ste go pa pie ru.

2) do żół tych – na pla stik:
bu te lek i po jem ni ków po ole jach
(spo żyw czych, chłod ni czych, 
prze my sło wych),
opa ko wań po le kach,
za ba wek,
sprzę tu AGD,
sty ro pia nu,
opa ko wań po środ kach 
owa do bój czych i chwa sto bój czych,
skrzy nek po na po jach,

opa ko wań wie lo ma te ria ło wych po
płyn nej żyw no ści – np. kar to nów
po mle ku czy so kach.

3) do bia łych (na bia łe szkło) i zie lo -
nych (na szkło ko lo ro we):

fa jan su,
po rce la ny i ce ra mi ki,
lu ster,
szkła okien ne go,
ża ró wek,
lamp neo nowych, 
flu o re scen cyj nych i rtę cio wych,
ref lek to rów,
szkła oku la ro we go,
do ni czek,
wi tra ży,
na czyń ża ro od por nych,
zni czy,
ekra nów i lamp te le wi zyj nych,
szyb okien nych i sa mo cho do wych.

4) do czer wo nych – na alu mi nium, me tal: 
opa ko wań po ae ro zo lach, 
pu szek po far bach, 
ba te rii.

5) do brą zo wych – na od pa dy 
or ga nicz ne:

pro duk tów ugo to wa nych,

ze psu te go, spleś nia łe go je dze nia,
resz tek ole ju, ryb, mię sa i wę dlin,

koś ci.

War to pa mię tać:
Z ma ku la tu ry na le ży usu nąć 
zszyw ki, spi na cze biu ro we, fo lio we
okien ka w ko per tach itp.
Przed wy rzu ce niem war to 
zgnieść pla sti ko we i me ta lo we 
opa ko wa nia.
Nie tłu cze my szkła przed 
wrzu ce niem do kon te ne ra.
Ze sło i ków i bu te lek na le ży 
po od krę cać za kręt ki.
My cie szkła i two rzyw sztucz nych
nie jest ko niecz ne – do brze, aby 
by ły względ nie czy ste, ale drob ne
za nie czysz cze nia im nie 
za szko dzą.
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ROZ MO WA Z
Jakubem Be kierem

LU CY NA RÓG: Se gre go wa nie śmie ci
w na szym kra ju nie wy glą da naj le -
piej. Na wy sy pi ska na dal tra fia wię -
kszość od pa dów wy twa rza nych 
w pol skich do mach. Któ re z nich naj-
 bar dziej szko dą śro do wi sku?
JA KUB BE KIER: Naj gor sze są two rzy wa
sztucz ne. W za leż no ści od ro dza ju mo -
gą się szyb ko zmi ne ra li zo wać al bo bę -
dą się roz kła dać na wet po nad sto lat.
Prob le mem nie jest jed nak czas ich za -
le ga nia w zie mi, lecz fakt, że pro duk ty
ich roz kła du są czę sto du żo bar dziej
tok sycz ne niż sa me two rzy wa sztucz -
ne. Przy kła do wo, fo lio wy wo re czek jest
zu peł nie nie szko dli wy dla śro do wi ska.
Po rzu co ny czy za ko pa ny w zie mi mo -
że tam le żeć 10, 20 czy 100 lat i bę dzie
prze szka dzał je dy nie este tycz nie. Jed-
 nak kie dy za cznie się roz kła dać, mo gą
po wstać róż ne go ro dza ju związ ki or -
ga nicz ne. Część z nich to tru ciz ny, któ -
re w ilo ściach rzę du mi kro gra mów ma -
ją tok sycz ny wpływ na na tu ral ną mi -
krof lo rę czy fa u nę. Są to bar dzo nie -
bez piecz ne związ ki rów nież z te go
wzglę du, że wy wo łu ją zmia ny no wo -
two ro we w róż nych tkan kach. Dla te go
war to uży wać bio de gra do wal nych re -
kla mó wek, któ re po wsta ją na ba zie bio -
po li me rów. Są to prze de wszyst kim po -
chod ne ce lu lo zy i skro bi uzy ski wa ne
z ku ku ry dzy i in nych ro ślin. Dzię ki no -
wo czes nym tech no lo giom ma ją wła ś-
ci wo ści po dob ne, a cza sem na wet lep-
 sze niż po li me ry sztucz ne, a wy pro -
du ko wa ne z nich re kla mów ki roz kła -
da ją się już po trzech mie sią cach i nie
są szko dli we.
Czy za le ga ją ce w zie mi szkło tak że
wpły wa na śro do wi sko?
– W grun cie rze czy szkło to krze mion-
 ka, czy li jed na z naj bar dziej bier nych
che micz nie sub stan cji. Nie za gra ża
gle bie czy wo dom grun to wym, bo to
po pro stu sto pio ny pia sek. 
Dla cze go więc po win niś my je se gre -
go wać?
– Po nie waż je go pro ces de gra da cji trwa
bar dzo dłu go. Roz kład szkła li czy się
już w ge o lo gicz nej ska li cza su. Za nim
bu tel ka prze sta nie za le gać w zie mi,
mo że upły nąć kil ka set, a na wet ty siąc
lat. Uciąż li wość szkła wią że się z nie -
bez pie czeń stwem zra nie nia lu dzi

