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Pogadanka wstępna
Cywilizacja dotarła do kolejnego etapu zmieniania naszej planety. Uczyniła to niezauważenie.
Bowiem wydarzenia, które nie przynoszą nam chluby, a którym winni jesteśmy wszyscy,
zwykle traktuje się w sposób tabuizowany. Tak jest z wieloma grzechami w stosunku do
środowiska, także tymi, które popełniamy i jeszcze się za nie zabraliśmy. Na szczęście za
odpady sprzętu elektronicznego zaczynamy się zabierać. To dobrze.

Do czego potrzebne nam są urządzenia sterowane elektronicznie. W zasadzie do tego samego
do czego służyły i jeszcze służą urządzenia mechaniczne wymyślone niekiedy u zarania
ludzkości. Jeśli popatrzymy jak wymyślne maszyny służyły chociażby do utrzymywania
naczynia z gotowana potraw zawieszane na określonej wysokości nad paleniskiem, czy jak
złożony był zegar na kościelnej wieży dwieście lat temu zdamy sobie sprawę czym różni się
los tamtych sprzętów od dzisiejszych. Przecież dziś nikt nie będzie kombinować by za
pomocą wymyślnych pokręteł i dźwigni garnek zawsze wisiał na wysokości pozwalającej na
możliwie pełne wykorzystanie ognia. Zastosujemy procesor. Żeliwne mechanizmy solidnie
osadzone w stelażach i przynajmniej częściowo obrabiane ręcznie, mogły pracować nawet
kilkadziesiąt lat. Zmiany techniki były na tyle powolne, ze wciąż były użyteczne.
Doskonałym przykładem jest turbina wodna, a zwłaszcza jej „mechaniczna” automatyka dziś
zastępowana komputerem.
Jeśli to były konstrukcje metalowe to bez trudu można było je przetopić na inne, nowsze,
bardziej potrzebne. Możliwości recyklingu tamtejszego sprzętu technicznego, w tym
domowego były praktycznie nieograniczone. W przypadku metali szlachetniejszych w
obrocie uczestniczyły także cele kulturowe, z mosiężnych naczyń można było wykonywać
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rzeźby, w tym popiersia ówcześnie zasłużonych, by po ujawnieniu się braku zasług u
wyniesionych na postumenty, zmienić wielokrotnie ich fizjonomie, aż do momentu, gdy
utrwalono rzeczywiście ważną osobę, lub do momentu, gdy pomnik stał się zabytkiem.
Obecny, często bardzo wspaniały sprzęt elektroniczny, np. grająca szafa lub wielofunkcyjny
robot kuchenny nie ma szans doczekać stanu upoważniającego do kwalifikacji go jako
zabytku. Przypomnijmy, ze zabytkami nie stały się pralki bębnowe typu Frania, mimo że
różnią się od dzisiejszych o epokę. Epokę która trwała zaledwie ćwierćwiecze.
Pytanie co będzie dalej. Jest pewna nadzieja, ze rozwinie się nanotechnika, czyli
superminiarturyzacja urządzeń elektronicznych, zwłaszcza procesorów i pamięci. Jeśli uda się
wyraźnie oddzielić elektroniczne mózgi od reszty będącej mechanicznymi i elektrycznymi
końcówkami, może uda się wkroczyć w nowa epokę, gdzie będzie bardzo mało innych niż
opakowaniowe i żywnościowe śmieci. Kto wie?

Repetytorium zasad postępowania z odpadami
Jesteśmy w okresie gdy rozrasta się asortyment naszych odpadów. Już nie wystarcza prosty
katalog z kilkudziesięcioma pozycjami. Samych tworzyw sztucznych jest na codzień
kilkanaście rodzajów , farb i lakierów najmniej kilkadziesiąt, stopów metali kilkaset.
Najmniejsza różnorodność utrzymują odpady organiczne, które w zasadzie mogą być
wszystkie potraktowane jednakowo, albo spalane albo kompostowane.
Co mamy robić z odpadami w sytuacji, gdy ich różnorodność wyklucza rozsądny recykling ze
wyglądu na brak miejsca?

