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zapraszają wszystkie szkoły
podstawowe i przedszkola
do udziału w konkursie
plastycznym

KONKURS POD HASŁEM

ENERGIA z NATURY
Aby wziąć w nim udział, należy przesłać pracę wykonaną przez uczniów lub
przedszkolaków na adres redakcji. Jedna placówka może zgłosić do konkursu tylko
jedną pracę – technika jej wykonania jest dowolna. O zwycięstwie zadecyduje liczba
głosów zdobyta w głosowaniu internetowym. Szczegółowy regulamin jest dostępny
na stronie internetowej www.minilo.org/konkursy

Termin nadsyłania prac upływa

26 października 2014 roku

Głosowanie odbędzie się w terminie 03-24 listopada 2014 roku.
Zgłoszenie powinno zawierać: pełną nazwę i adres placówki, dane opiekuna,
telefon kontaktowy, adres e-mailowy oraz zgodę na publikację. Prace (z dopiskiem ENERGIA
Z NATURY) prosimy nadsyłać na adres wydawnictwa: M&M Consulting, ul. Modlińska 129,
03-186 Warszawa lub e-mail: redakcja@mmconsulting.waw.pl

Nagrody:

Partner Konkursu:

• warsztaty ekologiczne prowadzone przez specjalistów
z firmy M&M Consulting,
• roczne prenumeraty czasopisma „MiniLO&Aniela”,
• atrakcyjne nagrody rzeczowe
– m.in. zabawki EcoCardToys.

Od redakcji
Kochane Dzieci,
oddajemy w Wasze ręce kolejny numer czasopisma „MiniLO&Aniela”. Jak zawsze
piszemy w nim o zagadnieniach zrównoważonego rozwoju, czyli inaczej o takim
korzystaniu z przyrody, by jej nie niszczyć. Niestety, czasem niektóre jej zasoby
mogą ulec wyczerpaniu (dotyczy to np. węgla, który jest spalany w elektrowniach),
co podwyższa cenę energii. Nikt z nas nie lubi, jak coś się kończy lub jest bardzo drogie.
Dodatkowo, spalanie węgla zanieczyszcza powietrze, którym oddychamy. Dlatego też
naukowcy i przedsiębiorczy ludzie pracują nad odnawialnymi źródłami energii (OZE),
które są niewyczerpywalne. Jakie to rodzaje energii, jak ją oszczędzać i co zrobić,
by mniej za nią płacić, przeczytacie w bieżącym numerze naszego pisma.
Poza tym zapraszamy do aktywnej zabawy i udziału w konkursach – do
zdobycia fantastyczne nagrody. Czytajcie „MiniLO&Aniela” i zbierajcie mądre
sówki, zachęcajcie do lektury również kolegów. Szkołę o największej liczbie
prenumeratorów naszego czasopisma, odwiedzimy ze specjalnymi warsztatami
ekologicznymi.
Na koniec kilka słów na temat zdjęcia. Zostało zrobione w latach 80-tych
i przedstawia dziecko, któremu nigdy nie kończyła się energia – prawda, że
pasuje? Zgadnijcie, kim jest to dziecko?
Życzę Wam wielu ciekawych inspiracji
płynących z lektury „MiniLO&Aniela”, a także
niespożytych pokładów pozytywnej energii
do realizacji Waszych pomysłów.
Zapraszam do lektury!
dr Katarzyna Michniewska
Redaktor Naczelny czasopisma „MiniLO&Aniela”
P.S. Drukujemy na papierze z recyklingu
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powietrze

Ekoauto

– czy to bajka?

Na całym świecie ludzie kupują coraz więcej
samochodów. Korzystając z nich, wprowadzają
do środowiska bardzo dużo szkodliwych
substancji. Czy można temu zapobiec?

S

amochód jest bez wątpienia bardzo potrzebnym i przydatnym
wynalazkiem. Trudno wyobrazić sobie dziś bez niego życie.
Można powiedzieć, że obecnie wszyscy korzystamy z transportu
autem (własnym lub np. autobusem). Co prawda, bardzo dobrym i coraz
popularniejszym rozwiązaniem jest zastępowanie samochodu rowerem, jednak
nie zawsze mamy taką możliwość. Są sytuacje, kiedy po prostu nie możemy
obejść się bez auta. Niestety, oprócz swoich zalet samochody mają ogromną
wadę. Większość z nich wytwarza i wprowadza do powietrza szkodliwe
substancje. Szczególnie odczuwalne jest to w dużych miastach, gdzie można
spotkać się ze zjawiskiem smogu, czyli mgły powstałej z zanieczyszczeń
pochodzących z fabryk, samochodów i naszych domów.
Na szczęście istnieją już pomysły, dzięki którym autem będziemy mogli
jeździć nie wytwarzając szkodliwych dla naszego zdrowia i całego
środowiska dymów. Konstruktorzy samochodów opracowali
silnik, który porusza kołami pojazdu wykorzystując energię
sprężonego powietrza. Zamiast tankować do niego zwykłe
paliwo, do zbiornika jest wtłaczane powietrze, które później
stopniowo przekazywane do silnika napędza auto. Taki
samochód nie wytwarza żadnych zanieczyszczeń! Poprzez
zastosowanie specjalnych filtrów auto poruszając się wręcz
oczyszcza otaczające nas powietrze! Samochody tego typu są
już dostępne między innymi w Indiach. Jeśli staną się popularne,
w przyszłości dzięki autom będziemy mogli oddychać zdrowym,
świeżym powietrzem.
PG
Źródło:
www.darmowa-energia.eko.org.
pl/pliki/ekoauto/spr_pow.html
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żywność

Paliwo
z resztek jedzenia
Czy żywność, której nie zjemy, nadaje się tylko do śmieci i nie ma już
z niej żadnego pożytku? Otóż nie! Jeśli będziemy selektywnie zbierać
niezjedzone resztki po obiedzie, kolacji i śniadaniu, możemy przyczynić
się do produkcji biopaliw. Czym jest biopaliwo?

WYRZUCENIE
DO ODPOWIEDNIEGO
POJEMNIKA

TRANSPORT
BIOMASY

RESZTKI
JEDZENIA
GOTOWE
BIOPALIWO
DO TANKOWANIA

TRANSPORT
BIOPALIWA

PRODUKCJA
BIOPALIWA

Bioetanol – bo tak dokładnie nazywa
się paliwo produkowane z resztek żywności
– to taki związek chemiczny, który powstaje
podczas rozkładu biomasy. Biomasa z kolei
to nic innego, jak resztki naszego pożywienia,
których się pozbywamy.

6

ROZKŁAD
BIOMASY
W INSTALACJI

Zbierając selektywnie biomasę nie tylko
postępujemy zgodnie z zasadami poprawnego
gospodarowania odpadami, ale także przyczyniamy
się do ochrony środowiska, tak ważnej
w dzisiejszych czasach. Aby sobie wyobrazić
jak wygląda produkcja biopaliw krok po kroku,
przyjrzyjmy się powyższemu schematowi. >>

