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I. Wprowadzenie  

Kimkolwiek jesteś - Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku - wiedz, że pozwoliliśmy 

sobie w tej broszurze mówić do Ciebie wprost i bez ogródek o problemie palenia śmieci 

w Twej najbliższej okolicy.  

Może Tobie wyda się to dziwne, ale skłoniła nas do tego troska o Ciebie, Twoich 

sąsiadów, a przede wszystkim o najmłodszych mieszkańców tego pięknego regionu: Pogórzy 

Dynowskiego i Przemyskiego. Prawdą jest, że opracowaliśmy tę krótką broszurę również 

z poczucia piękna i dbałości o stan środowiska naturalnego.  

Pewnie zauważyłaś/-eś, że pozwoliliśmy sobie przejść na „Ty”. Nie jest to przejaw 

braku szacunku dla Twej osoby. Powzięliśmy taką przyjacielską formułę, aby w jej duchu 

opowiedzieć o problemie palenia śmieci. Być może broszurę przekazało Ci dziecko 

lub sąsiad, a może pobrałeś jej wersję elektroniczną z serwisu internetowego: 

www.Wybieram.CzystePogorze.pl  

Bez względu na to w jaki sposób weszłaś/wszedłeś w jej posiadanie, to – prosimy - 

potraktuj ją jako przyjacielskie zwrócenie uwagi, ludzi którym zależy na Twoim zdrowiu. 

Skoro wzięłaś/wziąłeś do ręki broszurę „Nie palę śmieci – dbam o zdrowie dzieci!”, 

to najprawdopodobniej nakłoniło Cię do tego Twoje dziecko lub jakiś inny młody człowiek.   

Sądzimy tak, ponieważ broszurę tą kolportujemy bezpłatnie zwłaszcza wśród dzieci 

i młodzieży, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie 

Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego.  Prosimy uczniów, z którymi się spotykamy 

podczas zajęć i warsztatów, zwanych Ekolekcjami, aby po spotkaniu wręczyli broszurę „Nie 

palę śmieci – dbam o zdrowie dzieci!” swoim rodzicom, dziadkom, rodzinie lub najbliższym 

sąsiadom.  

Być może zdarza Ci się palić śmieci na terenie własnej posesji. Wówczas tym 

uważniej przeczytaj broszurę. Wierzymy, że zdrowy rozsądek zwycięży, nad złymi 

przyzwyczajeniami i porzucisz tą szkodliwą praktykę.  

Być może w Twoim najbliższym otoczeniu ktoś pali śmieci, a Ty sam nie wiesz 

lub nie masz siły, aby przerwać zatruwanie życia Tobie i innym. Wówczas uważnie 
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przeczytaj przede wszystkim część traktującą o możliwych sposobach przeciwdziałania 

paleniu śmieci.   

Chcielibyśmy, żeby lektura tej broszury stała się dla Ciebie początkiem przemiany 

w postrzeganiu problemu palenia śmieci. Mamy nadzieję, że wyciągniesz – Droga 

Czytelniczko, Drogi Czytelniku – jednoznaczne wnioski i przyłączysz się do osób, które nie 

palą śmieci oraz nie zgadzają się na trucie siebie i swoich bliskich przez osoby palące śmieci.   

Mamy nadzieję, że lektura tej publikacji będzie dla Ciebie odkrywcza przynajmniej 

w jakiejś małej części.  

Jeśli uznasz, że broszura ta nic nowego nie wnosi do Twego życia, to nie wyrzucaj jej, 

nie pal jej, ale podaruj komuś, kto dzięki niej będzie mógł dokonać korzystnej dla siebie 

i innych zmiany.  

Życząc zdrowia - życzymy również większej dbałości o zdrowie i przyrodę. Wbrew 

pozorom, naprawdę bardzo wiele zależy od Ciebie, od tego, co zrobisz i jakie działania 

podejmiesz. 

 

Z poważeniem 

Zespół CzystePogorze.pl  

Fundacji „Tradycyjna Zagroda” 
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II. O programie „CzystePogorze.pl”   

Głównym celem Fundacji Tradycyjna Zagroda jest „przyczynianie się do wszelkiego 

wspierania potencjału społecznego, ekonomicznego, ekologicznego oraz gospodarczego 

mieszkańców wsi oraz miast Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego”.  

Cel ten wyrósł z przeświadczenia, że jakiekolwiek działania nastawione na rozwój, 

zwłaszcza gospodarczy, nie mogą być realizowane w oderwaniu od środowiska naturalnego.  

Rozpoczęcia działalności Fundacji powołanej dla rozwoju „społecznego, 

ekonomicznego oraz gospodarczego” budujemy, zatem na fundamencie poszanowania 

człowieka i przyrody jakim jest Program „CzystePogorze.pl” 

Program ten inicjuje nasze działania w jednym z 4 strategicznych obszarów. Pozostałe 

z nich nastawione na problematykę społeczno-edukacyjną, przedsiębiorczo-agroturystyczną 

oraz historyczno-kulturową planujemy podjąć w najbliższym czasie. Termin ich wdrożenia 

zależy od pozyskanych partnerów i funduszy niezbędnych do ich realizacji.   

Pomysł programu „CzystePogorze.pl” zrodził się na początku działań Fundacji 

w 2011 roku, ale jego urzeczywistnienie mogło nastąpić w 2013 roku, dzięki dotacji 

uzyskanej na realizację projektu: „Wybieram.CzystePogorze.pl – eko-sieć w działaniu!”.  

Projekt ten składa się z kilku inicjatyw ekologicznych skierowanych do mieszkańców 

Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego (37 gmin woj. podkarpackiego). Wybrane 

działania tego projektu przedstawiamy poniżej, a po więcej informacji i aktualności 

zapraszamy na stronę internetową: www.Wybieram.CzystePogorze.pl 

1. PODSTAWOWE AKCJE I INICJATYWY  

a. Akcja: „Nie palę śmieci – dbam o zdrowie dzieci!”  

Celami akcji "Nie palę śmieci - dbam o zdrowie dzieci!" są: 

 zwiększenie wiedzy, wśród mieszkańców Pogórzy: Dynowskiego i Przemyskiego, 

na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z paleniem śmieci na terenie własnej 

posesji oraz możliwości przeciwdziałania temu szkodliwemu procederowi.  
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Akcja ta polega przede wszystkim na tworzeniu społeczności ludzi przyjaznych 

zdrowiu i środowisku naturalnemu. Osób, które nie paląc śmieci - postępują przyzwoicie i nie 

wstydzą się publicznie wyrazić swoich postaw i poglądów w sprawie palenia śmieci. Każdy 

uczestnik akcji publicznie: 

 deklaruje, że na terenie swojej posesji, domu, lub mieszkania nie pali się śmieci,  

 wyraża sprzeciw wobec tego typu szkodliwym praktykom prowadzonym 

w najbliższym otoczeniu. 

Ta publiczna deklaracja polega na przyklejeniu na drzwiach swego domu 

naklejki akcji oraz udokumentowaniu tego wydarzenia zdjęciem.  

Wszystkie przysłane fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej: 

www.Nie-PaleSmieci.CzystePogorze.pl oraz na facebookowym profilu akcji. 

 Zwiększenie wiedzy uczestników akcji na temat szkodliwości palenia śmieci oraz 

możliwości przeciwdziałania temu procederowi polega na wyposażeniu ich w bezpłatne 

materiały informacyjne: ulotkę i (niniejszą) broszurę Nie palę śmieci – dbam o zdrowie 

dzieci!”.  

Akcja połączona jest z konkursem, w którym wziąć można udział do 20 grudnia 2013 

roku. Po zakończeniu konkursu akcja nadal będzie kontynuowana, zatem każdy 

mieszkaniec Pogórzy: Dynowskiego i Przemyskiego może wziąć w niej udział również 

w 2014 roku i w latach kolejnych.  

Więcej informacji o możliwości przyłączenia się do akcji znajdziesz w dalszej części 

broszury. 

b. Ekolekcje  

Celem Ekolekcji jest: 

 rozwijanie i wzmacnianie troski o naturalne środowisko (Pogórzy: Dynowskiego 

i Przemyskiego) oraz kształtowanie postaw poszanowania ludzi i przyrody.      

Ekolekcje to zajęcia edukacji ekologicznej prowadzone dla dzieci i młodzieży, uczniów 

szkół Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego. Zwykle zajęcia realizowane są 

w formule wykładu połączonego z elementami warsztatu. 
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W 2013 roku w ramach projektu „Wybieram.CzystePogorze.pl – eko-sieć 

w działaniu!” zakontraktowanych zostało 50 bezpłatnych Ekolekcji, które zostały 

sfinansowane przez sponsorów projektu. Zajęcia te koncentrują się na 3 tematach:  

 zagrożenia związane z przeciwdziałaniem paleniu śmieci (działanie połączone z akcją 

„Nie palę śmieci – dbam o zdrowie dzieci!”), 

 zasada „3R” (spolszczenie: „3U”), z akcentem na odpowiedzialne dokonywanie 

zakupów, 

 zaprezentowanie pozostałych akcji i konkursów adresowanych do młodzieży 

w ramach projektu „Wybieram.CzystePogorze.pl - eko-sieć w działaniu!”. 

Zajęcia prowadzone są w formule warsztatu z elementami wykładu. Formuła 

dostosowywana jest do wieku grupy odbiorców. Uczestnicy Ekolekcji wyposażani zostają 

również w ulotkę oraz broszurę akcji „Nie palę śmieci  - dbam o zdrowie dzieci” adresowaną 

do ich rodziców i opiekunów. 

Niektóre z Ekolekcji mogą być połączone z zajęciami terenowymi i akcją „Sprzątanie 

śmieci - wolontariat dla zdrowia i przyrody”. 

W kolejnych latach planujemy kontynuowanie realizacji Ekolekcji. W przypadku 

pozyskania kolejnej dotacji Ekolekcje nadal będą realizowane bezpłatnie dla szkół (klas) 

spełniających warunki uczestnictwa danego projektu.  