Większości nie wytwarzać a resztę segregować. Koniec. Jakby to dobrze było, żeby
wystarczyło tyle napisać. A tu trzeba całą wielką filozofię wyłożyć.
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Bez tej filozofii, jak bez znajomości np. zasobów przyrody młody ekolog jest sztubakiem.
Produkcja odpadów nie ustaje. Codziennie każdy z nas wyrzuca kilogram śnieci. Trafiają one
do ziemi bezpowrotnie zabierając przestrzeń. Powinno to nas kosztować. Choćby tyle ile wart
jest kilogram świeżo ukopanych ziemniaków. Płacimy znacznie mniej, bo koszty
przyjmowania odpadów ponosi środowisko. Popatrzmy na nasz krajobraz wnikliwie i
samokrytycznie. Zbyt często urocze doliny, urozmaicone pola ze smugami zadrzewień i
licznie rozrzuconymi wodnymi oczkami, parki podworskie, obrzeża lasów i otoczenie
malowniczych dróg to śmietniska przez nikogo nieuprzątane, a przez wielu tolerowane. Tym
bardziej tolerowane, im bardziej skomplikowane odpady tam zalegają. Przecież nikt bez
przygotowania fachowego nie dotknie się do rozbebeszonego porzuconego pod płotem
klimatyzatora.
Podstawa to przestrzeganie zasady: UUUUU - czyli 5×U.
Ocenia się, że około 40% obecnie deponowanych odpadów możemy uniknąć w procesie
świadomej rezygnacji ze zdobywania zupełnie zbędnych i nie najpotrzebniejszych dóbr.
Podstawowe procesy, które należy w tym celu wspierać to:
 dokonywanie zakupów świadomie, bez nagłych, spowodowanych nastrojem chwili
decyzji (często wymuszonych reklamą);
 skłanianie się do kupowania rzeczy trwałych, solidnych, tym samym droższych (to
ograniczy nasze możliwości rozszerzania puli zakupów); tu największy kłopot z Eśmieciami, bo one b szybko się starzeją
 wybieranie produktów bezodpadowych, ulegających całkowitej destrukcji w czasie
używania lub pozostawiających jedynie nadający się do łatwej utylizacji surowiec; tu
szansą jest miniaturyzacja elektroniki
 zwiększanie towarzyskiej i rodzinnej współpracy w zakresie korzystania z nie codziennie
potrzebnych przedmiotów; ogromne pole do popisu ze sprzętem AGD, który przecież
można wspólnie używać, gdyż nie jest bez przerwy potrzebny
 zwiększanie dostępu do dóbr "zbiorowych", w tym kształtowanie nowych przyzwyczajeń
ograniczających wytwarzanie odpadów w domu: czytelnie, biblioteki, restauracje, kluby,
zorganizowane tereny otwarte; a więc elektronika wspólnego użytkowania
 silne związanie kosztów usuwania odpadów z rzeczywistą ilością śmieci wytwarzanych
w gospodarstwie domowym, i tu musimy się zgodzić powszechnie że kupując coś
trudno-utylizowalnego musimy ponieść koszty likwidacji odpadu.
Obecnie przeciętny Polak wytwarza 250-270 kg odpadów rocznie w porównaniu z
przeciętnymi 400-kilogramami w Europie (USA przewodzi z 800 kilogramami).
Różnice wieś - miasto są bardzo poważne. Obserwuje się wyraźny wzrost udziału papieru i
tworzyw sztucznych, powolny spadek zawartości odpadów organicznych oraz mineralnych.
Nadal nasze śmieci są nadmiernie uwodnione. Wzrasta także udział tzw. odpadów
wielkogabarytowych oraz śmieci wieloskładnikowych (papier + plastik, metal + plastik,
drewno + tekstylia, szkło + metal itd.). W tej części rośnie udział odpadów sprzętu
elektronicznego, także drobnych części wchodzących w tzw balast posegregacyjny.
Praktycznie wszystko, czym obecnie posługuje się współczesny człowiek w Polsce jest
potencjalnym śmieciem. Zaledwie ułamek procenta mebli jest u nas wykonany na tyle
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starannie by mieć szansę na przetrwanie przy następnym pokoleniu. Meble kuchenne,
ogrodowe i biurowe mają trwałość paruletnią. Sprzęt mechaniczny i elektromechaniczny
wymieniany jest 4-5 razy w czasie pokolenia, ubiory bez przerwy, książki w Polsce nie
doczekują wieku ich właścicieli, nie ma znaczących zasobów dzieł sztuki (nawet o mniejszej
wartości) by wyeliminować rotowaną stale tandetę wypełniającą nasze półki i ściany. Domy
ze "starym" urokliwym wyposażeniem są u nas rzadkością. Ale właśnie urządzenia
elektroniczne przodują. Komputer wymienia się co cztery lata. Telefon komórkowy jeszcze
częściej. Równie często elektronikę samochodową.
Kraj nasz przy tym przoduje także w krótkiej żywotności dóbr publicznych, które są niskiej
jakości, muszą, więc być bez przerwy odnawiane (stare wyrzucane). Dotyczy to także
budowli i całej "infrastruktury" komunalnej (oświetlenie miejscowości, sport, kultura,
wypoczynek, informacja, transport itd.).
Podstawowym kierunkiem "unieszkodliwiania" śmieci w Polsce jest ich składowanie na
składowiskach i wysypiskach, w połowie nielegalnych tzn. niezatwierdzonych przez służby
sanitarne i ochrony środowiska. Trafia tam 99% odpadów. Reszta jest kompostowana w kilku
kompostowniach w dużych miastach, nieliczne śmieci podlegają recyklingowi (makulatura i
nieco szkła). Tylko w jednym miejscu są spalane.
Skuteczne unikanie odpadów to integralny element wdrażania idei rozwoju zrównoważonego.
Cztery zapisy budujące myśl z Rio są tu szczególnie przydatne:
 reguła ograniczania użytkowania zasobów nieodnawialnych tylko do sytuacji, gdy służy
to zwiększeniu dostępu do zasobów odnawialnych;
 zasada zmniejszania odległości skąd pozyskuje się podstawowe dobra codziennego
użytku;
 prognoza zastępowania potrzeb materialnych potrzebami duchowymi;
 szukanie przyszłości wyżywienia świata w rozwoju najprostszych sposobów uzyskiwania
pokarmu, najmniej przetworzonego ale jednocześnie różnorodnego.
W polskich warunkach szczególnie istotne jest wpływanie na zmianę postaw konsumenckich,
które wiele jeszcze mają z czasów niedostatku. Należy stymulować oszczędzanie pieniędzy
(kapitał w banku nie wpływa na produkcję odpadów), oszczędzanie ich i wydawanie na
potrzeby duchowe, co także nie wiąże się z produkcją odpadów. Wydatki na dzieła sztuki,
imprezy artystyczne oraz wyjazdy krajoznawcze ograniczają sferę zakupów drobnych,
obfitujących w odpady. W tym zawierające elektronikę.
Wreszcie korzystnie na unikanie odpadów wpływa oszczędność wody i energii oraz
umiarkowane potrzeby lokalowe.
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Drugie "U" - używać powtórnie - to perspektywa dalszego ograniczenia masy odpadów o
10%. Tu najjaskrawszym przykładem są negatywne skutki masowego wprowadzania
przedmiotów jednorazowych w tym także opakowań. Niestety elektronika w większości
przypadków jest właśnie jednorazowa. Należy pomyśleć, jak to zmienić.
Z powodu połknięcia plastikowych odpadów lub zaplątania się w foliowe worki ginie rocznie,
co najmniej 2 miliony ptaków i ssaków wodnych. Niektóre plastiki rozkładają się po 500
latach. Wprowadzanie naczyń jednorazowych zwiększyło dostawę śmieci z rejonów
turystycznych trzykrotnie. Surowce używane do produkcji sprzętu komputerowego są
szkodliwe dla środowiska i bardzo długo zalęgają wolno porzucone. Sprzęt ten wymaga także
licznych elementów opakowaniowych.
W Polsce wytwarza się nieskończenie dużą liczbę wzorów opakowań szklanych i
plastikowych, a więc nie ma sposobu na powtórne ich użycie. Są one ponadto na tyle słabe, że
wytrzymują zaledwie parokrotny obrót. Wnioski są tu oczywiste. Gama opakowań musi ulec
zmniejszeniu i większość opakowań powinna krążyć wielokrotnie. Pewną rolę powinno tu
spełnić prawo samorządowe. Co do innych przedmiotów to dobrym przykładem są...
pojemniki na śmieci. Ich trwałość jest zatrważająco mała, typowe nie wytrzymują dwóch
sezonów. Czemu nie robić tych pojemników z odzyskanego ze śmieci plastiku. Istotnym
elementem składowym programu walki o powtórne używanie jest promocja takich sprzętów
jak wieczne pióra, golarki elektryczne, zasilacze, torby tekstylne, koszyki wiklinowe,
nakręcane zegary, solidne naczynia kuchenne, trwałe meble i firmowe tekstylia.
Dobrym zwyczajem budzącym zainteresowanie tym elementem projektu jest dwu-lub
wielokrotne używanie kopert, okładanie książek starymi kalendarzami lub stronami
ilustrowanych magazynów. Uwagi te dotyczą także pracy biurowej związanej z
użytkowaniem przeróżnych sprzętów elektronicznych.
W tej grupie zagadnień mieści się także kwestia stosowania lub nie puszek aluminiowych. Ich
powtórne użycie po utylizacji (trzecie U) jest proste pod warunkiem sprawnego zbierania. Do
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produkcji aluminium z surowców pierwotnych (boksyty) potrzeba kilkanaście razy więcej
energii niż do produkcji stali. Dzięki wykorzystaniu złomu aluminiowego oszczędzamy 95%
energii - puszki stają się przyjaźniejsze środowisku niż butelki. Proces odzyskiwania surowca
nie powoduje także istotnej emisji i zrzutu ścieków. Warto to rozważyć, pamiętając, że
objętość wyrzuconych przez Polaków puszek aluminiowych sięga rozmiarów Pałacu Kultury
w Warszawie.