żywność

>> W żywności zawarta jest pewna energia, która może zostać uwolniona
poprzez jej rozkład. Rozkład biomasy następuje w specjalnej instalacji
przy pomocy mikroorganizmów, żywiących się resztkami z naszego
obiadu. W ten sposób produkują one cenny bioetanol całkowicie za darmo.
Dla nich jedyną zapłatą jest dostarczenie pożywienia w postaci biomasy.
Po procesie rozkładu instalacja zbiera wytworzone płynne lub ciekłe
biopaliwo, które następnie gromadzone jest w zbiornikach, aby pod koniec
trafić na stację benzynową, gdzie możemy z niego skorzystać.
Jeśli będziemy selektywnie zbierać odpady żywnościowe, być może
pewnego dnia tankując samochód pomyślimy, że przyczyniliśmy
się do produkcji biopaliwa, którym właśnie napełniliśmy zbiornik.
Każdy z nas wyrzuca około 100 kg jedzenia w ciągu roku! Przeciętny
samochód na jednym kilogramie odpadów żywnościowych może
przejechać 250 metrów. To znaczy, że do przejechania jednego kilometra
potrzebujemy tylko czterech kilogramów resztek z naszych posiłków.
Jeśli więc w ciągu jednego roku będziemy selektywnie zbierać odpady
żywnościowe, będziemy mogli przejechać aż 25 kilometrów!
Co więcej, biopaliwa powodują mniejsze
zanieczyszczenie środowiska
w porównaniu do zwykłej
benzyny – co dodatkowo
powinno nas motywować
do selektywnego zbierania
odpadów żywnościowych.
Warto też zwrócić uwagę na
fakt, że w dzisiejszych czasach
paliwa kopalniane, czyli ropa
naftowa, z której wytwarza się
benzynę nieuchronnie się kończą.
Dlatego tak ważne jest zastąpienie ich
źródłami energii, takimi jak biopaliwa. Są one
odnawialne – czyli ich zasób odnawia się w bardzo
krótkim czasie.
Myślę, że teraz, kiedy już znacie wszystkie zalety
biopaliw, podjęcie decyzji, czy warto
zbierać selektywnie odpady
żywnościowe będzie proste!
GW
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woda

Młyny wodne
Dzisiaj trudno nam wyobrazić sobie życie bez
elektryczności, jednak w dawnych czasach ludzie
musieli radzić sobie bez niej. Domy oświetlano
świecami lub lampami naftowymi, zamiast silników
wykorzystywano siłę wiatru lub wody.

C

zy wiecie, jak wygląda młyn wodny?
Może podczas wakacyjnych wędrówek
z rodzicami spotkaliście nad rzeką budynek,
a przy nim duże drewniane koło – najczęściej
stojące w bezruchu? Jeśli tak, to zapewne był
to właśnie młyn, kiedyś tętniący życiem, a dzisiaj
będący już tylko zabytkiem.

Średnia moc młyna wodnego była
porównywalna z mocą współczesnej
spalinowej kosiarki do trawy.
W dawnych czasach młyn był miejscem, w którym
mielono ziarno na mąkę, często owianym aurą tajemniczości i odwiedzanym przez złe duchy, które uwielbiały
harcować w nim nocami. Królował w nim niepodzielnie
młynarz – jedna z ważniejszych postaci we wsi, bohater
baśni i ludowych przyśpiewek. Młyny wodne były wykorzystywane również w tartakach i kuźniach, czyli wszędzie tam, gdzie nie wystarczała siła ludzi lub zwierząt.
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Według obliczeń historyków
w XVI wieku na terenie Polski
było 3000 młynów wodnych.

Jak działał typowy młyn wodny? Był on poruszany
siłą płynącej wody lub spadającej nieprzerwanie
z dużych wysokości (siłą wodospadu). Istotnym
elementem było duże drewniane koło młyńskie,
na obwodzie którego były zamocowane specjalne
przegrody. Dzięki nim koło było poruszane siłą wody.
Ruch koła – poprzez drewniane przekładki i zębatki
– był zamieniany w napęd poszczególnych narzędzi
wykorzystywanych do mielenia ziarna. Drewno
wykorzystywane do budowy koła musiało być bardzo
twarde, aby poszczególne części nie uszkodziły się
zbyt szybko. Najczęściej wykorzystywano w tym
celu grab (gatunek drzewa) – ze względu na jego
wytrzymałość.

Diabelski młyn to rodzaj karuzeli,
która swoim kształtem przypomina
właśnie koło młyńskie.
Młyny wodne są wynalazkiem bardzo starym
– pojawiły się ponad 2000 lat temu i przez kilkanaście
wieków były nieodłącznym elementem krajobrazu wsi
i miasteczek. Jednak różne wydarzenia historyczne
(wojny i zmiany, jakie po nich następowały) oraz
rozwój techniki (wynalezienie silnika parowego,
a potem elektrycznego) przyczyniły się do ich
upadku. Dzisiaj młyny wodne są najczęściej jedynie
elementem sielskiego pejzażu – warto jednak do nich
zajrzeć, jeśli spotkamy je na swej drodze. MS

energia

Energetyczne

żywioły wokół nas
Energia zawsze była, jest i będzie potrzebna ludziom
w ich życiu. Przede wszystkim korzystamy z niej
w postaci energii elektrycznej do zasilania urządzeń
i instalacji, ogrzewania pomieszczeń, oświetlenia,
w transporcie.

ENERGIA
BIOMASY

ENERGIA
WIATRU

ENERGIA
SŁONECZNA

• SŁOMA
• ODPADY DRZEWNE
• UPRAWY ENERGETYCZNE
• BIOETANOL, BIODIESEL ITP.

ENERGIA
ENERGIA
WODY
WODY

ENERGIA
GEOTERMALNA

ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII
Podział odnawialnych źródeł energii (OZE)

W

najprostszy sposób źródła energii
możemy podzielić na kopalne
(nieodnawialne) i alternatywne
(odnawialne). Paliwa kopalne to głównie węgiel,
ropa naftowa i gaz ziemny. Produkcja energii
przy ich wykorzystaniu określana jest mianem
„brudnej”, gdyż powoduje emisję zanieczyszczeń
do atmosfery, a w konsekwencji zmiany
klimatu na świecie. Poza tym nieograniczone
wykorzystywanie tego typu paliw spowoduje, że
kiedyś po prostu się wyczerpią. Dlatego właśnie
MINILO & ANIEL A nr 03/2014

źródło: www.oze.opole.pl

ludzie zaczęli interesować się odnawialnymi
źródłami energii. Zaliczamy do nich energię: słońca,
wiatru, wody, biomasy i geotermalną. Ich zasoby są
ogólnodostępne i właściwie nigdy się nie wyczerpią.
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych nie
powoduje zanieczyszczeń, przez co jest korzystna
dla środowiska.
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energia

Żywioł:

SŁOŃCE

Energia Słońca dociera do Ziemi w postaci
promieniowania słonecznego. Ciepło promieni
słonecznych możemy poczuć „na własnej skórze”.
Energia ta jest dostępna w każdym zakątku
świata, a jej ilość może zaspokoić wszystkie nasze
potrzeby. Energię słońca można wykorzystać
stosując specjalne urządzenia. Można dzięki
niej ogrzewać wodę w basenach lub tę, którą
zużywamy w domu do kąpieli. Możliwe jest
także przekształcenie energii Słońca na energię
elektryczną.
Fot. Lampa zasilana przy pomocy baterii
słonecznych.

Żywioł:

Fot. Panele fotowoltaiczne umieszczamy
na dachu budynku, aby lepiej „łapały”
promienie słoneczne.
Urządzeniem wykorzystującym promieniowanie
słoneczne jest kolektor słoneczny (potocznie
nazywany solarem). Promienie słoneczne,
padając na kolektor, nagrzewają miedziane rurki
pokryte ciemną blachą, gdyż ciemny kolor lepiej
przyciąga te promienie. Ciepło z kolektora jest
magazynowane w dużym zbiorniku z wodą.
Kolektor i zbiornik wody są połączone za pomocą
rurek. W rurach tych krąży specjalny płyn. Ogrzany
przez kolektor płyn przepływa rurami do zasobnika,
gdzie podnosi temperaturę znajdującej się w nim
wody. Kolektory umieszcza się zazwyczaj na dachu
od strony południowej.
Energię pochodzącą ze słońca można również
przekształcić w energię elektryczną dzięki
zastosowaniu baterii słonecznych (ogniw
fotowoltaicznych). Coraz częściej można spotkać
latarnie uliczne zasilane w ten sposób.
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WIATR

Wiatr jest to ruch powietrza. Ruch ten powstaje
w wyniku różnic temperatury i ciśnienia
mas powietrza. W dawnych czasach ludzie
wykorzystywali go do mielenia zboża przy pomocy
wiatraków, nazywanych koźlakami – możemy
spotkać je nadal w skansenach. Współczesne
wiatraki wyglądają inaczej niż te dawne.
Najważniejsze elementy budowy turbiny wiatrowej
to:
•	gondola - znajdują się tu mechanizmy
i urządzenia, służące do wytwarzania energii
elektrycznej,
•	śmigła – inaczej łopaty wiatraka, które obracają
się na wietrze,
•	maszt – wysoka wieża, na szczycie której
znajduje się gondola i łopaty wiatraka.