Istnieje również możliwość zamówienia Ekolekcji w formule odpłatnej. Formularz 

takiego zamówienia znajduje się w Aneksie, s. 42.   

c. Akcja: „Dzikie wysypiska śmieci - weź na cel!” 

Celem akcji „Dzikie wysypiska śmieci – weź na cel!” jest pobudzenie aktywności 

społecznej, mieszkańców i turystów Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego na rzecz:   

 poprawy procesu likwidacji dzikich wysypisk śmieci, 

 przeciwdziałaniu odnawianiu uprzątniętych wysypisk śmieci oraz powstawaniu 

nowym.  

Akcja polega przede wszystkim na odnajdywaniu w terenie dzikich wysypisk śmieci, 

ich fotografowaniu oraz zgłaszaniu i lokalizowaniu w specjalnie do tego celu utworzonym  

serwisie internetowym: www.DzikieWysypiska.CzystePogorze.pl  
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Każdy uczestnik akcji (mieszkaniec, turysta lub pasjonat Pogórza Dynowskiego 

i/lub Pogórza Przemyskiego) może zgłaszać dzikie wysypiska śmieci z terenu 37 gmin (zob. 

Wykaz gmin, Aneks s. 43). Zamieszczając jego zdjęcie wraz z krótkim opisem w powyżej 

wskazanym serwisie internetowym.  

Zgłoszone dzikie wysypiska śmieci po pozytywnej ich weryfikacji zostaną 

opublikowane na mapie: www.DzikieWysypiska.CzystePogorze.pl  z nadanym statusem 

"Nowe". Jednocześnie pracownik Fundacji „Tradycyjna Zagroda” zwróci się do Urzędu 

gminy, na obszarze której wskazane zostało dzikie wysypisko śmieci z prośbą o ustalenie 

właściciela nieruchomości i nakazem jej posprzątania. 

  Ponadto wszelkie zmiany związane ze statusem dzikiego wysypiska śmieci zostaną 

odnotowane na ww. stronie internetowej, dzięki czemu każdy jego użytkownik będzie mógł 

poznać historię zgłoszonej sprawy.  

Formuła akcji pozwala na prowadzenie społecznego monitoringu procesu likwidacji 

dzikich wysypisk śmieci w gminach na obszarze Pogórza Dynowskiego i Pogórza 

Przemyskiego.  

Akcja połączona jest z konkursem, w którym wziąć można udział do 15 grudnia 2013 

roku. 

Po zakończeniu konkursu akcja nadal będzie kontynuowana, zatem każdy 

mieszkaniec Pogórzy: Dynowskiego i Przemyskiego może wziąć w niej udział również 

w 2014 roku i w latach kolejnych. 

d. Akcja: „Sprzątanie śmieci – wolontariat dla zdrowia i przyrody” 

Celem akcji: „Sprzątanie śmieci – wolontariat dla zdrowia i przyrody” jest:  

 zwrócenie uwagi uczniom szkół na problem występowania w najbliższej okolicy 

dzikich wysypisk śmieci,   

 edukacja połączona z kształtowaniem odpowiedzialności społecznej za najbliższą 

okolicę.  

Akcja ta polega przede wszystkim na edukacji dzieci i młodzieży w problematyce dzikich 

wysypisk śmieci oraz zagrożeń związanych z ich występowaniem. Zwykle połączona jest 

ze sprzątaniem specjalnie wybranych miejsc w trosce o bezpieczeństwo uczestników akcji. 

Uczestnicy akcji wyposażeni zostają w rękawiczki i worki na śmieci.  
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Sprzątanie śmieci jest wartością dodaną. Założeniem akcji nie jest to, aby rękami dzieci 

sprzątać dzikie wysypiska śmieci, ale żeby osobiście dotknęły problemu dzikich wysypisk 

śmieci. Najważniejsze jest kształtowanie wrażliwość i dbałości o środowisko naturalne.  

Możliwość dołączenia do akcji: www.Wolontariat.CzystePogorze.pl 

2. SPONSORZY  

Wszelkie działania prowadzone w ramach Programu CzystePogorze.pl pozostają 

bezpłatne dla jego uczestników wyłącznie dzięki wsparciu sponsorów i osób rozumiejących 

sens prowadzenia tego typu działań. Dlatego tym bardziej serdecznie dziękujemy sponsorom, 

którymi w ramach projektu „Wybieram.CzystePogorze.pl – eko-sieć w działaniu!” 

realizowanego do 31 grudnia 2013 roku pozostają:  

• Program Operacyjny Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Departament Pożytku 

Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

Chcąc zapewnić kontynuację akcji i inicjatyw Programu CzystePogorze.pl po 31 

grudnia 2013 roku zwracamy się z prośbą o wsparcie firm i osób fizycznych.  

Każdego komu leżą na sercu działania zawarte w Programie CzystePogorze.pl 

zapraszamy do jego wsparcia. Każdy może zostać dobroczyńcą dzieł Fundacji „Tradycyjna 

Zagroda”. Doceniamy zwłaszcza tych, którzy potrafią się włączyć w mądre i zaplanowane 

pomaganie.   

W przypadku osób fizycznych najsensowniejszą formą pomocy jest zadeklarowanie 

choćby niewielkich, ale stałych (np. comiesięcznych) wpłat, wpłacanych przez dłuższy okres 

(np. 12 miesięcy). Dzięki wnoszeniu systematycznych wpłat możemy zaplanować takie 

działania, których realizacja będzie możliwa w okresach, kiedy nie udało się pozyskać dotacji.  

Zapraszamy Cię do włączenia się w takie sensowne wsparcie działań Fundacji 

„Tradycyjna Zagroda”, zapraszamy do pobrania Deklaracji: Wspieram CzystePogorze.pl 

(zob. Aneks, s. 39).  

W przypadku firm i instytucji liczymy zarówno na przejawy dobroczynności, a także 

zapraszamy do obustronnej współpracy opartej na strategiach społecznej odpowiedzialności 

firm (CSR).  
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Więcej informacji o możliwościach zaangażowania się firm w Program 

CzystePogorze.pl zamieściliśmy w Aneksie, s. 40.   

3. PARTNERZY 

a. Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie z Osmoli 

Zakres partnerstwa: wsparcie merytoryczne projektu w części dot. realizacji akcji „Dzikie 

wysypiska śmieci – weź na cel!”, a zwłaszcza:  

 prezentacja doświadczeń z realizacji akcji „Ustrzel wysypisko” realizowanej na terenie 

siemiatyckiego i bielskiego na Podlasiu (udział w konferencji inaugurującej projekt),   

 pomoc w budowaniu zasad funkcjonowania serwisu internetowego 

www.DzikieWysypisko.CzystePogorze.pl oraz podzielenie się know-how sposobem 

organizowania i zarządzania akcją dot. lokalizowania dzikich wysypisk śmieci 

i monitorowania procesu ich likwidacji.   
Więcej o Stowarzyszeniu Centrum na Wschodzie: www.scnw.pl  

b. Fundacja Ekologiczna ARKA z Bielska-Białej 

Zakres partnerstwa: wsparcie merytoryczne projektu w części dot. realizacji akcji „Nie 

palę  śmieci – dbam o zdrowie dzieci!”, a zwłaszcza:  

 prezentacja doświadczeń z realizacji programu przeciwdziałającego paleniu śmieci 

w przydomowych piecach i piecach c.o. (udział w konferencji inaugurującej projekt),   

 pomoc w opracowaniu zagadnień administracyjno-prawnych w materiałach 

informacyjnych ww. akcji  
Więcej o Fundacji ARKA: www.fundacjaarka.pl  

c. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie  

Zakres partnerstwa:  

 sprawowanie patronatu honorowego nad realizacją projektu; 

 wsparcie działań informacyjnych.  

Więcej o RDOŚ w Rzeszowie: www.rzeszow.rdos.gov.pl  
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d. Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu (REFA)  
Zakres partnerstwa:  

 sprawowanie patronatu honorowego nad realizacją projektu; 

 wsparcie działań informacyjnych oraz wsparcie merytoryczne w realizacji konferencji 

tematycznej (spotkania otwartego) projektu.  

Więcej o REFA: www.swietostworzenia.pl  

e. Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kańczuga  

Zakres partnerstwa:  

 wsparcie działań informacyjnych oraz wsparcie merytoryczne w realizacji konferencji 

tematycznej (spotkania otwartego) projektu.  

Więcej o Nadleśnictwie Kańczuga: www.kanczuga.krosno.lasy.gov.pl   

f. Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach 

Zakres partnerstwa:  

 wsparcie działań informacyjnych oraz wsparcie merytoryczne w realizacji konferencji 

tematycznej (spotkania otwartego) projektu.  

Więcej o Arboretum:  www.bolestraszyce.com  
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Jaka byłaby Twoja odpowiedź – Droga Czytelniczko,  

Drogi Czytelniku - na taką propozycję? 

 

III. Palenie śmieci - przyzwyczajenia i schematy utartego 

myślenia 

Jeśli zapytasz starszych mieszkańców swej miejscowości: „Co dawniej robiono 

ze śmieciami? Jak się śmieci pozbywano?” Pewnie w przeważającej większości usłyszysz, 

że zwykle palono, to co do spalenia się nadawało, a to czego nie dało się spalić w piecu, 

gromadzono na terenie gospodarstwa lub wywożono, gdzieś poza nie (na łąkę, do lasu, 

do potoku). Rzeczywiście zwykle tak robiono. 

Moglibyśmy powiedzieć, że „nic się nie zmieniło od tamtych czasów”, ale byłoby 

to nieprawdą. O ile – wśród niektórych ludzi – te przyzwyczajenia przodków nadal 

pozostały, o tyle zupełnie zmieniły się śmieci.  