Powtórnym używaniem jest także kompostowanie. Zalecać należy wszelkie sposoby
uzyskiwania kompostu, zwłaszcza te, które wymagają uprzedniej separacji odpadów
organicznych lub choćby usuwania szkodliwych i zupełnie nie nadających się do
kompostowania (szkło, metal, plastik). Trzeba pamiętać, że jedna bateria wystarczy by
uczynić nieprzydatnym tonę kompostu. Baterie zaś to nieodłączny element elektroniki.
Generalnie należy wspierać działanie, które nazwać można precyklingiem. Jest to taki sposób
dokonywania zakupów, który przewiduje los odpadu, który z kupowanej rzeczy powstanie.
Kupujemy majonez w szklanym opakowaniu, które będzie nam przydatne na działce jako
kubek, kupujemy herbatę w drewnianym pudełku, które posłuży do wsypywania do niego
następnych porcji nabytych w torebce papierowej. Po uszkodzeniu pudełkowe drewno łatwo
spalić.
Ograniczanie objętości odpadów wyrzucanych na składowisko to także działanie wspierające
pierwsze "U" – unikać. Sukcesy na tym polu nie jest łatwo osiągnąć gdyż zmniejszenie
objętości wyrzucanych śmieci jest kłopotliwe i trochę niezgodne z interesem wyrzucającego.
Wprowadzono już ważenie jako jedyną, miarę ilości odpadów. Płacić powinniśmy za wagę a
nie za objętość. Tymczasem pusta zgnieciona lub nie butelka waży tyle samo. Ciężka praca
przy usuwaniu powietrza ze śmieci nie przynosi efektu finansowego śmiecącemu. Należy,
zatem uzupełniająco wprowadzać odpłatność za liczbę kursów pojazdów opróżniających
pojemniki.
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Argumenty dla rozumiejących potrzebę zwiększania gęstości odpadów są dość oczywiste.
Przygotowanie dobrze urządzonego składowiska to dziś poważny wydatek. Metr sześcienny
użytkowej objętości kosztuje, co najmniej kilka złotych. Nie jest obojętne czy w tym metrze
zmieści się 200 czy 600 kg odpadów. Druga sprawa to bezpieczeństwo związane z
wyzwalanym przez odpady metanem. Gromadzi się on we wszelkich postaciach i w
warunkach sprzyjających, może spowodować wybuch. Puste przestrzenie ułatwiają także
życie gryzoniom oraz utrudniają rekultywację, gdyż wywołują ruchy masy odpadów.
Zaprzeczeniem ugniatania odpadów są zsypy, gdzie śmieci się rozluźniają. Sprzyja kompakcji
segregacja, choćby częściowa, bo usuwane są przede wszystkim tektura i nie zbite butelki.
Ugniatajmy, nie składujmy powietrza.

Zbieranie makulatury (utylizacja) powinno rządzić się następującymi prawami:
 makulaturę szykujemy sami nie oczekując żadnej zapłaty - korzyść to zmniejszenie wagi
śmieci ( papier jest ciężki) oraz satysfakcja ekologiczna;
 osobno przygotowujemy tekturę oraz papier;
 papier poukładany w stosy powinien być związany papierowym sznurkiem lub
przepasany taśmą papierową klejoną klejem roślinnym;
 paczki wystawiamy przed oznaczonym czasem pojawienia się pojazdu firmy zbierającej
makulaturę;
 należy stosować okładki z papieru miast plastikowych, nie używać kopert z
plastikowymi okienkami, nie kupować pism z lakierowanymi okładkami, wstrzymywać
się z nadmiernym używaniem plastikowych opraw na rzecz segregatorów, które użyć
można wielokrotnie, z makulatury usuwać łącza metalowe i gumowe; tekstylne z
włókien naturalnych można pozostawić.
Argumentów za wspieraniem produkcji papieru z makulatury jest bardzo wiele. Wspomnijmy
tylko, że na jedno wydanie popularnej, wielonakładowej gazety potrzeba parę tysięcy drzew (l
tona papieru to 17 dorosłych drzew). Natomiast z tony makulatury można wyprodukować do
910 kg dobrej jakości papieru.
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Produkcja tony papieru wymaga 1,7 tony drewna, około ćwierć tony wody i prawie 5 tysięcy
kWh energii. Ta sama ilość papieru wytworzona z makulatury to tylko 1500 l wody i 2 500
kWh energii. Drzew nie wycinamy.
Pewne odpady wymagają unieszkodliwiania. To odpady medyczne, świetlówki i żarówki
termometry i resztki farb i lakierów, lekarstwa i baterie. Specjalistyczne służby wykonają to
zadanie, jeśli my zbierzemy w swych domach ten rodzaj odpadów.
Wreszcie konieczne jest uczenie o odpadach. W Danii, gdzie problem jest prawie rozwiązany,
wprowadzono w szkołach obowiązkowe lekcje na ten temat.
Unia nie wymaga od nas wprowadzenia jakiejś konkretnej, nazwanej technologii unikania,
zawracania, utylizowania czy unieszkodliwiania odpadów. Unia żąda tylko by jak najszybciej
żadne odpady nieprzerobione nie trafiały do składowisk. Może, więc to być segregacja,
kompostowanie, spalanie, deponowanie jako materiał geotechniczny, przeróbka na surowce i
półfabrykaty zawracane do produkcji. Byle nie prosto do dołu. Dlatego jedną ze szkolnych
wycieczek należy poprowadzić na najbliższe wysypisko. Przecież leżą tam nasze śmieci.
Idziemy zobaczyć gdzie trafia por z naszego rosołu i „wypisany” długopis, do którego nie
możemy dokupić wkładu.
Zauważmy jak wiele wspólnego maja te uwagi z tematem zasadniczym tej broszurki – E –
śmieciami. Jak wiele odpadów powstaje w związku z praca urządzeń elektronicznych,
niestety więcej niż w przypadku starych mechanicznych sprzętów. Że przypomnijmy tylko
zwykłą maszynę do pisania i zestawimy ja z praca drukarki.

E-śmieci a energia
Niektóre dzieci powiadają, że jajko pochodzi ze sklepu, a źródło energii widzą w gniazdku
elektrycznym. Tymczasem dostarczana nam energia pochodzi ze skomplikowanych urządzeń,
zwykle spalających ogromne ilości paliw i tym samym wypuszczających do atmosfery
kolosalne objętości różnych gazów, w tym niektórych dość paskudnych. Czy nie ma na to
rady? Jakaś tam rada jest, – bo coraz więcej potrzebnej nam energii możemy znaleźć bardzo
blisko siebie, tuż za oknem, a nawet we własnym mieszkaniu. Energię cieplną należy
wyszukiwać możliwie blisko. Najbliżej jest energia pochodząca z naszej przemiany materii.
Przecież można wyprodukować prąd kręcąc pedałami roweru. Wystarczy dobrze podjeść i
kupić rower z tzw. dynamem. To wiedzą wszyscy, ale nie wszyscy wiedzą, że można
wykorzystać nasze domowe ciepło (to fizyczne) do ogrzewania innych pomieszczeń. Pewien
dworzec kolejowy będzie ogrzewany… przez pasażerów, o czym zapewne nie od razu się ci
pasażerowie dowiedzą. Zatem należy przewidzieć zapraszanie większej liczby gości do domu
w chłodne wieczory by nocą grzać się po ich obecności.
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W planie strategicznym twojej gminy zapisano: „Nasza Gmina, to piękne krajobrazy,
unikatowa przyroda, wysoki poziom obsługi turystycznej i atrakcyjny wypoczynek dla
każdego. Spokój i bezpieczeństwo, to również zapewnienie bytu i wszechstronnego rozwoju
mieszkańców.” Nie ma tu przemysłu i dużych, liczących się zakładów pracy. Stopa
bezrobocia należy w tym regionie do najwyższych. Dochody gminy są bardzo skromne a
subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków na utrzymanie szkół i dowożenie dzieci.
Dlatego znaleziono sposób na ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem nowej
szkoły. Zrodziła się idea, aby w budynku zastosować alternatywne źródło energii. Uznano, że
w tych warunkach optymalnym rozwiązaniem będzie wykorzystanie energii słonecznej
poprzez montaż kolektorów na dachu szkoły. Obliczono, że w wyniku modernizacji cieplnej
w szkole i zainstalowaniu baterii słonecznych, o ok. 45% zmniejszy się zapotrzebowanie na
energię cieplną potrzebną do przygotowania centralnej ciepłej wody. Efektem ekologicznym
zastosowania baterii słonecznych będzie też redukcja emitowanych do atmosfery
zanieczyszczeń: pyłu, tlenków siarki, i azotu, a także dwutlenku węgla.
Założono kolektory na dachu szkoły. Lśnią w letnim słońcu, poranna rosa szybko z nich
wyparowuje. Dzięki kolektorom, a więc ciepłej wodzie przez cały rok, szkoła może
wynajmować swoje pomieszczenia, choćby w czasie wakacji - dla dzieci miejskich. Dzięki
temu do kasy szkolnej napływają pieniądze. Zastosowanie kolektorów pozwoliło też
zaoszczędzić środki, do tej pory przeznaczane na opał. Środki te przeznacza się na cele
podstawowe: zakup niezbędnego wyposażenia szkoły i odbudowę zasobów szkolnej
biblioteki.
Szkoła nasza jest dziś inspiracją dla innych, miejscem gdzie przyjeżdżający tu turyści i
wczasowicze, a także przedstawiciele sąsiednich gmin, mogą się wiele nauczyć. Kolektory
słoneczne na jej dachu są dla nich wszystkich dowodem, że warto marzyć. Pamiętajmy
jednak, że marzenia muszą łączyć się ze znajomością technicznych szczegółów instalacji i
działania kolektorów słonecznych. Nie jest to wiedza nadzwyczaj skomplikowana, już dobry
uczeń może zaczynać ich konstrukcję. Dlatego opowieść ta jest realistyczna, więcej - to
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wskazówka dla wszystkich szkół a także wszystkich domów, których dachy zwracają się ku
słońcu. Idźcie do gospodarzy, u których zauważycie błyszczące panele kolektorów opowiedzą o zaletach i wadach takiej konstrukcji, wyjaśnią, w jakich warunkach „słońce na
dachu” daje najlepsze efekty ekonomiczne, na pewno zachęcą, bo już poznali korzyści z
takiego zabiegu.

