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Pierwsza strona okładki – fot. Aureliusz Mikłaszewski

Serdecznie przepraszam panią Krystynę Haladyn i pana Aureliusza Mikłaszewskiego za 
błędne podanie Autorów fotografii na stronie 10 w poprzednim numerze „Zielonej Planety”. 
Autorem fotografii 1 i 3 jest pan Aureliusz Mikłaszewski, a nie pani Krystyna Haladyn.

Wydawca

„Zielona Planeta” jest drukowana na papierach przyjaznych środowisku naturalnemu.
Strony wewnętrzne – papier ResaOffset 80 g/m2 w 100% z makulatury, bez wybielaczy 

optycznych, posiada znak ekologiczny „Przyjazny środowisku naturalnemu”.
Okładka i wkładki kolorowe – papier błyszczący Profimago 170 g/m2 bezdrzewny, 
w 100% z bezchlorowo bielonej celulozy, nieobciążający środowiska naturalnego.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2004 Rok –

trudny rok wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,

zapoczątkowujący pracę naszego Klubu w nowych realiach.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składam,

w imieniu Zarządu Okręgu Dolnośląskiego PKE,

najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów w działalności

na rzecz ochrony środowiska oraz w życiu osobistym,

oraz Czytelnikom „Zielonej Planety”.

Prezes Zarządu OD PKE

Bogusław Wojtyszyn
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STANOWISKO
Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego

w sprawie zrównoważonego rozwoju oraz ochrony wybitnych walorów przyrodniczych 
i turystyczno-wypoczynkowych Gór Suchych

Jest faktem, że istniejący kamieniołom „Rybnica Leśna” ma bardzo szkodliwe oddziaływanie na środowisko, którego władzom 

samorządowym nie udaje się zmniejszyć do poziomu zgodnego z prawem ochrony środowiska. Obok korzyści finansowych 

związanych z eksploatacją złoża „Rybnica Leśna” występują również ewidentne straty dla gminy i całego regionu, związane 

głównie ze zmniejszaniem się ekoturystycznej atrakcyjności regionu. Te niekorzystne procesy mogą się wkrótce znacznie nasi-

lić i całkowicie wymknąć spod kontroli, a teren ulegnie radykalnej degradacji.

W wyniku szczegółowej analizy sytuacji i opierając się na własnym doświadczeniu eksperckim członków Klubu za najko-

rzystniejsze w skali długoterminowej uważamy następujące postępowanie:

1. Najpierw doprowadzić – we współpracy z władzami gminy, władzami wyższych szczebli oraz nadzorem górniczym – do 

bezwzględnego przestrzegania przez istniejący zakład górniczy „Rybnica Leśna” prawa w zakresie ochrony środowiska oraz 

uchwał samorządu. Obciążenie środowiska przez ten zakład powinno odpowiadać standardom europejskim dla rejonu o tak 

dużych walorach przyrodniczych. Związane z tym działania spowodują powstanie nowych miejsc pracy, które nie będą 

w konflikcie z rozwojem ekoturystycznym.

2. Opracować konkretny program rekultywacji wyrobiska „Rybnica Leśna” oraz na bieżąco przestrzegać kolejnych etapów jego 

realizacji.

3. Po wygaśnięciu koncesji lub wyczerpaniu przeznaczonej do wydobycia części złoża „Rybnica Leśna” doprowadzić do likwi-

dacji zakładu górniczego i wykonać ostateczną rekultywację terenu pogórniczego (dodatkowe miejsca pracy).

4. Z udziałem społeczeństwa i niezależnych ekspertów dokonać oceny efektów ostatecznej rekultywacji terenu pogórniczego 

„Rybnica Leśna”. Sformułować wnioski.

5. Dopiero wówczas, w przypadku pozytywnych doświadczeń, podjąć ewentualne decyzje związane z eksploatacją kolejnego 

złoża „Rybnica 1”.

Taki sposób postępowania:

• zabezpiecza przed nadmierną kumulacją obciążenia środowiska w tym samym miejscu i czasie na skutek równoczesnej 

eksploatacji w dwóch sąsiadujących miejscach,

• zapewnia należytą ochronę złóż i ich racjonalne wykorzystanie w skali długoterminowej,

• jest w pełni zgodny pryncypiami konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.

Wrocław, 11 czerwca 2003 r.

Prezes PKE OD

dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
OKRĘG DOLNOŚLĄSKI

50-020 Wrocław, ul .  P i łsudskiego 74
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STANOWISKO
Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego

w sprawie pozostawienia ruchu tramwajowego na ulicy Szewskiej we Wrocławiu

Polityka Transportowa Wrocławia z 1999 roku zakłada zwiększenie roli komunikacji zbiorowej w obsłudze transportowej 

miasta, a do priorytetów dla Strefy I – Ścisłe centrum miast zalicza „zapewnienie bardzo dobrej komunikacji zbiorowej”. Tym-

czasem pojawiają się koncepcje zmierzające do usunięcia ruchu tramwajowego z ul. Szewskiej. 

Wobec koncepcji ograniczenia dostępności Starego Miasta komunikacją zbiorową i usunięcia tramwaju z ul. Szewskiej 

wyrażamy zdecydowany sprzeciw. 

Za ruchem tramwajowym na ul. Szewskiej przemawiają następujące argumenty:

• Polityka Transportowa Wrocławia zakłada ograniczenie ruchu samochodowego w Strefie I do niezbędnego minimum, 

a jednocześnie zapewnienie bardzo dobrej komunikacji zbiorowej. Na obszarze Starego Miasta warunki te spełnia jedynie 

tramwaj. Taki kierunek rozwoju ścisłego centrum zgodny jest z koncepcjami europejskimi, zmierzającymi do poprawy warunków 

życia mieszkańców i ożywienia centrum.

• Nowoczesny tramwaj jest ekologicznym środkiem transportu; cichy, niezatruwający środowiska, o dużym komforcie jazdy. 

Doświadczenia z innych miast (Chorzów, Wetter) dowodzą, że nie stanowi on zagrożenia dla pieszych i rowerzystów.

• Dla trasy „6” i „7” opracowany jest już projekt modernizacji całej trasy, a w Polityce Transportowej Wrocławia istnieje 

zapis o pełnej modernizacji linii tramwajowej nr 7 i zakupie nowych tramwajów do roku 2003.

• Zlikwidowanie ruchu tramwajowego na ulicy Szewskiej oznacza degradację systemu komunikacji zbiorowej, drastycznie 

ogranicza i utrudnia dostęp do wielu obiektów w centrum Wrocławia, poprzez znaczne wydłużenie drogi dojścia pieszego do 

najbliższych przystanków komunikacji zbiorowej.

• Dwutorowa linia tramwajowa na ulicy Szewskiej zapewnia dobry dostęp do Starego Miasta szczególnie osobom starszym 

i niepełnosprawnym, którym każdy metr dojścia sprawia kłopot, oraz zapewnia szybki i bezpośredni dojazd rzeszom studentów, 

turystom i mieszkańcom Wrocławia. Takie rozwiązanie przyczynia się do postrzegania Wrocławia jako miasta przyjaznego dla 

ludzi i środowiska. 

• Likwidacja tramwajów na ul. Szewskiej i tym samym oddalenie przystanków tramwajowych przyczyni się do rezygnacji 

znacznej liczby pasażerów komunikacji zbiorowej z tej formy podróży i do generowania zwiększonego ruchu samochodowego 

w obrębie śródmieścia, co z punktu widzenia warunków życia mieszkańców jest niedopuszczalne. Nie wolno pogarszać warun-

ków podróżowania i życia w mieście. Należy je poprawiać zgodnie z założeniami uchwalonej przecież Polityki transportowej.

• Przeciwko likwidacji tramwajów przemawiają względy niezawodności ruchu:

a) likwidacja tramwajów na ul. Szewskiej spowoduje znaczne wydłużenie czasu przejazdu tramwajem w obrębie śródmie-

ścia;

b) może doprowadzać często do paraliżu ruchu tramwajowego na pozostałych ciągach (35 tramwajów na godzinę na ulicy 

Piaskowej, czyli średnio tramwaj co 2 minuty);

c) w razie wypadku lub koniecznej naprawy nie ma drugiej linii okrężnej;

d) konieczne będzie przemodelowanie całego systemu komunikacji w obrębie śródmieścia, co ze względu na ograniczoną 

przepustowość będzie bardzo trudne i bardziej zawodne, jak każda przeciążona linia. 

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
OKRĘG DOLNOŚLĄSKI

50-020 Wrocław, ul .  P i łsudskiego 74



Z ŻYCIA KLUBU

6 (51) / 2003 5

• Przewidziane w koncepcji modernizacji linii tramwajowych „6” i „7” nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje umożliwią 

zaoszczędzenie dwóch pociągów tramwajowych w obsłudze tych linii, co daje oszczędności około 18 mln zł (równowartość dwu 

pociągów) w budżecie miasta.

• Zlikwidowanie tramwajów podczas remontu ul. Szewskiej, z chęci obniżenia kosztów remontu, byłoby zbyt kosztownym 

błędem i przesadziłoby na dziesiątki lat o niedostępności centrum środkami komunikacji zbiorowej. Za taką oszczędność 

Wrocławianie mieliby wadliwy, antyekologiczny układ komunikacyjny, odstający od europejskich rozwiązań, kierujących się 

głównie dobrem pasażera. 

• Za takie rozwiązanie – dwukierunkowy ruch tramwajowy na ul. Szewskiej, chwalono Wrocław podczas międzynarodowych 

konferencji komunikacyjnych w Berlinie, Budapeszcie, gdzie przedstawiony był m.in. modelowy projekt modernizacji linii 

tramwajowej „7” we Wrocławiu (referaty M. Skutnik, A Mikłaszewski). Czy teraz mamy nie szanować pozytywnie ocenionych 

własnych projektów? 

• Dla dobra mieszkańców Wrocławia nie powinno się kierować głównie chęcią poczynienia oszczędności. Życie pokazuje, 

że takie „oszczędne” rozwiązania okazują się projektowymi knotami, które przez dziesiątki lat narażają ludzi na niewygody 

i pogorszenie warunków życia w mieście. 

• Bezpieczeństwo na ul. Szewskiej może zapewnić właściwa organizacja ruchu. Zachodnie przykłady pokazują (widzieli to 

pracownicy ZDiK-u i MPK podczas wyjazdów służbowych w projekcie PKE), że tramwaje wjeżdżają wolno do stref ruchu 

pieszego w samych centrach miast i nie stanowią istotnego zagrożenia. Jest oczywiste, że lepiej jakiś odcinek przejechać nawet 

bardzo wolno, niż iść pieszo kilkaset metrów. To samo dotyczy ruchu rowerowego, który po zamknięciu ul. Szewskiej dla sa-

mochodów miałby tam swoje miejsce.

Wrocław, 28 października 2003 r.

Prezes PKE OD

dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
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P
rojekt składa się z dwóch części, jedną 

z nich realizuje Narwiańskie Towarzy-

stwo Ochrony Środowiska (Narew), a drugą 

– OD PKE. Na Dolnym Śląsku tematyka 

projektu obejmuje energię i rolnictwo. 

Zgodnie z ideą Agendy 21 problemy środo-

wiskowe powinny być realizowane z udzia-

łem mieszkańców i powinny odpowiadać 

konkretnym potrzebom ludności oraz mie-

ścić się w granicach możliwości realizacji. 

Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju 

jest procesem, który wymaga czasu, środ-

ków materialnych i przekonania społeczeń-

stwa do planowanych przedsięwzięć. Polska 

ciągle znajduje się w okresie transformacji 

sposobu zarządzania gospodarką, ciągłego 

reformowania administracji i służb społecz-

nych, budowania społeczeństwa demokra-

tycznego. Na ten proces nakłada się moment 

wejścia (1.05.2004 r.) do Unii Europejskiej, 

niosący daleko idące zmiany w ustawach 

i przepisach wykonawczych oraz funkcjo-

nowaniu gospodarki i rolnictwa. Jest to czas 

wielkich przemian, ale i szansy na wdroże-

nie na stałe zasad ochrony środowiska 

przyrodniczego oraz poprawy warunków 

życia mieszkańców. 

Projekt nasz ma za zadanie pomóc spo-

łecznościom lokalnym w rozwiązywaniu 

problemów głównie w zakresie rolnictwa 

i energii, tak by te dziedziny gospodarki nie 

powodowały degradacji środowiska. Winien 

więc wyprzedzać aktualne rozwiązania 

i poprzez konkretne przykłady dążyć do 

tworzenia rozwiązań modelowych, które 

mogłyby być powielane i dostosowywane do 

polskich realiów. Celem projektu jest także 

wkład do budowy społeczeństwa demokra-

tycznego, m.in. poprzez wsparcie społecznej 

partycypacji w rozwiązywaniu problemów 

i procesach podejmowania decyzji.

Energia

Główne kierunki naszej działalności 

w zakresie energii to upowszechnianie zasad 

oszczędzania energii i wykorzystania jej 

odnawialnych źródeł. Zorganizowana zosta-

ła wystawa pt. „Klimat – Energia – Oszczęd-

ność”, składająca się z 23 plansz, pokazują-

cych zmiany klimatu, wywołane efektem 

cieplarnianym, straty energii w budynkach 

oraz możliwości oszczędzania energii w go-

spodarstwie domowym. Jest ona prezento-

wana w różnych miejscach Wrocławia. 

Wystawę otworzył Prezydent Wrocławia – 

Rafał Dutkiewicz, obejmując także patronat 

nad „Dniami Energii”, zorganizowanymi 

19 i 20 września 2003 r. w gmachu NOT-u 

przez Okręg Dolnośląski PKE we współpra-

cy z RFSNT NOT. Na wystawie w auli 

NOT-u prezentowały się firmy produkujące 

urządzenia energooszczędne i wytwarzające 

energię ze źródeł odnawialnych. Równolegle 

odbywały się wykłady i prelekcje na temat 

praktycznych doświadczeń w oszczędzaniu 

energii. 

OD PKE nawiązał ścisłą współpracę 

z Liceum Ogólnokształcącym nr 11 we 

Wrocławiu. Odbyły się liczne wspólne 

spotkania, prelekcje, wyjazd uczniów do 

„Słonecznej Szkoły” w Bielawie. Uczniowie 

otrzymali nowoczesny miernik poboru 

energii elektrycznej, którym mierzą zużycie 

energii przez sprzęt domowy. 

Trwają poszukiwania obiektu we Wro-

cławiu, w którym poprzez contracting 

można by (polega on na tym, że firma finan-

sująca  remont zarabia później na oszczęd-

ności kosztów utrzymania budynku, a szcze-

gólnie zmniejszeniu kosztów zużycia ener-

gii) przeprowadzić remont i wyposażyć go 

w energooszczędny system grzewczy oraz 

zastosować energię ze źródeł odnawialnych. 

Duże nadzieje wiążemy z włączeniem się 

OD PKE do tworzenia planu zaopatrzenia 

w energię (program energetyczny) dla Wro-

cławia. Za wiedzą i akceptacją władz Wro-

cławia PKE nawiązał kontakty z firmą 

„Energoekspert” z Katowic, która wygrała 

przetarg na wykonanie planu zaopatrzenia 

gminy w energię. Odbyło się już pierwsze 

spotkanie robocze, na którym zostały przed-

stawione propozycje Klubu dotyczące spo-

sobu zarządzania zaopatrzeniem w energię 

Wrocławia, w tym bezpieczeństwo energe-

tyczne, budownictwo energooszczędne, 

możliwości wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii w różnych rejonach miasta 

i edukacja ekologiczna. Celem naszego za-

angażowania w program energetyczny jest 

obniżenie zużycia energii we Wrocławiu, 

znajdujące wyraz w zmniejszeniu emisji CO2
. 

Będzie to istotnym wkładem Wrocławia do 

postanowień Protokołu z Kioto, ratyfikowa-

nego przez Polskę. Planujemy zorganizowa-

nie warsztatów z szerszym udziałem miesz-

kańców poświęconych programowi energe-

tycznemu Wrocławia.

W ramach projektu wydano broszurę pt. 

„Oszczędzamy energię”, przeznaczoną dla 

szerokiego grona czytelników, zawierającą 

praktyczne sposoby oszczędzania energii 

oraz zestaw folii edukacyjnych (na płytach 

CD), przeznaczony dla szkół.

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

„Wspieranie lokalnej Agendy 21” to tytuł projektu realizowanego przez Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekolo-

gicznego we współpracy z Fundacją „Euronatur” z Bonn, a finansowany przez Deutsche Bundesstiftung Umwelt. 