Fot. Widok na farmę wiatrową.

energia

Maszt wiatraka musi być wysoki, ponieważ na
dużej wysokości wiatr wieje dużo silniej. Dzięki
temu można wyprodukować więcej prądu.
Wiatraki skupia się w farmy wiatrowe. Taka farma
może składać się z kilku, kilkunastu, a nawet
kilkudziesięciu pojedynczych turbin.
Nie tylko duże turbiny wiatrowe produkują prąd
elektryczny. Istnieją też małe wiatraki, które
każdy może postawić w swoim ogrodzie. Małe
wiatraki produkują mniej prądu, jednak jest to
ilość wystarczająca np. do oświetlenia domku
letniskowego lub górskiego schroniska.

Żywioł:

WODA

Już od bardzo dawna ludzie wykorzystywali
płynącą wodę w rzece. Pierwszymi urządzeniami
napędzanymi siłą wody były koła wodne, służące
do nawadniania pól lub do napędzania młynów.
Z czasem urządzenia wykorzystujące płynącą
wodę w rzekach zaczęły służyć także do produkcji
elektryczności. W Polsce większość elektrowni
zlokalizowanych jest przy największej rzece,
Wiśle. Pozostałe elektrownie położone są przy
mniejszych rzekach. Elektrownie wodne dzielimy
na dwa rodzaje: duże elektrownie wodne i małe
elektrownie wodne (MEW).

Żywioł:

ZIEMIA

Energia zgromadzona we wnętrzu Ziemi
nazywana jest energią geotermalną. Złoża wód
geotermalnych powstają w wyniku przenikania
wód opadowych w głąb ziemi i ogrzewania
ich przez ciepło pochodzące z jej wnętrza.
W niektórych miejscach złoża ciepłych wód
znajdują się na tyle blisko powierzchni, że mogą być
wydobywane za pomocą otworów wiertniczych.
Część gorącej wody poprzez szczeliny może
wydostawać się na powierzchnię ziemi jako
gorące źródła albo gejzery (rodzaj gorącego źródła,
które gwałtownie wyrzuca w górę słup wody
i pary wodnej o wysokiej temperaturze). Znane
są również miejsca bez dostępu wody, jednakże
panująca w nich temperatura jest odpowiednio
wysoka (powyżej 150˚C), nazywane gorącymi
suchymi skałami.
Energię geotermalną możemy wykorzystywać na
dwa sposoby: do wytwarzania energii elektrycznej
oraz poprzez bezpośrednie wykorzystanie do
ogrzewania.
Wody geotermalne najczęściej są wykorzystywane
do ogrzewania budynków, szklarni czy gleby,
podgrzewania wody w basenach, w hodowli ryb
oraz suszenia. Energia geotermalna może być
również wykorzystywana przez coraz bardziej
popularne urządzenie instalowane w domkach
jednorodzinnych, które nazywane jest pompą
ciepła.

Żywioł:

BIOMASA

Biomasę stanowią głównie rośliny, a także
pozostały materiał organiczny (pochodzący
z przyrody ożywionej). Z biomasy można uzyskać
energię poprzez np. spalenie jej w kominku
i ogrzanie domu. Najczęściej wyróżnia się biomasę
w postaci stałej, płynnej lub gazowej.

Fot. Elektrownia wodna
Duże elektrownie wodne w większym stopniu
oddziałują na przyrodę. O wiele łatwiej zbudować
małą elektrownię, która nie będzie miała aż
tak dużego wpływu na środowisko i organizmy
tam żyjące. W związku z tym małych elektrowni
wodnych jest o wiele więcej niż tych dużych.
MINILO & ANIEL A nr 03/2014

Rośliny energetyczne to takie, które uprawia się na
polu w celu ich spalenia w specjalnych instalacjach
i uzyskania energii. W Polsce popularną rośliną
energetyczną jest wierzba energetyczna. Wierzba
rośnie bardzo szybko i daje duże plony, idealnie
nadaje się jako „paliwo”.
Energetycznie wykorzystać można również
biomasę odpadową. Są to po prostu odpady, np.
przemysłu drzewnego (trociny), słoma pozostała
po żniwach.
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i dwutlenek węgla. Gaz ten powstaje naturalnie na
bagnach i torfowiskach, a także na składowiskach
odpadów, gdzie można go przekształcić w energię.
Otrzymuje się go również z produkcji rolniczej
(np. z obornika, gnojowicy) lub z odpadów
roślinnych. Powstały w ten sposób biogaz jest
przede wszystkim spalany, w celu wytworzenia
ciepła. Można go też oczyścić, aby nadawał się
do zasilania samochodów na gaz. W procesie
nazywanym kogeneracją, poza ciepłem, można
z biogazu wytworzyć również energię elektryczną.

Zatem ŻYWIOŁY
do dzieła!

Fot. Biogazownia
Najpopularniejszą formę płynnej biomasy stanowi
biodiesel. Paliwo to produkuje się najczęściej
z oleju rzepakowego. Biomasa w stanie gazowym
to biogaz. Głównymi jego składnikami są metan

Korzystając z odnawialnych źródeł energii
dbamy o środowisko, ponieważ ograniczamy
wydzielanie szkodliwych substancji do atmosfery.
Jest to zdecydowanie tańsze rozwiązanie niż
wykorzystywanie tradycyjnych źródeł, których
mamy ograniczoną ilość. Energia odnawialna
jest za darmo i możemy z niej czerpać właściwie
bez ograniczeń. Obecne rozwiązania OZE są
bardziej dostępne i praktyczne w zastosowaniu,
obserwujemy znaczący wzrost wykorzystania
źródeł odnawialnych. Bądźmy bardziej EKO
i postawmy na zieloną energię!
Kinga Świtalska
Źródło: www.zielonaenergia.eco.pl

WSPÓLNIE Z NAMI ROZWIJAJ
SPOŁECZEŃSTWO EKOLOGICZNE!

MOŻESZ POMÓC POPRZEZ UDZIAŁ W LICYTACJI NA FUNDACJA-EKOCYKL.PL
ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UTALENTOWANYCH DO PRZESYŁANIA SWOICH PRAC
– ZOSTANĄ ZLICYTOWANE NA RZECZ FUNDACJI!

ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa, KRS 0000412653, NIP 524-27-50-693, BNP Paribas Bank Polska SA, Nr konta 96 1600 1169 1847 4221 1000 0001, tel. 519 184 340, fundacja@ekocykl.org

FB.COM/FUNDACJAEKOCYKL

Polub nas na Facebooku i odbierz nagrodę.

energia

{

Pomóż MiniLO zasilić
energią urządzenia
miejskie – dokończ
kolorowanie rysunku

MINILO & ANIEL A nr 03/2014
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Bateria – niezastąpione
źródło energii
Samochód zdalnie sterowany, interaktywny
zwierzak, telefon komórkowy czy aparat
fotograficzny – te wszystkie przedmioty
do sprawnego działania potrzebują baterii.
W odróżnieniu od telewizora czy lodówki tych
urządzeń nie możemy podłączyć do gniazdka
w domu, ponieważ są nam potrzebne przez
cały dzień w różnych miejscach. To właśnie
różnego rodzaju baterie zapewniają im energię
potrzebną do działania.
Czym właściwie jest bateria?