i zwie rząt, moż li wo ścią wy wo ła nia po -
ża ru czy prob le ma mi zwią za ny mi
z upra wą zie mi.
Osta t nio po ja wi ło się wie le pun któw,
w któ rych moż na od da wać zu ży te ba-
 te rie. Cze mu tak du żą wa gę przy kła-
 da się do ich uty li zo wa nia?
– Ba te rie za wie ra ją w so bie du żo me -
ta li cięż kich i sub stan cji kwaś nych.
W zu ży tej ba te rii są one już prze two -
rzo ne i wy stę pu ją w ak tyw nej for mie
jo no wej, któ ra mo że bez poś red nio od -
dzia ły wać na śro do wi sko. To do brze,
że w koń cu po ja wi ły się ta kie pu deł ka
na sta re ba te rie, bo te, tra fia jąc tam,
są póź niej uniesz ko dli wia ne. Usu wa -
ne z obu do wy me ta le są po now nie wy -
ko rzy sty wa ne al bo uty li zo wa ne. 
Chy ba naj ła twiej po zbyć się od pa dów
ku chen nych. Wy star czy zro bić so bie
kom po stow nik na pod wór ku. Zmniej-
 sza nam się ilość śmie ci, za wy wóz
któ rych pła ci my, i jesz cze ma my dar-
 mo wy na wóz.
– Ra dze nie so bie z resz tka mi żyw no -
ścio wy mi nie jest, nie ste ty, ta kie pro -
ste. To do sko na ła po żyw ka dla wie lu
bak te rii. Na łu pin ce po jabł ku czy
obier ce z ziem nia ka mo gą po ja wić się

mi kro or ga niz my, któ re są nie bez -
piecz ne dla zdro wia czło wie ka. To
głów nie bak te rie i grzy by, któ re mo -
gą po wo do wać po wsta wa nie tok sycz -
nych sub stan cji, np. tru ją cych ga zów
czy ja du kieł ba sia ne go. Spo sób kom-
 po sto wa nia żyw no ści okre śla ją prze -
pi sy usta wy i wy mo gi sa ni tar ne. Mu -
si on osią gnąć od po wied nią tem pe -
ra tu rę 73 stop ni Cel sju sza i utrzy my -
wać ją przez okre ślo ny czas. Udział
pro duk tów żyw no ścio wych w ma sie
kom po sto wej nie po wi nien tak że prze -
kra czać jed nej czwar tej, choć w tej
kwe stii na dal trwa ją dys ku sje wśród
na u kow ców. Po zo sta łą część ma ją two -
rzyć np. drew nia ne ścin ki i in ne od -
pa dy po cho dzą ce z pie lę gna cji zie le -
ni. Da je to pew ność, że po wsta ły kom-
 post jest bez piecz ny pod wzglę dem
sa ni tar nym. Oczy wi ście ta kie wa run-
 ki trud no speł nić w przy do mo wej
kom po stow ni. Dla te go le piej wrzu-
 cać od pad ki żyw no ścio we do od po -
wied nich po jem ni ków, skąd tra fia ją
do pro fe sjo nal nych kom po stow ni al -
bo spa lar ni.
To mo że sa mi po win niś my spa lać
śmie ci?