Jest znacznie więcej sposobów by uniezależnić się od gniazdka w ścianie. Już niedługo
będziecie mogli zrozumieć te bardziej skomplikowane. Ważne by już myśleć o wykorzystaniu
wiatru, wody, ciepła ziemi, energii ukrytej w roślinach, a nawet w odpadach.
Obecnie coraz więcej gospodarstw wiejskich stosuje w swoich domach centralne
ogrzewanie. Niestety, głównie zasilane węglem, koksem, olejem, czasami gazem, lub
odpadami drzewnymi. Węgiel i jego pochodne a także drewno t o bardzo uciążliwy
nośnik energii, a równocześnie zatruwający bardzo środowisko. Ropa i gaz są z kolei coraz
droższe. I dlatego ważne jest, żeby nastąpił pewnego rodzaju powrót do odpadów drzewnych
i innej biomasy. Biomasa to wszelkie substancje pochodzenia organicznego. Występują
powszechnie. Drewno, liście, szyszki, pozostałości upraw rolniczych, trzcina, uprawiane
specjalnie krzewy, drzewa i wodorosty, osady ściekowe, odchody zwierzęce to największe,
dostępne, łatwe do zagospodarowania i tanie źródła energii odnawialnej.
Biomasa może być wykorzystywana na dwa sposoby. Z jednej strony jest to
kompostowanie i pozyskiwanie biogazu, z drugiej strony, po prostu wykorzystanie tych
surowców naturalnych, które mogą być spalane i być źródłem energii dla lokalnych
użytkowników. Wykorzystanie biomasy pozwala zagospodarować to, co wieś mogłaby
produkować np. rośliny oleiste, które mogą być przerabiane lub specjalne plantacje
drzew. Jest jednak pewien problem natury ekonomicznej. A mianowicie, po to żeby ta
energia została pozyskana, nie wystarczy tylko surowiec, który jest jakby pod ręką i może
być pozyskany stosunkowo tanio i łatwo. Chodzi jeszcze o to, w jaki sposób ten surowiec
zostanie wykorzystany energetycznie.
Jedną z technologii pozyskiwania energii z biomasy jest produkcja biogazu. Do jego
wytwarzania można stosować odpady organiczne powstające w rolnictwie.
Szczególnie z gospodarstw hodowlanych, które produkują duże ilości odchodów
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zwierzęcych. Biogaz jest mieszaniną dwutlenku węgla i metanu, który powstaje w
procesie fermentacji obornika lub gnojowicy z domieszką innych odpadów.
Odchody w postaci gnojowicy są transport owane do komory biogazowej, w której
następuje fermentacja. Biogaz można wykorzystać bezpośrednio do celów bytowych lub
ewentualnie stosując przy większych instalacjach agregat prądotwórczy, do celów
produkcji energii elektrycznej. Jednak budowa biogazowni opłacalna jest tylko w przypadku
dużych gospodarstw. Pod pojęciem duże gospodarstwo rozumiemy takie, ,które posiada dużą
ilość zwierząt, to znaczy krów, świń lub kur.

Polskie rolnictwo produkuje rocznie około 30 milionów ton słomy. 10 milionów stanowi
nadwyżkę. Często kłopotliwą. Ta słoma w formie odpowiednio przystosowanej może być spalona
w kotłowniach i służyć do ogrzewania osiedli wiejskich. Wartość opałowa słomy jest tylko półtora
razy mniejsza niż węgla. Ze zbiorów słomy z jednego hektara można przez jeden sezon ogrzewać dom.
W Polsce mamy bardzo duże zasoby biomasy. Prawie 29 procent kraju pokrywają lasy. A
60 procent ziemi jest przeznaczone dla rolników. Na cele energetyczne możemy
wykorzystywać drewno odpadowe z lasów, ale również pochodzące z pielęgnacji sadów oraz
ścinki, zrębki i trociny z przemysłu drzewnego.
Drewno, jako jedna z form biomasy, może być wykorzystywane w różnej postaci na cele
energetyczne. To, co najlepiej jest rozpoznane, to wykorzystanie drewna kawałkowego.
Natomiast, innymi formami coraz bardziej upowszechnianymi, są brykiety czyli zrębki
drewna sprasowane lub mini brykiety, granule czy też pelety, które są coraz bardziej
interesujące, ponieważ mogą być wykorzystywane w automatycznych systemach do
ogrzewania pomieszczeń.
Stosunkowo nowym kierunkiem energetycznego wykorzystania biomasy jest produkcja
biopaliw płynnych. Praktycznie nieszkodliwego dla środowiska etanolu, jako domieszki do
benzyn, oraz paliwa do silników z zapłonem samoczynnym, tak zwanego „biodiesla”.
Podstawową rośliną, z której możemy otrzymywać biopaliwo płynne jest rzepak. Rzepak jest
u nas tradycyjnie uprawianą rośliną na cele oleiste. Ten olej rzepakowy można
przekształcić w biopaliwo rzepakowe. Oczywiście do tego przekształcenia potrzebne są
jeszcze różne dodatki.
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Biomasa jest szczególnie przyjazna środowisku w aspekcie obiegu dwutlenku węgla.
Dwutlenek węgla emitowany w procesach spalania, tejże biomasy, jest wchłaniany w
procesie wzrostu roślin. Natomiast nie ma w ogóle emisji siarki.
Energetyka odnawialna, to są najczęściej instalacje drobne, nieduże, samodzielne, świetnie
wpisujące się w krajobraz zwłaszcza w rozproszoną zabudowę wsi. I są duma
konstruktorów i gospodarzy korzystających z dobrodziejstw, które niosą. Czy nie chcesz
być uczestnikiem tej inżyniersko-ekologicznej przygody?. Czy nie pragniesz zaświecić
przykładem jak słońce odbite w kolektorze?
Myśląc o wykorzystaniu energii odnawialnej w warunkach lokalnych, powinnyśmy jednak
pamiętać o tym, że ta ilość energii, która tam ma być wygospodarowana, z reguły nie
będzie wystarczająca dla zaspokojenia pełnych potrzeb. A zatem, należy rozważyć to źródło
energii, jako źródła uzupełniające, a drugim niezwykle ważnym źródłem energii… jest jej
oszczędzanie. Prawdziwy ekolog czerpie z ogromnych zasobów tzw. białej energii, czyli
oszczędności, które są możliwe na każdym kroku. Pamiętajmy, że:
 są koszule, których nie trzeba prasować,
 można gotować szklankę wody, a nie cały czajnik,
 trzeba wypełniać cały bęben pralki
 w zimie nie wszystko musi leżeć w lodówce
 lepiej przykręcić kaloryfer niż otwierać wszystkie okna,
 świecić wszędzie należy tylko przykładem,
 obok windy są zawsze schody,
 nakręcany zegar tez wskazuje właściwy czas, a dzwoni sympatyczniej.
Co do żarówek, to wszystko już wiecie. Inne, tysiące przykładów, wypiszcie sami. Zastanówcie
się jaki związek maja powyższe rozważania z produkcja E-śmieci.
Tabela związku produkcji i dystrybucji energii z zapotrzebowaniem na sprzęt elektroniczny.