Bateria (fachowo nazywana ogniwem
galwanicznym) jest sprytnym przyrządem,
który wykorzystuje procesy chemiczne
zachodzące między substancjami w nim
zawartymi do produkowania prądu. Ich zasady
działania i kształty mogą się od siebie różnić.
Niektóre z nich można wielokrotnie ładować
(np. w telefonie komórkowym), inne służą nam
tylko raz i musimy wymieniać je po każdym
rozładowaniu (np. „paluszki” czy małe baterie
do zegarków elektronicznych).

Kiedy bateria staje się
niebezpieczna?

Wszystkie opisywane ogniwa galwaniczne
mają jedną wspólną cechę – zawierają
substancje chemiczne. Jest to bardzo
ważne, ponieważ materiały te mogą być
niebezpieczne dla środowiska. Dzieje
się tak wtedy, gdy baterie wyrzucimy
do zwykłego śmietnika. Zmieszane
z innymi odpadami mogą zatruć wodę,
a gdy substancje w nich zawarte dostaną
się do naszego organizmu, mogą wywołać
różne choroby. Dlatego bardzo ważna jest
oddzielna zbiórka baterii. Zużyte ogniwa
galwaniczne powinniśmy przekazywać
do specjalnych punktów zbiórki
znajdujących się np. w szkołach czy
sklepach sprzedających tego typu sprzęt.

14

Co można zyskać zbierając
baterie?

Baterie zbierane oddzielnie są przekazywane
do specjalnych zakładów przetwarzania.
W takich miejscach odzyskuje się z nich
surowce, z których są zbudowane. Dzięki temu
stają się przyjazne dla środowiska. Ponadto,
jeśli zbiórkę baterii prowadzimy w szkole, firmy
które je odbierają mogą przekazać placówce
atrakcyjne nagrody!
PG

Źródło:
www.reba.com.pl/Strona-glowna-n-0.html
www.pl.wikipedia.org

energia

Coś z niczego…

PUDEŁKO NA ZUŻYTE BATERIE
Wszyscy wiemy, że zużytych baterii nie wolno
wyrzucać do kosza, lecz należy wrzucać je
do specjalnych pojemników, które znajdują
się w sklepach czy szkołach. Wcześniej jednak
dobrze jest znaleźć w domu miejsce, gdzie
będziemy je zbierać, zanim trafią do miejsca
swego przeznaczenia.

Doskonałym
rozwiązaniem
jest specjalnie
przeznaczone na
ten cel pudełko
– pokażemy Wam,
jak je zrobić.

Z papieru kolorowego
wycinamy paski takiej
długości, aby można nimi
okleić pudełko.
Naklejamy je zakładając
jeden na drugi – tak jak
dachówki.

Potrzebne będą: pudełko
po chusteczkach
higienicznych, papier
kolorowy, klej i nożyczki.

W efekcie powstaje
kolorowe, energetyczne
pudełko na baterie. Już
nikt z domowników go
nie przeoczy.

Zachęcamy
do wykonania własnych pudełek na zużyte
baterie. Jesteśmy przekonani,
że Wasza wyobraźnia nie zna
granic. Czekamy na zdjęcia Waszych projektów. Przesyłajcie
je na adres redakcji. Autorzy
najciekawszych z nich
otrzymają drobne
upominki.
MINILO & ANIEL A nr 03/2014
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ENERGIA
Z CHODNIKÓW
Czy wiecie, że skacząc, biegając i spacerując możemy wytwarzać
energię? Szkoda byłoby ją zmarnować, dlatego naukowcy wymyślili
specjalne chodniki, które przechwytują energię. Za każdym razem,
kiedy nadepniemy lub wskoczymy na płytkę chodnikową, energia
z naszego ruchu (energia kinetyczna) przekształcana jest na energię
elektryczną. Co się później z nią dzieje? Można nią zasilić lampy
uliczne, sygnalizację świetlną i neony reklamowe.
Może już niedługo takie chodniki pojawią się także u nas?
Źródło: www.geekweek.pl

Razem
z Anielą przeskakuj co drugą
płytkę chodnikową i odczytaj
hasło.
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świadoma konsumpcja

Jak oszczędzać
energię?
Codziennie korzystamy z takich urządzeń, jak lodówka, pralka,
telewizor czy komputer. Stały się one tak powszechne, że nie
wyobrażamy już sobie bez nich życia. Co je łączy? Jedna najważniejsza
cecha – do swojego działania potrzebują energii elektrycznej. Może
ona pochodzić z różnych źródeł, a jej wytwarzanie często związane
jest z zanieczyszczaniem środowiska naturalnego. Dlatego, aby
chronić środowisko, w którym żyjemy, ważne jest, by mądrze
i świadomie korzystać z urządzeń elektrycznych.

Z

używając mniej prądu nie tylko mniej
zanieczyszczamy środowisko naturalne,
lecz dodatkowo oszczędzamy pieniądze,
które płacimy za zużycie tzw. „prądu”.

Jak zatem na co dzień oszczędzać energię
elektryczną? Poniżej kilka sposobów, które każdy
może wypróbować we własnym domu.

1.
Wymiana tradycyjnych żarówek na

energooszczędne – dzięki nim możemy
zaoszczędzić nawet 20 razy więcej energii!

2.

Korzystanie ze światła dziennego
– nie włączajmy lampy, jeśli nie jest
to konieczne. Światło dzienne jest
dużo zdrowsze dla oczu niż sztuczne
oświetlenie, poza tym oszczędzamy prąd.

3.

4.

Wyłączanie sprzętu, z którego nie
korzystamy w danej chwili – w trybie
czuwania (zapalone światełko na
telewizorze) również zużywa on prąd.

5.

Wyciąganie ładowarki z gniazdka
po naładowaniu się urządzenia
– to bardzo ważne, gdyż pozostawiona
ładowarka telefonu nie tylko zużywa
prąd, ale stanowi także zagrożenie
dla domowników.
Dzięki takim prostym sposobom można zrobić
wiele dobrego dla naszej Planety. Pamiętajmy
o tym. JW
Jesteśmy ciekawi, jak Wy oszczędzacie energię
w Waszych domach? A jeśli do tej pory tego
nie robiliście, to może zaczniecie? Napiszcie do
nas w tej sprawie. Najciekawsze wypowiedzi
opublikujemy w kolejnym numerze.

Gaszenie światła po wyjściu
z pomieszczenia – oświetlajmy np. pokój
tylko wtedy, kiedy w nim przebywamy.

MINILO & ANIEL A nr 03/2014
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RYMOWANKI TEMATYCZNE
TEMAT: RYBY ELEKTRYCZNE
Strętwy, drętwy, mruki nawet – wszystkie bardzo są ciekawe.
Jaka jest tych ryb taktyka? – słowo klucz to: ELEKTRYKA!
Patrycja Wojtkowiak-Skóra

Ryba A

Zadanie:

spróbujcie
dopasować
rymowany opis
ryby do jej
ilustracji.

Tam, gdzie rafy koralowe –
ryby jakże wyjątkowe:
Ciało okrągłe mocno spłaszczone
i w krótki ogon zaopatrzone.
Trójkątna płetwa ogon ten zdobi –
sylwetka rybia wrażenie robi.
Ryba brązowe ma ubarwienie
i marmurkowe na niej zdobienie.
A dwa narządy – te elektryczne,
ma je na głowie – wielce praktyczne.
Po stronie brzusznej otwór gębowy –
czyli pod spodem… innymi słowy.
W nocy samotnie ryba poluje,
za dnia w podłożu się zagrzebuje.

STRĘTWA (Węgorz
elektryczny) (1)

Prawidłowa odpowiedź: A-2, B-1, C-3.
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Ryba B
Ameryka Południowa –
jak ten widok ubrać w słowa?!
– gdzie muliste jest dno rzeczne,
są i ryby niebezpieczne…
Choć łagodnie wyglądają,
elektryczność uwalniają.
Groźne takie rybie rządy –
elektryczne ich narządy:
z obu stron ciała rybiego –
pytasz: po co? i do czego?
– zdobycz swoją – gdy chwytają –
ogłuszają, zabijają…
O wyglądzie krótka wzmianka –
Ryba – jak wielka kijanka,
Ciut węgorza przypomina –
czy zdziwiona Twoja mina?
Głowa, tułów krótkie nawet,
ogon długi, co ciekawe.
W ciemnym brązie rybie ciało,
brzuch jaśniejszy, dodam śmiało.