Niestety tak wiele osób ciągle jeszcze zdaje się nie zauważać, że od kilku 

dziesięcioleci mamy do czynienia ze śmieciową rewolucją. Dziś w większości gospodarstw 

domowych dominują odpady z tworzyw sztucznych i wiele takich, które niejako wymuszają 

odpowiedzialne postępowanie. Warto zastanowić się nad swoimi przyzwyczajeniami i złymi 

nawykami, aby nie szkodzić sobie i innym.  

Zwykle prowadząc zajęcia edukacyjne w temacie problemów palenia śmieci stawiamy 

młodym ludziom pytanie:  

 „Kto z Was chciałby, żeby na terenie miejscowości, w której mieszka, w pobliżu jego 

domu, powiedzmy 500 m od domu została zbudowana profesjonalna, nowoczesna 

spalarnia śmieci?” 

 
 

 

 

W przeważającej większości, nie ma chętnych, którzy zgodziliby się na sąsiedztwo 

profesjonalnej spalarni śmieci. Argumenty młodych ludzi zwykle skrupulatnie punktują słabe 

strony sąsiedztwa takiej inwestycji: nieprzyjemne składowisko (zapach), uciążliwe sąsiedztwo 
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Proszę przeczytaj uważnie: 

Nie twierdzimy, że nowoczesne spalarnie śmieci są w 100% bezpieczne 

dla środowiska naturalnego. Wszystkie, nawet te najnowocześniejsze, 

powodują różnorodne niedogodności dla społeczności lokalnej.  

Wszystkie z nich, nawet te najbardziej profesjonalne  

– szkodzą  naturalnemu środowisku. 

Jednocześnie jesteśmy pewni, że utylizacja śmieci  

w profesjonalnych spalarniach jest znacznie bardziej bezpieczna,  

niż w przypadku, gdy śmieci spalane są w przydomowym piecu,  

piecu C.O. (centralnego ogrzewania)  

lub w ognisku na terenie własnej posesji. 

(wzmożony ruch i hałas), a przede wszystkim szkodliwa emisja pyłów i gazów podczas 

spalania śmieci.  

A przecież profesjonalna, nowoczesna spalarnia śmieci nie jest tak niebezpieczna dla 

 środowiska naturalnego jak się powszechnie wydaje, bowiem: 

 śmieci spalane są w bardzo wysokich temperaturach (1200OC), dzięki czemu wiele 

trujących substancji (np. dioskyny i furany) ulega rozkładowi,  

 znaczna część szkodliwych związków jest wychwytywana przez filtry,  

 wysokie kominy (300 m) ułatwiają rozpraszanie dymu w wysokich warstwach 

atmosfery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróćmy jeszcze do pytania: „Czy chciałbyś, żeby na terenie miejscowości, w której 

mieszkasz, powiedzmy 500 m od domu została zbudowana profesjonalna, nowoczesna 

spalarnia śmieci?” 

Ciekawi jesteśmy jaka była Twoja odpowiedź, na to prowokujące do myślenia 

pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź była negatywna, a jednocześnie jeśli do tej pory, w żaden 

sposób nie sprzeciwiałaś/-eś się paleniu śmieci w twej okolicy, to tym bardziej zastanów się: 

„Dlaczego przeszkadza Ci wizja budowy profesjonalnej spalarni śmieci, a jednocześnie 

zgadzasz się na bardziej szkodliwe palenie śmieci w przydomowych piecach?”  
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Paradoksalnie, najczęściej bywa tak, że tym samym osobom, którym przeszkadzałaby 

budowa profesjonalnej spalarni śmieci w najbliższej okolicy - nie przeszkadza sąsiad lub 

(co gorsza) domownik, który pali śmieci w przydomowym piecu, piecu centralnego 

ogrzewania lub w ognisku na terenie własnej posesji.  

 

Z drugiej strony warto też odnotować, że nowe przepisy w zakresie gospodarowania 

odpadami wymusiły korzystną zmianę. Przybywa osób, które segregują opady w swoich 

gospodarstwach domowych.  

Wielką radością napawają nas zwłaszcza te osoby, które gospodarują odpowiedzialnie 

swymi odpadami nie ze względu na nowe przepisy, ale z głębokiego przekonania, z poczucia 

przyzwoitości, z troski o siebie, innych ludzi i środowisko naturalne. 

Potrzeba nam ludzi, którzy nie tylko nie palą śmieci w piecu; nie tylko nie wywożą 

ich „do lasu”, ale przede wszystkim: 

 unikają podczas zakupów niepotrzebnych produktów i opakowań,   

 używają ponownie (potrafią wykorzystać do innych celów np. niektóre z opakowań), 

 utylizują odpady w poszanowaniu ze środowiskiem naturalnym (np. segregują 

odpady).   

Dziękujemy wszystkim za mądre i odpowiedzialne działania prowadzone każdego 

dnia dla naszego wzajemnego dobra. 
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IV. Palenie śmieci - a komu to szkodzi? 

Odpowiedź jest tak oczywista, aż pytanie „komu szkodzi palenie śmieci?” zdaje się 

być naiwne i niestosowne. Tymczasem, w tylu pięknych miejscach Pogórza Dynowskiego, 

Pogórza Przemyskiego i każdej chyba miejscowości w Polsce, wieczorem trudno wyjść 

na spacer z dzieckiem lub tylko otworzyć okno. Nie ma też co się bawić w ładne słowa, 

powiedzmy to sobie szczerze: śmierdzi.  

Palonymi śmieciami śmierdzi, nie tylko w okresie grzewczym, ale nawet w okresie 

wakacji letnich. Tego doświadczamy wielokrotnie przechodząc się po miejscowości, w której 

Fundacja „Tradycyjna Zagroda” ma swoją siedzibę. Problem ten jest powszechny. W wielu 

pięknych miejscach naszego kraju śmierdzi, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto pali śmieci 

wbrew obowiązującemu prawu, wbrew zdrowiu, wbrew przyrodzie…. wbrew zdrowemu 

rozsądkowi.  

W niniejszym rozdziale postaramy się wyjaśnić w czym tkwi problem, na czym 

polega szkodliwość palenia śmieci. Zapraszamy do krótkiej refleksji, do zastanowienia się 

jakie problemy zdrowotne, ekonomiczne, społeczne i etyczne wynikają z paleniem śmieci.  

1. CZYNNIK ZDROWOTNY  

a. Dlaczego spalanie śmieci w przydomowym piecu lub piecu C.O. jest znacznie 
bardziej szkodliwe, niż w przypadku spalania ich w profesjonalnej spalarni śmieci? 

Pozbywanie się śmieci w domowych piecach jest bardzo szkodliwe ponieważ:  

 śmieci palone w instalacjach domowych są spalane w kilkakrotnie niższej 

temperaturze (od 200 o do 500o C), niż w przypadku profesjonalnej spalarni śmieci 

(1200o). Ta stosunkowo niska temperatura nie pozwala na rozłożenie w procesach 

termicznych szkodliwych substancji, takich jak: dioksyny i furany;   

 kominy przydomowe pozbawione są filtrów a ich niewielka wysokość powoduje, 

że szkodliwe związki nie mogą unieść się na odpowiednią odległość, gdzie zostałyby 

rozproszone przez wiatr.  
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Niestety, zwykle argumenty te (może dlatego, że tak oczywiste) są zupełnie 

ignorowane przez osoby, które mimo wszystko palą śmieci.  

A przecież w konsekwencji substancje szkodliwe, zwłaszcza przy bezwietrznych 

warunkach atmosferycznych osiadają w najbliższej okolicy. Nie tylko je wdychamy, 

ale również istnieje ryzyko ich spożywania wraz produktami rolnymi, na których osiadają 

szkodliwe substancje wydzielane podczas palenia śmieci. 

b. Jakie szkodliwe substancje są wydzielane podczas palenia śmieci?  

Wiele osób w temacie palenia śmieci wyznaje taki pogląd: „Wrzucę do pieca butelkę 

plastikową i dzięki temu, w prosty i bezpieczny sposób pozbędę się problemu (śmieci) 

a w dodatku za darmo wyprodukuję ciepło”. Nic bardziej złudnego. W przyrodzie nic nie 

ginie, śmieci przybiorą inną postać - zmienią się w trujący i śmierdzący dym. 

W wyniku spalania śmieci w przydomowych piecach wśród wielu różnorodnych 

szkodliwych substancji wydzielane są m.in.: 

• SO2 (dwutlenek siarki) - może być u ludzi przyczyną trudności w oddychaniu. 

Długotrwałe oddychanie powietrzem, w którym jest ten związek, nawet w niskich 

stężeniach, powoduje uszkodzenie dróg oddechowych, prowadząc do nieżytów oskrzeli  

• CO ( tlenek węgla) wiąże czerwone krwinki, utrudniając transport tlenu w organizmie. 

Oddziałuje także na centralny układ nerwowy. 

• NOX (tlenki azotu) podrażniają i uszkadzają płuca, podobnie jak metale ciężkie, potrafią 

odkładać się w glebie, powodując zanieczyszczenie roślin, które spożywamy. Mogą być 

przyczyną zapalenia płuc i bronchitu,  

• dioksyny i furany – uszkadzają wątrobę, płuca, nerki i zwiększają ryzyko powstawania 

nowotworów. Należą do najbardziej trujących i rakotwórczych substancji na świecie. 

Dioksyny są 10 tysięcy razy bardziej trujące od cyjanku potasu, 

• chlorowodór i cyjanowodór oraz metale ciężkie – gromadzą się w naszych 

organizmach. Wprowadzane nawet w małych dawkach, przez dłuższy czas, mogą 

powodować zatrucia ostre lub przewlekłe. 