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2002 r. i będzie trwał do sierpnia 2005.



Z ŻYCIA KLUBU

6 (51) / 2003 7

Rolnictwo

Wobec planowanych zmian w finanso-

waniu sektora rolniczego w Unii Europej-

skiej i dużych zmian strukturalnych w rol-

nictwie polskim, przed realizatorami projek-

tu stoi trudne zadanie propagowania nowo-

czesnych rozwiązań i praktycznej ich reali-

zacji w polskich warunkach. Konieczne było 

więc zapoznanie się z sytuacją rolnictwa 

w Polsce i na Dolnym Śląsku, wyszukanie 

obszarów zainteresowań i możliwości budo-

wania rozwiązań odpowiadających potrze-

bom ludności. Jednym z nich jest budowanie 

rynku zbytu dla produktów regionalnych. 

Wobec urzędowej inercji, zaostrzających się 

przepisów sanitarnych oraz braku początko-

wego kapitału na rozpoczęcie przedsięwzię-

cia (adaptacja budynku, marketing) tworze-

nie tego rynku przebiega wolniej, ale jest 

możliwe. Decydujące będzie społeczne po-

parcie dla sprzedaży produktów regional-

nych i z gospodarstw ekologicznych.

Przy obecnym stanie polskiego rolnic-

twa oraz wobec pilnej konieczności zmian 

bardzo ważna jest edukacja, która ułatwi 

rolnikom przystosowanie się do gospodarki 

rynkowej, wymogów Unii Europejskiej, 

a przy okazji dostarczy wiedzę o środowisku 

i jego ochronie. OD PKE przygotowało 

ofertę trzydniowego cyklu szkoleń dla rol-

ników, która jest rozsyłana do gmin Dolne-

go Śląska. Szkolenia obejmują m.in. tematy: 

polityka rolna UE, programy rolne, rachun-

kowość w gospodarstwie rolniczym, marke-

ting i zarządzanie, organizacja regionalnego 

rynku zbytu i ochrona regionalnych produk-

tów spożywczych. Duży nacisk położony 

jest na prowadzenie gospodarstwa rolnego 

zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rol-

niczej, programy rolnośrodowiskowe i rol-

nictwo ekologiczne. Nawiązaliśmy już 

kontakty z pierwszymi gminami, w których 

przeprowadzone zostało takie szkolenie. 

Ważnym elementem projektu jest wy-

miana informacji i doświadczeń. Szczegól-

nie przydatne są, otrzymywane bezpośrednio 

z Brukseli, opracowania i opinie dotyczące 

polityki rolnej, które Klub Ekologiczny 

przekazuje dalej do zainteresowanych gmin, 

Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego 

Centrum Doradztwa Rolniczego i innych 

organizacji.

W ramach projektu wydano broszurkę 

pt. „Programy rolno-środowiskowe, czyli 

jak zarobić na ochronie środowiska”, prze-

znaczoną głównie dla rolników i osób ma-

jących wpływ na kształtowanie polityki 

rolnej w Polsce.

N
ad merytoryczną stroną całego projek-

tu czuwają rady: Rada Energetyczna 

i Rada Rolnicza, w skład których wchodzą 

pracownicy nauki, przedstawiciele admini-

stracji i przemysłu, eksperci. Członkowie 

Rad biorą udział w spotkaniach i pracach 

nad poszczególnymi etapami realizowanych 

przedsięwzięć oraz wspierają nas swoim 

doświadczeniem i wiedzą. 

W lipcu 2003 r., w ramach projektu, 

zorganizowany został wyjazd studyjny do 

Niemiec, w którym uczestniczyli nasi eks-

perci, wójtowie współpracujących gmin. 

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać 

się z nowoczesnymi rozwiązaniami dotyczą-

cymi oszczędzania energii i wykorzystania 

jej źródeł odnawialnych, z praktyczną reali-

zacją idei contractingu oraz energooszczęd-

nym budownictwem.

Duże wrażenie wywołało ogrzewanie 

energią słoneczną osiedla w Neckarsulm 

i budowa dużego kotła na ścinki drzewne 

w Markgröningen. W dziedzinie rolnictwa 

uczestnicy mogli zapoznać się z organizacją 

hali rolniczej w budynku po zajezdni tram-

wajowej w Stuttgarcie i targowiska produk-

tów spożywczych w ekologicznym domu 

handlowym Rommelmühle, zwiedzić gospo-

darstwo ekologiczne w Hag hof i zapoznać 

się z rolnictwem ekologicznym oraz syste-

mem sprzedaży bezpośredniej w gospodar-

stwie ekologicznym w Bracken keim, reali-

zującym tzw. „skrzynki z płodami ekolo-

gicznymi na zamówienie”. Ciekawe było też 

spotkanie z grupą producencką Schwäbisch 

Hall i zwiedzanie nowoczesnej rzeźni. Dobre 

przykłady konkretnych rozwiązań są później 

omawiane i dyskutowane, jak można je wdro-

żyć u nas i jakie trudności należy pokonać.

Kierownik Projektu 

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

Zachęcamy do obejrzenia fotoreporta-
żu z Dożynek Gminnych i pięćdziesięcio-
lecia Koła Gospodyń Wiejskich z Wiadro-
wa, z gminy Paszowice, zmieszczonego na 
tylnej stronie okładki naszego czasopisma. 
Władze gminy Paszowice są zaintereso-
wane prezentowanym w powyższym ar-
tykule projektem.

Budowa kotłowni na ścinki 
drewna w Bietigheim – Bissingen

Budowa kotłowni na ścinki 
drewna w Bietigheim – Bissingen
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Walterem Kressem –

właścicielem 
godspodarstwa 
ekologicznego 
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NN a jeden metr kwadratowy powierzchni 

w naszej szerokości geograficznej do-

ciera około 1000 kWh energii słonecznej. 

Budując termiczną instalację słoneczną, 

z metra kwadratowego powierzchni kolek-

tora jesteśmy więc w stanie wyprodukować 

rocznie: 350 kWh (stosując kolektory cie-

czowe płaskie) lub 450 kWh (stosując kolek-

tory próżniowe rurowe) energii cieplnej, 

którą dalej możemy wykorzystać do produk-

cji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i wspo-

magania centralnego ogrzewania (c.o.).

Podstawowe elementy instalacji to:

a) kolektor słoneczny  – rozróżniamy dwa 

podstawowe typy:

– płaski (fot. 1) – tańszy, posiada mniej-

szą sprawność i najczęściej jest stosowany 

w układach tylko do produkcji c.w.u.,

– rurowy (fot. 2) – droższy, o większej 

wydajności, z możliwością efektywnej pracy 

w systemach wspomagających również cen-

tralne ogrzewanie;

b) pompa solarna – typowy element 

układu z wymuszonym obiegiem medium, 

jednak z możliwie małym poborem energii 

elektrycznej;

c) układ regulacyjny – podstawową funk-

cją jest takie sterowanie pracą instalacji, aby 

uzyski energii cieplnej były jak największe;

d) zasobnik solarny – uniezależnia odbiór 

ciepła od pory dnia. Środek magazynujący 

to woda. Konstruowany jest w kilku odmia-

nach. Najbardziej wyrafinowany posiada 

system warstwowego ładowania ciepłem 

(fot. 3). W dużych instalacjach stosowane są 

często zasobniki podziemne (wymagające 

Przemiana promieniowania słonecznego na energię cieplną i elektryczną ma już bardzo długą historię, ale dopiero 

w ostatnich latach technologie wykorzystujące ten odnawialny nośnik energii rozwinęły się na tyle, że rozważając 

możliwości ich stosowania, możemy używać argumentów ekonomicznych.

DOBROSŁAW GRUŻEWSKI

Termiczne instalacje słoneczneTermiczne instalacje słoneczne
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Zasobnik ciepłej wody

z warstwowym ładowaniem ciepła

Zasobnik ciepłej wody
z warstwowym ładowaniem ciepła
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zwiększonych nakładów finansowych) lub 

chemiczne mające o około pięć razy większą 

wydajność cieplną, umożliwiające produkcję 

ciepłej wody przez cały rok bez korzystania 

z konwencjonalnego dogrzewania.

Efektywność ekonomiczna inwestycji 

w instalację słoneczną zależna jest od dwóch 

podstawowych czynników:

– budowla musi posiadać wysoki stopień 

izolacyjności termicznej,

– współpracujący system c.o. powinien 

być niskotemperaturowy.

Aby decyzja o wykorzystaniu energii 

słonecznej była świadoma, musimy posiadać 

nie tylko wiedzę o budowie samej instalacji, 

funkcjonowaniu jej elementów składowych, 

lecz znać zasady optymalizacji jej konstruk-

cji i pracy. Do tego potrzebne jest zapozna-

nie się z dwoma charakterystycznymi para-

metrami:

sprawność cieplna* = 

energia dostarczana z kolektorów
do zasobnika solarnego**

całkowita energia dostarczana
do zasobnika solarnego  

sprawność słoneczna = 

energia dostarczana z kolektorów
do zasobnika solarnego**

całkowita słoneczna wypromienio-
wana na powierzchnię kolektorów

*) określa stopień pokrycia zapotrzebowania na ciepłą wodę 
przez instalację

**) energia z kolektorów powiększona o energię dogrzewają-
cą wodę (źródłem może być konwencjonalny system c.o. lub 
np. grzałka elektryczna.

Ponieważ natężenie promieniowania 

słonecznego jest zależne od pory roku, po-

wyższe wielkości podaje się jako wartości 

roczne. Ze względów ekonomicznych spraw-

ność słoneczna powinna być jak największa, 

ale osiągana będzie przy niskiej sprawności 

cieplnej i jest to przypadek, w którym insta-

lacja wykorzystana jest do wstępnego pod-

grzewania wody, czyli układ dogrzewający 

pracować będzie cały rok.

Jeśli zdecydujemy się na wariant prze-

ciwny, to w miesiącach letnich układ dogrze-

wający będzie wyłączony, a instalacja prze-

wymiarowana, tzn. przy silnym promienio-

waniu słonecznym będzie często przechodzić 

w stan spoczynku, w którym temperatury 

w kolektorze osiągają wartości maksymalne 

(do 250°C), wpływając niekorzystnie na 

żywotność systemu. Oba rodzaje pracy mają 

swoje wady i zalety. 

Aby wybrać wersję optymalną, powinni-

śmy dokładnie określić parametry wyjściowe 

do obliczeń, a przede wszystkim faktyczną 

wielkość zużycia ciepłej wody. O ile w ma-

łych instalacjach (np. dla domków jednoro-

dzinnych) przyjmuje się z góry określoną 

wartość, to w instalacjach dużych konieczne 

jest jak najbardziej realne jej odzwierciedle-

nie. Każda rozbieżność pomiędzy rzeczywi-

stą a przyjętą do obliczeń wielkością, prowa-

dzi w efekcie końcowym do przewymiaro-

wania instalacji, czyli do niewspółmiernego 

wzrostu kosztów inwestycyjnych i eksploata-

cyjnych w odniesieniu do produkcji c.w.u. 

Ilość potrzebnej wody zależy od rodzaju 

obiektu i sposobu jego użytkowania. Inną 

wartość będzie miał np. szpital, a inną np. 

dom studencki, w którym koniec tygodnia 

to spadek zużycia c.w.u. w związku z wyjaz-

dami studentów np. do domu.

Po zgromadzeniu wszystkich danych 

przychodzi czas na decyzję, czy projektowa-

na instalacja ma tylko wstępnie podgrzewać 

wodę, a osiągnięcie właściwej temperatury 

to już zadanie obiegu c.o.:

Zalety

– mniejsze nakłady inwestycyjne,

– mniejszy koszt jednostkowy wytwo-

rzonego ciepła słonecznego.

Wady

– mniejszy stopień pokrycia zapotrzebo-

wania na c.w.u.,

– dłuższy prosty okres zwrotu poniesio-

nych nakładów.

...czy decydujemy się na produkcję wody 

o parametrach użytkowych:

Zalety

– większy stopień pokrycia zapotrzebo-

wania na c.w.u.,

– krótszy prosty okres zwrotu poniesio-

nych nakładów.

Wady

– większe nakłady inwestycyjne,

– większy koszt jednostkowy wytworzo-

nego ciepła słonecznego.

DD o tej pory wybudowano w Polsce kil-

kaset instalacji słonecznych, z których 

tylko kilkadziesiąt działa w sposób zadowa-

lający. Wynika to z braku podstawowej 

wiedzy na temat projektowania i ignorancji 

dla konieczności odmiennego traktowania 

systemów wytwarzających energię cieplną 

ze słońca. Bez rzetelnego podejścia już na 

samym początku, tzn. w fazie przygotowy-

wania danych wyjściowych do obliczeń, 

oraz przeniesienia na dalsze elementy pro-

cesów projektowych i wykonawczych nawy-

ków i schematów myślowych typowych dla 

tradycyjnych systemów energetycznych, 

nigdy nie wykonamy poprawnie działającej 

termicznej instalacji słonecznej, dającej 

trochę więcej niezależności od permanent-

nych zmian cen nośników energii.

W 1997 roku w Spółdzielni Mieszkanio-

wej DOMUS w Lesznie postanowiono spró-

bować znaleźć drogę, na końcu której można 

byłoby wygrać trochę tej niezależności ener-

getycznej, o której wspomniałem powyżej. 

Postanowiono zająć się największą pozycją 

w kosztach, a mianowicie ogrzewaniem 

i ciepłą wodą. To było wtedy prawie 70% 

kosztów całkowitych. Po wykonaniu analiz 

podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy na 

dostarczanie ciepła z Miejskim Przedsię-

biorstwem Energetyki Cieplnej (MPEC) 

i przejście na ogrzewanie gazowe. Tak jak 

przewidywano, nie był to łatwy początek. 

Prezydent Miasta, będący właścicielem 

MPEC, nie wyraził zgody na zakończenie 

dostaw ciepła do spółdzielni oraz wydanie 

warunków zabudowy i zagospodarowania 

terenu koniecznego do rozpoczęcia budowy 

kotłowni gazowej, stwierdzając, że „nie 

możemy czynić wyjątków w imię doraźnych 

interesów wąskiej grupy mieszkańców”. 

Trudno było spodziewać się innej decyzji, 

jeśli to miasto poniosło koszty przyłączenia 

osiedla do sieci ciepłowniczej, ale z drugiej 

strony działania zarządu spółdzielni leżały 

w interesie jej członków i wynikały z jego 

statutowych obowiązków. Spór rozstrzygnę-

ło samorządowe kolegium odwoławcze, 

przyznając rację spółdzielni.

Wybudowano 30 mieszkań zasilanych 

ciepłem z własnej kotłowni gazowej (c.o. 

i c.w.u.) (fot. 4), w których ceny za ogrzewa-

nie po pierwszym sezonie grzewczym to 

średnio 0,65 zł za m2 powierzchni mieszkal-

nej (MPEC – 1,25 zł za m2). Nie poprzestano 

dalej szukać możliwości obniżenia kosztów 

i zdecydowano, że dla kolejnych 42 mieszkań 
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zasilanych ciepłem z kotłowni gazowej wy-

buduje się instalację słoneczną (fot. 5), która 

po części przejmie produkcję c.w.u. Miesz-

kańcy płacą za jeden m3 ciepłej wody nie 

15,50 zł (MPEC) ale tylko 4,95 zł. Nowa cena 

to efekt grzania wody instalacją słoneczną 

i dogrzewanie gazem. Podane wartości to 

stan na II kwartał 2001 r. – po zakończeniu 

sezonu grzewczego 2000/2001.

Na ukończeniu jest budowa kolejnych 81 

mieszkań zasilanych dwoma kotłami gazo-

wymi kondensacyjnymi, współpracującymi 

z baterią kolektorów słonecznych. Na tym 

etapie wprowadzono kolejny element opty-

malizacji – kotłownię gazową wraz z zasob-

nikami solarnymi umieszczono na podda-

szu, minimalizując tym samym straty 

przesyłu ciepła z kolektorów do systemu 

ciepłowniczego.

Kiedy zapoznajemy się po raz pierwszy 

z powyższymi danymi, to rodzi się podejrze-

nie, że coś za coś. Jeśli tak znacząco obni-

żyły się koszty, to z pewnością cena miesz-

kania jest na pewno wysoka, bo to, co 

większość wie o instalacjach solarnych to to, 

że są drogie. Ale na szczęście tak nie jest. 

