
www.nto.plII > Sobota - niedziela 29 - 30 czerwca 2013

GŁOS DZIECKA 

Papier
nie musi być
z drewna

EMILKA FRANCZYK, LAT
6, PP NR 5 W OPOLU

- Co to znaczy, że se-
gregujemy odpady?

- Segregować śmieci to
znaczy, że osobno wkłada
się papier do worka z pa-
pierem, szkło do szkła,
a plastik do plastikowych
rzeczy. Dlaczego segregu-
jemy śmieci? Żeby dooko-
ła było czysto. Dzięki te-
mu można zrobić z plasti-
kowych śmieci np. nowe
plastikowe klocki. Ze sta-
rych butelek można zrobić
np. szklane figurki. A i pa-
pier warto składać osob-
no. Papier robi się z drew-
na. Więc jak zbieramy
stare kartki albo gazety,
to nie trzeba wycinać
drzew, tylko mogą dalej
rosnąć. A książki i kartki
do malowania można zro-
bić ze starych papierów. ❚
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EKOLOGIA

Spalarni
u nas
się nie
planuje
Zgodnie z planem krajo-

wym, w całej Polsce po-
winno powstać 7 do 9 spa-
larni. Z ekonomicznego punk-
tu widzenia spalarnia jest
opłacalna, jeśli przywozi się
do niej odpady od co naj-
mniej miliona osób. Powin-
ny one powstawać tam, gdzie
odpady nie tylko zostaną spa-
lone, ale także przerobione
na energię, która zostanie za-
mieniona na ciepło.

Na Śląsku Opolskim
na dziś budowa spalarni nie
jest planowana.

- Natomiast odpady, któ-
re przejdą proces segregacji,
mogą zostać wykorzystane
jako paliwo alternatywne,
przede wszystkim w cemen-
towniach - podkreśla Man-
fred Grabelus, dyrektor De-
partamentu Ochrony Środo-
wiska UMWO. - Stamtąd nie
wydostają się dioksyny i fu-
rany, które powstają w zwy-
kłym piecu. Można je wyko-
rzystać także w energetyce,
prawdopodobnie budując ja-
kieś dodatkowe filtry, więc
może klasyczna spalarnia
wcale nam nie będzie po-
trzebna. ❚

Najwięcej niepokoju mogą
odczuwaćmieszkańcy tych
gmin, którym do 1 lipca

nie uda się wybrać firmy wywożą-
cej śmieci. Utoną w odpadach?
Na jak długo? Jak skończy się
wówczas śmieciowy kryzys?

Ministerstwo Środowiska jest
zdania, że jeśli do 1 lipca gmi-
na nie wybierze w drodze prze-
targu firmy odbierającej odpa-
dy, naraża się na kary finan-
sowe. Natomiast mieszkańcy
- skoro gmina nie będzie reali-
zować obowiązku odbierania od-
padów komunalnych od właś-
ciciela - mogą na koszt gminy
przekazać śmieci profesjonal-
nej firmie wpisanej do rejestru.

Formalnie jest to możliwe,
ale w praktyce egzekwowanie
tych pieniędzy może być utrud-
nione. Nie da się wykluczyć, że
trzeba będzie wejść na drogę
cywilnoprawną, a to może być
długotrwałe i uciążliwe. Być mo-
że więc sensownie będzie po-
czekać, aż gmina problem roz-
wiąże.

Co robić, kiedy po 1 lipca bę-
dziemy nadal mieli kubeł „sta-
ry” z poprzedniej firmy i worki
na śmieci segregowane, a no-
wych kubłów jeszcze nie ma?

- Jeśli stary kubeł na odpa-
dy zmieszane nadal stoi - obo-
jętnie, czy od lipca śmieci wy-
wozi ta sama, czy inna firma -
to proponuję skorzystać z nie-
go i wrzucić tam na razie śmie-
ci - radzi Apolonia Klepacz, dy-
rektor ds. rozwoju w Remon-
disie Opole. - Kto dotąd
segregował opakowania w wor-
kach, powinien nadal do wor-
ków je wkładać. Nawet jeżeli
w domu nie mamy już orygi-
nalnych worków z napisami.
Można użyć jakichkolwiek. Jest
tylko prośba, sugestia,by nie by-
ły to worki czarne, bo wtedy pra-
cownikom trudno się zoriento-
wać, co jest w środku. Znacz-
nie korzystniejsze są worki
przynajmniej częściowo przej-
rzyste, ale mogą być kolorowe
- żółte, niebieskie itd. Na pew-
no nikt ze śmieciami nie zosta-
nie. Prosimy tylko o chwilę cierp-

liwości i stoicki spokój. Być mo-
że przez kilka dni trzeba będzie
śmieci przetrzymać, ale stop-
niowo będziemy wszędzie no-
we kubły rozdawać.