E-śmieci i ruch
Jeśli tysiąc ludzi raz w tygodniu zamieni przejazd samochodem na trasie poniżej 5 km na
rower lub dłuższy spacer to ubędzie 100 ton wydalanego CO2. To nie żaden wstyd przyjechać
do kumpla, do kościoła, na działkę i do kina na rowerze. Dobrze wiadomo, że ci, którzy co
dzień jeżdżą na dwóch kołach pół godzinki żyją, i to w zdrowiu 4 lata dłużej. Rower nie stoi
w korkach. A w Stanach Zjednoczonych traci się 5 mld litrów paliw samochodowych na
stanie lub ślamazarny ruch na zatłoczonych ulicach i drogach.
Wzrasta zainteresowanie społeczeństwa kosztami motoryzacji. Nie tylko z powodu kolejnych
prób głębszego sięgania do naszych kieszeni (do kieszeni kierowców i pasażerów, ale też do
portfeli wszystkich innych, pośrednio korzystających z tzw. dobrodziejstw transportu
samochodowego). Właśnie, o jakie tu dobrodziejstwa chodzi?
Motoryzacja jako zjawisko techniczno-społeczne jest obecnie jednym z największych
zagrożeń środowiska oraz zdrowia i życia obywateli. Ostatnie dziesięciolecie możemy
podsumować odejściem „na tamtą stronę” tysięcy Polaków o liczebności Tarnowa. Do
szpitalnych sal trafiła populacja poszkodowanych w wypadkach porównywalna z liczbą
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mieszkańców Krakowa. W tym samym dziesięcioleciu przeciętnie każda rodzina przeżyła
tragedię związaną ze skutkami wypadku.
Ten niewyobrażalny dramat potęguje emisja hałasu i zanieczyszczeń powietrza z szos, dróg i
ulic docierająca do wszystkich bez mała mieszkańców Polski. W miastach prawie wszędzie
notujemy ponadnormatywny hałas nocą (powyżej 45 decybeli) a są miejsca, gdzie oceniany
jest jako trwale uciążliwy. Nie przedostają się przez szlaki komunikacyjne zwierzęta,
marnieją na zdegradowanej glebie rośliny. Dawno już zapomnieliśmy o uroku wiejskiej
drożyny otoczonej dzikimi gruszami i wierzbą rosochatą. Patrzymy z niesmakiem na
„wygładzone łuki” i „łagodną niweletę” współczesnych szos. Żałujemy ogromnych
powierzchni traconych na parkingi i garaże. I jeszcze płacić?
Dlaczego tak lubimy jeździć samochodem? Oczywiście chęć taką wspierają coraz liczniejsze
urządzenia elektroniczne zastępujące nawet bardzo proste czynności, np włączanie
wycieraczek, czy dostrzeganie ściany domu przy cofaniu. Niewątpliwie zaczynamy
przesadzać z tymi akcesoriami. Dowodzi tego fajny dowcip amerykański o kierowcy, który
dysponując w pełni zautomatyzowanym samochodem podczas jazdy zabrał się za drapanie się
po plecach i zdziwił się będąc w rowie, ze elektronika nie zastępuje trzymania kierownicy.
Jedna z najważniejszych zasad zrównoważonego rozwoju to poszukiwanie pierwotnej
przyczyny zagrożeń środowiska - u źródła. Kto lub, co jest owym źródłem uciążliwości bestii
motoryzacyjnej?

Administracja drogowa powiada, że nie oni. Budujemy drogi – te nie są aż tak szkodliwe.
Zakładamy, że będą po nich jeździły samochody spełniające normy ekologiczne kierowane
przez roztropnych kierowców stosujących się do wszystkich zasad ruchu i rezygnujących z
podróży, gdy grozi im zakleszczenie się w korku. Gdy ruch ustanie mogą po nich spacerować
ludzie i zwierzęta, można suszyć tam len oraz obserwować tajemnicze wiry termiczne
wywołane nagrzaniem asfaltu. Zapewniamy drogę i nawierzchnię – nie odpowiadamy za to,
co kiedy i po co, po tym jeździ.
Producenci samochodów też nie przyznają się do bycia „źródłem”. Samochód sprzedajemy
bez obowiązku uruchomienia go choćby na chwilę. Można hodować w nim króliki,
pokazywać znajomym bądź skręcać i rozkręcać dla przyjemności. Sprzedajemy samochody
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bez praktycznej możliwości ruchu, bo bez dokumentu uprawniającego do kierowania i bez
paliwa. Żeby jechać potrzeba dodatkowej motywacji, której szukać trzeba gdzie indziej.
Producenci paliwa nie chcą być uważani za powodujących wymienione wcześniej
nieszczęścia. Paliwo nie hałasuje i nie zabija. Emitowane zanieczyszczenia są obecnie
zredukowane na tyle, że przez parę minut można nawet oddychać spalinami. Poza tym nie ma
żadnego obowiązku nalewania naszych produktów do baków.
Jednocześnie wszyscy wyżej wymienieni uważają, że intensywnie starają się zmniejszać
niezawinione przez nich żałosne skutki motoryzacji. Dlatego drogowcy zakładają przejścia
dla zwierząt dużych i małych, czyszczą ścieki spływające z nawierzchni, budują bezkolizyjne
skrzyżowania, by trudniej było spotkać się czołowo pojazdom. Niektóre biura projektów
drogowych starają się nawet prowadzić szosę tak by tylko „troszeczkę” szpeciła krajobraz,
wszystkie obliczają jak zapewnić płynność ruchu.
Z kolei koncerny samochodowe projektują silniki o już naprawdę niskich wskaźnikach emisji
tlenku węgla, tlenków azotu, benzenu itd. Okładziny hamulców już nie zawierają azbestu.
Liczba poduszek powietrznych, wzmocnień karoserii i usprawnień przyczepności rośnie.
Zaczynają się pojawiać pojazdy napędzane energią słoneczną, hybrydowe oraz pojazdy
składane.
Rafinerie i bazy paliwowe obniżyły już wielokrotnie potencjalną emisję powstającą ze
spalania ich produktów. Praktycznie odszedł w zapomnienie czteroetylek ołowiu. Kurczy się
wydalanie substancji smołowych. Pojawiają się ekologiczne dodatki usprawniające spalanie,
to znaczy zmniejszające wydalanie węglowodorów oraz tlenku węgla. Paliwa są coraz
bardziej ekonomiczne.