Mieszkanie zasilane ciepłem w powyższy 

sposób kosztuje 2300 zł za metr kwadratowy, 

czyli nie odbiega od średniej krajowej. Do 

tego dodam, że standard mieszkań jest wy-

soki, np. zamiast domofonów zainstalowano 

wideofony. Jest to dobry przykład dla innych 

spółdzielni, budowniczych domów, dewelo-

perów, których jednym z priorytetów jest 

dbanie o kieszeń tych, dla których budują.

WW ykorzystanie energii słonecznej do 

podgrzewania wody użytkowej i wspo-

magania centralnego ogrzewania jest inwe-

stycją tym bardziej ekonomicznie opłacalną, 

im mniejsze jest zapotrzebowanie budowli 

na energię cieplną. Jeśli wybudujemy dom 

w niskoenergetycznym standardzie budow-

lanym (zużycie energii grzewczej do 70 

kWh/m2 rocznie), zużywającym około 10 tys. 

kWh energii rocznie (powierzchnia miesz-

kalna 150 m2), to prosta termiczna instalacja 

słoneczna o 5 m2 kolektorów słonecznych 

może wyprodukować więcej niż 20% po-

trzebnego ciepła, czyli około 2000 kWh.

W ciągu ostatnich lat rynek urządzeń 

wykorzystujących energię słoneczną rozwi-

nął się na tyle mocno, że możemy już nabyć 

standardowy zestaw dla domku jednoro-

dzinnego (dwa kolektory płaskie, układ re-

gulacyjny wraz z orurowaniem oraz 300-

-litrowy zasobnik) w cenie 4950 zł brutto, 

dostarczany do zamawiającego bezpłatnie.

Mamy również kilka źródeł finansowania 

takich inwestycji, chociażby niskooprocento-

wane (ekologiczne) kredyty w Banku Ochro-

ny Środowiska. Jeśli zaś skorzystamy z dobro-

dziejstw ustawy termomodernizacyjnej, pro-

mującej wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii do przedsięwzięć zmniejszających 

zużycie energii cieplnej, to do lamusa możemy 

włożyć dotychczas krążące opinie, że „kolek-

tory słoneczne są drogie i nieopłacalne”.

Dobrosław Grużewski

Fundacja na Rzecz Energii Ekologicznej 

ECONERGIA
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fo
t.

 J
a
k
u
b
 G

ru
że

w
sk

i

Kolektory na dachu budynkuKolektory na dachu budynku

fo
t. J

a
k
u
b
 G

ru
że

w
sk

i



FORUM EKOLOGICZNE

6 (51) / 2003 11

MM am świadomość, że opisy pradziejów 

dokonane przez różnych autorów, 

niekiedy skonfliktowanych ze sobą, z zasady 

mogą nie przekonywać większości Czytel-

ników. Doszedłem więc do wniosku, że lepiej 

jest opierać swoje racje o istniejące, jakby 

rozpoznawalne, jeszcze realia. Za przykład 

obrazu dawnego stanu środowiska przyjmu-

je się wilgotne lasy równikowe. Stanowią one 

największe na świecie skupisko różnych form 

życia i są jednocześnie najbardziej wrażli-

wymi ekosystemami, odczuwającymi skutki 

naszego niebezpiecznego ataku. 

Lasy tropikalne praktycznie nie były 

dotknięte przez płyty lodowcowe, a niespo-

tykana różnorodność przedstawicieli flory 

i fauny zdaje się być rezultatem upływu 

milionów lat niezakłóconej ewolucji gatun-

ków. Lasy deszczowe stanowią schronienie 

dla żyjących w nich ostatnich z pozostałych 

społeczeństw, których kultury istnieją nie-

zmienne od epoki kamienia łupanego. 

Czego przez wieki nie dokonali miesz-

kańcy równikowych lasów deszczowych, to 

my, rzekomi nosiciele cywilizacji, potrafili-

śmy dokonać szybko, wprost na oczach 

świata. Proces ten nadal biegnie. Lasy rów-

nikowe wypala się, aby przygotować po-

wierzchnie pod gospodarkę rolną, wycina się 

celem pozyskania drewna, eksploatuje kopa-

liny, buduje autostrady, lokalizuje przeróżne 

zakłady przemysłowe, zalewa wodą piętrzo-

ną dla potrzeb hydroelektrowni. Ubytek tej 

zielonej szaty, nazywanej „Płucami Ziemi”, 

potęguje się gwałtownie.

Według danych podawanych przez FAO, 

w latach 1975–2000 areał lasów deszczo-

wych zmniejszył się aż o 156 milionów he-

ktarów, co u świadomego człowieka powin-

no wywoływać dreszcze zaniepokojenia. 

Niestety, u większości ludzi tego typu reak-

cje nie pojawiają się...

Zdarza się, że wieczorem zasiadam 

w wygodnym fotelu przed telewizorem, aby 

zorientować się w aktualnej sytuacji mię-

dzynarodowej. Przyduszony wiadomościami 

o kolejnych zamachach, katastrofach, afe-

rach itp. zaczynam drzemać, a wykorzystu-

jąc ten stan, uciekam we śnie do ulubionej 

Amazonii. Przeżywam tam przeróżne przy-

gody, a jeśli są one dokuczliwe, to przebu-

dzam się i wracam na domowy fotel, na 

którym w tej fazie przeżywam doznane 

dotychczas wrażenia. Na początku usiłuję 

ocenić swą lokalizację. Chcę stwierdzić, czy 

przebywam jeszcze w amazońskiej chacie 

zbudowanej z kory i liści palmowych, czy 

w kącie nie czai się jakiś włochaty pająk lub 

jadowity wąż. Wzrokiem szukam obłoku 

kąśliwych komarów. Ze strachem myślę 

o wieczornej rytualnej kąpieli w puszczań-

skiej rzece, będącej m.in. kolektorem ście-

ków, składowiskiem odpadów, a do tego 

miejscem przebywania kajmanów, anakond 

i piranii. 

RR ealistyczna drzemka studzi na pewien 

czas moją ekologiczną wrażliwość. 

Dzięki niej utwierdzam się w przekonaniu, 

że nie sprostałbym warunkom życia panu-

jącym w minionych epokach, w bardziej 

czystym środowisku. Olbrzymie osiągnięcia 

technologiczne, ułatwiające życie niektórym 

Ziemianom, jednocześnie nadają ramy go-

ścinnej przyrodzie. Również plemiona in-

diańskie, posiadające ograniczony dostęp do 

zdobyczy postępu technologicznego, na swój 

sposób zubożają Przyrodę. Gdy są głodni, 

szukają pożywienia w dżungli, czując się 

w niej jak my w dużym „SAM-ie”, zasko-

czeni mnogością oferowanych towarów. Nie 

respektują przy tym urzędowych zakazów 

uprawiania kłusownictwa, dzięki czemu nie 

ulegają głodowej śmierci. Dżungla ich żywi, 

leczy, ubiera. Po takich drzemkach nadal 

poszukuję przekonywującej odpowiedzi na 

pytanie, kto ma rację w skomplikowanych 

relacjach: Przyroda – Człowiek.

Przekazując Szanownym Czytelnikom 

te osobiste wynurzenia proszę o usprawie-

dliwienie faktu, iż tak często poruszam 

problem lasów równikowych. Nie wolno 

nam zapominać o fakcie, iż wszędzie gdzie 

jeszcze przetrwały, znajdują się w stanie 

oblężenia przez wrogie siły i że powinna być 

udzielana im pomoc w poluzowaniu tego 

„zabójczego bluszczu”.

dr inż. Bolesław Spring

Czas szybko mija, pojawiają się kolejne numery naszego pisma, a jednocześnie rosną problemy związane ze stanem 

środowiska przyrodniczego. Organizujemy więc konferencje, przeprowadzamy uczone dyskusje i przywdziewamy 

szaty aktywnych obrońców środowiska. Po zamknięciu obrad, chwilowo uspokojeni, wracamy do swoich domów, 

gdzie korzystamy z wszelkich udogodnień cywilizacyjnych, osiąganych zazwyczaj kosztem Przyrody. W takich sy-

tuacjach nasze wewnętrzne proekologiczne siły obronne, ulegają wyciszeniu i zapominamy o grzechach czynionych 

wobec innych elementów wchodzących w skład globalnego ekosystemu. Takie postępowanie, świadczące o ludzkiej 

obłudzie, niepokoi często moje sumienie. Wtedy siadam za biurkiem i konstruuję kolejny artykuł do „Zielonej Plane-

ty”, mający zrehabilitować autora...

BOLESŁAW SPRING

I znów o dżungli...
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Żużle hutnicze
Ocena uciążliwości dla środowiska żużli hutniczych

wytwarzanych w przemyśle miedziowym

JERZY KRAJEWSKI

Wśród odpadów wytwarzanych w przemyśle miedziowym pod względem ilości żużel szybowy oraz granulowany 

plasują się na drugim miejscu po odpadach flotacyjnych (około 1000 tys. Mg na rok). Żużle te nie zostały zaliczone 

do odpadów niebezpiecznych (rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu od-

padów – Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206; kod odpadu 10 06 80), a badania przeprowadzone przez różne insty-

tucje nie wykazały niekorzystnego ich oddziaływania na środowisko oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi.

WPROWADZENIE

 Gospodarcze wykorzystanie tych żużli 

ciągle budzi jednak zastrzeżenia lokalnych 

społeczności oraz organizacji ekologicz-

nych. W celu udokumentowania braku ich 

ujemnego wpływu na środowisko przyto-

czono wyniki wieloletnich badań laborato-

ryjnych obydwu żużli, które zostały prze-

prowadzone pod kątem potencjalnych za-

grożeń, jakie mogą stwarzać. Przytoczono 

również wyniki badań oddziaływań tych 

odpadów na środowisko po ich zagospoda-

rowaniu: jako dodatku do podsadzki hydrau-

licznej przy wypełnianiu pustek poeksplo-

atacyjnych w kopalniach rud miedzi, przy 

wypełnianiu wyrobisk poeksploatacyjnych 

piasków, żwirów i gliny, w drogownictwie 

oraz przy nadbudowie zapór składowiska 

odpadów flotacyjnych.

POWSTAWANIE ŻUŻLI

Żużle szybowy i granulowany powstają 

podczas pirometalurgicznego przerobu kon-

centratów miedziowych i charakteryzują się 

zbliżonym składem chemicznym Różnią się 

natomiast istotnie cechami fizycznymi, co 

wynika z różnic w stosowanych technolo-

giach wytopu miedzi.

Żużel  szybowy powstaje podczas to-

pienia koncentratów miedzi w piecach szy-

bowych (HM „Głogów I” i HM „Legnica”). 

W trakcie procesów fizycznych i przemian 

chemicznych wsadu (koncentrat miedziowy, 

koks i żużel konwertorowy) tworzy się stop 

wypływający ciągłym strumieniem do od-

stojnika. Stop rozdziela się na dwie warstwy. 

Dolną stanowi tzw. kamień miedziowy, 

w którym znajdują się stopione siarczki 

miedzi (35–40%) i żelaza, kierowany do 

dalszej przeróbki w konwertorach, górną zaś 

– żużel szybowy. Płynny, gorący żużel 

transportowany jest kadziowozami na wy-

dzielone dla tego odpadu składowisko, gdzie 

po zdeponowaniu zastyga.

Żużel  g ranulowany wytwarzany jest 

podczas stapiania koncentratów w piecu za-

wiesinowym (HM „Głogów II”). Podczas tego 

procesu powstaje miedź blister oraz żużel za-

wiesinowy charakteryzujący się wysoką za-

wartością miedzi (13–16%). Żużel zawiesino-

wy poddawany jest procesowi odmiedziowania 

w piecu elektrycznym. Po osiągnięciu odpo-

wiednio niskiej zawartości miedzi (<0,7%) 

żużel poddawany jest procesowi granulacji.

SKŁAD CHEMICZNY
ORAZ WŁAŚCIWOŚCI 
MECHANICZNE ŻUŻLI

Żużel szybowy i granulowany zbudowa-

ne są głównie ze składników skałotwór-

czych, a pod względem składu mineralnego 

i struktury są petrograficznym analogiem 

skał magmowych występujących w skorupie 

ziemskiej. Składowane na powierzchni lub 

Parametr
Żużel szybowy 

z HM „Legnica”1

Żużel szybowy 
z HM „Głogów I”2

Żużel granulowany 
z HM „Głogów II”2

SiO2 43,80 48,30 37,22

Al2O3 13,74 13,95 10,50

CaO 14,65 15,18 23,65

MgO 7,52 9,21 8,14

S 0,14 0,17 0,01

Fe 9,93 8,32 6,30

Cu 0,46 0,38 0,59

Pb 0,23 0,25 1,11

Zn 0,53 0,74 0,60
1  dane Zakładu Dróg i Lotnisk, Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej,
2  dane Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Filia Wrocław, Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw 

w Żmigrodzie.

Tabela 1.  Średni skład chemiczny żużla szybowego z HM „Legnica” i HM „Głogów I” oraz żużla granulo-
wanego z HM „Głogów II” [w %].
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w różny sposób wykorzystywane gospodar-

czo, podlegają tym samym procesom wietrze-

nia chemicznego i fizycznego, jak każda 

skała. Żużle mają postać bezpostaciowego 

szkliwa zawierającego formy krystaliczne, 

których ilość i postać zależy od warunków 

chłodzenia. Podstawowymi składnikami form 

krystalicznych są krzemiany i glinokrzemiany 

wapnia i magnezu. Ponadto występują w nich 

tlenki metali, a także sporadycznie wtrącenia 

miedzi metalicznej oraz stopów, najczęściej 

miedzi z ołowiem (por. tab. 1). Rozmiary tych 

wytrąceń są rzędu kilku mikrometrów. Jedy-

nie śladowe ilości metali występują w postaci 

związków rozpuszczalnych w wodzie, zaad-

sorbowanych na powierzchni ziaren.

Wyniki badań petrograficzno-metalur-

gicznych żużli wykazały, wbrew wcześniej-

szym przypuszczeniom, że ołów nie wchodzi 

do krzemianów, a tworzy własne fazy kry-

staliczne oraz stopy z różnymi metalami. 

Podobnie zachowuje się cynk, który wraz 

z miedzią i żelazem tworzy najprawdopo-

dobniej siarczkowy, metastabilny roztwór, 

a następnie w trakcie spadku temperatury 

krystalizuje przy brzegach bornitowych 

ziaren kulistych lub owalnych. Większość 

miedzi, która w wyniku topienia rudy 

siarczkowej w piecu szybowym przeszła do 

żużli, zostaje związana w bornicie i miedzi 

metalicznej. Część miedzi łączy się z oło-

wiem, tworząc różnego rodzaju stopy za-

wierające od 1,5 do 39% wag. Cu. Jedynie 

nieznaczna jej ilość zostaje wchłonięta przez 

antymonek Ni (do 2% wag.), tiospinel (do 3% 

wag.), sfaleryt (do 3,5% wag.), srebro (do 2% 

wag.) oraz arsenek Ni-Co (do 2% wag.).

Podstawową frakcją żuż la  g ra nu lo -

wanego są ziarna o średnicy od 0,5 do 1,0 

mm, których udział wahał się od 61,1 do 

83,7%. Zawartość ziarn o mniejszych śred-

nicach wahała się w granicach od 3,8 do 

32,0%, a o średnicach większych – od 0,0 

do 19,0%. Średnia gęstość nasypowa w sta-

nie zagęszczonym tego żużla wynosi 1.745 

kg/m3 (zakres od 1.550 do 1.890 kg/m3). 

Brak w żużlu granulowanym ziaren o śred-

nicy powyżej 4,0 mm uniemożliwił wyko-

nanie według obowiązujących norm ozna-

czeń: rozpadu żelazawego i krzemianowego, 

twardości w skali Mosha, wskaźnika roz-

kruszania oraz nasiąkliwości.

Podstawową frakcją żużla szybowego 

są ziarna o średnicy od 20,0 do 50,0 mm, 

których udział wahał się od 66,1 do 94,6%, 

zawartość ziaren o mniejszych średnicach 

wahała się w granicach od 2,9 do 16,6%, 

a o średnicach większych od 50,0 mm docho-

dziła do 29,1%. Średnia gęstość nasypowa 

tego żużla w stanie zagęszczonym wynosi 

1.810 kg/m3 (zakres od 1.568 do 1.900 kg/m3), 

nasiąkliwość od 0,54 do 1,14%, wskaźnik 

rozkruszenia od 1,03 do 1,28%. Ponadto 

charakteryzuje się on całkowitą odpornością 

na rozpad krzemianowy i żelazawy oraz 

twardością w skali Mohsa od 6,0 do 7,3.