Dyrektor Klepacz ocenia, że
na dostarczenie kubłów wszyst-
kim osobom, które złożyły de-
klaracje i znalazły się w bazie
dostarczonej przez gminy, po-
trzeba dwóch tygodni od dnia
podpisania umowy z gminą.

Kłopot mogą mieć ci
mieszkańcy, którym w ostat-
nich dniach czerwca lub
pierwszego lipca firma, której
umowa się kończy, zabierze
stary kubeł i wywiezie, a no-
wa jeszcze nie dostarczy swo-
jego. Do redakcji nto zgłaszali
się już mieszkańcy, którym fir-
ma poprzednio wywożąca
śmieci zabrała kubeł już oko-
ło 20 czerwca. - Co mamy ro-

bić? - pytali Opolanie. - Gdzie
przez dwa tygodnie składać
śmieci?

- Jeśli stary kubel zabiorą 
nam 1 lipca, to musimy wy-
kazać trochę cierpliwości
i zdrowego rozsądku - uważa
Manfred Grabelus, dyrektor
Departamentu Ochrony Śro-
dowiska UMWO. - Na szczęś-
cie nie wytworzymy od razu
pierwszego dnia 120 litrów
śmieci. Do momentu aż na-
stąpi wywóz, musimy je przez
parę dni przetrzymać w jakichś
workach czy wiaderkach. Za-
branie kubłów już 20 czerwca
jest naruszeniem umowy, bo
firma powinna się z niej wy-
wiązywać do końca miesiąca.
Jeśli umowa została naruszo-
na, możemy zwyczajnie egze-
kwować prawo. To jest sprawa

odpowiedzialności cywilnej.
Najtrudniej z wymianą kon-

tenerów może być w dużych mia-
stach i na wielkich osiedlach.
Miejsce na kontenery jest ogra-
niczone i zamiana jednych po-
jemników na drugie, jeśli ma się
udać, powinna być skoordyno-
wana i przebiegać wyjątko-
wo sprawnie. Ale być może dzień
czy dwa trzeba będzie śmieci
przetrzymać w worku w piwnicy.

Na Opolszczyźnie najczęściej 
kubły dostarczą mieszkańcom 
firmy wywożące śmieci, ale
możliwy jest wariant, że klien-
ci kupują je na własną rękę -
zależy, jak gmina postanowiła.

- Plusem tego, że kubły do-
starcza firma, jest to, że ta sa-
ma firma będzie potem o nie
dbała przy wywozie - mówi dy-
rektor Grabelus. - Po drugie, fir-

ma łatwiej i szybciej kupi kubły.
Jeśli już musimy nabyć je sami,
najłatwiej zrobić to w marketach
i hurtowniach budowlanych. Ale
trzeba pamiętać, że w mniej-
szych gminach często przyjęto
takie rozwiązanie, że na odpa-
dy mieszane i bio obowiązują
kubły, a na resztę segregowa-
nych odpadów worki. Tam, gdzie
się na taki wariant zdecydowa-
no, osobne kubły są potrzeb-
ne także na popiół (jeśli osob-
nego pojemnika na popiół nie
ma, może on trafić do śmieci
mieszanych, ale jest to nieo-
płacalne choćby dlatego, że po-
piół bardzo odpady brudzi).

Z wywozem kubłów - obojęt-
nie starych czy nowych - o tyle
nie powinno być kłopotu, że
śmieciarki mają znormalizowa-
ne uchwyty pasujące do każde-
go typu pojemnika. ❚

Rusza „operacja kubeł”
Teoretycznie we wszystkich gospodarstwch w Polsce należałoby w jedną noc z 30 czerwca
na 1 lipca wymienić kubły na nowe. To się raczej nie uda. Ale w śmieciach nie powinniśmy utonąć.