Według Komisji Europejskiej, co roku na choroby wywołane złym powietrzem umiera 

prawie 28 tys. Polaków (dane z 2005 roku). Często dolegliwości zdrowotne zaczynają się 
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Czy to nie jest dla Ciebie wystarczający argument przemawiający za: 

 całkowitym zaniechaniem palenia śmieci w przydomowych 

piecach? 

 przeciwstawianiem się paleniu śmieci przez sąsiadów? 

od kaszlu i uczucia duszności. Zwiększone zostaje ryzyko zachorowań na choroby związane 

z układem oddechowym i alergie. 

Szczególnie niebezpieczne są uwalniane podczas spalania toksyny (dioksyny i furany). 

Ich szkodliwe działanie nie jest wprawdzie natychmiastowe, ale substancje te kumulują się 

przez wiele lat w naszej tkance tłuszczowej. Ich toksyczny wpływ na nasze zdrowie może 

objawić się nawet po kilkudziesięciu latach.  

Najbardziej narażone na chorobotwórcze działanie tych szkodliwych substancji są 

dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby o obniżonej odporności.  

Zatem, każdy kto pali śmieci w przydomowych piecach zwiększa ryzyko 

zachorowań, w tym zachorowań na raka ludzi w najbliższym otoczeniu!  

 

 

 

 

 

 

Powietrze zanieczyszczone związkami wydzielanymi podczas palenia śmieci 

niekorzystnie oddziałuje nie tylko na zdrowie ludzi, ale także na środowisko, w którym 

żyjemy. Na zwierzęta (także te hodowlane) i roślinność (w tym także uprawy). 

Pył odkładając się w glebie powoduje zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi. 

Tlenek węgla przyspiesza powstawanie trójtlenku siarki (SO3). W powietrzu atmosferycznym 

tworzy on z parą wodną aerozol kwasu siarkowego, który powoduje powstawanie kwaśnych 

deszczy. Skutkuje to korozją metali, niszczeniem budowli, niszczeniem skóry, odzieży 

i papieru. Dwutlenek siarki u roślin powoduje m.in. zanik chlorofilu (obumieranie liści). 

c. Czego nie można palić na terenie własnej posesji: w piecach przydomowych, piecach 
C.O. lub w ognisku?  

W instalacjach domowych oraz na wolnym powietrzu absolutnie nie można palić:  

 lakierowanego drewna i mebli,  

 tworzyw sztucznych (np. butelek PET, opakowań i reklamówek 

foliowych/plastikowych, opakowań typu TETRA PAK po napojach, mleku, itp.)  

 opakowań po chemikaliach, 
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 farb, lakierów, klejów, 

 leków i opakowań po lekach,  

 przepracowanego oleju, 

 baterii, 

 gumy (opon), 

 odzieży, obuwia, 

 styropianów, przewodów, kabli, 

 papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru z kolorowymi nadrukami (np. 

kolorowych gazet i czasopism, itp.)  

Niebezpieczne dla zdrowia jest także spalanie na wolnym powietrzu liści i innych 

odpadów organicznych. W przypadku ich spalania mogą powstawać węglowodory 

aromatyczne (np. dioksyny) o silnym działaniu rakotwórczym.  

O wiele lepszym rozwiązaniem dla zdrowia i dla przyrody jest ułożenie liści i innych 

odpadów organicznych w pryzmy kompostowe. Wówczas odnosimy dodatkową korzyść: 

uzyskujemy świetnej jakości naturalny nawóz. 

Przy okazji przypominamy, że równie szkodliwe jak palenie liści jest wypalanie traw, 

które w Polsce jest również prawnie zakazane. 

d. Jakie odpady można spalać w piecu domowym? 

W piecu przydomowym lub w piecu C.O. dozwolone jest spalanie:  

 odpadów z korka i kory, 

 trocin, wiórów i ścinki, 

 opakowań z papieru, tektury i drewna (niebarwionego). 

2. CZYNNIK EKONOMICZNY 

Wiele osób błędnie uważa, że paląc śmieci (zwłaszcza: tworzywa sztuczne) w piecach 

domowych, zaoszczędzi na zakupie konwencjonalnego opału. Nic bardziej złudnego 

oszczędność na opale jest iluzoryczna, a wynika to z kosztów, których zwykle nie 

oszacowaliśmy lub zapomnieliśmy oszacować. W tym miejscu wspominamy o mniej 

lub bardziej oczywistych kosztach, które przytrafią się chyba każdej osobie palącej śmieci. 

Wspomnieliśmy tutaj również o marnotrawstwie związanym z paleniem śmieci. 
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Pomyśl: 
 Czy warto żyć w iluzji jakiejś oszczędności, która w rzeczywistości, 
w wyniku palenia śmieci okazuje się znacznie większym wydatkiem?  

 Czy warto choćby tylko zwiększać ryzyko zachorowalności na groźne 
choroby Twoich najbliższych? 

a. Jakie niebezpieczeństwa i dodatkowe koszty czekają na osoby palące śmieci 
w piecach domowych? 

Osoby palące śmieci w przydomowych piecach i piecach C.O muszą liczyć się 

również ze znacznie większym zagrożeniem pożarowym.  

Pożar sadzy w kominie może spowodować rozszczelnienie przewodów, ale nie każde 

rozszczelnienie można od razu wykryć. Jeśli dojdzie do mikropęknięć istnieje 

niebezpieczeństwo, że przez takie szczeliny do pomieszczeń mieszkalnych przenikać będzie 

czad (tlenek węgla, CO). W wyniku niesprawnych instalacji kominowych i przenikania 

do mieszkań tego bezbarwnego, bezwonnego i niedrażniącego gazu, każdego roku w Polsce, 

dochodzi do śmiertelnych zatruć. 

Rozszczelnione przewody kominowe to również zwiększone ryzyko pożaru 

mieszkania. 

Przechodząc do dodatkowych kosztów związanych z paleniem śmieci, przede 

wszystkim należy się liczyć z dodatkowym kosztem: 5 tysięcy złotych, wynikającym 

z postępowania sądowego.  

Palenie śmieci w przydomowych piecach i piecach C.O. w dłuższej perspektywie 

najprawdopodobniej spowoduje dodatkowe wydatki na czyszczenie lub wymianę instalacji 

kominowej. Natomiast pożar domu i nakłady na jego remont lub odbudowę, wielokrotnie 

przewyższą tzw. „oszczędności” z tytułu zastępowania konwencjonalnego opału – śmieciami.   

Czynnik ekonomiczny należy rozpatrywać łącznie z czynnikiem zdrowotnym. 

Absolutnie żadne oszczędności tego typu nie zrównoważą kosztów leczenia chorób Twoich 

lub osób Tobie najbliższych. Uważamy, że żadne „oszczędności na opalaniu śmieciami”, nie 

są warte ryzyka zwiększania zachorowalności na choroby układu oddechowego, a zwłaszcza 

na choroby nowotworowe. Wszak zdrowie jest bezcenne! 
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Palenie śmieci w piecach przydomowych jest zwyczajnym marnowaniem:  

 pieniędzy,  

 zasobów środowiska naturalnego 

 i własnego zdrowia. 

b. Czy stać nas na marnotrawstwo?  

Po pierwsze: dokonując całkowitego bilansu zysku i strat palenia śmieci 

uświadamiamy sobie, że w dłuższej perspektywie ich spalanie nie przynosi nam zysków, 

ale znaczne straty, zwłaszcza takie, które wynikają z ponoszonych kosztów leczenia. 

Ponieważ osoba paląca śmieci najpoważniejsze koszty swoich szkodliwych działań poniesie 

w dłuższym okresie czasu, to najpewniej dlatego palenie śmieci zdaje się być postrzegane 

jako korzyść.  

Po drugie: warto sobie uświadomić, że zawsze, gdy używamy słów „palenie śmieci”, 

to palone są nie śmieci, ale surowce wtórne, które powinny trafić do dalszego przetworzenia. 

Taniej i bezpieczniej dla środowiska naturalnego będzie jeśli np. butelka PET trafi 

do ponownego przetworzenia, a nie do pieca.  

 

 

 

 

3. CZYNNIK SPOŁECZNY 

Perspektywa mieszkania obok osoby, która notorycznie pali śmieci jest - delikatnie 

mówiąc - „nie do pozazdroszczenia”. Taki truciciel nie tylko potrafi zepsuć relacje 

międzysąsiedzkie, ale również jest zagrożeniem dla rozwoju społeczno-gospodarczego całej 

okolicy.  

Rozpatrzymy tutaj problem palenia śmieci choćby w aspekcie podjęcia działalności 

agroturystycznej. Załóżmy, że Tobie i kilku innym osobom z Twej miejscowości udałoby się 

utworzyć kilka kwater agroturystycznych. (Co dla rolnika nie jest trudne i nie jest obarczone 

jakimiś dodatkowymi opłatami lub podatkami). Załóżmy też, że mając swój jakiś 

„turystyczny produkt” potrafilibyście go wypromować i sprzedać. W praktyce oznaczałoby 

to, że przyjeżdża turysta, który zostawia w środowisku lokalnym pieniądze. Zatem dla Ciebie 

i Twoich znajomych każda kwatera agroturystyczna stałaby się dodatkowym źródłem 

dochodu.  
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Jaki turysta, zakochany w Pogórzu, a nawet w Twoim „produkcie 

turystycznym” będzie chciał spędzić czas w środowisku, gdzie mieszkańcy 

trują siebie i innych dymem z palonych śmieci? 

Niestety takie nasze przypuszczenia i plany pozostaną tylko wytworem naszej 

wyobraźni. Nie sprawdzimy ich w praktyce, dopóki mamy sąsiadów, którzy zatruwają okolicę 

dymem z palonych odpadów.  

Osoby palące śmieci marnują potencjał społeczny i gospodarczy całej okolicy.  

 

 

 

 

 

4. CZYNNIK ETYCZNY (RELIGIJNY)  

Warto sobie też uświadomić, że proceder palenia śmieci dotyka również zagadnień 

etycznych. Bez względu na wyznawaną wiarę, działaniem wielce nieetycznym jest palenie 

śmieci, choćby tylko dlatego, że szkodzi ono zdrowiu innych ludzi. 