TRĄBONOS (3)

Ryba C
W afrykańskich dużych rzekach,
niespodzianka na Was czeka –
Ryby co to trąbę mają,
Przy dnie zwinnie z nią pływają.
Trąba to otwór gębowy –
o pomyłce nie ma mowy.
Ryby ciemno ubarwione,
w pręgi dwie zaopatrzone.
W tyle ciała owe pręgi,
niczym piękne, jasne wstęgi.
Gdy o płetwach rybich mowa –
jak „V” płetwa ogonowa.
Gdzie nasada jest ogona –
jedna strona, druga strona:
tam narządy elektryczne,
czyż to wszystko nie magiczne?

DRĘTWA PSTRA (2)

MINILO & ANIEL A nr 03/2014
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Eko
Wyścig
Przedstawiamy grę planszową, dzięki
której rozegracie wyjątkowe wyścigi!
Przy okazji dowiecie się, jak można
wykorzystać zużyte opony. Możliwości
jest naprawdę wiele! Czekają
Was przygody, utrudnienia i miłe
niespodzianki! Do EkoWyścigu gotowi?
START!
Do gry potrzebne będą:

• 6 nakrętek od butelek bądź 6 kapsli

•kostka

•klej i nożyczki

Więcej informacji: www.gumowysurowiec.pl

Przygotowanie pionków:
Wytnij kółeczka z symbolami aut znajdujące się po prawej
stronie planszy i naklej je na nakrętki lub kapsle.
Zasady gry
• Gra dla 2-6 osób.
• Ustawcie pionki na polu START.
• Na trasę rajdu pierwszy rusza gracz, który wyrzuci
największą liczbę oczek.
• Na poszczególnych polach czekają różne niespodzianki.
• Wygrywa osoba, która najszybciej dotrze do METY.

Sponsorem gry jest Centrum Utylizacji Opon Organizacja
Odzysku S.A., która zajmuje się rozwiązywaniem problemu
zużytych opon, poprzez organizowanie ich odbioru od
punktów wymiany i warsztatów samochodowych, stacji
demontażu pojazdów, przedsiębiorstw komunalnych, itp.
oraz poddanie ich procesom odzysku i recyklingu.
W ramach swojej działalności Centrum Utylizacji
Opon inicjuje także programy edukacyjne, które mają
zwrócić uwagę społeczeństwa, a przede wszystkim
młodzieży, na problematykę utylizacji odpadów, jakimi są
wyeksploatowane opony.
Przykładem jest
zrealizowany
w roku 2009
program edukacyjny
Gumowy Surowiec,
współfinansowany przez
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
którego celem jest popularyzowanie odpowiedzialnych
postaw i postępowania ze zużytymi oponami w myśl zasad
zrównoważonego rozwoju. Program ten promuje także
korzyści, jakie płyną z utylizacji opon.
Tematem przewodnim projektu „Gumowy Surowiec” jest
hasło „Zużyte opony = gumowy surowiec. Nie wyrzucaj,
odzyskuj, chroń środowisko”.

Mijasz zakręt zabezpieczony oponami
- możesz przyspieszyć – masz dodatkowy rzut.

Odnajdujesz świetny skrót!
Skorzystaj z niego.

META

Wjeżdżasz do REZERWATU,
przesiadasz się na rower i jedziesz wolniej
– tracisz kolejkę.

START

Eko
Wyści

www.utylizacjaopon.p
Zatrzymujesz się aby osłonić
niebezpieczny zakręt
oponami
– tracisz kolejkę.

Odnajdujesz świetny skrót!
Skorzystaj z niego.
Zatrzymujesz się na boisku
z podłożem wykonanym
z gumowego surowca
– tracisz kolejkę.

NAKLEJKI

oig

na pionki

Mijasz cementownię, w której
spalane są zużyte opony.
To dodatkowy zastrzyk
energii, jedziesz szybciej
– ruszasz trzy pola
do przodu.

Zatrzymujesz się na chwilę
na placu zabaw wykonanym
z opon
– tracisz kolejkę.
Zmieniasz opony
na bieżnikowane.
Możesz przyspieszyć
– ruszasz dwa pola
do przodu.

Wjeżdżasz na asfalt wzbogacany
mieszanką gumową.
Możesz przyspieszyć
– ruszasz dwa pola do przodu.

pl

Mijasz sortownię odpadów.
Przyspieszasz w nagrodę
za segregowanie odpadów
– ruszasz trzy pola do przodu.

Złapałeś gumę
– wracasz na start.

odpady

Quiz – co wiesz o segregacji?
Zachęcamy do rozwiązania naszego quizu na
temat segregacji. Przekonajcie się, czy jesteście
już EkoEkspertami.

1. Recykling to:
a rodzaj gry komputerowej
b dyscyplina sportowa
c przetwarzanie odpadów na przydatne surowce
2. C
 zy segregowanie odpadów pomaga
środowisku?
a Tak – posegregowane śmieci łatwo
b
c

przetworzyć i ponownie wykorzystać
Jest bez znaczenia – śmieci nie mają wpływu
na nasze środowisko
Nie – zmieszane i porozrzucane śmieci
są dobre dla środowiska, bo mogą w nich
mieszkać i się nimi żywić gryzonie i owady

3. Gdzie powinno się wyrzucać śmieci?
a Do lasu, parku lub na chodnik, ale tylko wtedy,
b
c

gdy nikt nie widzi
Do jednego śmietnika – niezależnie od tego,
z jakiego materiału są zrobione i czy są
niebezpieczne dla środowiska
Do pojemników przeznaczonych na dany rodzaj

śmieci,
a odpady niebezpieczne do specjalnie
wyznaczonych miejsc zbiórki

4. Kompostownik to:
a rodzaj kompotu

b miejsce, gdzie nie można korzystać
c

z komputera
miejsce, gdzie wyrzucamy odpady
biodegradowalne, takie jak resztki owoców,
warzyw, kwiatów, liści

6. C
 o powinniśmy zrobić z aluminiową
puszką po napoju?
a Opróżnić jej zawartość do końca, zgnieść
b
c

i wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na
metale
Wyrzucić do pojemnika na metale, ale bez

zgniatania
i wylewania resztek napoju
Wyrzucić w dogodnym dla siebie miejscu


7. S
 egregowanie odpadów i recykling są:
a zajęciem tylko dla dorosłych – dzieci nie muszą
b

c

o to dbać
fajne – dzięki nim dbamy o środowisko,
nie zaśmiecamy miejsc, w których żyjemy,
a zbierając aluminiowe puszki i makulaturę
możemy dodatkowo powiększyć swoje
kieszonkowe
bezsensowne – nie służą niczemu dobremu


ROZWIĄZANIE
6-7 POPRAWNYCH ODPOWIEDZI
Gratulujemy! Jesteś prawdziwym EkoEkspertem. Doskonale
radzisz sobie z segregacją, a jej zasady nie mają dla Ciebie
tajemnic. Spróbuj podzielić się swoją wiedzą z innymi.
4-5 POPRAWNYCH ODPOWIEDZI
Całkiem nieźle. Jesteś na dobrej drodze do zdobycia tytułu
EkoBohatera. Jeśli nie wiesz, co zrobić z jakimś odpadem, nie
wahaj się pytać. Pamiętaj, kto pyta nie błądzi. Tak trzymaj!
0-3 POPRAWNE ODPOWIEDZI
No cóż, mogło być lepiej… Nie zniechęcaj się jednak –
segregowanie wcale nie jest takie trudne. Jeśli nauczysz się,
jak to robić, przyroda się Tobie odwdzięczy. PG

5. Z
 użytych opon samochodowych
nie wolno składować na
wysypiskach, ponieważ:
a są za duże

b są z gumy, która rozkłada się bardzo wolno
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Prawidłowe odpowiedzi: 1-C, 2-A, 3-C, 4-C, 5-B, 6-A, 7-B

c

i przez wiele lat obciąża środowisko
opony nigdy się nie zużywają


odpady

Historia jednego odpadu

– lodówka

Różnego rodzaju lodówki i zamrażarki należą
do grupy urządzeń najrzadziej wymienianych
w naszych domach i firmach. W odróżnieniu
od np. telefonów komórkowych czy komputerów
chłodziarki „starzeją się” wolniej i najczęściej
zastępujemy je w momencie, gdy nie są już w stanie
wydajnie pracować lub zupełnie się zepsują.