ZAGOSPODAROWANIE ŻUŻLI

Pozytywne wyniki badań cech jakościo-

wych żużla szybowego i granulowanego 

oraz niewielki ich ujemny wpływ na środo-

wisko stanowiły podstawę uzyskania przez 

KGHM Polska Miedź SA decyzji władz 

administracyjnych zezwalającej na gospo-

darcze ich wykorzystanie.

Żużel szybowy spełnia wymagania sta-

wiane skałom litym II klasy. Jest on materia-

łem o bardzo małej ścieralności, całkowicie 

odpornym na rozpad pod wpływem wody 

i mrozu. Jest więc bardzo dobrym surowcem 

do produkcji budowlanych kruszyw łama-

nych, szczególnie przydatnych w budownic-

twie drogowym. W 1996 r. żużel szybowy 

otrzymał aprobatę techniczną Instytutu Ba-

dawczego Dróg i Mostów w Warszawie jako 

kruszywo łamane o pełnej przydatności do 

stosowania w inżynierii komunikacyjnej – 

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/96-03-

0040. Wykorzystywany jest gospodarczo do 

produkcji kruszyw dla budownictwa drogo-

wego, jak również przy rekultywacji wyrobisk 

poeksploatacyjnych po złożach piasku, żwiru 

i gliny (wypełnianie wyrobisk, niwelacja 

terenu). Pomimo, że ługowanie zanieczysz-

czeń z żużla szybowego jest znikome, każdy 

projekt rekultywacji z jego udziałem przewi-

duje uszczelnienie dna i boków wyrobiska 

oraz przykrycie całości materiałem uszczel-

niającym którym z reguły są ił lub glina.

Żużel granulowany stosowany jest jako 

ścierniwo do czyszczenia elementów meta-

lowych oraz stanowi dodatek (około 30%) do 

materiału podsadzkowego przy wypełnianiu 

podziemnych wyrobisk po eksploa tacji gór-

niczej w kopalniach rud miedzi.  Decyzję 

o udzieleniu zezwolenia na przemysłowe 

wykorzystanie żużla granulowanego jako 

materiału do podsadzki hydraulicznej Urząd 

Wojewódzki w Legnicy wydał w 1993 roku. 

Ten sposób zagospodarowania żużla można 

uznać za docelowy. Przez pewien okres 

czasu był on również stosowany jako dodatek 

do budowy zapór składowiska odpadów 

flotacyjnych „Żelazny Most”.

Zagospodarowanie obydwu żużli jest 

większe od bieżącej produkcji, co w efekcie 

prowadzi do sukcesywnej redukcji ich zaso-

bów na składowiskach. Bilans gospodarki 

żużlem szybowym i granulowanym w latach 

1993–97 przedstawiono w tabeli 2.

OCENA UCIĄŻLIWOŚCI ŻUŻLI 
DLA ŚRODOWISKA

Stężenia metali w odciekach 
z ługowania żużli

Jednym z najistotniejszych wskaźników 

uciążliwości odpadów dla środowiska jest 

Ilość żużla 1993 1994 1995 1996 1997

Żużel szybowy

wytworzona 764.550 721.264 698.810 826.608 769.400

zagospodarowana 818.857 811.107 775.910 860.711 789.946

na składowisku 9.500.948 9.411.105 9.334.005 9.253.538 9.253.284

Żużel granulowany

wytworzona 249.300 259.760 319.600 228.200 351.350

zagospodarowana 383.519 405.392 469.056 338.819 416.786

na składowisku 742.416 596.784 447.328 336.709 271.270

Tabela 2.  Zagospodarowanie żużla szybowego i granulowanego w hutach KGHM Polska Miedź SA w la-
tach 1993–97 [w Mg].
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ilość ługowanych z nich zanieczyszczeń przez 

wody opadowe. Przeprowadzone wieloletnie 

badania monitoringowe składu wyciągów 

wodnych z ługowania żużli szybowych 

(w okresie 1995–99 wykonano 15 analiz) 

i granulowanych (w okresie 1994–99 wyko-

nano 30 analiz) wykazały, że ilości metali, 

takich jak ołów miedź, kadm, arsen i chrom 

w analizowanych wyciągach były niewielkie, 

a średnie ich stężenia nieznacznie przekra-

czały wartości dopuszczalne dla wody do 

picia (Pb, Cd) i dla wód powierzchniowych 

wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności 

w wodę do picia (Pb) (por. tab. 3). Stosunek 

objętościowy żużla do wody destylowanej 

przy ługowaniu statycznym wynosił 1:10 

(PN-93/G-11010), a przy ługowaniu dyna-

micznym – 1:1,5.

Radioaktywność żużli

W toku badań okazało się, że żużle z hut 

miedzi zawierają pewne ilości pierwiastków 

promieniotwórczych. Wartości stężeń potasu 

40K, radu 226Ra i toru 228Th w próbkach 

żużla szybowego i granulowanego, wytwa-

rzanych w przemyśle miedziowym, są wyższe 

od średnich wartości stężeń tych pierwiast-

ków w glebach z terenu Polski (por. tab. 4), 

jednak nie stwarza to ograniczeń w zastoso-

waniu ich w budownictwie drogowym ani 

nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska. 

W opinii radiologicznej wykonanej przez 

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi dotyczącej 

gospodarczego wykorzystania żużla szybo-

wego stwierdzono, że narażenie na promie-

niowanie gamma pochodzące od żużla szy-

bowego jest nieistotne i z tego punktu widze-

nia nie stwarza ryzyka dla zdrowia zarówno 

osób pracujących przy jego przerobie, a tym 

bardziej dla ewentualnych użytkowników 

dróg nieutwardzonych, obwałowań, umoc-

nień i innych obiektów wykonanych przy 

wykorzystaniu tego materiału.

Oznaczanie stężeń naturalnych izotopów 

promieniotwórczych w wyciągach wodnych 

z próbek żużla granulowanego po ługowaniu 

dynamicznym i statycznym oraz próbek 

żużla szybowego po ługowaniu statycznym 

wykonało laboratorium badań izotopowych 

Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalur-

gii Pierwiastków Rzadkich Politechniki 

Wrocławskiej. Wyniki pomiarów wykona-

nych w latach 1998–99 zestawiono w tabeli 5. 

Wyniki spektrometrycznej analizy gamma 

wykazały, że zawartości poszczególnych 

izotopów promieniotwórczych w wyciągach 

wodnych z żużla granulowanego i żużla 

szybowego znajdują się poniżej limitu detek-

cji. Wynika stąd, że naturalne izotopy pro-

mieniotwórcze nie są, lub są w niewielkim 

stopniu, wypłukiwane z żużli przez wodę.

żużel
granu-
lowany

K-40
Ra-226
Th-228

poniżej limitu detekcji (4,5)
poniżej limitu detekcji (0,8)
poniżej limitu detekcji (2,3)

żużel
szybo-

wy

K-40
Ra-226
Th-228

poniżej limitu detekcji (3,9)
poniżej limitu detekcji (0,7)
poniżej limitu detekcji (2,0)

Tabela 5.  Wyniki pomiarów i obliczeń stężeń natu-
ralnych izotopów promieniotwórczych 
w wyciągach wodnych z próbek żużla gra-
nulowanego i żużla szybowego [Bq/dm3].

Według Centralnego Laboratorium Ochro-

ny Radiologicznej stężenia potasu, radu i toru 

w wyciągach wodnych z żużli szybowego 

i granulowanego spełniają warunki dopusz-

czalnych stężeń radionuklidów dla wody pit-

nej wynikające z obowiązującego wówczas 

prawa atomowego. Z uwagi na bardzo małe 

wartości współczynników  wymywania radio-

nuklidów, wykorzystanie żużli pomiedzio-

Wskaźnik
Żużel szybowy Żużel granulowany Dopuszczalna wartość dla 

wody przeznaczonej do 
spożycia1

Dopuszczalna wartość dla 
wód powierzchniowych 

przeznaczonych do spożycia2
ługowanie 
statyczne

ługowanie 
dyna¦miczne

ługowanie 
statyczne

Ołów
0,010–0,215 

(0,062)
0,006–0,320 

(0,066)
0,005–0,280 

(0,064)
0,05 0,05 kat. A1, A2, A3

Miedź
0,010–0,112 

(0,049)
0,006–0,360 

(0,106)
0,016–0,250 

(0,083)
2,0

0,05 kat. A1, A2
0,5 kat. A3

Kadm
0,002–0,011 

(0,007)
0,006–0,013 

(0,007)
0,001–0,010 

(0,007)
0,003 0,005 kat. A1, A2, A3

Arsen
0,001–0,026 

(0,011)
0,004–0,016 

(0,008)
0,001–0,013 

(0,007)
0,01 0,05 kat. A1, A2, A3

Chrom
0,002–0,011 

(0,007)
0,001–0,013 

(0,006)
0,001–0,010 

(0,007)
0,05 0,05 kat. A1, A2, A3

1  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
z 2002 r., Nr 203, poz. 1718)

2  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. z 2002 r., Nr 204, poz. 1728)

Tabela 3.  Stężenia wybranych metali w postaci związków rozpuszczalnych w wodzie w odciekach z żużla szybowego (ługowanie statyczne) i żużla granulowanego 
(ługowanie statyczne po dynamicznym) ługowanych wodą destylowaną [w mg/dm3] (w nawiasach wartości średnie).

Izotop Potas 40K Rad 226Ra Tor 228Th

żużel szybowy
860–934

898
299–339

322
46,7–53,7

48,8

żużel granulowany 900 292 52

średnie wartości stężeń naturalnych radionuklidów 
w glebie w Polsce

111–967
413

4,8–118
26

3,6–77
20,9

Tabela 4.  Wartości stężeń naturalnych izotopów w żużlu szybowym i granulowanym z przemysłu miedzio-
wego [Bq/kg] – wytłuszczono wartości średnie.
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Hałda żużla w przybliżeniu

wych do budowy wałów przeciwpowodzio-

wych i dróg nie stwarza zagrożenia dla ludzi 

i środowiska.

Oddziaływanie żużli na środowisko 
po ich zagospodarowaniu

Dotychczas żużel granulowany wykorzy-

stywany był do budowy zapór składowiska 

odpadów flotacyjnych „Żelazny Most”, 

a obecnie stosowany jest jako ścierniwo oraz 

jako dodatek do podsadzki hydraulicznej 

w kopalniach rud miedzi. Żużel szybowy jest 

wykorzystywany w budownictwie drogo-

wym oraz do niwelacji terenu. Ze względu 

na potencjalną uciążliwość, każde z wymie-

nionych zastosowań poprzedzone zostało 

wykonaniem oceny oddziaływania zastoso-

wanych żużli na środowisko. Poniżej przy-

toczono orzeczenia rzeczoznawców dotyczą-

ce uciążliwości żużli dla środowiska:

� żużel granulowany wykorzystywany 

do nadbudowy zapór składowiska odpadów 

flotacyjnych „Żelazny Most” był materiałem 

bezpiecznym i niewnoszącym znacznych 

ilości zanieczyszczeń do środowiska w re-

jonie składowiska, nie stwierdzono również 

zagrożenia dla zdrowia ludzi;

� stosowanie w kopalniach rud miedzi 

podsadzki hydraulicznej z dodatkiem żużla 

granulowanego jest procesem bezpiecznym 

dla środowiska i uzasadnionym pod wzglę-

dem gospodarczym;

� drogi wykonane z żużli szybowych, 

w porównaniu do odcinków dróg wykonanych 

metodą tradycyjną, nie wpływają na zwięk-

szenie zawartości metali ciężkich w ich oto-

czeniu, a oddziaływanie na środowisko tych 

dróg jest podobne;

� wykorzystywanie żużla szybowego 

do rekultywacji wyrobisk poeksploatacyj-

nych (niwelacja terenu dotycząca wyrobisk 

„Wróblin Głogowski” i „Paulinów”) nie 

wykazuje niekorzystnego oddziaływania na 

otaczające środowisko i nie stwarza zagro-

żenia dla zdrowia ludzi.

PODSUMOWANIE

Prowadzone przez KGHM Polska Miedź 

SA badania monitoringowe żużli szybowego 

i granulowanego wykorzystywanych w go-

spodarce umożliwiają pełną i stałą kontrolę 

jakości stosowanego materiału oraz dają 

gwarancje pełnego bezpieczeństwa dla 

środowiska.

Potencjalnym zagrożeniem tego typu 

odpadów dla środowiska jest wymywanie 

z nich zanieczyszczeń przez wody opadowe 

(w specyficznych warunkach również wody 

powierzchniowe i podziemne) oraz radioak-

tywność. Wyniki wieloletnich badań żużli 

hutniczych dowiodły, że wyciągi wodne po 

ługowaniu charakteryzowały się minimalną 

zawartością związków rozpuszczalnych, 

w tym chlorków i siarczanów, oraz natural-

nych izotopów promieniotwórczych, ślado-

wą zawartością związków organicznych 

i niewielkim stężeniem metali ciężkich. 

Wartości stężeń potasu 40K, radu 226Ra i toru 
228Th w żużlu szybowym i granulowanym 

są co prawda wyższe od średnich wartości 

stężeń tych pierwiastków w glebach z terenu 

Polski, jednak nie stwarza to ograniczeń 

w zastosowaniu ich w budownictwie drogo-

wym ani nie stanowi zagrożenia dla ludzi 

i środowiska.

Dodatkowym argumentem świadczącym 

o niewielkiej uciążliwości dla środowiska 

tego typu odpadów jest powszechnie wyko-

rzystywane żużli hutniczych z przemysłu 

miedziowego w wielu gałęziach gospodarki 

w innych krajach, w tym wysoko rozwinię-

tych. Przykładowo w Niemczech żużle hut-

nicze z Norddeutschen Affinerie są wyko-

rzystywane do robót ziemnych i ogólnobu-

dowlanych, jak np.: przy budowie bocznic 

kolejowych, jako podbudowa pod kostkę 

chodnikową, przy stawianiu stóp fundamen-

towych dla ciężkich urządzeń, do umacniania 

brzegów rzek, jak również w ogrodach i na 

terenach zielonych.

Żużle szybowy i granulowany powstają-

ce w przemyśle miedziowym, posiadają 

pełną dokumentację co do ich wysokiej go-

spodarczej przydatności oraz co do niewiel-

kiej uciążliwości dla środowiska w przypad-

ku gospodarczego ich wykorzystywania. 

Niemniej, mając na uwadze bardzo drobną 

postać faz krystalicznych zawierających 

metale i półmetale oraz znaczne ich rozpro-

szenie, w przypadku gdy żużel będzie nara-

żony na bezpośrednie ścieranie, metale mogą 

zostać uwolnione i w postaci pyłu przenikać 

do różnych komponentów środowiska (po-

wietrze, gleba, woda).

dr Jerzy Krajewski

Szczegółowy wykaz literatury do artyku-
łu dostępny u Autora i w Redakcji.

Zdarza się, że żużle pomiedziowe są 
składane na budowie stawów rybnych 

– wtedy ich obojętność dla środowiska 
jest bardzo problematyczna...

Zdarza się, że żużle pomiedziowe są 
składane na budowie stawów rybnych 

– wtedy ich obojętność dla środowiska 
jest bardzo problematyczna...
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Biogazownie w Polsce

W Polsce po raz pierwszy wykorzystano 

biogaz do celów energetycznych wytworzo-

ny w oczyszczalni ścieków w 1928 roku 

w Poznaniu. Natomiast w 1956 r. zapocząt-

kowane zostały badania nad uzyskaniem 

biogazu z przeróbki odpadów organicznych, 

w tym z gnojowicy i obornika. Badania te 

prowadzone były w Katedrze Chemii Rolnej 

SGGW w Warszawie, a ich efektem było 

zaprojektowanie i wykonanie, w Stacji 

Doświadczalnej SGGW na Twardym Polu 

w Skierniewicach, instalacji biogazowej do 

fermentacji metanowej obornika końskiego. 

Instalacja ta składała się z komory fermen-

tacyjnej o objętości 2,8 m3 i zbiornika do 

magazynowania gazu o pojemności 10,0 m3. 

Czas trwania fermentacji wynosił 30 dni. 

Badania prowadzono w dwóch zakresach 

temperatur: a) 34–38°C (zakres mezofilny), 

b) 48–52°C (zakres termofilny). W próbach 

uzyskano z tony świeżego obornika 30–60 m3 

biogazu o następującym składzie chemicznym: 

48–53% CH4, 44–47% CO2 i 2–5% H2.