Jeśli jesteś katolikiem wiedz, że wykroczenie względem zdrowia i dobra społecznego 

innych ludzi stanowi postępowanie zaprzeczające Twojej wierze i Nauczaniu Kościoła. 

Palenie śmieci jest działaniem wbrew miłości bliźniego.  

Katechizm Kościoła Katolickiego (Warszawa, 1994) omawiając zagadnienia związane 

z „Poszanowaniem życia ludzkiego” (tj. piątym przykazaniem) przypomina, że: 

 „2288 Życie i zdrowie fizyczne są cennymi dobrami powierzonymi nam przez Boga. 

Mamy się o nie rozsądnie troszczyć, uwzględniając potrzeby drugiego człowieka 

i dobra wspólnego.”  

Dalej odnosząc się do „Poszanowania integralności stworzenia”, w tym samym 

Katechizmie, czytamy:  

 „2415 Siódme przykazanie domaga się poszanowania integralności stworzenia. (…) 

Panowanie nad bytami nieożywionymi i istotami żywymi, jakiego Bóg udzielił 

człowiekowi, nie jest absolutne; określa je troska o jakość życia bliźniego, także 

przyszłych pokoleń, domaga się ono religijnego szacunku dla integralności 

stworzenia”.  
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Każdy człowiek o dobrze uformowanym (prawym i prawdziwym) 

sumieniu, musi przyznać, że „palenie śmieci jest grzechem  

wobec Boga – Dawcy Życia - i bliźniego”. 

Z całą pewnością palenie śmieci jest brakiem takiej troski o życie i zdrowie innych 

ludzi. Co więcej nie jest to tylko wykroczenie przeciw piątemu przykazaniu, ale również 

przeciw siódmemu przykazaniu. Bowiem złe gospodarowanie odpadami można uznać za brak 

troski „o jakość życia bliźniego, także przyszłych pokoleń”.   
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V. Palenie śmieci - czy warto przeciwdziałać? 

Dla nas odpowiedź jest jednoznaczna: Warto! Choćby tylko dla ochrony swego 

zdrowia i zdrowia swoich dzieci! Chyba, że nie przeszkadza Ci, to że ktoś truje: Ciebie, 

Twoje najbliższe osoby i całe otoczenie.  

W tej części broszury zebraliśmy kilka najpopularniejszych mitów, obaw i barier, 

które skutecznie przeszkadzają w podjęciu działań na rzecz ukrócenia szkodliwych praktyk 

palenia śmieci w najbliższym otoczeniu.  

Wybraliśmy te obawy i bariery, które najczęściej wypowiadane były przez 

uczestników projektu „Wybieram.CzystePogorze.pl – eko-sieć w działaniu!”. Zarówno 

podczas realizacji Ekolejcji - uczniów szkół, a także podczas zajęć z tworzenia Lokalnych 

Programów Ekologicznych „CzystePogorze.pl” - pracowników urzędów i instytucji, 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dyrektorów i nauczycieli szkół. 

Przyglądnijmy się najczęściej wyrażanym barierom, które mogą skutecznie blokować 

motywację do przeciwdziałania paleniu śmieci: 

a. „Po co zgłaszać problem palenia śmieci, skoro moje zgłoszenie i tak nic nie zmieni”  

Wybacz, odpowiemy pytaniem na pytanie: „W jaki sposób chcesz się przekonać 

o rezultatach swoich działań, jeśli nie zamierzasz zgłosić problemu?” 

Bez zaangażowania się, bez działania nie dowiesz się czy Twoje zgłoszenie przyczyni 

się do zaniechania palenia śmieci w Twej okolicy.  

b.  „Skoro nie mieszkam sam w tej okolicy, to pewnie palenie śmieci przeszkadza 
również innym. Poczekam, bo może ten problem zgłosi, ktoś inny”. 

Wypada nam tylko, życzyć powodzenia i wielu lat cierpliwości, bowiem 

najprawdopodobniej tak również myślą wszyscy, którym w najbliższej okolicy problem 

palenia śmieci dokucza od dłuższego czasu.   
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Musisz też wiedzieć, że problem palenia śmieci możesz zgłosić  

do instytucji w sposób bezpieczny dla siebie.  

Więcej informacji znajdziesz w dalszej części broszury. 

Skoro ludzie w Twej okolicy ciągle jeszcze palą śmieci to najprawdopodobniej nikt 

tego do tej pory nie zgłosił. Nikt nie powalczył o zdrowie swoich najbliższych. Każdy czeka 

na innych. Ty nie czekaj na innych – Tobie przeszkadza, Ty działaj.  

Jeśli niezależnie od siebie problem zgłosi kilka różnych osób, to jest szansa, że jego 

rozwiązanie przyjdzie szybciej, niż się spodziewasz.  

c. „Zgłoszę problem palenia śmieci i otrzymam etykietkę <<donosiciela>>”.  

Rzeczywiście, może się tak zdarzyć, jeśli osobiście zechcesz zwrócić uwagę swemu 

sąsiadowi.  

Sam oceń, co jest ważniejsze: 

 sąsiad, któremu zwrócisz uwagę i nazwie Ciebie donosicielem lub określi różnymi 

niewybrednymi epitetami, ale zyskasz: zdrowie i czyste powietrze; 

czy raczej: 

 sąsiad, który nie przestanie palić śmieci i żyć będzie w „przyjaźni”, a Ty w zgodzie 

na śmierdzący problem oraz zwiększone zagrożenie chorobami.   

Przecież jeśli ktoś mi szkodzi, okrada mnie ze zdrowia i pieniędzy, to w imię czego 

miałbym się godzić na taką destrukcję? Nikt nie ma prawa nas truć i w dodatku jeszcze nas 

obrażać albo nam grozić. Groźby są karalne i w takim przypadku należy skorzystać również 

z pomocy policji.   

 

 

 

 

 

d. „Zacznę przeciwdziałać paleniu śmieci i przez to popsuję relacje dobrosąsiedzkie”  

Dlaczego miałbyś się obawiać zwrócenia uwagi osobie, z którą masz naprawdę dobre 

relacje sąsiedzkie? Skoro relacje międzysąsiedzkie są dobre, to powinno wystarczyć zwykłe 

sąsiedzkie napomnienie i prośba o zaprzestanie palenia śmieci.  

A może obawiasz się, że Twój sąsiad, obrazi się za szczerze wyrażoną asertywność 

wobec palenia śmieci. Czy naprawdę ma on powód, żeby się obrażać? Raczej powinien oblać 

się rumieńcami i spalić się ze wstydu.  
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To, że dbasz o zdrowie swoje i swoich dzieci jest godne pochwały! 

 

Jeśli masz obawy, aby powiedzieć sąsiadowi wprost, że nie życzysz sobie palenia 

śmieci, to zawsze sprawę w bezpieczny sposób możesz zgłosić do Urzędu.   

Donos ze złośliwości byłby czymś niegodnym i niewłaściwym. Natomiast 

w przypadku zgłoszenia problemu palenia śmieci mamy do czynienia z donosem 

obywatelskim, czyli Twoim działaniem w dobrej i ważnej ze względu na interes społeczny 

sprawie.     

 

 

e. „Szkoda mego czasu i energii, już kiedyś zgłaszałam/-em problem palenia śmieci, 
ale nic w tej sprawie nie zostało zrobione”  

Ciekawi nas jakie konkretnie działania podjęłaś/-eś?, wówczas łatwiej byłoby 

stwierdzić przyczynę, dla której Twoje zgłoszenie nie przyniosło oczekiwanego rozwiązania 

problemu palenia śmieci.  

Być może brak działań wynikał z jakiś błędów na etapie składania zgłoszenia. Lektura 

kolejnego rozdziału niniejszej broszury: IV. Palenie śmieci - jak mam przeciwdziałać?, 

powinna pomóc Ci uzyskać odpowiedź, na pytania: „Czy moje zgłoszenie zostało prawidłowo 

złożone?  Jakie ewentualne błędy popełniłam/-em?” 

Jeśli Twoje zgłoszenie zostało prawidłowo złożone, to wówczas należałoby szukać 

przyczyn braku rezultatów skutecznych działań w zaniedbaniach określonej instytucji. 

W takim przypadku poczucie bezsilności, choć zrozumiałe, nie przyniesie żadnych 

pozytywnych rozwiązań.  

Zachęcamy Cię do dalszego działania oraz konsekwentnego domagania się 

przestrzegania prawa od Urzędu Twej gminy lub innej instytucji upoważnionej do czynności 

kontrolnych i przeciwdziałaniu paleniu śmieci.  

Być może będziemy potrafili Ci pomóc w Twych wysiłkach na rzecz Czystego 

Pogórza.  Zachęcamy do odwiedzenia serwisu internetowego akcji „Nie palę śmieci – dbam 

o zdrowie dzieci!” www.Nie-PaleSmieci.CzystePogorze.pl lub do indywidualnego kontaktu. 
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VI. Palenie śmieci - jak mam przeciwdziałać? 

Ta część broszury jest swego rodzaju mini-poradnikiem, próbą odpowiedzi na pytanie 

„Jak przeciwdziałać paleniu śmieci w najbliższej okolicy?”. Zebraliśmy w tym miejscu 

również zagadnienia powiązane z przeciwdziałaniem paleniu śmieci. 

Sądzimy, że zebrane podpowiedzi pomogą wybrać najlepsze dla Ciebie i Twoich 

bliskich rozwiązania uciążliwego problemu palenia śmieci. Wybór działań - adekwatnych 

do problemów lokalnych - pozostawiamy Tobie. 

 Zachęcamy do uważnej lektury oraz do podejmowania działań chroniących zdrowie 

i przyrodę. 

a. Jak pomóc osobom, których rzeczywiście nie stać na zakup opału?  