– Nie jest to do bry po mysł. Spa la jąc
od pa dy, po wo du je my tyl ko roz cień -
cze nie nie bez piecz nych sub stan cji
w po wie trzu, ale nie uniesz ko dli wia -
my ich. To do ty czy nie tyl ko resz tek
żyw no ści, ale tak że two rzyw sztucz -
nych. Pro fe sjo nal ne spa lar nie ma ją
od po wied nie fil try i sto su ją tech no -
lo gie, któ re mi ni ma li zu ją ne ga tyw ny
wpływ pro duk tów spa la nia na śro do -
wi sko, co jed nak nie ozna cza, że wy -
do by wa ją ce się z nich dy my są zu peł -
nie dla nie go obo jęt ne. Tak na praw dę
ani spa lar nie, ani skła do wi ska od pa -
dów nie są in we sty cja mi proe ko lo -
gicz ny mi. One na pew no szko dzą nam,
ale na ra zie są je dy nym roz wią za niem,
któ re w Pol sce jest eko no micz nie op -
ła cal ne.
Jak po win no więc wy glą dać wy sy pi -
sko śmie ci, by w jak naj mniej szym
stop niu by ło szko dli we?
– Prze de wszyst kim je go pod ło że po -
win no być od se pa ro wa ne od gle by
i wód grun to wych. Moż na to osią gnąć
za po mo cą na tu ral nych sub stan cji izo -
lu ją cych, ta kich jak gli ny czy sub stan -
cje ila ste al bo z uży ciem ge o włók ni ny
lub fo lii izo la cyj nych. Do dat ko wo po -

win no się wier cić pie zo me try, czy li
otwo ry o nie wiel kiej śred ni cy słu żą ce
do po mia rów zwier cia dła wód grun to -
wych i poz wa la ją ce na po bra nie pró -
bek do ba dań che micz nych. To po to,
by spraw dzać, czy do wo dy pod skła d-
o wi skiem nie prze ni ka ją nie czy sto ści. 

Waż ny jest tak że sam spo sób skła -
do wa nia od pa dów. Ich war stwy po -
win ny mieć okre ślo ną miąż szość i być
prze dzie lo ne ochron ny mi war stwa -
mi grun tu lub kom po stu. Po trzeb ne
są też in sta la cje, któ re zbie ra ją tzw. gaz
wy sy pi sko wy, ma ją cy spo rą za war tość
ga zów pal nych, głów nie me ta nu. Gaz
ten moż na wy ko rzy sty wać do pro duk -
cji ener gii. Skła do wi sko od pa dów po -
win na tak że ota czać stre fa ochron na,
by jak naj bar dziej od i zo lo wać je od oto -
cze nia. Koszt ta kie go wy sy pi ska śmie -
ci to oczy wi ście mi lio ny zło tych.
Ma my ta kie w Pol sce?
– Na sze skła do wi ska od pa dów bar dzo
czę sto wy glą da ją tak: dziu ra w zie mi
al bo wy ro bi sko po żwi row ni, naj czę -
ściej nie do koń ca za bez pie czo ne, rzad-
 ko ze stre fą ochron ną. Tam le żą so bie
śmie ci, nad któ ry mi ra doś nie fru wa -
ją wro ny.
Czy jest moż li we, by z na sze go kra j-
o bra zu znik nę ły ta kie ob raz ki? Nie-
 któ re or ga ni za cje eko lo gicz ne su ge -
ru ją, że wszyst kie od pa dy moż na uty-
 li zo wać, więc wy sy pi ska nie bę dą nam
po trzeb ne.
– Re cy kling wszyst kich od pa dów to
mit. Ogra ni cze nia tech no lo gicz ne unie -
moż li wia ją prze twa rza nie te go sa me -
go od pa du w nie skoń czo ność. Do ty -
czy to prze de wszyst kim two rzyw
sztucz nych, np. bu te lek ty pu PET. 1