W latach 80. XX wieku problematyką 

biogazu zajmowało się szereg instytucji na-

ukowych i przedsiębiorstw. Efektem licznych 

programów badawczych była budowa wielu 

instalacji o różnych rozwiązaniach technicz-

nych. Instytut Budownictwa, Mechanizacji 

i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER) w War-

szawie wraz z Ośrodkiem Technicznej Ob-

sługi Rolnictwa w Tarnowie wybudował 

kilka instalacji biogazowych w gospodar-

stwach indywidualnych, w tym w Niecieczy 

i Przyborowie. Biogazownia w Niecieczy 

utylizowała gnojowicę bydlęcą. Składała się 

z dwóch komór fermentacyjnych po 10 m3 

każda. Innym typem instalacji były bioga-

zownie z komorami fermentacyjnymi o po-

jemności 25 m3 oraz ich wielokrotności. 

Przykładem takich instalacji była biogazow-

nia wybudowana w Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego w Marszewie, której parametry 

techniczne były następujące:

– komory fermentacyjne o pojemności 

2 x 25 m3 wykonane z blachy o grubości 

5,0 mm, o średnicy 2800 mm, wysokości 

bez pomostu i bariery 1200 mm, objętości 

roboczej 23,0 m3, powierzchni grzejnej na-

grzewnicy 2,2 m2,

– mieszadło w skład którego wchodziła 

pompa ślimakowa o wydajności 4,2 m3/min 

napędzane silnikiem o mocy 4 kW,

– teleskopowy zbiornik na biogaz o po-

jemności maksymalnej 25,0 m3 i ciśnieniu 

roboczym gazu 0,002 MPa.

Biogazownia ta przeznaczona była dla 

gospodarstwa o minimalnej obsadzie 20–30 

sztuk dużych zwierząt (SD) lub ich wielo-

krotności. W wyniku fermentacji metanowej 

gnojowicy wydajność instalacji dochodziła 

do około 25,0 m3 biogazu na dzień o warto-

ści opałowej 20–26 MJ m3. Biogaz po 

oczyszczeniu z siarkowodoru magazynowa-

no w zbiorniku. Dzienne wykorzystanie 

biogazu kształtowało się następująco: około 

8,0 m3 na cele technologiczne (podgrzewa-

nie wsadu fermentacyjnego) i około 17,0 m3 

na cele gospodarcze.

Instytut Budownictwa, Mechanizacji 

i Elektryfikacji Rolnictwa z Warszawy za-

projektował również instalację biogazową 

z komorą fermentacyjną o pojemności 100 m3, 

którą wybudowano w Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej w Tworogu. Instalacja ta zosta-

ła zaprojektowana dla gospodarstw hodow-

lanych o obsadzie 80–120 SD. Podstawowe 

jej parametry techniczne są następujące:

– komora fermentacyjna naziemna 

przepływowa, pionowa o pojemności całko-

witej 100 m3 i pojemności użytkowej 85 m3, 

wykonana z żelbetonu,

– produkcja dobowa biogazu ≈100 m3,

– pompa zasilająca reaktor typu N-148 

o wysokości podnoszenia 6 m H2O,

– mieszanie hydrauliczne pompą typu 

200 UH-125 o wydajności 180 m3 h-1 i wy-

sokości podnoszenia 4 m,

– instalacja grzewcza gazowo-elektrycz-

na wspomagana kolektorami słonecznymi,

– instalacja gazowa wyposażona w sta-

lowy zbiornik dzwonowy o pojemności 

50 m3 o ciśnieniu roboczym 0,002 MPa,

– odsiarczalnik wykonany z rury o śred-

nicy 700 mm i wysokości 1000 mm z wkła-

dem z rudy darniowej o zawartości 30% 

Fe2O3,

– produkcja biogazu ≈1000 m3 na dobę, 

biogaz po oczyszczeniu z H2S gromadzono 

w stalowym zbiorniku o pojemności 50 m3.

Dzienne wykorzystanie biogazu kształ-

towało się następująco: około 30,0 m3 na 

cele technologiczne (podgrzewanie wsadu 

fermentacyjnego) i około 70,0 m3 na cele 

gospodarcze. Ilość biogazu potrzebną na 

cele technologiczne znacznie ograniczono 

instalując dodatkowo kolektory słoneczne.

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-

Montażowych Budownictwa Rolniczego 

Energia odnawialnaEnergia odnawialna
B i o g a z  –  p r z e g l ą d  w y b r a n y c h  i n s t a l a c j i  k r a j o w y c h  ( c z .  I I )

LECH UZAR

Pierwsze próby wykorzystania fermentacji metanowej do celów energetycznych kraje europejskie podjęły już pod 

koniec XIX wieku, przetwarzając osady ściekowe w oczyszczalniach ścieków.
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w Słupsku wybudowało m.in. instalację bio-

gazową w jednostce wojskowej w Ustce. 

Wsadem do komory fermentacyjnej była 

gnojowica z tuczarni trzody oraz odpady ze 

stołówki. Biogazownia składała się z poziomej 

komory fermentacyjnej o pojemności całko-

witej 70 m3 i pojemności użytkowej 60 m3. 

Reaktor ocieplono 20 cm warstwą wełny 

mineralnej. Posadowiony został on na funda-

mencie betonowym nad powierzchnią terenu. 

Mieszanie wsadu odbywało się mieszadłami 

wbudowanymi w boczne ściany walca.

Biogaz z komory kierowany był do dwóch 

odsiarczalników pracujących na przemian. 

Odsiarczalniki wypełniono rudą darniową 

z masą odsiarczającą. Biogaz po odsiarczeniu 

magazynowano w teleskopowym zbiorniku 

pod ciśnieniem 150–200 mm H2O. Biogaz 

spalano w dostosowanym do tego celu piecu 

gazowym.

Zespół pracowników Instytutu Budow-

nictwa Rolniczego Akademii Rolniczej we 

Wrocławiu pod kierunkiem profesora dr hab. 

Czesława Opalińskiego prowadził przez 10 

lat badania nad procesami fermentacji me-

tanowej i projektowaniem biogazowni. Ba-

dania te dotyczyły głównie bilansu energe-

tycznego różnych gnojowic oraz ich stopnia 

biodegradacji i higienizacji. Instytut posiadał 

przewoźną biogazownię wyposażoną w ko-

lektory słoneczne własnej konstrukcji prze-

znaczoną do badań terenowych. Pozioma 

komora fermentacyjna posiadała objętość 

2 m3, a zbiornik na biogaz 1 m3.

Efektem prac badawczo-projektowych 

Instytutu Budownictwa Rolniczego Akade-

mii Rolniczej we Wrocławiu i Okręgowego 

Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa 

Rolniczego we Wrocławiu była budowa przy 

współudziale Ośrodka Postępu Rolniczego 

w Łosiowie biogazowni w gospodarstwie 

rolnym zajmującym się hodowlą krów 

mlecznych, we wsi Węża w województwie 

opolskim. Reaktor dwukomorowy, przelewo-

Rysunek 1. Schemat biogazowni laboratoryjnej wykonanej w Instytucie Bu-
downictwa Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu: 1 – reaktor; 2 – mie-
szadło pionowe; 3 – napęd mieszadła z układem czasowym; 4 – spirala grzejna; 
5 – licznik energii elektrycznej; 6 – izolacja termiczna reaktora; 7 – zawór spusto-
wy przefermentowanej gnojowicy; 8 – rura odpływowa; 9 – przewód gazowy; 
10 – odsiarczalnik chemiczny; 11 – zbiornik pomiarowy gazu; 12 – rejestracja 
dynamiki produkcji biogazu; 13 – analizator składu biogazu; 14 – zbiornik koń-
cowy gazu; 15 – kolorymetr; 16 – odbiornik gazu.

Rysunek 2. Schemat biogazowni przewoźnej przenoszonej do badań tereno-
wych skonstruowanej w Instytucie Budownictwa Rolniczego Akademii Rolniczej 
we Wrocławiu: 1 – reaktor poziomy; 2 – izolacja reaktora z wełny mineralnej; 
3 – ogrzewanie płaszczowe; 4 – izolacja z folii aluminiowej oraz warstwy bitu-
micznej; 5 – napęd mieszadła poziomego; 6 – piec grzewczy; 7 – odsiarczalnik 
z rudą darniową; 8 – zbiornik biogazu; 9 – blok kontrolno-pomiarowy; 10 – ko-
lektory słoneczne; 11 – wymiennik ciepła; 12 – platforma przyczepy; 13 – kratow-
nica wzmacniająca; 14 – systemy odciążające.

Biogazownia z komorą fermentacyjną 
o pojemności 70m3, z szafą sterującą 

układami automatyki w Ustce

Biogazownia z komorą fermentacyjną 
o pojemności 70m3, z szafą sterującą 

układami automatyki w Ustce
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wy, przystosowany do fermentacji mezofilnej 

(30–35°C) o pojemności 40 m3 umieszczony 

został pod ziemią. Wsadem do komory fer-

mentacyjnej były płynne odchody od 50 

krów, nadmiar soków kiszonkowych oraz 

rozcieńczony wodą obornik. Zbiornik gazu 

o pojemności 10 m3 posadowiony został na 

komorze fermentacyjnej. Wydajność instala-

cji wynosiła 50 m3 biogazu na dobę. Czas 

przetrzymywania wsadu w komorze wynosił 

22 dni. Biogazownia została uruchomiona 

w 1986 roku.

W latach 1990–93 Dolnośląski Instytut 

Technologiczny sp. z o. o. we Wrocławiu 

zaprojektował i zrealizował budowę trzech 

instalacji do utylizacji gnojowicy (biogazow-

nie) przy fermach przemysłowego tuczu 

trzody chlewnej. Pierwsza z biogazowni zo-

stała wybudowana przy fermie trzody Rolni-

czej Spółdzielni Produkcyjnej w Kamienniku 

w województwie opolskim, której obsada 

wynosiła od 9000 do 10000 sztuk. Rozruch 

tej biogazowni odbył się we wrześniu 1991 r. 

Instalacja ta utylizowała dziennie od 120 do 

150 m3 gnojowicy. W skład instalacji wcho-

dziły trzy reaktory (komory fermentacyjne) 

o pojemności całkowitej 1.000 m3 każda. 

Pojemność robocza każdego reaktora wyno-

siła 800 m3. Odsiarczanie biogazu odbywało 

się w dwóch na przemian działających od-

siarczalnikach wypełnionych wsadem odsiar-

czającym. Dzienna produkcja biogazu wyno-

siła około 2.000 m3. Biogaz magazynowano 

w stalowym zbiorniku gazu z ruchomą ko-

pułą. Biogaz spalano w piecach gazowych 

podgrzewających wodę, która służyła do 

ogrzewania wsadu fermentacyjnego, pomiesz-

czeń technicznych i gospodarczych oraz na-

miotów foliowych z warzywami.

Podsumowanie

W przemysłowych zakładach utylizacji 

gnojowicy i odpadów organicznych stoso-

wane są dwa systemy magazynowania wy-

tworzonego biogazu.

I. Stalowe zbiorniki z płaszczem wodnym 

i ruchomą kopułą. Ciśnienie gazu w sieci jest 

uzyskiwane w wyniku nacisku ruchomej 

kopuły na zgromadzony w zbiorniku biogaz, 

wynosi ono ≈0,002 MPa. Zamknięcie hy-

drauliczne zapobiega wydostawaniu się 

biogazu do atmosfery iż jest zabezpiecze-

niem przed nadmiernym zwiększeniem ci-

śnienia gazu w sieci.

II. Tkaninowe zbiorniki biogazu składa-

jące się z podwójnej powłoki, wewnętrznej 

czaszy będącej zbiornikiem właściwym i ze-

wnętrznej czaszy ochraniającej ten zbiornik. 

Powłoki składają się z szczelnie połączonych 

sferycznych segmentów wykonanych z ela-

stycznej tkaniny poliestrowej pokrytej obu-

stronnie PVC i lakierem akrylowym. Dmu-

chawa tłoczy biogaz do zbiornika wewnętrz-

nego. Przestrzeń pomiędzy powłoką tego 

zbiornika i powłoką zewnętrzną jest wypeł-

niona powietrzem, które nadaje zbiornikowi 

kształt kuli. Zbiornik charakteryzuje się dużą 

wytrzymałością na wiatr wiejący z prędkością 

do 150 km/h i jest odporny na oddziaływanie 

temperatur w przedziale od –30°C do +60°C. 

Zbiornik tkaninowy został zastosowany do 

gromadzenia biogazu w Zakładzie Utylizacji 

Gnojowicy w Źródłach koło Miękini.

Różnorodność rozwiązań technicznych 

budowanych biogazowni w kraju świadczy-

ła o poszukiwaniu optymalnych parametrów 

techniczno-technologicznych. W celu uzy-

skania korzystnych efektów energetycznych 

biogazowni (pozyskiwanie większej ilości 

biogazu z przeznaczeniem na cele gospodar-

cze) do utrzymania stałej temperatury fer-

mentacji 35±1°C w reaktorze zastosowano 

dodatkowo kolektory słoneczne i elektrow-

nię wiatrową.

Efektami ekologicznymi wynikającymi 

ze stosowania technologii utylizacji i higie-

nizacji odpadów organicznych pochodzących 

z rolnictwa i przetwórstwa rolnego w insta-

lacjach biogazowych są między innymi:

– wysoki stopień biodegradacji i mine-

ralizacji substancji organicznych dochodzą-

cy do 70%,

– wytworzone produkty (nawozy) pod 

względem higienicznym są bezpieczne dla 

ludzi, zwierząt i środowiska przyrodniczego. 

Redukcja patogenów i bakterii chorobotwór-

czych wynosi 95–98%,

– wytworzone produkty z surowców 

pofermentacyjnych (nawozy stałe i zawiesi-

nowe) ponownie wprowadzane do środowi-

ska przywracają równowagę ekologiczną 

oraz zamykają obieg substancji organicznej 

w przyrodzie.

dr inż. Lech Uzar

Regionalny Zakład 

Ekologiczny „BIOAGRA”

Szczegółowy wykaz literatury do artyku-
łu dostępny u Autora i w Redakcji.
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i trzy komory fermentacyjne
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Teleskopowy zbiornik 
biogazu z ruchomą kopułą, 
wybudowany w Kamienniku
(województwo opolskie)
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Segregacja szkła
z b y t e k  c z y  k o n i e c z n o ś ć ?z b y t e k  c z y  k o n i e c z n o ś ć ?

HALINA SŁAWOMIRSKA

SS zkło powstaje poprzez stopienie piasku 

kwarcowego, wapienia, węglanu wapnia 

i tlenków metali. Składniki te mieszane są 

w odpowiednich proporcjach, w zależności 

od zapotrzebowania na rodzaj szkła. Szkło 

to materiał, który zapewnia bardzo dobre 

warunki dla produktów w nim umieszcza-

nych: jest dobrym izolatorem ciepła, daje 

możliwość pasteryzacji, nie przepuszcza po-

wietrza i nie reaguje z zawartością, czyli 

związkami chemicznymi. To wszystko spra-

wia, iż jest chętnie stosowane do przechowy-

wania produktów żywnościowych.

Szkło znane jest już od około 2850 roku 

p.n.e., ale było to głównie szkło zdobnicze, 

później zostało zastosowane do wyrobu waz, 

flakonów, fiolek. Rozwój tej dziedziny sza-

cuje się na I–V wiek n.e., gdzie obok wyro-

bów ozdobnych pojawiają się naczynia 

użytkowe. Szkło bezbarwne pojawiło się 

dopiero około 150 roku n.e. W Polsce rozwój 

przemysłu szklarskiego nastąpił około XV 

wieku, powstały wtedy pierwsze huty szkła. 

Historia szkła jest więc historią bardzo 

dawną. Przypomnijmy jeszcze takie fakty, 

jak wynalezienie pierwszej soczewki, odkry-

cie układów optycznych czy rozwój techni-

ki światłowodowej. Szkło towarzyszy nam 

od zarania dziejów i jest dla nas materiałem 

wyjątkowo cennym.

W związku z tym, czy nie powinniśmy 

zastanowić się nad faktem wykorzystania 

już raz użytego szkła? W tym momencie 

przychodzi na myśl modne słowo – „recy-

kling” – pochodzące z języka angielskiego, 

a oznaczające wykorzystanie odpadów lub 

zużytych elementów do wytwarzania no-

wych produktów. Jednym z najważniejszych 

zadań przemysłu jest ograniczenie ilości 

opakowań, a ponieważ nie zawsze jest to 

możliwe, poszukuje się opakowań wielokrot-

nego użytku, czyli takich, które pozostaną 

przez pewien czas u klienta, albo takich, 

które można traktować jako surowiec wtórny. 