I wszystko to, mimo, że brzmi optymistycznie, jest tylko zestawem środków łagodzących w
stosunku do trwającego, a nawet rozszerzającego się zagrożenia. Bo samochodów wciąż
przybywa. Specjaliści wiedzą, że (o zgrozo!) budowa dobrych i szybkich dróg zwiększa „chęć
poruszania się samochodem” o około 7%. Spadek ceny samochodu o punkt procentowy
powoduje wzrost zainteresowania jego kupnem o więcej niż 2%. Zmniejszenie zużycia paliwa
powoduje wzrost zainteresowania podróżami własnym autem.
Źródło zagrożenia środowiska jest, zatem w nas. Nie autostrady, katalizatory, ekologiczne
dodatki, przepisy i usprawnienia techniczne zmniejszają tragiczną uciążliwość
motoryzacyjną. Zmniejszy ją zespół naszych osobistych decyzji, takich jak np.:
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rezygnacja z dojazdu samochodem do kościoła, jeśli jest on bliżej niż pół
kilometra od domu;
 zabieranie sąsiadów „do miasta” by podwyższyć obecny współczynnik
„zaludnienia” samochodu osobowego wynoszący np. w Warszawie 1,28;
 stosowanie się do przepisów ograniczających prędkość, której powszechne
przekraczanie o 10% powoduje wzrost hałasu o parę decybeli – właśnie o tyle
ile musimy go obniżać instalując szpetne ekrany;
 wspierając organizację „dni bez samochodu”, tak by choć niektórzy
zrozumieli, że można bez niego żyć – znamy wszakże wielkie cywilizacje,
które obyły się bez koła;
 uporczywe zwracanie uwagi domownikom, że są chodniki, ścieżki i nogi.
Wspaniałym zadaniem jest zastanowienie się co w samochodzie jest naprawdę potrzebne, a co
tylko niepotrzebnie czerpie energie i prowadzi do produkcji kłopotliwych odpadów.
Proponujemy dokonać zestawienia tych elektronicznych usprawnień, które popularnie
nazywamy bajerami.

E-śmieci i światło
Podobne rozważania na temat oświetlenia.
Teza przewodnia: jak komputer zastąpić słońcem.

E-śmieci oraz wypoczynek
Tak wiele jest do zrobienia w dziele zrównoważonego rozwoju, ze wypoczywać nie
powinniśmy. Ale z drugiej strony wypoczywając nie szkodzimy środowisku tak, jak
szkodzimy pracując intensywnie. A więc wypoczynek, lenistwo i sen to czynności lub
czynności zaniechanie – okres przyjazny środowisku Gorzej jest jeśli do wypoczynku
potrzebna jest nam lista skomplikowanych urządzeń, szybko zamieniających się w śmieci..
Jeśli jesteś ekologiczny to odpoczywasz na łonie natury. Kontakt z przyrodą to nie tylko
przyjemność, ale i zdrowie. Ci, co są z naturą - na co dzień są aktywniejsi, bardziej radośni i
roztropniejsi. Postaraj się parę razy w roku obejrzeć wschód słońca. Pospaceruj po lesie
zamiast po sklepach. Wdrap się na jakiś wulkan lub najbliższe wzgórze w twojej okolicy.
Zdejmij buty nad rzeką albo na łące. Poczuj przyrodę od spodu.
Szczególnym miejscem twojego odpoczynku powinien być las i sąsiedztwo drzew. To
naturalne dla człowieka otoczenie jest także potężnym regulatorem klimatu. Lasy północnej
półkuli, a więc w tym także lasy polskie pochłaniają rocznie 700 mln m3 CO2 rocznie.
Pozostań obrońcą tego bogactwa. Tu prawie nie ma elektroniki.
Sporty w różnym stopniu mogą zagrażać środowisku. Taka np. piłka nożna, jeśli jest
uprawiana przez bardzo dobrych, bramkostrzelnych piłkarzy okresowo powoduje
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przekraczanie norm akustycznych. W Polsce zdarza się to na szczęście (nieszczęście?)
rzadko. Sporty motorowodne, motorolądowe i aeromotorowe wydają się groźne dla przyrody
i przy okazji dla człowieka : żużel, Formuła 1, rajd Dakar, gokarty, ewolucje lotnicze,
ślizgacze itd. są zdecydowanie mniej ekologiczne niż sport balonowy, szybowcowy,
rowerowy, saneczkowy, czy jachtowy i wioślarski. Ale jak zwykle wszystko względne.
Narciarze szkaradnie niszczą stoki gór, jachtmeni zanieczyszczają trasy wyścigów różnymi
odpadkami, współczesny rower to skomplikowany zbiór potencjalnych odpadów trudnych h
do rozdzielenia, także w coraz większej części elektronicznych. . Pozostańmy wiec na
potrzebie zastanowienia: tam gdzie najmniej terenu i sprzętu -= sport jest najbardziej
przyjazny środowisku. A wiec gimnastyka, szachy i bieg przełajowy (Nb. skąd ta dziwna
nazwa przełajowy, wszak sportowcy biegną po wytyczonej trasie, a nie na przełaj). I jeszcze
brydż, mający te wspaniałą zaletę, że miejsce jest tu wykorzystane w najwyższym stopniu.
Mały stolik, aż cztery osoby i cztery asy. Żadnej elektroniki? A zegar?
A czym się cieszyć. Oczywiście Dniem Ziemi. To jest najbardziej stosowne święto dla
młodego ekologa. Chociaż po słynnej imprezie na Polu Mokotowskim w Warszawie też
trzeba sprzątać i zapraszać do powrotu wiewiórki oraz ptaki wystraszone przez wiwatujących
ekologów i ich rodziny.
Teraz o świętowaniu rodzinnym. Czy można coś nowego oryginalnego zaproponować na
nadchodzące święta w dziale „choinka ekologiczna”. Chyba już nic takiego się nie wymyśli.
Ostatnim przebojem jest kupowanie świerków w doniczkach i następnie wynoszenie ich (bez
ozdóbek) do lasu. Wiosną. Ekskluzywną wersją tego szanującego zieleń rozwiązania jest
dekorowanie drzew iglastych (lub szpilkowych jak wolą Krakusy) in situ, czyli we własnym
ogrodzie. Drzewo takie powinno rosnąć zaraz za weneckim oknem naszego największego
salonu. Zdecydowanie uboższa alternatywa tej propozycji to choinka składana z gałęzi
pozyskanych podczas planowych trzebieży czyli prac pielęgnacyjnych w młodnikach
świerkowych lub sosnowych. Wykorzystuje się odpad, czyli działa zgodnie z zasadami
racjonalnej gospodarki surowcami. Musimy jednak być pewni, że gałęzie odcinano w innym
niż merkantylny celu. Że nie oszpecano jodeł i świerków.
Pozycja choinki sztucznej została zachwiana faktem znacznej energochłonności tego
produktu. Jednak trzeba przyznać, że część plastikowych choinek wytwarzanych jest także z
materiału odpadowego. Przy zalecie ich wielokrotnego używania stają się one równorzędne z
opisanymi wyżej ekochoinkami. Pod warunkiem, że nie będziemy ich polewać wywarem z
oberwanych w lesie igieł.
A więc wszystkie wymienione rozwiązania mogą spełnić zasady oszczędzania środowiska i
jednocześnie stosownie do tradycji wypełnić nasze świąteczne oczekiwania. Zwłaszcza, że
przy okazji mogą dostarczyć nam świeżego powietrza (wycieczki do lasu lub ogrodu). Są to
wiec zalecenia dla młodych ekologów odpowiedzialnych za przygotowanie scenografii
Bożego Narodzenia.
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Okazuje się, że ten pozornie zagrażający lasom zwyczaj może być dobrą okazją do ochrony
lasu. Można, zatem zaprzestać dalszych poszukiwań wśród choinkowych technologii, w tym
zarzucić projekty choinek wirtualnych czy wywoływanych w podświadomości. Natomiast
warto zastanowić się nad skutkami dla środowiska produkcji i eksploatacji wspomnianych już
raz ozdóbek. Tu cała masa zagrożeń i obaw. Od dodatkowego światła niezbędnego
żarówkom, poprzez gamę wieloskładnikowych dekoracji trafiających do nieprzydatnych
śmieci do poważnej porcji energii używanej do odkurzenia pola po choince. Dwa
„ekologicznie słuszne” rozwiązania dekoracji choinkowych można tu zalecić: wieszanie na
drzewku łakoci, które samoistnie ulegną wykorzystaniu przez domowników (cukierki,
jabłuszka i pierniczki) oraz tworzenie ozdób z materiałów jednorazowych i jednocześnie
odpadowych. Szczególnie przydatna okaże się, więc japońska sztuka wytwarzania
papierowych rzeźb - origami.
A bombki? Niestety ich produkcja i skład są bardzo odległe od idei zrównoważonego
rozwoju. Jeśli ktoś zastąpi je równie barwnymi, a za to szybko zmieniającymi się bańkami
mydlanymi - spędzi święta prawdziwie ekologicznie.
Gwałtowny wzrost popularności fajerwerków w Polsce wynika przede wszystkim z... ich
dostępności. Przez wiele szarych lat ten rodzaj rozrywki nie był nam dostępny - pewnie nie
tylko z powodu bliskości technologii do militarnej. Teraz wyrażamy swą radość a może
trochę i wolność i młodość wybuchami migotających ogni. Jest nawet coroczny festyn i
konkurs.
W sylwestrową noc uciechę wizualną mają wszyscy, nawet ci, których nie stać na
podrabianego włoskiego szampana mogą wcisnąć nos w szybę i podziwiać roziskrzone niebo.
Przedtem interes robią hurtownie i sklepy oferując coraz wymyślniejsze race, draperie i
komety. Zaopatrujemy się solidnie, a następnie popisujemy przed rodziną i znajomymi
odwagą odpalania.
Wszystko byłoby dobrze gdyby nie biedne psy, które na ten czas kryją się pod meblami lub w
łazienkach. Czy rzeczywiście nic więcej? Otóż Polska została zasypana ogniami sztucznymi z
importu. W Polsce jeszcze się ich masowo nie produkuje, bo... muszą one spełnić ostre
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wymagania środowiskowe i sanitarne. Przede wszystkim chodzi o zawartość substancji
stymulujących rozbłyski, które w najtańszych zestawach zawierają bardzo toksyczny arsen.
Silne zatrucie człowieka następuje przy dawce 100 mg. Zalicza się go do substancji
rakotwórczych, co z całą pewnością potwierdziły badania na odległym Tajwanie, gdzie
koncentracja arsenu w wodzie studni przydomowych wyraźnie korespondowała z
przypadkami raka skóry.