M

imo to, co roku setki tysięcy
zużytych lodówek staje się
odpadami. Należy pamiętać, że są
to śmieci, które wymagają odpowiedniego
traktowania. Do ich budowy użyto bowiem
niebezpiecznych materiałów, które – jeśli
przedostaną się do środowiska – mogą
zagrażać zdrowiu ludzi, zwierząt i roślin.
Czy istnieje więc sposób na bezpieczne dla
przyrody zagospodarowanie i przetworzenie
elektroodpadów? Żeby to sprawdzić MiniLO
i Aniela udali się do specjalnego zakładu
zajmującego się recyklingiem lodówek.
Zobaczcie sami, czego się dowiedzieli.

Zakład, który odwiedziliśmy
znajduje się w miejscowości
Błonie koło Warszawy i prowadzi
go specjalizująca się w zbieraniu
i przetwarzaniu odpadów firma
Remondis Electrorecycling.

Proces odzyskiwania
surowców z lodówki
można podzielić na 3 etapy:

Etap I

zebranie sprzętu

Ciężarówki niemal codziennie
przywożą do zakładu zużyte
chłodziarki. Wszystkie samochody
na początku są ważone, a następnie
rozładowywane w budynku, gdzie
jest przeprowadzany recykling
lodówek. W odpowiednio
wydzielonym miejscu
chłodziarki bezpiecznie
czekają w kolejce
do przetworzenia.

Rozładowywanie
przywiezionych
lodówek

Chłodziarki oczekujące
na rozpoczęcie procesu
recyklingu
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Etap III

odpady

właściwy recykling
chłodziarki

Etap II

wstępne rozmontowanie
lodówki

Pracownicy zakładu po kolei kierują lodówki
na linię, na której rozpoczyna się proces
recyklingu. Na początku z chłodziarki
wyjmowane są takie elementy, jak szklane
półki, plastikowe pojemniki i kable elektryczne.
Następnie specjalne maszyny usuwają
z lodówki niebezpieczny dla środowiska
olej i płyn chłodzący, które są niezbędne
do jej prawidłowego działania. Mimo to
w chłodziarce nadal pozostają substancje
szkodliwe, znajdujące się przede wszystkim
w jej ścianach. Ich użycie w każdym urządzeniu
chłodzącym jest konieczne, ponieważ dzięki
nim lodówka może utrzymywać w środku niską
temperaturę, nawet gdy na dworze robi się
naprawdę gorąco.

Urządzenia, które
zamieniają lodówkę
– niebezpieczny odpad,
w cenne surowce

Żeby bezpiecznie oddzielić
substancje niebezpieczne
od innych materiałów,
z których wykonana jest lodówka,
musi ona trafić do specjalnej maszyny
rozdrabniającej. Jest to duże i bardzo sprytne
urządzenie, które kruszy wszystkie ściany
chłodziarki na kawałki wielkości paznokcia.
Następnie te małe elementy są segregowane,
dzięki czemu można odzyskać z lodówki metale
i tworzywa sztuczne. Substancje niebezpieczne,
które zawierała lodówka są oddzielnie zbierane
w szczelnych zbiornikach i przekazywane
do zagospodarowania w sposób niezagrażający
przyrodzie. Dzięki temu chłodziarka zmienia się
ze szkodliwego odpadu, w materiały i surowce,
które są przyjazne środowisku i mogą zostać
ponownie użyte do wyprodukowania różnych
urządzeń.

Wstępne
rozmontowanie
lodówki

stik

pla
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Bardzo ważne jest, abyśmy pamiętali, że zużyta
lodówka nie jest zwykłym odpadem. To prawda,
że wszystkie śmieci powinny być segregowane,
ale w przypadku chłodziarek szczególnie istotne
jest ich odpowiednie zagospodarowanie. Tylko
przetworzenie lodówki w zakładzie podobnym
do tego, w którym gościliśmy zapewnia
bezpieczeństwo dla całego środowiska oraz
przede wszystkim naszego zdrowia. Żeby
zużyta chłodziarka tam trafiła, należy oddać

Odzyskane
tworzywa sztuczne
(po lewej) i metale
pochodzące
z lodówki
(po prawej)

ją do sklepu, w którym kupujemy nową, bądź
przekazać do specjalnie wyznaczonych punktów
zbiórki elektroodpadów. PG i GW

Serdecznie dziękujemy firmie
REMONDIS Electrorecycling Sp. z.o.o.
za pomoc w przygotowaniu materiału.

odpady

Tu znają wartość odpadów…

Skup Złomu
przy Czołgu

P

od koniec wakacji razem z MiniLO i Anielą wybraliśmy
się do Pruszkowa koło Warszawy, aby odwiedzić
nietypowy skup złomu. Zazwyczaj miejsce takie jak
to kojarzy się z wielkimi stertami metalowych przedmiotów,
karoserii starych samochodów i innych sprzętów z żelaza lub
aluminium, których życie już dobiegło końca.

W Pruszkowie jest bardzo podobnie, ale oprócz
tego wszystkiego czekają na nas czołg T-55,
a także bardzo podobna do czołgu haubica.
To jednak nawet nie połowa atrakcji, gdyż
miejsce to zrobiło się sławne w całym kraju
dzięki niesamowitym rzeźbom,
wykonanym właśnie ze złomu.
Mariusz Olejnik – autor projektu SKUP ZŁOMU
PRZY CZOŁGU PRUSZKÓW i pomysłodawca jego
artystycznej strony...
MINILO & ANIEL A nr 03/2014
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I tak możemy tu spotkać roboty
stworzone na wzór filmowych
Transformersów, Predatora, Obcego,
Spidermana i wiele innych – często
przerażających – postaci.
Zresztą zobaczcie sami…

W cyklu
„Tu znają wartość
odpadów…” będziemy
razem z MiniLO i Anielą
odwiedzać ciekawe
i nietypowe miejsca,
związane z branżą
odpadową.

PUBLICZNE

KAMPANIE EDUKACYJNE
Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. działania
edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi
prowadzi już od 12 lat.
• 12 lat aktywnej i skutecznej edukacji ekologicznej, realizowanej z pasją

ZOBACZ FOLDER „12 LAT EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ W POLSCE” ONLINE

WYDOBYWAMY ZIELEŃ Z ODPADÓW

• 12 lat współpracy z placówkami oświatowymi, z instytucjami
zainteresowanymi podnoszeniem świadomości ekologicznej
społeczeństwa, z przedsiębiorcami
• 12 lat współpracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi
• 12 lat doświadczenia

Zapraszamy!
WWW.FB.COM/EKOCYKL • EKOCYKL.ORG

Chcesz wiedzieć, kiedy z miejsca Twojego zamieszkania
będą zabierane pojemniki z odpadami?
Chcesz być informowany o nietypowych zbiórkach odpadów?
Chcesz zgłaszać zastrzeżenia dotyczące pracy firm zbierających odpady?