Recykling może być różnego rodzaju, np. 

recykling materiałowy, chemiczny, termiczny. 

Pierwszy dotyczy odzysku metalu, szkła, 

papieru, tektury, niektórych tworzyw sztucz-

nych. Recykling chemiczny związany jest 

z uzyskiwaniem takich produktów, jak olej 

opałowy, gaz, koks. Natomiast recykling 

termiczny to spalanie odpadów w specjal-

nych zakładach, którego celem jest zmniej-

szenie masy i objętości odpadów oraz odzy-

skanie zawartej w nich energii. 

Aby zjawisko powtórnego odzysku po-

szczególnych opakowań mogło zaistnieć, 

potrzebne jest współdziałanie całego społe-

czeństwa, ale szczególnie przemysłu, handlu 

i władz. Selektywna zbiórka zużytych opa-

kowań jest w Polsce bardzo słabo rozwinięta, 

ponieważ dla większości opakowań nie ma 

właściwej bazy recyklingowej. Zniknęły 

skupy surowców wtórnych i system kaucjo-

nowania opakowań szklanych. Na selektyw-

ną zbiórkę opakowań zaczęto zwracać uwagę 

dopiero w latach 90. XX wieku, podczas gdy 

w krajach Unii Europejskiej dyrektywa 

156/EC z 1991 r. zaleca odzyskiwanie surow-

ców wtórnych poprzez recykling, a dyrekty-

wa 94/62/EC zaleca wchodzenie na rynek 

jedynie opakowań jedno- i wielokrotnego 

użytku, które mogą ulegać recyklingowi bądź 

dostarczać energii. W Polsce zagospodaro-

wywanie opakowań i odpadów opakowanio-

wych reguluje ustawa z dnia 11 maja 2001 r. 

(Dz. U. z 2001 r. Nr. 63, poz. 638 i 639). 

W ciągu ostatnich lat liczba opakowań 

z tworzyw sztucznych w Polsce stale wzra-

sta, w przeciwieństwie do krajów zachod-

nich, które wycofują się z takich opakowań 

i wręcz propagują powrót do trwałych toreb, 

koszyczków, słoików czy butelek.

JJ ednym z najłatwiej zagospodarowywa-

nych odpadów jest szkło. Teoretycznie 

wystarczy je tylko oczyścić i przetopić, ale 

okazuje się że polskie huty wykorzystują 

tylko 10% stłuczki szklanej, podczas gdy 

huty zachodnioeuropejskie wykorzystują aż 

60–80%. W 1999 roku na wysypiska śmieci 

w Polsce trafiło 600 tys. ton szkła o wartości 

ponad 150 milionów złotych. A przecież 

wykorzystanie szkła:

– zmniejsza zużycie energii i surowców 

naturalnych, 

– obniża emisję zanieczyszczeń,

– pozwala zaoszczędzić miejsce na wy-

sypiskach.

W styczniu pojawiły się we Wrocławiu billboardy przedstawiające dwa pojemniki, a przy nich hasło: „hej ho! hej ho! 

poSEGREGUJmy SZKŁO”. Wzbudziło ono zainteresowanie wielu mieszkańców naszego miasta, wzrosła też potrze-

ba informacji dotyczących segregacji i recyklingu szkła.
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Ostatni argument jest jednym z najbar-

dziej zauważalnych, ponieważ opakowania 

szklane zajmują bardzo dużo miejsca, nie 

można ich składać tak jak puszki, kartony 

itp. Jest więc to odpad bardzo objętościowy, 

powodujący zajmowanie dużych przestrzeni, 

a więc dużych wysypisk – zwłaszcza, że 

szkło będzie zalegać zawsze, do końca 

trwania wysypiska.

Polskie huty szkła modernizują się, 

zwiększa się postęp technologiczny, co po-

woduje zwiększenie zapotrzebowania hut na 

stłuczkę szklaną. Stłuczka ta może trafić do 

hut z firm przetwórczych jako odpad popro-

dukcyjny (to źródło jest wykorzystane 

w całości) lub z gospodarstw domowych, 

z których szkło poużytkowe trafia do odpa-

dów komunalnych – to źródło wykorzystane 

jest w bardzo niewielkim stopniu.

Zbiórka szkła w Polsce przebiega dwoma 

drogami:

� przez specjalne firmy recyklingowe, 

które stawiają własne pojemniki, edukują 

społeczeństwo, współpracują z gminami; 

� przez firmy wywozowe, które zajmu-

ją się wywozem odpadów komunalnych – 

w odpowiednie działania zaangażowane są 

w tym przypadku albo same gminy, albo 

firmy w porozumieniu z gminami; do 

działań tych dołączają takżę huty szkła.

Gminy są zobowiązane do tworzenia 

warunków selektywnej zbiórki w myśl ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku... Otrzy-

mują od państwa dodatkowe preferencje 

w zakresie kredytów i dotacji. Zachodzi 

jednak pytanie o opłacalność segregacji. 

Okazuje się, iż można wymienić sporo argu-

mentów za segregacją, są to m.in.:

– wzrost kosztów wywozu i składowania 

śmieci,

– opakowania w śmieciach zwiększają 

ich objętość;

– za opakowania można otrzymać pie-

niądze,

– producenci chętnie odbierają opako-

wania,

– pojemniki są drogie, ale można uzy-

skać pożyczki, dotacje,

– gminy wydadzą mniej pieniędzy na 

wysypiska.

WW ydaje się jednak, że najtrudniej 

przekonać do segregacji społeczeń-

stwo, ale i w tej sprawie widać pozytywne 

zmiany, wynikające zapewne z edukacji 

dzieci w szkołach, uświadamianie ogółu 

społeczeństwa poprzez prasę, reklamy, 

wygodne usytuowanie pojemników i wyja-

śnienie sensu i korzyści zbiórki. W wielu 

miastach odbywają się akcje promujące se-

lektywną zbiórkę szkła i jego recykling, np. 

w Krakowie, Wrocławiu.

We Wrocławiu pierwsze pojemniki do 

selektywnego gromadzenia odpadów poja-

wiły się w lutym 1998 roku. Były to pojem-

niki na szkło oraz na plastik. W styczniu 

roku 2002 pojawiło się około 210 pojemni-

ków, a w maju – dodatkowo 105. Są to już 

pojemniki zróżnicowane, tzn. w kolorze 

białym – na opakowania szklane bezbarwne, 

w kolorze zielonym – na kolorowe i dodat-

kowe pojemniki na tworzywa sztuczne. 

Zestawy takich pojemników, czyli „gniaz-

da” rozmieszczone są w różnych miejscach 

naszego miasta (lista punktów dostępna na 

stronie www.zgo.com.pl).

Usytuowanie gniazd musi spełniać 

pewne warunki. Ważna jest dostępność dla 

konsumenta, dobry dojazd dla samochodu 

opróżniającego pojemniki, estetyka otocze-

nia. Selekcja materiału wrzucanego do po-

jemników jest bardzo ważnym elementem 

zbiórki, bowiem zanieczyszczenia innym 

rodzajem szkła, czyli szkłem płaskim, 

szkłem pochodzącym z lamp, kryształami, 

Pojemniki ustawione 
na wrocławskich osiedlach 

ułatwiają mieszkańcom miasta 
segregowanie odpadów

Pojemniki ustawione 
na wrocławskich osiedlach 

ułatwiają mieszkańcom miasta 
segregowanie odpadów
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do wzięcia udziału w akcji

Billboardy zachęcające 
do wzięcia udziału w akcji
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naczyniami żaroodpornymi, kieliszkami, ta-

lerzami, ceramiką, kineskopami, żarówkami, 

świetlówkami i szklanymi bloczkami spo-

woduje, że partia z takiego kontenera będzie 

bezużyteczna i wywieziona na wysypisko. 

Podobnie jest w przypadku zanieczyszczenia 

szkła gruzem, ziemią, kamieniami, metala-

mi. Należy więc kontrolować wrzucane opa-

kowania do pojemników. Jednak nie musimy 

zużytych opakowań myć – tym bardziej, że 

spowodowałoby to dodatkowe zużycie wody. 

Nie musimy także zdzierać naklejek, zrywać 

metalowych obrączek. Z tym wszystkim 

będą radzić sobie już przetwórcy. 

Szkło może być przetwarzane nieogra-

niczoną ilość razy. Recykling 1 tony szkła 

pozwala na zaoszczędzenie: 603 kg piasku, 

196 kg sody kalcynowej, 196 kg wapienia, 

68,5 kg skalenia, energii – o 25–32%, wody 

– o 50%, zmniejszenie zanieczyszczeń po-

wietrza o 14–20% a odpadów przemysło-

wych – o 97%. Ponowne wykorzystanie 

szkła ułatwia bowiem proces wytopu tego 

surowca, ponieważ nie wymaga już przepro-

wadzania reakcji chemicznych. Dlatego huty 

szkła chętnie kupują stłuczkę. W skali całego 

kraju jest to jednak niewiele, wielkość produk-

cji opakowań szklanych wynosi bowiem 

około 980 tys. ton. Masa zagospodarowanych 

odpadów to około 60 tys. ton, czyli 13%.

CC ykl produkcyjny opakowań szklanych 

polega na przygotowaniu tzw. zestawów 

szklarskich. 80% powstałej mieszanki może 

być zastąpiona czystą stłuczką szklaną. 

Drugi etap to topienie w temperaturze 

1500°C. Tworzy się masa szklarska, która 

podlega formowaniu i cięciu na krople. Na-

stępnie formuje się bańkę szklaną, która 

przybiera kształt słoika czy butelki. Etap na-

stępny to uszlachetnianie na gorąco, schładza-

nie, uszlachetnianie na zimno i opakowanie 

jest gotowe. Pozostaje jeszcze kontrola jakości, 

pakowanie i towar wędruje do odbiorcy. 

Nie można jednak zapomnieć, że recy-

kling powinien stanowić ostatni element 

gospodarki odpadami. Pierwszeństwo ma tu 

wielokrotne użycie tego samego opakowa-

nia. Dla przykładu, w Danii, zanim butelka 

trafi do pojemnika na szkło jest wykorzy-

stana około 35 razy. Oczywiście sytuacja, 

w której bardziej opłaca się wyrzucić niż 

zagospodarować jest na pewno sytuacją 

nienormalną i należy dążyć do jak najszyb-

szych zmian w tym względzie.

Powinniśmy zmienić swój pogląd o opa-

kowaniach szklanych i nie traktować ich jako 

odpady, ale jako towar, na który jest popyt. 

We Wrocławiu społeczeństwo jest edukowa-

ne szczególnie w miesiącu styczniu. Jest to 

miesiąc, w którym Forum Opakowań Szkla-

nych realizuje wielokierunkową edukację 

mieszkańców Wrocławia. Odbywa się to 

poprzez:

– rozwieszenie w wielu punktach miasta 

reklam na billboardach reklamujących 

zbiórkę szkła,

– reklamy w „Gazecie Wyborczej”,

– rozsyłanie ulotek informacyjnych do 

mieszkań,

– spotkania z nauczycielami z różnych 

typów szkół,

– spotkania z młodzieżą w szkołach,

– rozdawaniu zakładek – planów lekcji,

– organizowanie konkursów dla mło-

dzieży. 

Reklamy, akcje w szkołach zwiększają 

świadomość wrocławian, a w szczególności 

młodego pokolenia, od którego zależy przy-

szłość naszych wysypisk i czystość środowi-

ska, w którym żyjemy.

Halina Sławomirska

Litera tu ra:

Materiały informacyjne ze szkolenia „Edu-

kacja ekologiczna w praktyce” zorganizowanego 

przez Stowarzyszenie Forum Opakowań Szkla-

nych w dniu 08.01.2003 r.

Strony internetowe: www.segreguj_szklo.pl, 

www.zgo.com.pl, www.fos.pl.
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Dlaczego tak pokrętnie?...
Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż 

Obwodnicy Śródmiejskiej – 
na odcinku od ulicy Legnickiej 

do ulicy Popowickiej

Czy tu też nie dało się
poprowadzić ścieżki
rowerowej?... Nowa ścieżka 
rowerowa w kierunku nowo 
budowanego Mostu Milenijnego
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T akie motywy kierowały mną podczas 

planowania wycieczki do rezerwatu 

przyrody „Buczyna Jakubowska” – utworzo-

nego niedawno w Jakubowie na terenie 

gminy Radwanice w województwie dolnoślą-

skim. Jest to rezerwat leśny, którego wyróż-

nikami są grąd i łęg. Wycieczkę zapropono-

wałam uczniom klasy 2a gimnazjum, których 

uczę biologii i których jestem wychowawcą. 

Wybór miejsca był nieprzypadkowy:

– kilka tygodni wcześniej odwiedziłam 

rezerwat pod przewodnictwem pracowni-

ków Nadleśnictwa Głogów, którzy opraco-

wali w nim ścieżkę edukacyjną,

– rezerwat istnieje dopiero dwa lata 

i choć znajduje się na terenie naszej gminy 

znaczna część uczniów nie miała jeszcze 

okazji go poznać,

– wycieczkę można było zorganizować 

„tanim kosztem”.

Na tydzień przed wycieczką uczniowie 

zostali podzieleni na cztery zespoły. Każdy 

z nich miał do opracowania jedno z wymie-

nionych zagadnień:

1. Co to jest rezerwat przyrody i jakie 

rezerwaty przyrody znajdują się w najbliż-

szej okolicy?

2. Jakie są rodzaje rezerwatów przyrody?

3. Czym charakteryzuje się grąd?

4. Jakie cechy wyróżniają łęg? 

Ponadto, każda grupa przyjęła zobowią-

zanie przygotowania gry lub zabawy, moż-

liwej do zrealizowania podczas wycieczki. 

Wycieczka przebiegła zgodnie z nastę-
pującym planem:

A. Przed wejściem do rezerwatu

1. Zmotywowanie uczniów do współpra-

cy w zespołach przez analizę treści baśni 

„Trzej rycerze”.

2. Zaznaczenie na ma-

pach rezerwatu oraz trasy, 

jaką uczniowie pokonali au-

tobusem szkolnym z Radwa-

nic do Jakubowa.

3. Odczytanie treści ta-

blicy informującej o rezer-

wacie ze zwróceniem uwagi 

na zasady zachowania się 

w rezerwacie.

4. Odpowiedź na pytania 

zadane poszczególnym gru-

pom przed wycieczką.

B. W rezerwacie

Przejście trasą ścieżki 

edukacyjnej z wykorzystaniem treści zawar-

tych na tablicach informacyjnych oraz:

1. W miejscu o dużej różnorodności 

gatunkowej oznaczanie drzew i krzewów 

oraz sporządzenie przez grupy listy ozna-

czonych gatunków.

2. Rozpoznawanie przez przedstawicie-

li grup gatunków wskazywanych przez na-

uczyciela.

3. Przeprowadzenie zabawy „Znajdź 

wśród drzew swojego przyjaciela”.

4. W miejscu zdominowanym przez buki 

uzasadnienie nazwy rezerwatu.

5. Przy źródełku podkreślenie walorów 

zdrowotnych przebywania w tym miejscu.

C. Po wyjściu z rezerwatu 

1. Ognisko i pieczenie kiełbasek.

2. Gry i zabawy proponowane przez 

przedstawicieli poszczególnych grup.

3. Podsumowanie pracy zespołów.

Gdy po wycieczce, podczas najbliższej 

godziny wychowawczej, przeprowadziłam 

ewaluację zajęć w rezerwacie, z zadowole-

niem stwierdziłam, że:

1. Uczniowie bardzo wysoko ocenili 

pomysł udania się do miejsca tak blisko 

położonego, a jednocześnie mało im dotych-

czas znanego.

2. Wielu z nich wyraziło chęć troski 

o czystość w rezerwacie.

3. Spora grupa zaproponowała poznanie 

innych atrakcyjnych miejsc w najbliższej 

okolicy.

4. Uznano, iż dzięki wycieczce lepiej 

można było się poznać i zintegrować.