W Polsce mamy nieco rud z zawartością arsenu, gdyż często występuje on łącznie z miedzią,
cynkiem, ołowiem i srebrem. Mimo to nie produkujemy ogni sztucznych z tym pierwiastkiem
wiedząc o jego toksyczności. Tymczasem fajerwerki oferowane nam przez hurtowników to
często remanenty z azjatyckich wytwórni, gdzie urok ogni uzyskiwano dzięki arsenowi.
Zalecamy sprawdzanie kupowanego towaru a przede wszystkim poczekanie na naszą rodzimą
produkcję, która wykorzystywać będzie inne bezpieczniejsze składniki i oczywiście będzie
zgodna z normami środowiskowymi. Kolejne zadanie dla przyszłych społecznych
kontrolerów środowiska.
Postępuje elektronizacja świat. Coraz więcej akcesoriów ma procesorowe wsady, coraz
więcej takich elementów trafia po świętach do kosza. Takie stały się także prezenty, nie tylko
zabawki.
A co młody ekologu powinieneś podarować bliskim w prezencie? Najbardziej ekologicznym
prezentem z każdej okazji jest Dobre Słowo, pod warunkiem, że wypowiedziane jest cicho by
nie płoszyć dostojnej ciszy i okolicznych żyjątek. Nie wszyscy jednak gotowi są z radością
przyjąć taki prezent, a już bardzo trudno spodziewać się równie wytwornego rewanżu.
Powyższa supozycja zupełnie nie nadaje się w stosunku do głównej rzeszy prezentobiorców dorastających. Jest też niestosowana w przypadku tzw. ubogiej rodziny. Także biletu do Parku
Narodowego jeszcze nie wypada dać, - w przyszłości będzie on na pewno stosownym i
cennym darem.
Zatem poniżej przekazujemy listę prezentów, które, mimo że materialne, w żadnym
stopniu nie uszczuplają zasobów i walorów środowiska, co więcej często wzbogacają jego
różnorodność i oszczędzają zasoby nieodnawialne. Nie zawierają także E-śmieci. To
początek listy, która młody ekolog powinien wydłużać w nieskończoność.
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1. Latarka bezbateryjna zasilana słonecznie lub siłą mięśni
3. Super energooszczędny odkurzacz, bez podłączania do sieci, czyli bez elektroniki
5. Abonament do ogrodu zoologicznego
6. Zestaw orzechów dla wiewiórek
7. Garść nasion mieszanki kwiatowej
8. Lornetka z zakodowanym widokiem orlika krzykliwego
9. Puszka z powietrzem, a wiec i zapachem Doliny Rospudy
10. Trzy egzemplarze broszury o E-śmieciach
.

E-śmieci i inteligencja
Jak będziemy wyrzucać sztuczną inteligencję kiedy powstanie? To się nie da kremować i się
nie rozłoży po 25 latach. Temat do rozwinięcia.

Lista i wyobraźnia
Spis E-śmieci według zapisów prawa. Uwagi o potrzebie wykorzystywania urządzeń.
Szacunek wytwarzanych elektronicznych odpadów w Polsce. Kryteria ekologiczne sprzętu
elektronicznego. Omówione zostaną następujące grupy sprzętu.
Wielkogabarytowe urządzenia AGD: chłodzące, piorące, suszące, zmywające, gotujące,
piece, mikrofalówki, grzejniki, wentylatory, klimatyzatory, wyciągi, krajalnice, prasowalnice,
agregaty prądotwórcze, sprężarki, ogniwa fotowoltaiczne i inne tego rodzaju urządzenia
Małogabarytowe urządzenia AGD: żelazka, odkurzacze, zamiatacze, urządzenia do szycia,
frytkownice, tostery, młynki i rozdrabniacze, miksery, noże elektryczne, sprzęt fryzjerski,
wagi, zegary, alarmy i systemy zabezpieczenia mieszkań i domów itd
Sprzęt teleinformatyczny oraz telekomunikacyjny i audiowizualny: komputery i ich sprzęt
peryferyjny, kalkulatory, inny sprzęt do zbierania, magazynowania , przetwarzania,
prezentowania i wysyłania danych, faksy, teleksy, telefony wszelkich typów, rzutniki,
systemy prezentacyjne, radioodbiorniki, telewizory, kamery, wzmacniacze, instrumenty
muzyczne, systemy kina domowego, nagrywarki, itd
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Urządzenia oświetleniowe: oprawy do lamp specjalnych, np. fluoroscencyjnych i same lampy,
lampy wyładowcze, sodowe, urządzenia kontrolne, zautomatyzowane oświetlenie imprezowe
i reklamowe.