ROZMAWIAŁA LU CY NA RÓG

Po co nam se gre ga cja
– Skła do wi ska od pa dów czy spa lar nie śmie ci nie są in we sty cja mi obo jęt ny mi dla śro do wi ska, 
a za pew nie nia, że je steś my w sta nie prze two rzyć sto pro cent od pa dów, są fik cją – mó wi 
dr Ja kub Be kier z In sty tu tu Na uk o Gle bie i Ochro ny Śro do wi ska Uni wersytetu Przy rod ni cze go

AR TY KUŁ DO TO WA NY

PRZEZ WO JE WÓDZ KI

FUN DUSZ OCHRO NY

ŚRO DO WI SKA

IGOS PO DAR KI WOD NEJ

WE WROC ŁA WIU

– War to uży wać bio de gra do wal nych re kla mó wek, któ re po wsta ją na ba zie bio po li me rów – prze ko nu je Ja kub Be kier. 
– Są to prze de wszyst kim po chod ne ce lu lo zy i skro bi uzy ski wa ne z ku ku ry dzy i in nych ro ślin. Dzię ki no wo czes nym 
tech no lo giom ma ją wła ści wo ści po dob ne, a cza sem na wet lep sze niż po li me ry sztucz ne, a wy pro du ko wa ne z nich 
re kla mów ki roz kła da ją się już po trzech mie sią cach i nie są szko dli we
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Ciąg dalszy z S. 1
Pu deł ka są wy twa rza ne z tek tu ry

fa li stej po wsta ją cej z ma ku la tu ry. Kie -
dy sprze daż spa da, zmniej sza się licz-
 ba za mó wień na opa ko wa nia, a pa -
pier nie ku pu ją mniej ma ku la tu ry.
– Dla te go sku py ma ją prob lem z jej
sprze da żą – tłu ma czy Ma ciej Szym-
 czyk. – Eko no mia, nie ste ty, wy gry wa,
a po wi nien zdro wy roz są dek, bo re -
cy kling jest bar dzo waż ny. To in we -
sty cja w na szą przy szłość.

Wy so kie kosz ty wy wo zu od pa dów
Sła wo mir Brzó zek tłu ma czy na szą ni -
ską świa do mo ścią eko lo gicz ną: – Je -
śli do kon te ne rów tra fia np. mnó stwo
nie po zgnia ta nych bu te lek, to zaj mu -
ją one dwa ra zy wię cej po wierz chni.
Po jem nik szyb ciej się wy peł nia, a po
su ro wiec przy jeż dża sa mo chód, któ -
ry za bie rze wię cej po wie trza niż pla -
sti ku. Wła ści ciel fir my do sta nie nie -
wie le pie nię dzy za te o re tycz nie peł -
ny kon te ner, a mu si za pła cić za pa li -
wo i go dzi ny pra cy kie row cy. In na
spra wa, że bar dzo czę sto sa mo cho dy
przy jeż dża ją, by opróż nić kon te ne ry
tyl ko w po ło wie peł ne. Ta ki in te res nie
mo że się op ła cać. 

Ma ciej Szym czyk z Mu ze um Pa -
pier nic twa tak że uwa ża, że na sza po -
sta wa eko lo gicz na po zo sta wia wie le
do ży cze nia: – Do re cy klin gu tra fia za -
led wie 30 do 35 pro cent zu ży wa ne go
przez nas pa pie ru. W Eu ro pie Za chod-
 niej po now nie prze twa rza ne jest 70
pro cent. 

Unia do pła ci do se gre ga cji
Je rzy Igna szak, wi ce pre zes Wo je -

wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Gos po dar ki Wod nej we
Wroc ła wiu, pod po wia da, skąd wziąć
pie nią dze na eko lo gicz ne dzia ła nia:
– Na pro gra my re cy klin gu i uty li za cji
od pa dów są środ ki fi nan so we m.in.
w uni j nym pro gra mie „In fra struk tu -
ra i Śro do wi sko”, a tak że w Na ro do -
wym i Wo je wódz kim Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska we Wroc ła -
wiu.

Sła wo mir Brzó zek za chę ca nato-
 miast wszyst kich, by se gre go wa li od -
pa dy: – Wy star czy w miesz ka niu obok
ko sza na śmie ci po sta wić osob ną re -
kla mów kę na pa pier czy pla sti ko we
bu tel ki. 1

lu cy na.rog@wroc law.ago ra.pl

Gminy mają kłopot ze śmieciami 