Najprawdopodobniej w każdej miejscowości znajdą się osoby, które palą śmieci nie 

z powodu skąpstwa lub lenistwa, ale z braku środków finansowych na zakup drewna 

lub węgla.  

Jeśli ktoś z Twoich sąsiadów faktycznie tłumaczy palenie śmieci w piecu 

przydomowym potrzebą ogrzania mieszkania, to oznacza, że potrzebna jest mu pomoc. 

Należy pomóc sąsiadowi w takim rozwiązaniu problemu, którego skutki będą znacznie 

zdrowsze dla mieszkańców całej okolicy. 

Możliwości pomocy jest przynajmniej kilka:  

• ubieganie się o zasiłek celowy na zakup opału. W celu jego pozyskania należy się 

zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

• staranie się o samowyrób drewna opałowego (pozyskanie drewna z Lasów 

Państwowych w systemie PKN: pozyskanie kosztem i staraniem nabywcy) 

to najtańszy sposób nabycia drewna. Każde nadleśnictwo posiada określoną pulę 

drewna opałowego przeznaczoną do zaopatrzenia lokalnego rynku. W celu jego 

pozyskania należy zgłosić się do miejscowego leśniczego, który wyznaczy miejsce 

wyrobu drewna, przeszkoli z zasad bhp, ustali zasady przygotowania drewna 
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Zachęcamy Cię do działania na rzecz pomocy osobom 

potrzebującym, zwłaszcza w najbliższej okolicy. 

Jeśli dostrzegasz takie lub podobne problemy poinformuj właściwy 

Urząd Gminy lub Fundację „Tradycyjna Zagroda”. 

oraz wystawi pisemne zezwolenie na wyrób i określi jego zasady. W wyznaczonym 

terminie leśniczy dokona pomiaru i wyceny drewna i sprzeda je nabywcy, 

wystawiając dokument - asygnatę będący dowodem zakupu.  

• ubieganie się o wyrób drewna w lasach sołeckich. W celu uzyskania zgody na wyrób 

drewna należy zgłosić się do sołtysa lub Urzędu Gminy.  

• zebranie środków na opał – zorganizowanie zbiórki wśród mieszkańców, parafian, itp. 

Możliwe, że w przypadku osób starszych, samotnych lub schorowanych sam opał 

lub fundusze na ten cel nie wystarczą. Niezbędne będzie również zorganizowanie 

lub zapewnienie pomocy sąsiedzkiej, choćby w transporcie i składowaniu opału.  

Prawnie uzasadnionym, ale nieludzkim byłoby karanie osób za palenie śmieci, które 

spalają je z prawdziwej biedy. Dzięki zagwarantowaniu takiej pomocy argument o paleniu 

śmieci z biedy przestanie mieć rację bytu. 

 

 

 

 

 
 

b. Jak stwierdzić czy ktoś pali śmieci?  

Na pewno nie jest możliwe stwierdzenie z całą pewnością, że Twój sąsiad pali śmieci 

trując Ciebie i całą okolicę. Nie przejmujmy się tym, bowiem dla podjęcia działań 

kontrolnych nie musimy mieć pewności, że ktoś pali śmieci.   

Zresztą od prowadzenia czynności kontrolnych i udowadniania, że ktoś pali śmieci są 

Urzędy i instytucje. Więcej dowiesz się o tym w dalszej części broszury.  

Tobie, zwykłemu obywatelowi, w zupełności wystarczą tylko przypuszczenia, które 

to możesz wysnuć na podstawie własnych „aparatów badawczych” jakimi są: Twój własny 

nos i gardło.  

Specyficzny lekko słodkawy i drażniący zapach dymu palonych tworzyw sztucznych 

trudno pomylić z jakimkolwiek innym zapachem. Najprawdopodobniej poczujesz go nie tylko 

powonieniem, ale i drapaniem w gardle.  
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Kolor dymu może, ale nie musi świadczyć o paleniu śmieci.  

Przeczytaj uważnie: 

To Ty lepiej znasz swojego sąsiada i na podstawie dotychczasowych relacji 

sama/sam musisz podjąć decyzję: 

 Czy lepiej będzie rozpocząć interwencję od rozmowy z sąsiadem; 

 Czy raczej taka rozmowa przyniesie Tobie więcej szkody, niż pożytku 

i bezpieczniej będzie od razu podjąć działania administracyjne. 

Podobnie inne palone śmieci: guma, odzież (itp.) również posiadają swój specyficzny 

zapach, trudny do pomylenia z zapachem dymu spalanego węgla lub drewna. 

  Pamiętaj też, że nie jest prawdą jakoby po kolorze lub kłębach dymu możliwe było 

rozpoznanie czy w danym domostwie są palone śmieci. Np. kłęby czarnego dymu mogą 

wynikać z palenia kiepskiej jakości węglem.  

 

 

c. Co zrobić, gdy sąsiad pali śmieci?  

Przede wszystkim, jeśli masz podejrzenia, że Twój sąsiad pali śmieci w piecach 

przydomowych lub piecach c.o. (centralnego ogrzewania) lub pali je na wolnym powietrzu, 

to nie tylko możesz, ale powinnaś/powinieneś podjąć działania zaradcze. Powinność 

ta wynika przede wszystkim z dbałości o zdrowie Twoje i najmłodszych mieszkańców 

okolicy. 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

d. Co zrobić, jeśli sąsiad pali śmieci i zwykłe sąsiedzkie napomnienia nie przynoszą 
żadnego rezultatu?  

Zwykle warto zacząć od przyjacielskiej rozmowy i próby wytłumaczenia, że palenie 

śmieci szkodzi nie tylko Tobie, ale Twojemu sąsiadowi i innym okolicznym mieszkańcom. 

Jeśli taka rozmowa „w cztery oczy” nie przynosi skutku i palenie śmieci powtarza się, 

co jakiś czas, to nie ma na co czekać – trzeba czym prędzej podjąć działania administracyjne.   
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Twoim jedynym zadaniem jest  

zgłoszenie problemu do odpowiedniej instytucji. 

W Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21), która weszła 

w życie 23.01.2013 r. czytamy:  

 art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach 

odpadów lub we współspalarniach odpadów. 

 art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza 

spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.  

 

 

 

e. Jaka kara grozi za palenie śmieci?  

Za palenie śmieci grozi mandat do 500,00 zł, a jeżeli sprawa trafi do sądu nawet 

grzywna do 5.000,00 zł. 

f. Jak i gdzie zgłosić problem palenia śmieci?  

Jeśli palenie śmieci dokonywane jest na prywatnej posesji zawsze sprawę możesz 

zgłosić: 

 do właściwego ze względu na lokalizację Urzędu Gminy/Miasta, tj. do Wydziału 

Ochrony Środowiska lub do Straży Miejskiej.  

 

Jeśli palenia śmieci dokonuje przedsiębiorca, wówczas zgłoszenie powinno zostać 

zaadresowane do: 

 Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  

g. Jak zadbać o ochronę swoich danych osobowych w zgłoszeniu dotyczącym palenia 
śmieci?   

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i koniecznie musi ona zostać imiennie 

podpisane, bowiem  zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (zob. art. 61) 

na anonimy urzędy nie mają obowiązku odpowiadać.  

Jeśli nie chcesz, żeby Twoje dane osobowe były dostępne dla osób postronnych, 

bądź nie życzysz sobie, żeby sprawca palenia śmieci dowiedział się, że to Ty złożyłeś 
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Jeśli zgłaszasz problem palenia śmieci do właściwego ze względu  

na swoje miejsce zamieszkania Urzędu Gminy, to masz prawo wymagać 

konkretnych działań kontrolnych oraz informacji zwrotnej  

(jeśli o nie poprosisz) na temat rezultatów z przeprowadzonych działań 

kontrolnych dot. zgłaszanej przez Ciebie sprawy. 

zgłoszenie, to wystarczy w zgłoszeniu zawrzeć prośbę o utajnienie swoich danych 

osobowych.  

Wówczas Twoje imienne zgłoszenie objęte jest ochroną. Oznacza to, że żaden 

pracownik instytucji, do której kierujesz zgłoszenie nie ma prawa, bez Twej wyraźnej 

(pisemnej) zgody, udostępnić Twoich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu i innych 

danych) sprawcy palenia śmieci lub innym osobom postronnym.   

Przykładowe zgłoszenie o paleniu śmieci znajdziesz w Aneksie, s. 37 oraz w serwisie 

internetowym akcji „Nie palę śmieci – dbam o zdrowie dzieci!”:  

 www.Nie-PaleSmieci.CzystePogorze.pl  

h. Kto jest upoważniony do dokonywania czynności kontrolnych? 

Zgodnie z obowiązującym prawem (art. 379, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska - Dz.U. z 2008, nr 25 poz.150 z późn. zm.), to Wójt Gminy, 

Burmistrz lub Prezydent Miasta ma narzędzia administracyjne do kontrolowania 

i przeciwdziałania paleniu śmieci.  

Osoby pełniące te funkcje mogą upoważnić do wykonania czynności kontrolnych 

pracowników podległych im urzędów lub strażników miejskich.  

Zatem możliwości kontrolne posiada każda gmina. Bez względu na fakt istnienia 

lub nieistnienia na jej terenie straży miejskiej. 
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i. Jak przyłączyć się do osób, które nie palą śmieci i nie zgadzają się na palenie śmieci 
przez innych ludzi? 

Zawsze możesz przynajmniej w symboliczny sposób przeciwdziałać paleniu śmieci. 

Takim zaangażowaniem na rzecz Czystego Pogórza może być przyłączenie się do akcji „Nie 

palę śmieci – dbam o zdrowie dzieci!”.  

Przyłączając się do akcji dołączasz do osób, które: 

• nie palą śmieci w przydomowych piecach i piecach centralnego ogrzewania (c.o.), 

• nie zgadzają się na palenie śmieci przez innych, 

• a tym samym: nie przyczyniają się do zachorowań na raka domowników 

i sąsiadów. 