Narzędzia elektryczne i elektroniczne, nieprzemysłowe: maszyny do szycia, spawarki, piły,
wiertarki, dyfuzory, kosiarki, urządzenia do laminowania itd.
Sprzęt medyczny o bardzo szerokim asortymencie
Automaty do wydawania produktów
Przyrządy pomiarowo-kontrolne o bardzo bogatej specyfice, w tym czujniki dymu, ciepła i
wilgoci
Zabawki i sprzęt rekreacyjno-sportowy: gry komputerowe, automaty grające i do grania,
sprzęt sportowy elektroniczny lub elektryczny, zabawki poruszające się, itd.
Urządzenia paramilitarne oraz niektóre łowieckie i wędkarskie
Inne urządzenia zawierające części elektryczne i elektroniczne, w tym wykonane
indywidualnie z różnych podzespołów lub surowców.
Lista ta powinna być uzupełniana. W wielu dziedzinach naszego życia pojawia się nowy
sprzęt elektroniczny, czasami nie mający odpowiednika w oficjalnych spisach.

Co i jak można odzyskać?
Garść informacji o składzie zużytego sprzętu elektronicznego. Zasady rozbiórki sprzętu.
Aspekt ekonomiczny – to co odzyskujemy jest premią za żmudną pracę – podstawowe źródło
zysku to oszczędzanie środowiska, miejsc na składowiskach, pracy przy usuwaniu odpadów z
lasu itd. Pieniądze pochodzą z ukrytych w cenie opłatach produktowych.
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Przede wszystkim rozbieranie sprzętu musi doprowadzić do wyselekcjonowania składników
niebezpiecznych, czyli tych materiałów składowych, które powinny być zawsze usunięte i
specjalnie potraktowane, bo zagrażają nam i przyrodzie. Jest tego bardzo wiele, ze
wymienimy tylko niektóre pozycje częściej spotykane. Poniżej lista.
1. Części składowe zawierające rtęć, w tym elementy lamp samowyładowczych,
wyłączników, podświetlaczy itd.
2. Gazy zubażające warstwę ozonową i zawierające potencjał wzmagania efektu
cieplarnianego (GHG, GWP), np. znajdujące się w piankach oraz obwodach
chłodzących.
3. Osłony fluoroscencyjne o różnym składzie i przeznaczeniu
4. Oleje , np. ze sprężarek.
5. Elektrolit z różnych urządzeń, baterii, kondensatorów, rezystorów
6. Substancje promieniotwórcze, znajdujące się w urządzeniach kontrolnych i
pomiarowych
7. Ogniotrwałe włókna ceramiczne
8. Zewnętrzne okablowania
9. Wyświetlacze ciekłokrystaliczne z gazowymi lampami wyładowczymi i takie lampy w
ogóle, także lampy elektronopromieniowe.
10. Wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), chlorofluorowęglowodory (CFC),
wodorofluorowęglowodory (HFC), a także węglowodory, zwłaszcza aromatyczne
(HC).
11. Azbest
12. PCB
13. Powłoki zawierające związki bromu (ograniczające palność)
14. Tonery i wkłady drukujące, proszkowe, płynne i mieszane
15. Płytki obwodów drukowanych zawierające liczne substancje metaliczne
16. Baterie i akumulatory w całości, gdyż są one objęte systemem zbierania i
unieszkodliwiania lub recyklingu.
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Lista ta nie jest pełna, ale dobrze ilustruje bezsporna potrzebę dobrego przygotowania się
firmy podejmującej się rozbiórki i wykorzystania odpadów elektrycznych i
elektronicznych. Nie wymieniono także elementów związanych z opakowaniem oraz dość
powszechnych w sprzęcie użytkowanym w domu pospolitych odpadów pochodzących z
pylenia i kondensacji.

Prawo
Ustawa o odpadach sprzętu elektronicznego i rozporządzenia.
Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 nr
180 poz. 1495. Najważniejsze akty wykonawcze: stawki produktowe sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (19/2006 p.152), baza danych (2006 21/161), minimalne roczne poziomy
zbierania sprzętu, opłata rejestrowa i roczna, wzór sprawozdania o ilości i masie sprzętu
(2008.2009). Krótkie omówienie przepisów.
Symboliczną interpretacja prawa jest kreślony na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
znak w postaci przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznaczający konieczność
(potrzebę i obowiązek) selektywnego zbierania zużytego sprzętu. Krótko pisząc – nie wrzucaj
do niesegregowanych smieci!

Rozum ludzki, czyli elektroniczna łyżka do butów
Podsumowanie wraz z ostrzeżeniem przed nadmiernym wykorzystywaniem nowinek
elektronicznych zastępujących proste czynności mechaniczne i zdrowy rozsądek

Dobrym przykładem, jakimi drogami można ograniczyć zbędną produkcję kosztownych i
generujących odpady urządzeń jest wykorzystywany na Antarktydzie system podgrzewania
powietrza, którym oddychają przebywający tam polarnicy. Podczas antarktycznej zimy (czyli
naszego lata) temperatury we wnętrzu tego lodowego kontynentu stale spadają poniżej minus
500C , często sięgając -60, -700C. W takich warunkach bezpośrednie oddychanie jest
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utrudnione i niebezpieczne. Przed skierowaniem go do płuc trzeba je cokolwiek podgrzać.
Specjaliści wymyślili skomplikowany system bateryjnego podgrzewania sterowany
komputerem. Polarnik dostał jeszcze jeden moduł aparaturowy do noszenia i jeszcze jeden
powód do obaw o życie: a jak coś nawali? Inni wpadli na sposób prosty. Wlot powietrza
odbywa się przez rurkę, która owija się blisko ciała oddychającego. Tym samym powietrza
stopniowo się ogrzewa zanim dotrze do tchawicy. Urządzenie działa niezawodnie do czas gdy
człowiek żyje.
Zapewne znajda się tacy, którzy uznają, ze ta broszura nie jest na temat. Zamiast rozwijać
wielką perspektywę zbierania i odzysku sprzętu elektronicznego, perspektywę także dla firm
tym się zajmujących, toczymy bój o ograniczenie takich odpadów i przy okazji odpadów w
ogóle. Przecież wprowadzone właśnie prawo dotyczące sprzętu elektronicznego, zwłaszcza w
części dotyczącej opłaty produktowej oraz obowiązku wzrastającego procentu odzysku
zużytych urządzeń gwarantuje powstrzymanie zaśmiecania świata przez ten rodzaj bardzo
uciążliwych śmieci. Tak, takie prawo i takie działania są niezbędne. Ale drogą skuteczniejsza
i dalece bardziej perspektywiczną jest ograniczanie produkcji zbędnych urządzeń, a to
możliwe jest tylko dzięki racjonalizacji popytu, czyli poprzez wzrost świadomości
ekologicznej.
Mamy już maszynkę do golenia z elektronicznym wibratorem, czy czeka nas elektronicznie
wspomagana łyżka do butów?
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