D la mnie, obok satysfakcji z tych ocen, 

wycieczka ta stała się źródłem cennych 

informacji o wychowankach oraz ich wza-

jemnych relacjach. Zatem po raz kolejny 

okazało się, że często blisko nas znajdują się 

miejsca atrakcyjne, które warto znać, 

a możliwość poznania ich w gronie klaso-

wym staje się źródłem lepszych relacji oraz 

integracji zespołu klasowego. 

mgr Maria Rychlik

Samorządowe Centrum Edukacji 

w Radwanicach

Wszyscy lubimy wycieczki. Dzięki nim możemy obserwować piękno otaczającego nas świata oraz poznawać ludzi, 

którzy nam towarzyszą. Wycieczki uczą nas odpowiedzialności za otoczenie oraz za siebie nawzajem.

W rezerwacie „Buczyna Jakubowska”
MARIA RYCHLIK

Wszystkie możliwe 
źródła informacji 

o rezerwacie 
były przydatne

Wszystkie możliwe 
źródła informacji 

o rezerwacie 
były przydatne
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A tmosfera zjazdów ma w sobie coś 

niepowtarzalnego. Nauczyciele przy-

jeżdżają tu z własnej woli, kosztem własne-

go czasu i pieniędzy. Często „tłuką się” 

pociągiem przez całą Polskę. Z niezwykłą 

pieczołowitością uczęszczają na zajęcia, 

chociaż nikt ich z tego nie rozlicza. Czują się 

tu szanowani i potrzebni. Poziom i wartość 

merytoryczna oferty edukacyjnej daje nam 

poczucie dobrze wykorzystanego czasu.

Niesłabnącą popularność Stowarzyszenie 

zawdzięcza swemu twórcy i opiekunowi 

naukowemu – pani dr Józefinie Turło z Uni-

wersytetu Mikołaja Kopernika, jej nadzwy-

czajnej zdolności rozumienia potrzeb na-

uczycieli w zakresie edukacji i umiejętność 

doboru tematyki zajęć. Będąc sama świetnym 

i empatycznym dydaktykiem, dostrzega 

istotę pracy nauczyciela i docenia jej wagę. 

Życzliwość i pozbawiony protekcjonalizmu, 

autentycznie partnerski stosunek do nauczy-

cieli nie ogranicza się do deklaracji werbal-

nych, lecz widoczny jest w każdym jej 

działaniu. Wie, jak bardzo potrzebna nam 

jest rzetelna wiedza merytoryczna, jak trud-

no dotrzeć do wiarygodnych, zweryfikowa-

nych źródeł informacji i jak deficytowym 

towarem dla, obciążonego „papierkami” 

nauczyciela, jest czas. Jej szacunek wyraża-

jący się dbałością o poziom zajęć i organi-

zację zjazdu jest dla nas czynnikiem dopin-

gującym i motywującym. Mobilizuje do 

pracy i zwalcza frustrację. Tak właśnie 

chcielibyśmy być traktowani przez wszelkie 

instytucje powołane do zajmowania się do-

skonaleniem nauczycieli. Niestety, zwykle 

rzeczywistość skrzeczy. Często serwuje się 

nam nieprzydatne warsztaty typu „zjadacz 

czasu”, lekceważy nasze potrzeby, życzenia 

i opinie, a sposób traktowania nas, poziom 

zajęć i ignorancja prowadzących jest dla nas 

po prostu obraźliwa.

T egoroczny, dziesiąty już zjazd pod 

hasłem „Edukacja w Środowisku” 

odbył się (zresztą nie po raz pierwszy) 

właśnie w Toruniu. Jak zwykle, był zorga-

nizowany bez zarzutu. Stworzył nauczycie-

lom komfortowe warunki pracy i wypoczyn-

ku. Proponowane zajęcia były różnorodne, 

ciekawe, inspirujące. Dotyczyły interesują-

cych nas tematów, istotnych we współczesnej 

rzeczywistości, aktualizowały wiedzę, da-

wały możliwość podyskutowania, uzupeł-

nienia, rozwiania wątpliwości. O trafnym 

doborze prezentowanych zagadnień świad-

czą długie nocne dyskusje, które odbywały 

się w pokojach toruńskiego akademika oraz 

frekwencja na wykładach i innych zajęciach. 

Wykłady zaplanowano w sposób umożliwia-

jący udział wszystkich nauczycieli, nato-

miast prezentacje i zajęcia praktyczne od-

bywały się równolegle. Każdy więc dobierał 

sobie interesujące go menu. Dokonując 

wyboru, staliśmy przed doprawdy niebaga-

telnym dylematem – tak wiele było cieka-

wych ofert. Jadąc tu, miałam mocne posta-

nowienie, że „urwę się” z jakichś mniej 

ważnych zajęć „na pierniki” – żeby pocho-

dzić po starówce i popatrzyć na Toruń. Nie 

zrobiłam tego, bo nie było „mniej ważnych”. 

Już po pierwszym wykładzie prof. B. Bu-

szewskiego pt. „Od probówki do najnow-

szych metod analitycznych w ochronie 

środowiska” okazało się, że ilość chętnych 

na zajęcia praktyczne odbywające się pod 

tym samym hasłem przekracza znacznie 

możliwości lokalowe pracowni. Podobnie 

było z pokazem do wykładu prof. B. Chwi-

rot pt. „W pogoni za rakiem”. Operatywni 

organizatorzy, w odpowiedzi na zaintereso-

wanie słuchaczy, zwiększyli liczbę grup, aby 

wszyscy byli usatysfakcjonowani.

G rupa nauczycieli wrocławskich nie-

licznie, lecz aktywnie uczestniczy 

w zjazdach prowadząc zajęcia, prezentując 

plakaty, biorąc udział w konkursach. Zna-

czącym osiągnięciem tego roku było zdoby-

cie pierwszego miejsca w rozpisanym przez 

PSNPP konkursie „Promieniotwórczy 

świat” przez grupę z XI LO we Wrocławiu 

pracującą pod kierunkiem nauczyciela 

chemii mgr Ewy Gojdź-Czupry. Publiczne 

wręczenie nagród odbyło się bardzo uroczy-

ście. Ewa miała też okazję do zaprezentowa-

nia pracy konkursowej zainteresowanym 

nauczycielom. GRATULUJEMY! 

mgr Magdalena Michalska

nauczyciel biologii

Gimnazjum nr 18 we Wrocławiu

W Toruniu biją? Nie – od dziesięciu lat nauczyciele przedmiotów przyrodniczych mają zgoła inne skojarzenia z tym 

szacownym, „spierniczałym” grodem, będącym siedzibą PSNPP (Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów 

Przyrodniczych). Tu czujemy się „dopieszczani”. Niezależnie od tego, w jakim mieście odbywa się doroczny zjazd 

Stowarzyszenia, stanowi on ważne i pozytywne wydarzenie w naszym trudnym, belferskim życiorysie. Zawsze to-

warzyszy mu ciekawy program edukacyjny dla nauczycieli, sesja posterowa, konkursy, kiermasz podręczników 

i innych, interesujących nas, opracowań oraz pomocy dydaktycznych.

„Edukacja w Środowisku”,
c z y l i  k o l e j n y  z j a z d  p r z y r o d n i k ó w  w  T o r u n i u

MAGDALENA MICHALSKA
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J uż w pierwszej klasie rozpoczęły się 

przedmioty kierunkowe, np. ochrona 

środowiska. Zapoznano mnie wtedy z pro-

gramem GLOBE. Bierze w nim udział 

niemal cały świat, w tym także moja szkoła 

– XI LO we Wrocławiu, a szkolnym koor-

dynatorem jest nauczyciel chemii pani mgr 

Ewa Gojdź-Czupry. Zasady uczestnictwa są 

proste. Trzeba zbierać dane z badań i pomia-

rów wykonywanych na zajęciach w terenie 

i wysyłać je regularnie do bazy programu 

w Waszyngtonie. Stąd dane z całego świata 

wędrują do naukowców, którzy je przetwa-

rzają i wykorzystują w swoich opracowa-

niach. Wiedza ta nie wydawała mi się 

szczególnie ciekawa. Jednak po pierwszych 

zajęciach praktycznych zmieniłam zdanie. 

Na lekcji geografii rozpoczęliśmy naukę 

o pierwszej części programu GLOBE, jaką 

jest (bardzo umownie, ponieważ w rzeczy-

wistości program stanowi nierozerwalną 

całość) meteorologia. Każdy z nas miał wy-

znaczone dyżury przy klatce meteorologicz-

nej i wykonywał pomiary. Szybko polubiłam 

mierzenie temperatur: maksymalnej, mini-

malnej i aktualnej, sprawdzanie zachmurze-

nia i liczby opadów atmosferycznych. Pomia-

ry trzeba było wykonywać również w week-

endy i w święta, do czego nie było wielu 

chętnych. Ponieważ mieszkałam blisko 

i chciałam mieć szansę na dobrą ocenę z geo-

grafii, zgłosiłam się na ochotnika. W krótkim 

czasie stałam się „specjalistką” do spraw 

meteorologii. W czerwcu otrzymałam świa-

dectwo z wyróżnieniem i mogłam odpocząć 

przed kolejnym rokiem ciężkiej pracy. 

1 września 2000 był bardzo przyjemny, 

słoneczna pogoda, apel na boisku szkolnym 

rozpoczął drugą klasę. Do planu zajęć dołą-

czył drugi przedmiot profilowany – wiedza 

w terenie. Na tych zajęciach zapoznawali-

śmy się z dwoma kolejnymi działami pro-

gramu GLOBE – hydrologią i nauką o glebie. 

Zajęcia praktyczne odbywały się raz w ty-

godniu. Uczyliśmy się pobierać próbki wody 

i gleby oraz odpowiednio oznaczać wszyst-

kie parametry. Nauka długo trwała, ponie-

waż każde badanie wymagało specjalnego 

sprzętu, a naszym zadaniem było nauczyć 

się go obsługiwać, co nie było proste. Wtedy 

wielu z nas po raz pierwszy znalazło się 

w prawdziwym laboratorium chemicznym. 

W   czerwcu szkoła otrzymała zawiado-

mienie o możliwości udziału w mię-

dzynarodowym zjeździe szkół uczestniczą-

cych w programie GLOBE w Estonii (była to 

dla szkoły forma wyróżnienia). Należało 

wysłać ekipę pięcioosobową (w tym nauczy-

ciel), a uczestnicy musieli spełnić dwa wa-

runki: wykazać się znajomością języka an-

gielskiego i wiedzą ekologiczną. Wbrew 

pozorom okazało się, że lista ewentualnych 

kandydatów jest bardzo krótka. Cały wyjazd 

nie zapowiadał się zresztą zbyt zachęcająco. 

W tej sytuacji nauczycielka, która opie-

kowała się programem w naszej szkole, pani 

Ewa Czupry, zaczęła aktywnie wyszukiwać 

osoby nadające się do tego zadania. W efek-

cie długich dyskusji i pomimo wielu dyle-

matów wyjechałam do Estonii. Właściwie 

był to rodzaj kary za błędy, które popełniłam 

na początku roku szkolnego... W paździer-

niku trzy razy pod rząd opuściłam zajęcia 

i w ten sposó „podpadałam” pani.

Jak to w życiu często bywa, to co się 

wydawało nieciekawe, okazało się być fan-

tastyczne! Cały wyjazd był dużym zamie-

szaniem. Kosztowny i niewygodny dojazd, 

niepewne warunki pobytu i ciężka praca – 

takie były początkowe plany. Rezultat to: 

luksusowa podróż, wszystko zasponsorowa-

ne, zakwaterowanie w hotelu, dodatkowy 

dzień na zwiedzanie, przyjemna praca i dużo 

dobrej zabawy. Wyjazd ten był dla mnie 

wielką przygodą. Przede wszystkim, od 

kiedy reprezentacja Estonii wygrała konkurs 

piosenki Eurowizji, bardzo chciałam ją zo-

baczyć, więc marzenie to zrealizowało się. 

Poznałam wielu ludzi z różnych krajów. 

Miałam też okazję sprawdzić swoją znajo-

mość języka i pogłębić wiedzę ekologiczną. 

Dużo się nauczyłam, a przede wszystkim 

– mogłam w końcu zastosować wiedzę teo-

retyczną w praktyce.

Wkrótce rozpoczęłam przygotowania do 

kolejnego wyjazdu, który był równie bardzo 

udany, choć bardziej męczący od poprzed-

niego. Brałam bowiem udział w Międzyna-

rodowych Targach Nauki i Techniki IN-

VENCE 2001 w Pradze. W sali kongresowej 

mieliśmy swoje stanowisko i musieliśmy być 

obecni od 900 do 1900. Dawało to możliwość 

spotkań z ludźmi i nauki od kolegów, którzy 

prezentowali inne swoje umiejętności. Nie-

stety, tyle godzin pracy bardzo nas męczyło, 

a chcieliśmy jeszcze zwiedzić miasto. Targi 

trwały cztery dni. Szkoda, że tak krótko. 

JUSTYNA GÓŹDŹ

Życ iowa  p r z ygoda  Życ iowa  p r z ygoda  
z  p rog r amem GLOBEz  p rog r amem GLOBE

Naukę w szkole średniej rozpoczęłam 1 września 1999 roku. Byłam przerażona, czułam się bardzo mała wśród tylu 

nowych ludzi. Rozpoczynałam edukację w klasie ekologicznej. Pierwsze dni, jak to zwykle bywa, nie były łatwe. 

Duże wymagania, perspektywa ciężkiej pracy przez cztery lata – nie tego oczekiwałam...
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Czas do kolejnego wyjazdu wypełniała mi 

nauka, jak również różne imprezy ekologiczne, 

które odbywały się we Wrocławiu. Jedną 

z nich była, organizowana przez Akademię 

Rolniczą, Konferencja Studenckich Kół Na-

ukowych. Wygłaszałam tam z koleżanką refe-

rat o monitoringu czystości wody w Programie 

GLOBE. Muszę przyznać, że liczne wystąpie-

nia, wielokrotnie przed dużą publicznością 

pomogły mi opanować sztukę retoryki.

Celem kolejnej podróży z grupą mło-

dzieży GLOBE, pod opieką pani Ewy 

Czupry, była malownicza Białowieża. Wy-

daje się to mało prawdopodobne, ale dwu-

nastogodzinna podróż, cztery przesiadki 

i stanie na przeciągu skutecznie wyleczyły 

moją anginę, z którą rozpoczynałam wy-

cieczkę. Choć podróż była ciężka, to 

pierwsze chwile spotkania były bardzo miłe. 

Przywitano nas kolacją przy ognisku na 

terenie tzw. starej Białowieży. W ogóle, 

spotkanie było bardzo miłe, choć niezwykle 

pracowite. Cały czas był wypełniony zaję-

ciami. Oprócz spotkań naukowych, serii 

prezentacji, tym razem obowiązkowo w ję-

zyku angielskim, były też wycieczki po re-

zerwatach. To najmilej wspominam. Miałam 

niepowtarzalną okazję zwiedzić ściśle 

chroniony obszar rezerwatu Białowieży. 

Wolno tam wchodzić tylko pracownikom 

i osobom ze specjalnym pozwoleniem dy-

rektora rezerwatu. W czasie tych czterech 

dni zawarłam wiele przyjaźni, które najdłu-

żej pozostają w pamięci, bo w końcu miałam 

okazję poznać kogoś z Polski.

P rawdziwa przygoda rozpoczęła się do-

piero 3 września 2002 r. Popołudniowy 

 pociąg do Warszawy właśnie odjeżdżał 

z Dworca Głównego, a w jednym z prze-

działów siedziałam ja z koleżanką. Po raz 

pierwszy same wyruszałyśmy tak daleko. 

Na kolejnym przystanku, spod Centrum 

Kongresowego odjeżdżał właśnie autobus 

do Norwegii. Zameldowałyśmy się tam jako 

„ekipa z Wrocławia – XI LO”. W autobusie 

spotkałyśmy wielu znajomych z Białowieży. 

Podróż przez Europę trwała ponad dwa dni. 

Przemieszczaliśmy się lądem i morzem. 

Zmęczeni dotarliśmy do punktu docelowego 

– Vang. Tutaj odbywało się GLOBE Games 

2002. Od pierwszej chwili zauroczył nas 

krajobraz: wszystko otoczone wysokimi 

górami, w których ukrywały się krystalicz-

nie czyste jeziora. Tego widoku nie da się 

zapomnieć. W takich warunkach spędzili-

śmy cztery dni.

Pierwszy dzień minął szybko na zakwa-

terowywaniu i wieczorku zapoznawczym. 