Symboliczne przyłączenie się do akacji polega na:  

1. Zamówieniu bezpłatnej naklejki i przyklejeniu jej na drzwi swego domu.  

2. Wykonaniu zdjęcia, na którym będzie widoczny uczestnik akcji (sam lub z innymi 

domownikami) oraz naklejka umieszczona na drzwiach swego domu. 

3. Przesłaniu zdjęcia na maila: nie-palesmieci@czystepogorze.pl  

Zarówno naklejka na drzwiach domu oraz przysłane zdjęcie jest wyrazem Twej 

społecznej odpowiedzialności i włączenia się w sprzeciw wobec palenia śmieci w najbliższej 

okolicy. Przysłana fotografia zamieszczona zostanie w serwisie internetowym akcji 

oraz na facebookowym profilu akcji.  

W ten sposób tworzymy grono osób przyjaznych akcji. Naklejka i fotografia 

to komunikat dla tych, wszystkich, którzy trują nas i nasze otoczenie. Niechaj naklejka 

na drzwiach Twego domu pozostanie jak najdłużej. 

Zamówienie bezpłatnej naklejki możliwe jest za pomocą: 

• formularza on-line na stronie internetowej: www.Nie-paleSmieci.CzystePogorze.pl 

albo  

• za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wówczas należy skopiować 

lub zeskanowanować Formularz zamówienia naklejki „Nie palę śmieci – dbam 

o zdrowie dzieci!”, który jest dostępny w Aneksie, s. 38.   
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ANEKS 

W tym miejscu zamieściliśmy materiały, które mogą okazać się pomocne 
w profilaktyce i przeciwdziałaniu procederowi palenia śmieci.  

Oprócz wzoru zgłoszenia do Urzędu procederu palenia śmieci, odnajdziesz tutaj 
przede wszystkim formularze, deklaracje i informacje ułatwiające Ci zaangażowanie się 
na rzecz Czystego Pogórza. Zachęcamy do ich kopiowania lub skanowania, wypełnienia 
i przysłania na podany w nich adres.  

Wszystkie zamieszczone w Aneksie pisma odnajdziesz również w serwisie Programu 
CzystePogorze.pl  

a) na stronie: www.Nie-paleSmieci.CzystePogorze.pl znajdziesz Przykładowe 

zgłoszenie o paleniu śmieci (plik w formacie doc/rtf) oraz Formularz zamówienia 

naklejki (formularz on-line), 

b) w zakładce: www.Wybieram.CzystePogorze.pl/dla-sponsora.html znajdziesz 

Deklarację: Wspieram CzystePogorze.pl oraz ofertę współpracy sponsorskiej (pliki 

w formacie pdf),  

c) w zakładce: www.Wybieram.CzystePogorze.pl/dla-samorzadu.html znajdziesz 

ofertę współpracy z samorządem,  

d) na stronie: www.Ekolekcje.CzystePogorze.pl znajdziesz formularz zamówienia 

Ekolekcji (plik w formacie pdf).  
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a. Przykładowe zgłoszenie o paleniu śmieci 
 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej 

Adres zamieszkania osoby zgłaszającej 

 
Szanowny/-a Pan/i* 

Wójt Gminy /Burmistrz Miasta/Prezydent Miasta*  

Imię i nazwisko Wójta/Burmistrza/Prezydenta* 

Urząd Gminy/Miasta (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania) 

 
Z G Ł O S Z E N I E     P R O B L E M U    P A L E N I A    Ś M I E C I 

 
Szanowna Pani/Szanowny Panie, 

 W obawie o swoje zdrowie i zdrowie innych mieszkańców (nazwa miejscowości) 

zgłaszam problem palenia śmieci.  

 Zgłoszenia dokonuję na podstawie nieznośnego, duszącego i drażniącego zapachu, 

który dnia* (wpisz datę) lub okresowo* (wpisz: co kilka dni /zwykle raz na tydzień / kilka razy 

w tygodniu*) wydostawał się z komina lub paleniska na wolnym powietrzu* na terenie posesji 

(wpisz numer domu albo nazwa ulicy i numer domu) w miejscowości (nazwa miejscowości) 

gmina (nazwa gminy). 

 Przypominam, że zgodnie z art. 155 i 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) zabronione jest termiczne przekształcanie odpadów 

poza spalarnią lub współspalarnią, za co grozi kara aresztu lub grzywny.  

 Ponadto zgodnie z art. 379, ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. z 2008, nr 25 poz.150 z późn. zm.) to Wójt Gminy, Burmistrz 

lub Prezydent Miasta ma narzędzia administracyjne do kontrolowania i przeciwdziałania 

paleniu śmieci.  

 Jednocześnie informując o procederze palenia śmieci proszę o utajnienie moich 

danych osobowych w przypadku wystąpienia sprawcy (lub osób postronnych) o ich 

udostępnienie. 
Czytelny podpis 

________________ 
* - wybrać właściwe  
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Formularz zamówienia należy przesłać na adres: 
Fundacja „Tradycyjna Zagroda”, Manasterz 203, 37-230 Kańczuga 

b. Formularz zamówienia naklejki 

Ja, ………………………………………………………………………………………………………………….………………,  
(imię i nazwisko) 

 
zamieszkały w ………………………………………………………………….………………………………………………………, 

(ulica lub miejscowość, nr domu i mieszkania) 
 

  ………………………………………………………...……………………………………………………………, 
(kod pocztowy i poczta) 

 
(dodatkowy kontakt:  ………………………………………….…...……………………………………………………………) 

(telefon, e-mail) 
 
deklaruję, że w moim domu żaden z domowników ani przebywających gości nie spala śmieci 

w piecu przydomowy, piecu centralnego ogrzewania (C.O.) ani w ognisku na wolnym 

powietrzu.  

Jednocześnie chcę przyłączyć się do akcji „Nie palę śmieci – dbam o zdrowie dzieci!” 

prowadzonej przez Fundację „Tradycyjna Zagroda” w ramach programu CzystePogorze.pl 

Tym samym przystępuję do grona osób, które nie palą śmieci a w rezultacie dbają o środowisko 

naturalne i są przyjazne zdrowiu dzieci.  

Proszę o przysłanie bezpłatnej naklejki akcji. Obiecuję, że po jej otrzymaniu:   

 przykleję naklejkę na drzwiach swego domu (od zewnątrz), 

 wykonam zdjęcie, na którym będę widoczny ja sam/-a (lub z pozostałymi domownikami) 

oraz naklejka, 

 przyślę wykonane zdjęcie na maila: nie-palesmieci@czystepogorze.pl wraz z informacją 

o autorze zdjęcia (imię, nazwisko i adres).  

Oświadczam, że: 

 ukończyłem 18 rok życia i poinformowałem pozostałych domowników o uczestnictwie w ww. 

akcji, 

 przesyłając zdjęcie zrzekam się do niego praw autorskich, zgodnie z Regulaminem akcji 

(dostępnym na stronie internetowej www.Nie-PaleSmieci.CzystePogorze.pl), który w całości 

akceptuję. 

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych na potrzeby realizacji ww. akcji oraz 

programu CzystePogorze.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 

r. (Dz.U.2002.101.926). 
 

……………………………………………………...………              ……………………………………………… 
miejscowość, data        czytelny podpis  
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Formularz zamówienia należy przesłać na adres: 
Fundacja „Tradycyjna Zagroda”, Manasterz 203, 37-230 Kańczuga 

 

Wpłat proszę dokonywać na konto: 96 9093 1033 2005 0503 6509 0001,  
Bank Spółdzielczy w Dynowie, oddział Kańczuga;  

z dopiskiem Nie palę śmieci albo Dzikie wysypiska (w zależności od wybranej akcji) 

c. Deklaracja: Wspieram CzystePogorze.pl  

Ja, ………………………………………………………………………………………………………………….………………,  
(imię i nazwisko) 

 
zamieszkały w ………………………………………………………………….………………………………………………………, 

(ulica lub miejscowość, nr domu i mieszkania) 
 

  ………………………………………………………...……………………………………………………………, 
(kod pocztowy i poczta) 

 
(dodatkowy kontakt:  …………………………………………….…...……………………………………………………………) 

(telefon, e-mail) 
 

popieram akcje i działania „Programu CzystePogrze.pl”, a także postanawiam wnieść swój 
konkretny i zadeklarowany wkład w jego rozwój. Zobowiązuję się do finansowego 
wspierania „Programu CzystePogorze.pl” prowadzonego przez Fundację „Tradycyjna 
Zagroda”. Deklaruję wpłacanie przez 12 miesięcy stałej miesięcznej kwoty w wysokości:   

………………………………………………………...……………………………………………………………, 
(wpisz słownie deklarowaną kwotę w zł) 

Wpłat dokonywać będę za pomocą (zaznacz znakiem X wybraną akcję) 
  tradycyjnego blankietu wpłat, dlatego proszę o przesłanie odpowiednich druków  

  stałego polecenia przelewu, ustawionego w moim banku 

 
Chcę, aby wpłacane przeze mnie środki przeznaczone zostały na potrzeby rozwoju akcji 
(zaznacz znakiem X wybraną akcję) 

 „Nie palę śmieci – dbam o zdrowie dzieci!” 

 „Dzikie wysypiska śmieci – weź na cel!” 
 

 Oświadczam, że oferowane przeze mnie wsparcie jest dobrowolne, a także że wszystkie podane 
przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 Rozumiem, że każdą udokumentowaną darowiznę mogę odliczyć od podatku.   
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb realizacji Programu 

CzystePogorze.pl, zwłaszcza w celach informacyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926). 

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

miejscowość, data        czytelny podpis  
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d. Sponsor CzystePogorze.pl i współpraca CSR  

Współpraca sponsorska możliwa jest wyłącznie z firmami i instytucjami, które budują 

swoje relacje na płaszczyźnie CSR i postępują etycznie względem wszystkich swoich grup 

interesariuszy.  