Pobierz aplikację

Kiedy Wywóz

Najważniejsze
funkcje aplikacji:
udostępnianie harmonogramów wywozu różnych
typów odpadów (np. papier, szkło, tworzywa, BIO,
zmieszane, itp.),
udostępnianie informacji o zbiórkach okazjonalnych
(RTV/AGD, baterie, leki itp.),
możliwość oceny jakości usług świadczonych przez
firmy wywozowe (mail ze zdjęciem do gminy),
udostępnianie informacji o aktualizowanym
na bieżąco spisie stałych punktów selektywnej
zbiórki odpadów (PSZOK).
Więcej informacji na stronie:

kiedywywoz.pl
Aplikacja jest efektem współpracy SophScope Sp. z o.o. i Katedry Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Patronat nad projektem objęła Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

odpady

Szkło materiałem przyszłości
Nikt nie wie dokładnie, kiedy szkło zostało
wynalezione, jednak najstarsze naczynia
szklane odnalezione (w całości) przez
archeologów mają około 3500 tysięcy lat!

O

d samego początku było ono chętnie
wykorzystywane przez człowieka
– zapewne dlatego, że jest surowcem
tysiąca możliwości wytwarzano z niego m.in.
naczynia użytkowe, opakowania, lustra, szkło
okienne. Szczególnie popularne stały się
szklane opakowania, takie jak znane wszystkim
butelki. Dawniej były one wykonywane przez
dmuchaczy szkła lub butelkarzy, dzisiaj powstają
w fabrykach opakowań szklanych, które są w pełni
zautomatyzowane. Nic więc dziwnego, że ten
rodzaj opakowań stanowi najliczniejszą grupę
szklanych wyrobów.

Opakowania szklane mają wiele zalet: są
bezpieczne dla zdrowia, pozwalają na zachowanie
smaku przechowywanych w nich pokarmów
i napojów, a co najważniejsze są bezpieczne
dla środowiska. Opakowania te można używać
wielokrotnie oraz poddawać recyklingowi
w 100% - można je przetapiać w nieskończoność.
Miejscem, gdzie się to robi są huty szkła. Warto
pamiętać, że w Polsce do produkcji szklanych
opakowań wykorzystuje się stłuczkę, pozyskaną
z selektywnej zbiórki opakowań. Recykling szkła
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Każdy Polak
zużywa rocznie
ok. 25 kg opakowań
szklanych, Niemiec
– 38 kg, a Francuz
aż 52 kg!

pozwala oszczędzać
energię, zmniejszyć
emisję dwutlenku węgla
do atmosfery (każda zebrana
tona stłuczki to ok. 220 kg mniej CO�!), a także
ograniczyć ilość odpadów na składowiskach.
Dlatego segregujmy odpady i wrzucajmy je
do odpowiednich pojemników. Małymi krokami
możemy dokonać wielkich rzeczy! MS

odpady

Śmieci czy bioodpady?
Każdego dnia wytwarzamy różnego rodzaju odpady. Plastikowe
butelki, szklane słoiki, stare gazety – bez problemu wrzucamy je
do odpowiednich pojemników. Pozostałych najczęściej pozbywamy się
wyrzucając je do śmietników. Część z nich stanowią odpady kuchenne,
czyli resztki jedzenia lub obierki od warzyw czy owoców.
Zdarza się także wyrzucać skoszoną trawę albo zgrabione
liście, które spadły z drzew. Wszystkie te odpady
nazywane są bioodpadami.

P

Żywność

amiętajmy, że również te odpady należy
zbierać selektywnie – w taki sposób, aby
nie mieszać ich z innymi śmieciami. Warto
to robić z kilku względów. Bioodpady są przeważnie
mokre, przez co zabrudzone przez nie inne odpady
nie będą nadawały się do przetworzenia. Dodatkowo
selektywnie zebrane bioodpady możemy później
wykorzystać do wytworzenia energii potrzebnej
do obiadu lub uruchomienia komputera.

bioodpad

Jak to jest możliwe?

Bioodpady to charakterystyczny odpad, który może
zostać zjedzony przez małe organizmy (tak małe,
że dojrzeć je można tylko pod mikroskopem). Żeby
było to możliwe, bioodpady nie mogą zawierać
elementów z plastikowych czy szklanych odpadów,
ponieważ tego mikroorganizmy nie zjedzą. Do ich
zbierania przygotujmy sobie oddzielny pojemnik,
tak żeby nie wrzucać do niego innych odpadów.
Bioodpady są przekazywane do instalacji
zwanej biogazownią. Jest to takie miejsce,
gdzie w zamkniętym budynku i odpowiednich
warunkach nasze resztki z obiadu lub kolacji są
dozowane mikroorganizmom. Po kilku dniach
na skutek działania bakterii wydziela się biogaz,
czyli substancja, która bardzo przypomina gaz
w naszych kuchenkach i tak samo można dzięki
niej podgrzać mleko lub wodę na herbatę. Dobrze,
ale jakim sposobem można korzystać z komputera
dzięki biogazowi? Kiedy już otrzymamy biogaz,
można go zgromadzić w specjalnych zbiornikach,
z których następnie jest przesyłany do maszyn
zwanych generatorami prądu. Tam biogaz
jest spalany, co powoduje powstanie prądu
elektrycznego. Jest to ten sam prąd, który
wykorzystujemy w naszych domach podczas gry
na komputerze.
MINILO & ANIEL A nr 03/2014

Kompost
ziemia
używana
w ogrodnictwie
Z bioodpadów wytwarza się także bardzo żyzną
ziemię zwaną kompostem. Po procesie, w którym
powstaje biogaz, pozostałe części naszych
odpadów układane są w niewielkie górki zwane
pryzmami. Po około dwóch miesiącach z odpadów
tworzy się ziemia, którą można nasypać do
doniczki i zasadzić w niej kwiaty.
Segregując odpady kuchenne oraz inne mokre,
powstające w naszych przydomowych ogródkach,
przyczyniamy się do produkcji biogazu, energii
elektrycznej oraz żyznej ziemi. Z wszystkich
tych rzeczy możemy sami skorzystać. Zamiast
marnować bioodpady mieszając je z innymi
odpadami, które niestety trafią na składowisko
– segregujmy je! GW
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polecamy

Co słychać w Bundoli?
Nowy rok szkolny, a z nim nowe znajomości, pachnące świeżością
podręczniki i przybory szkolne, kolorowe tornistry, ławki szkolne,
kreda, którą można mazać po chodniku bawiąc się w klasy.
To marzenie wszystkich dzieci. Niestety, dla niektórych bardzo
trudne do zrealizowania. Dlatego razem z naszymi bohaterami
MiniLO i Anielą rok temu wsparliśmy słuszną inicjatywę w odległym
zakątku świata…

To już rok

Minął już rok odkąd w miejscu, które trudno znaleźć na
mapie, powstała szkoła. Dziś nosi ona nazwę im. Ryszarda
Kapuścińskiego i już znalazła się na liście szkół państwowych.
Gdzie się znajduje? W małej wiosce Bundoli, w Ghanie
w zachodniej Afryce. Wiemy, że dzieci mają się świetnie,
a szkoła cały czas się rozwija. Przed Wami i nimi kolejny rok,
pełen wyzwań, trzymamy kciuki w dążeniu do wyznaczonych
celów i życzymy samych sukcesów. AK

W czasie wakacji otrzymaliśmy LIST Z AFRYKI! O czym piszą
mieszkańcy Bundoli – przeczytajcie sami:

Szkoła im. Ryszarda Kapuścińskiego
Bundola – Yendi
20 lipca 2014 r.
List z wyrazami uznania
„My, mieszkańcy Bundoli, chcemy wyrazić wdzięczność
za Waszą pomoc. Poza wykopaniem odwiertu pod studnię
i wybudowaniem szkoły z trzema klasami dostarczyliście
nam także 40 kompletów ławek szkolnych. Nie możemy
zrobić niczego więcej, jak ogromnie Wam podziękować.
Niech Bóg obdarzy Was niezliczonymi łaskami za cały
Wasz wysiłek.
Nie możemy o Was zapomnieć, modlimy się za Was i całą
ekipę sponsorów szkoły im. Ryszarda Kapuścińskiego
oraz wszystkich darczyńców. Nie zapominamy oczywiście
o pani Ani oraz MiniLo&Aniela oraz pozostałych osobach,
które nam pomagają. Dziękujemy Wam!
Pamiętamy też o naszym ciężko pracującym proboszczu
Ojcu Mariuszu, który nie ustaje w wysiłku, by
zagwarantować, aby wszystko znajdowało się na swoim
miejscu. Bardzo mu za to dziękujemy. (…)”
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Zobaczcie, jak bawią się
dzieci w innym rejonie świata
Może spróbujecie?