Niestety, warunki mieszkalne i organizacyj-

ne nie były rewelacyjne, ale opowiem 

o dobrych stronach tego wyjazdu. Podczas 

drugiego dnia musieliśmy ciężko pracować, 

wspinając się wysoko w góry i robiąc bada-

nia. Pogoda nieustannie płatała nam figle 

zsyłając zimno i deszcz. Wieczór upłynął 

w dużo cieplejszej atmosferze – na dyskote-

ce. Trzeci dzień pobytu był dla nas niezapo-

mniany. W programie było umieszczone 

tajemnicze river dance, co w tłumaczeniu 

znaczy dosłownie „taniec na rzece”. Nazwa 

ta niewiele odbiega od rzeczywistości. Zo-

staliśmy zawiezieni nad górski wodospad, 

a naszym zadaniem było przeprawić się na 

drugą stronę. Pomagały nam w tym różne 

liny i umocowania. Cała akcja odbywała się 

pod czujnym okiem ratowników górskich. 

Z tego dnia mamy zdecydowanie najpięk-

niejsze wspomnienia. Ostatniego dnia od-

była się tradycyjna rywalizacja grup w grach 

terenowych i... już trzeba było wyjeżdżać. 

Mimo wszystkich niedogodności, wyjazd 

ten był ogromną przygodą. Kolejny raz 

miałam okazję zweryfikować moje umiejęt-

ności, w tym znajomość języka angielskiego, 

i nauczyć się nowych rzeczy. Mogłam także 

wykazać się swoją wiedzą, chociażby wtedy, 

gdy jeden z profesorów zapytał grupę na 

ćwiczeniach, czy ktokolwiek wie, jak się 

pracuje z pokazanym sprzętem. Ręce pod-

niosłyśmy tylko ja z koleżanką, wobec 

czego naszym zadaniem było wytłumaczyć 

reszcie obsługę urządzeń, a profesor przy-

glądał się z aprobatą. 

P o powrocie do szkoły miałam dużo 

nauki do matury. Oczywiście szybko 

ją odłożyłam na rzecz innych zajęć dla 

szkoły, tym razem teatralnych. Miałam 

jeszcze wiele przygód zanim udało mi się 

dobrze zdać egzamin dojrzałości i odebrać 

upragnione świadectwo z wyróżnieniem. Jak 

widać, praca w programie GLOBE nigdy nie 

przeszkadzała mi w nauce, powiedziałabym, 

że nawet pomagała, chociaż niejednokrotnie 

pochłaniała dużo mojego czasu.

Z tej perspektywy chcę podziękować 

wszystkim, którzy dali mi szanse. Lata li-

ceum na pewno będę wspominać z sentymen-

tem. Wyniosłam z murów szkoły olbrzymią 

naukę. Na początku pierwszej klasy starszy 

kolega powiedział mi: „Liceum to szkoła 

życia, zobaczysz”. Nie uwierzyłam mu. Dzi-

siaj mogę to potwierdzić: liceum to była dla 

mnie prawdziwa szkoła życia. Dziękuję...

Justyna Góźdź

absolwentka XI LO we Wrocławiu,

studentka Ochrony Środowiska 

Akademii Rolniczej we Wrocławiu
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M uszę wykopać wyschnięty świerk – 

ubiegłoroczną choinkę, którą wsadzi-

łam podobnie jak dwie poprzednie. Pierwsza 

z nich rośnie pięknie i jest bardzo kształtna. 

Podwoiła już swój wzrost i niedługo będzie 

tak wysoka, że do naszego domu się nie 

zmieści, nawet gdybyśmy chcieli ją po raz 

drugi wykorzystać. Jestem przekonana, że jej 

to nie grozi także i dlatego, że jak się drzewo 

posadzi, to bardzo szkoda się go pozbyć. 

Nawet, jak jest takie biedne, suche jak ten 

świerk, do którego mam się właśnie dobrać. 

To drzewko miało do nas (albo my do 

niego) pecha od samego początku. Kupili-

śmy je w donicy w przeddzień Wigilii Bo-

żego Narodzenia z zamiarem wsadzenia po 

świętach w ogrodzie. Nawet nie zrażała nas 

do tego wątpliwa uroda drzewka, które było 

wyjątkowo koślawe. Cóż, jak się odkłada 

zakup choinki na ostatnią chwilę, to nie ma 

już w czym wybierać. Wyglądało zdrowo, 

ale bardzo niezdrowo pachniało mieszanką 

ropy naftowej, dymu i wędzonego mięsa. 

Ten ostatni zapach można by ostatecznie 

zaakceptować jako świąteczny, ale koniecz-

nym byłoby uzupełnienie atmosfery zapa-

chem igliwia. Przypomniałam sobie, że 

w Herbapolu można dostać wspaniałe olejki 

zapachowe. Kupiłam więc sosnę w płynie 

i opryskałam choineczkę z nadzieją, że za 

chwilę usłyszę uradowany głos mojej mamy: 

„Ta choinka pachnie jak przed wojną!”. 

Zamiast tego, męski głos oznajmił: „Sorry, 

to drzewko stało koło ogniska, przy którym 

grzali się faceci od choinek. Czułem ten 

dym, ale myślałem, że się wywietrzy”. 

Muszę przyznać, że sama też bym tak po-

myślała, ale w tym momencie cisnęło mi się 

na usta jedynie pytanie: Cóż to ci faceci od 

choinek palili w swoim ognisku w centrum 

Wrocławia, że narobili tyle smrodu? Czy to 

możliwe, żeby ten smród był aż tak trwały? 

A może oni to drzewko czymś podlali, żeby 

„lepiej” wyglądało? Jak niektóre kwiaciar-

niane bukiety błyszczące jak porcelana. Ale 

te bukiety nie śmierdzą, tylko owady na nich 

nie siadają i kurz się nie czepia…

Zapach ogniska, przy którym grzali się 

„faceci od choinek”, towarzyszył nam przez 

całe święta. Nawet rodzinny mocno cyna-

monowo-goździkowy grzaniec z trudem go 

przebijał. A jakby tego było mało, pomimo 

podlewania, drzewko zaczęło marnieć. 

Igiełki straciły połysk i zaczęły opadać tak, 

że zaraz po świętach choinka została roze-

brana, a drzewko wystawione na balkon 

i zabezpieczone przed wiatrem i mrozem. 

Jak tylko mróz puścił, posadziłam je w ogro-

dzie. Niestety, mimo mojego chuchania 

i dmuchania wyschło całkiem. 

T nę więc piłką i sekatorem nadziemną 

część choinki i dobieram się do korzeni. 

Przypomina mi się moja tegoroczna mar-

chewka i seler, których korzenie były wyjąt-

kowo kudłate. Biedne tak walczyły o wodę, 

że jak rozpoznałam ich wysiłki po nietypo-

wej ilości włośników, od razu przestałam 

marudzić, że są takie mało okazałe. Nie 

zasłużyły sobie na moje gderanie, bo to nie 

ich wina, że było aż tak sucho. Niczemu też 

nie jest winien suchy świerczek, którego 

korzenie w końcu udało mi się prawie 

w całości wydobyć z ziemi. Przede mną stos 

gałęzi, z którymi jeszcze nie wiem co zrobię. 

Wiem, czego z nimi nie zrobię. Nie spalę ich 

w ogrodzie, bo nie chcę truć dymem ani 

siebie ani sąsiadów. Gdyby ludzie zdawali 

sobie sprawę z tego, ile substancji wydziela 

się podczas takiego spalania, jesień na 

obrzeżach miasta miałaby znacznie więcej 

uroku. Zamiast kaszleć od zawiesistego 

dymu z przydomowych ogródków, podob-

nego w składzie co najmniej do dymu 

z papierosa, rozkoszowalibyśmy się jesien-

nymi woniami przemijania...

Przenoszę więc szczątki ubiegłorocznej 

choinki w ustronne miejsce ogrodu i już 

myślę o następnej. A może by na przekór 

i wiedzy, i tradycji kupić plastikową? – kusi 

mnie jakieś licho w środku. No właśnie. Tyle 

na ten temat powiedziano i napisano, 

a większość ludzi wciąż ma przekonanie, że 

„ekologiczna choinka” to drzewko z tworzy-

wa sztucznego. Bo w ten sposób chroni się 

środowisko, bo nie wycina się lasów...

„Figa z makiem” – powiedziałaby moja 

babcia, która pierwszą sztuczną choinkę 

oglądała już z nieba. Bożonarodzeniowa 

choinka ma być żywa i już! I wcale nie 

musimy niszczyć lasów, żeby mieć takie 

właśnie choinki. Można je po prostu w tym 

celu sadzić. Zresztą i las dobrze zadbany 

może być źródłem choinek. Tak jak każda 

ogrodowa grządka musi być plewiona, las 

musi być przecinany. Tyle, że nie mogą tego 

robić złodzieje, a pracownicy leśni.

To prawda, że serce może zaboleć na 

widok wiekowej choinki stojącej na jakimś 

eksponowanym placu, ale moje serce boli 

mnie wtedy, gdy widzę dorodny świerk ob-

wieszony reklamami. Niech sobie reklamy 

wiszą na sztucznych choinkach w supermar-

ketach! Gdyby to zależało ode mnie, to było-

by tych choinek sto albo i więcej razy mniej, 

i byłyby z takiego tworzywa, które jest naj-

bezpieczniejsze i najłatwiej daje się zutylizo-

wać. Takie byłyby niestety dużo droższe. 

Będące w sprzedaży sztuczne choinki coraz 

bardziej wyglądem przypominają naturalne 

drzewka, ale nie można ich zmielić na troci-

ny albo po prostu spalić, gdy wyjdą z mody 

albo się znudzą. A to, co mogłam puścić 

z dymem, paląc swój świerczek, to drobiazg 

w porównaniu z zapaloną choinką z tworzy-

wa. Bożonarodzeniowa radość przed nami, 

więc wolę o tym nie myśleć!

dr Maria Kuźniarz

Myśli kilka o choinkach...
Środek listopada, a słońce grzeje wyjątkowo mocno. Czuję jego ciepło na plecach, ale wcale nie dodaje mi to ener-

gii do pracy... rozleniwia mnie, a mam do zrobienia coś, czego w ogródkowej pracy nie lubię... 

MARIA KUŹNIARZ



ADRESY KÓŁ TERENOWYCH

 1. Koło Miejskie we Wrocławiu (I) – prezes dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn

tel. (0-71) 347 14 45, ul. marsz. J. Piłsudskiego 74, p. 312 c, 50-020 Wrocław

 2. Koło „Zielony Muchobór” (IV) – prezes Maria K. Gidaszewska

tel. (0-71) 357 18 75, ul. Grecka 59, 54-406 Wrocław (SP Nr 28)

 3. Koło Doliny Białej Lądeckiej (V) – prezes mgr Janina Olkiewicz-Kelner

tel. (0-74) 814 63 21, ul. Kolejowa 4/5, 57-540 Lądek Zdrój

 4. Koło w Nowej Rudzie (VI) – prezes mgr Julian Golak

tel. (0-74) 872 46 24, ul. Bohaterów Getta 4/6, 57-400 Nowa Ruda

 5. Koło w Opolu (VII) – prezes inż. Remigiusz Jurek

tel. (0-77) 445 92 55, ul. Piotrowska 7d/3, 45-323 Opole

 6. Koło w Oławie (VIII) – prezes mgr inż. Ewa Perska

tel. (0-71) 313 81 84, ul. 3 Maja 18E (ZSP Nr 2), 55-200 Oława

 7. Koło „Głogów” w Głogowie (IX) – prezes mgr Sławomir Bączewski

tel. (0-76) 833 38 57, ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów

 8. Koło Gminne „Żuraw” w Rudnej Wielkiej (X) – prezes inż. Zbigniew Lasak

tel. (0-65) 543 60 26, Rudna Wielka 5, 56-210 Wąsosz

 9. Koło przy Uniwersytecie Wrocławskim (XII) – prezes mgr Magdalena Michalska

ul. Kanonia 6/8 (Instytut Botaniki), 50-328 Wrocław

 10. Koło w Legnicy (XIV) – prezes mgr inż. Eugenia Rurak

tel. (0-76) 855 04 18, ul. Pomorska 19, 59-220 Legnica

 11. Koło przy PW we Wrocławiu (XV) – prezes dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

tel. sł. (0-71) 347 14 74, ul. marsz. J. Piłsudskiego 74, p. 312 c, 50-020 Wrocław

 12. Koło „Knieja” w Skokowej (XVI) – prezes Zbigniew Nawojczyk

tel. (0-71) 312 65 25, ul. Dworcowa 1, 55-310 Prusice

 13. Koło przy NOT we Wrocławiu (XVII) – prezes mgr inż. Jerzy Ustasiak

tel. (0-71) 343 32 85, ul. Rejtana 8/8, 50-015 Wrocław

 14. Koło „Fundacja” (XVIII) – prezes dr n. med. Halina Strugała-Stawik

tel. (0-76) 852 46 61, ul. Okrzei 10, 59-220 Legnica

 15. Koło w Chojnowie (XXI) – prezes mgr Włodzimierz Zatorski

tel. (0-76) 817 73 91, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

 16. Koło w Szklarskiej Porębie (XXII) – mgr inż. arch. Roland Kacperski

tel. (0-75) 717 25 16, ul. Jedności Narodowej 5, 58-580 Szklarska Poręba

 17. Koło w Chocianowie (XXIII) – prezes mgr inż. Danuta Cyrulik

tel. (0-76) 818 58 27, ul. Słoneczna 3, 59-141 Chocianów

 18. Koło w Lubinie (XXIV) – prezes mgr inż. Stanisław Glonek

tel. (0-76) 844 72 44, ul. Jana Pawła II 70, 59-300 Lubin

 19. Koło „Włodarz-Ostoja” w Głuszycy (XXV) – 

prezes mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka

tel. (0-74) 845 64 81, ul. Parkowa 9 (Zespół Szkół), 58-340 Głuszyca

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI 
POLSKIEGO KLUBU 
EKOLOGICZNEGO

ul. marsz. J. Piłsudskiego 74 p. 312 c
50-020 Wrocław

tel./fax (0-71) 347 14 45, tel. (0-71) 347 14 74
e-mail: klub@eko.wroc.pl

www.ekoklub.wroclaw.pl

ZARZĄD OKRĘGU

dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
prezes, tel. (0-71) 320 64 60

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
wiceprezes, tel. (0-71) 320 68 62

mgr Krystyna Haladyn
wiceprezes, skarbnik, tel. (0-71) 340 78 90

dr inż. Ryszard Radomski
sekretarz, tel. (0-71) 329 97 18

mgr Piotr Ropuszyński
sekretarz, tel. kom. 0-601 461 011

mgr inż. Stanisław Glonek
członek, tel. (0-76) 844 72 44

dr Krzysztof Świerkosz
członek, tel. kom. 0-601 354 328

KOMISJA REWIZYJNA

prof. dr hab. inż. arch. Miron Sikorski
przewodniczący, tel. (0-71) 372 61 45

mgr inż. Teresa Karasek
wiceprzewodnicząca, tel. (0-76) 833 38 57

mgr inż. Henryk Słotwiński
członek, tel. (0-76) 818 85 39

mgr Ewa Gojdź-Czupry
członek, tel. (0-71) 347 84 83

mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka
członek, tel. (0-74) 845 64 81

SĄD KOLEŻEŃSKI

mgr inż. Adolf Sapkowski
przewodniczący, tel. (0-71) 784 48 68

doc. dr Ludwik Wójcik
wiceprzewodniczący, tel. (0-71) 348 17 71

mgr inż. Danuta Cyrulik
sekretarz, tel. (0-76) 818 58 27

dr inż. Józef Cebula
członek, tel. (0-71) 351 06 09

dr inż. Zdzisław Matyniak
członek, tel. (0-71) 330 30 50

BIURO ZARZĄDU OD PKE

mgr inż. Bogna Kowalik

wtorki, środy 1500–1900, 
piątki 900–1400

BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA

dr Maria Przybylska-Wojtyszyn

Zapraszamy w każdy wtorek w godz. 
1600–1800 w siedzibie PKE OD!
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Tradycyjne przyśpiewki

w wykonaniu Koła Gospodyń

Wiejskich z Wiadrowa

Pochód z wieńcami 

dożynkowymi

Starostowie

dożynek

Każda wieś prezentuje

swój wieniec

Dożynkowy

drogowskaz

Błogosławieństwo 

wieńców i płodów rolnych

Msza święta

w intencji rolników

Gratulacje i życzenia 

składane wójtowi 

przez przedstawicielkę 

zaprzyjaźnionej

gminy

W konkursie startują:

wójt, pleban (proboszcz) i sołtys