CSR z ang. „Corporate Social Responsibility” można przetłumaczyć jako „społeczną 

odpowiedzialność biznesu”. CSR oznacza dobrowolne i planowe działania przedsiębiorstw, 

które to w swych zwyczajnych, komercyjnych działaniach uwzględniają wymiar etyczny, 

społeczny i ekologiczny. 

Opisywane wymiary powinny – jak już wspomnieliśmy – obejmować 

w przedsiębiorstwie relacje ze wszystkimi interesariuszami, zarówno wewnętrznymi 

(pracownikami, akcjonariuszami, itd.), jak i zewnętrznymi (klientami, dostawcami, 

społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi, itd.). 

W wyniku takiej współpracy firma zaangażowana społecznie ma szansę uzyskać 

również dla siebie liczne korzyści.  

Zainteresowanych taką formułą współpracy oraz rozwojem idei Czystego Pogórza 

zapraszamy do kontaktu. Chętnie przygotujemy dla Twej firmy indywidualną ofertę 

współpracy CSR.  

Zapraszamy zwłaszcza firmy z Pogórza Dynowskiego lub Pogórza Przemyskiego, 

zarówno te duże, jak i całkiem małe;  rodzinne i spółdzielcze; właścicieli jednoosobowych 

i spółki...   

Najskuteczniejszy kontakt w sprawie współpracy sponsorskiej lub CSR:   

 fundacja@tradycyjnazagroda.pl 
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e. Współpraca z samorządami  

Współpraca z samorządami w zakresie zapobiegania i rozwiązywania procederu 

palenia śmieci wśród mieszkańców gminy jest realizowana w dwóch obszarach działań:  

1. Edukacja pracowników samorządów – analiza dotychczasowych praktyk urzędu 

w przeciwdziałaniu procederowi palenia śmieci oraz wypracowanie i wdrażanie dobrych 

praktyk postępowania administracyjnego.  

Formy działań edukacyjnych:  

 szkolenia i warsztaty dot. przeciwdziałania procederowi palenia śmieci, zwłaszcza 

w temacie postępowania administracyjno-prawnego.  

2. Edukacja mieszkańców mającą na celu wsparcie we wdrażaniu procedur gminy 

przeciwdziałających paleniu śmieci 

Formy działań edukacyjnych:  

 spotkania informacyjne dla mieszkańców (np. spotkania sołeckie) 

 warsztaty dla młodzieży (Ekolekcje), 

 olimpiada ekologiczna CzystePogorze.pl (realizowana na 3 poziomach: szkolnym, 

gminnym i ponadgminnym), 

 konkursy i kontynuacja akcji „Nie palę śmieci – dbam o zdrowie dzieci!” (edycja 

2014). 

 

Realizacja ww. działań dla poszczególnych gmin jest prowadzona na zasadzie zlecenia 

zadania publicznego w trybie tzw. „małych zleceń” (zgodnie art. 19a  Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie).   

Samorządy (z Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego) zainteresowane 

realizacją części lub całości ww. działań zapraszamy do kontaktu e-mail: 

fundacja@tradycyjnazagroda.pl lub tel. 508-930-105.   
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Formularz zamówienia należy przesłać na adres: 
Fundacja „Tradycyjna Zagroda”, Manasterz 203, 37-230 Kańczuga 

f. Zamówienie odpłatnych Ekolekcji dla uczniów szkoły  

Zamawiam przeprowadzenie odpłatnych Ekolekcji (zajęć ekologicznych) w szkole:  
Nazwa szkoły lub pieczęć nagłówkowa 

 
 
 
 

NIP   Regon:  

Kod pocztowy:   Miejscowość:  

Ulica/miejscowość:   Nr domu:   Nr lokalu:  
Powyższe dane zostaną użyte do wystawienia rachunku dla szkoły zamawiającej zajęcia edukacji ekologicznej.  
 

Bezpośredni telefon kontaktowy do osoby zamawiającej Ekolekcje: 
Imię i nazwisko  
Tel. kontaktowy:   E-mail  

 
Każdy z proponowanych tematów poprzedzony jest wprowadzeniem do zagadnień 

szczegółowych, czyli „zasadą 3U” (unikaj odpadów, użyj ponownie oraz je utylizuj).  
Wybierz temat wybranych Ekolekcji (zaznacz znakiem X lub zaproponuje temat) Preferowany termin realizacji  

  „Jestem przeciw paleniu śmieci i wiem jak mogę przeciwdziałać”  
  „Jestem przeciw dzikim wysypiskom śmieci i wiem jak mogę im 

przeciwdziałać” 
 

    
Preferowany termin realizacji powinien być podany przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

 
Przelicz wartość swojego zamówienia: 

 
 

Zgłaszam następujące klasy/grupy: ……………………………………………………… 
 

Rozumiem, że w przypadku grupy (klas łączonych łączna liczba jej uczestników nie może być większa, 
niż 20 osób.   
Rozumiem, że skalkulowany przeze mnie koszt obejmuje również koszt dojazdu trenera do szkoły.  
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
Zgodnie z art. 23, ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, zgadzam 
się na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb projektu oraz w celach  informacyjnych 
związanych z innymi działaniami i szkoleniami. 
 
 
.............................................................                                .......................................................... 

/data i miejsce/                                           /czytelny podpis osoby zgłaszającej/ 
  
  

Podaj liczbę klas/grup:   x  100 zł (brutto)   =   



Broszura „Nie palę śmieci – dbam o zdrowie dzieci!” została wydana w ramach projektu: „Wybieram.CzystePogorze.pl 
- eko-sieć w działaniu!” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  
 

 

 
Dołącz do akcji: „Nie palę śmieci – dbam o zdrowie dzieci!” na www.Wybieram.CzystePogorze.pl  

 

Fundacja „Tradycyjna Zagroda”, Manasterz 203, 37-230 Kańczuga 
 

 
43 

g. Wykaz gmin Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego objętych realizacją 
projektu „Wybieram.CzystePogorze.pl – eko-sieć w działaniu!” 

Lp. Powiat Gmina/Miasto: 

1. BRZOZOWSKI:  Gmina Miejsko-Wiejska Brzozów 
2.  Gmina Wiejska Domaradz 
3.  Gmina Wiejska Dydnia 
4.  Gmina Wiejska Haczów  
5.  Gmina Wiejska Nozdrzec 
6.  Gmina Wiejska Jasienica Rosielna 
7. JAROSŁAWSKI: Gmina Miejsko-Wiejska Pruchnik  
8.  Gmina Wiejska Roźwienica 
9.  Gmina Wiejska Rokietnica  
10. KROŚNIEŃSKI: Gmina Wiejska Korczyna 
11.  Gmina Wiejska Wojaszówka  
12. ŁAŃCUCKI:  Gmina Wiejska Łańcut 
13.  Gmina Wiejska Markowa  
14. PRZEMYSKI: Gmina Wiejska Bircza 
15.  Gmina Wiejska Dubiecko  
16.  Gmina Wiejska Fredropol 
17.  Gmina Wiejska Krasiczyn    
18.  Gmina Wiejska Krzywcza    
19.  Gmina Wiejska Orły  
20.  Gminy Wiejska Przemyśl 
21.  Miasto Przemyśl  
22.  Gmina Wiejska Żurawica 
23. PRZEWORSKI:  Gmina Wiejska Jawornik Polski  
24.  Gmina Wiejska Kańczuga 
25. RZESZOWSKI:   Gmina Miejsko-Wiejska Błażowa  
26.  Gmina Miejsko-Wiejska Boguchwała 
27.  Gmina Wiejska Chmielnik 
28.  Gmina Wiejska Dynów 
29.  Miasto Dynów 
30.  Gmina Wiejska Hyżne 
31.  Gmina Wiejska Lubenia 
32.  Gmina Miejsko-Wiejska Tyczyn  
33. SANOCKI: Gmina Wiejska Sanok  
34. STRZYŻOWSKI: Gmina Wiejska Czudec  
35.  Gmina Wiejska Frysztak 
36.  Gmina Wiejska Niebylec 
37.  Gmina Miejsko-Wiejska Strzyżów  
38.  Gmina Wiejska Wiśniowa 

Więcej informacji o obszarze realizacji projektu:  
 www.Wybieram.CzystePogorze.pl/program/na-jakim-obszarze-prowadzone-sa-

dzialania-programu.html  
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 Kościołek A., Kurzeja E., Pawłowska-Góral K., Stec M., Zagrożenia wynikające 

z narażenia na dioksyny i dioksynopodobne polichlorowane bifenyle, w: Problemy 

Higieny i Epidemiologii,  2012, 93 (4): s. 639-646; www.phie.pl  

 Budka D., Marchwińska E., Problem odpadów w aspekcie zdrowia publicznego, 

Śląska Akademia Medyczna, w: VII Ogólnopolskiej Sesji Popularnonaukowej 

„Środowisko a zdrowie - 2005”, Częstochowa, Jasna Góra, 02-03.06.2005 r., 

www.srodowiskoazdrowie.pl  

oraz wydawnictw „Fundacji Ekologicznej ARKA” z Bielska-Białej: 

 To nie krasnoludki palą śmieci. 

 Nie trujcie! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składamy serdeczne podziękowania: 

 Fundacji Ekologicznej ARKA z Bielska-Białej - za wsparcie merytoryczne 

w opracowaniu zagadnień proceduralnych dot. przeciwdziałania paleniu śmieci 

oraz za udostępnienie własnych publikacji i wydawnictw, 

 uczestnikom warsztatów z tworzenia Lokalnych (Gminnych) Ekologicznych 

Programów CzystePogorze.pl – za formułowanie problemów i wątpliwości, 

zasłyszanych wśród mieszkańców własnych gmin dot. procederu palenia śmieci, które 

to problemy stały się inspiracją dla opracowania rozdziału VI. niniejszej broszury: 

„Palenie śmieci - czy warto przeciwdziałać?” 
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