Wstępnie segreguj odpady w domu
Nie ma potrzeby, by z każdym papierkiem i butelką biegać specjalnie do kolorowego kubła.

Jednym z najważniejszych za-
łożeń nowego sposobu go-

spodarki odpadami jest, by jak
największy procent śmieci zo-
stał solidnie posegregowany.
Na wielu podwórkach stanie
wkrótce po kilka kubłów na róż-
ne rodzaje odpadów. Tam, gdzie
gminy zdecydowały się wydzie-
lić osobno pojemniki na popiół,
może ich być nawet pięć (szkło,
papier i plastiki, bioodpady, od-
pady zmieszane, popiół).

Jest rzeczą oczywistą, że nie 
sposób chodzić do kubła osob-
no z każdym papierkiem i z każ-
dą butelką. Byłoby to szczegól-
nie dokuczliwe w blokach, gdzie
do pojemników lub altan
śmieciowych trzeba zwykle
przejść przynajmniej kilkanaście
metrów. A to oznacza, że pierw-
szej, wstępnej selekcji odpadów
musimy dokonać już w domu.

W krajach zachodnich, któ-
re mają czasem o kilkadziesiąt
lat dłuższą tradycję segregowa-
nia odpadów, taka sortownia
w M-3 często umieszczona jest
w szafce pod zlewozmywakiem.

- Zamiast zwyczajowego
u nas jednego wiadra na od-
padki, mogą tam stać obok sie-

bie cztery kolorowe wiadereczka
- radzi Apolonia Klepacz. Po-
nieważ ten system budujemy
sobie w domu całkiem sami,
możemy wykorzystać zarówno
pojemniki kupione w sklepie,
starannie wymyte wiaderka np.
po emulsyjnej farbie, a - za-
kładając, że segregujemy głów-

nie śmieci suche, przede
wszystkim pudełka i butelki
po opakowaniach - nawet ja-
kieś kartonowe pudełka. Czę-
sto takie doraźne naczynia
sprawdzają się nawet lepiej
od oryginalnych, przeznaczo-
nych na ten cel, kupionych
w markecie, bo te zazwyczaj
są duże.

Łatwiej taką wstępną selek-
cję prowadzić właścicielom
domków jednorodzinnych, któ-
rzy zwykle dysponują jakimiś po-
mieszczeniami gospodarczymi,
a w nich łatwo znaleźć miejsce
na worki czy kosze przeznaczo-
ne na różne rodzaje odpadów.

W pudle, wiaderku czy
skrzynce możemy odpadki zbie-
rane przez jakiś czas wynieść
do pojemnika, obojętnie czy jest
to indywidualny kubeł na po-
sesji, czy duży zbiornik usta-
wiony pod blokiem.

Na pewno warto też w do-
mu gromadzić - zanim pow-
staną i okrzepną PSZOK-i -
niektóre odpadki niebez-
pieczne, nie nadające się
do odpadów zmieszanych.
Można w osobnym kartonie
czy pudełku zbierać zużyte
żarówki, a w innym - choć-
by w obciętej dużej butelce
po napojach - baterie. Nie
będą się one walać
po mieszkaniu, a jeśli na-
dejdzie termin zbierania ta-
kich odpadów przez firmę wy-
wożącą odpady niebezpiecz-
ne, będziemy je mieli
pod ręką. Ponieważ takie ak-
cje nie będą częste (raz
w miesiącu lub jeszcze rza-
dziej), pojemniki z odpada-
mi niebezpiecznymi możemy
przechowywać także poza
mieszkaniem, w piwnicy,
w jakiejś komórce itp. ❚

Od poniedziałku ze śmietników zaczną znikać - wraz z zawartością - stare kubły i kontenery, do których mieszkańcy wrzucali dotąd śmieci
bez segregacji. Operacja wymiany kubłów zakończy się w praktyce za kilkanaście dni.
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Na dużych
osiedlach
tzw. altanki
śmieciowe
stoją niekie-
dy nawet
kilkadziesiat
metrów
od bloku,
więc trudno,
żeby ludzie
kilka razy
w ciągu dnia
biegali tam
z odpadami.
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