EGIPT

Szczęśliwe patyczki

Gry

i zabawy
w Afryce

Materiały: 3 patyczki (długości
około 20 cm), kredki lub farby
Liczba graczy: min. 2
Możliwie proste i równe patyczki należy
rozciąć na pół. Każdy z graczy, po ustaleniu
kolejności rzuca połową patyczka przed
siebie. Jeśli patyk upadnie płaską częścią
do góry, zdobywa punkt. Płaskie części
można też pokolorować, urozmaicając
zabawę. Np. żółty oznacza jeden punkt,
czerwony – dwa, a niebieski trzy punkty.
Zwycięża zdobywca największej liczby
punktów.

TUNEZJA
Koło

(w dialekcie tunezyjskim el-houllela)
Materiały: patyczek, kawałek ziemi
Liczba graczy: min. 3
Dzieci rysują okrąg na ziemi, jedno z nich
ma zakryte oczy. Jego zadaniem jest
złapanie któregoś ze swoich kolegów.
Dzieci próbują wejść do kółka, nie dając się
złapać. Po wejściu do kółka są chronione.
Jeśli wszystkim uda się tego dokonać,
wygrali rundę. Jeśli dziecko z zawiązanymi
oczami złapie kogoś, zanim zdąży
wejść do kółka, zamienia się z tą osobą
miejscami i gra toczy się dalej.

Źródło:
Gry i zabawy afrykańskie, red. Marta Jackowska, Hanna
Rubinkowska, Dom wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011
Fot. Magdalena Głodek/Fundacja Dzieci Afryki
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Ekoorigami – Żyrafa
Za oknami coraz bardziej jesiennie i dni są coraz
krótsze… Żeby się nie nudzić, proponujemy Wam
trochę słonecznej Afryki w japońskim stylu – czyli…
żyrafę z origami.

D

o przygotowania żyrafy potrzebny Wam
będzie kwadratowy arkusz cienkiego
papieru (możecie także wykorzystać
niepotrzebną gazetę) oraz nożyczki. Starajcie się
składać papier równo i starannie. Pamiętajcie
– im większa dokładność, tym lepszy efekt.

01

02

06

Instrukcja składania żyrafy:
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Małgorzata
Pawliszyn

z Wrocławia

Zakończył się konkurs plastyczny, polegający na przedstawieniu
naszych bohaterów – MiniLO i Anieli – w stylu manga.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nim udział.
Spośród kilkudziesięciu prac, jakie wpłynęły na ostatnie
tury konkursu, mogliśmy jednak wybrać tylko dwie.
Zwycięskie prace prezentujemy obok, a autorkom

serdecznie gratulujemy.

Weronika
Sikorska
z Łodzi

Kartka z ekokalendarza
KONKURS NA PLAKAT

W ciągu 365 dni roku spora część z nich to dni wyjątkowe, bo świąteczne. Postanowiliśmy w każdym
numerze prezentować te najciekawsze i oczywiście związane z ekologią. Mamy też dla Was wyjątkowy
konkurs plastyczny na przygotowanie plakatu zapowiadającego wybrane przez Was święto.
Propozycje znajdziecie poniżej. Na Wasze prace, wykonane dowolną techniką, czekamy
do 15 listopada 2014. Autorzy najciekawszych z nich otrzymają upominki od MiniLO i Anieli.
Najbliższe nietypowe święta:
22.09 - Światowy dzień bez samochodu | 28.09 - Światowy dzień morza
01.10 - Światowy dzień ptaków | 10.10 - Światowy dzień drzewa
10.11 - Światowy dzień jeża

Prace prosimy przesyłać na adres redakcji pocztą tradycyjną
lub mailową z dopiskiem „ekoplakat”.

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
serdecznie zaprasza do udziału w konkursie.

KONKURS!

Dlaczego warto
segregować odpady?
Konkurs!

Zapraszamy do udziału w konkursie na film o segregacji odpadów.
Nagraj film, w którym zadajesz lokalnej społeczności, znajomym,
rodzinie, … pytanie “Dlaczego warto segregować odpady?”
Na wasze ﬁlmy czekamy do 31.10.2014 r.

AUTOR NAJCIEKAWSZEGO
FILMU OTRZYMA GŁÓWNĄ
NAGRODĘ: TABLET!
Regulamin konkursu: www.ekocykl.org/images/regulamin_sonda.pdf
Więcej o konkursie na stronie: www.minilo.org

Lektury MiniLO i Anieli
Jesienią wieczory są coraz dłuższe, a w ciągu
dnia pogoda również potrafi być niezbyt
przyjemna. Co zatem robić, kiedy lekcje już
odrobione, a czasu nadal sporo? MiniLO
i Aniela mają jedną odpowiedź – CZYTAĆ!
W biblioteczce MiniLO i Anieli możemy znaleźć
książki dla małych i dużych.

T

ym pierwszym chcielibyśmy polecić serię książeczek
autorstwa Tiiny Napoli i Mervi Lindman o przygodach
Siri – kilkuletniej dziewczynki, która zmaga się z małymi
i większymi problemami. Poznaje nowych przyjaciół, opiekuje
się psem sąsiada, ratuje życie pluszowemu królikowi i próbuje
udowodnić, że dziewczyny też potrafią grać w piłkę nożną. Siri
świetnie się bawi ze swoimi kolegami – Małym Otto, Średnim
Otto i Dużym Otto, którzy wiernie towarzyszą jej w codziennych
eskapadach. Razem tworzą naprawdę zgraną paczkę, której nie
straszne są żadne przeciwieństwa. Wyjątkowość tej lektury polega
na tym, że świat przedstawiony w książkach widziany jest oczami
dziecka, a mała Siri to dziewczynka o wielkim sercu, szalonych
pomysłach i mocnym charakterze. Jeśli dodamy do tego sporo
dobrego humoru i przepiękne ilustracje, otrzymamy idealną książkę
dla najmłodszych, która zainteresuje zarówno dzieci, jak i rodziców.

W serii
ukazały się:

S

tarszych czytelników zapraszamy do krainy mitów i legend
o nazwie Erdas. To tutaj żyją jedenastoletni bohaterowie
cyklu Spirit Animals – Abeke, Meilin, Conor i Rollan, którzy
po przejściu tajemniczego rytuału Nektaru Ninani zyskują swoje
zwierzoduchy, z którymi łączy ich niezwykła więź. Muszą oni nauczyć
się współpracować z magicznymi zwierzętami oraz czerpać z ich
siły, przed nimi bowiem wielkie wyzwanie – misją jest ocalenie
Erdas przed Pożeraczem, który chce przejąć kontrolę nad wszystkimi
kontynentami krainy. Aby to osiągnąć, musi zdobyć magiczne
talizmany – w czym przeszkodzić mają mu bohaterowie oraz
odpowiadające im zwierzęta. Wraz z nimi wkraczamy w świat pełen
niezwykłych baśniowych przygód i mrocznych niebezpieczeństw.

Cykl Spirit Animals składa się
z siedmiu części tworzących spójną
całość. Ciekawostką jest fakt, że
każdą z nich stworzył inny autor
(tom 1. Zwierzoduchy napisał
Brandon Mull, zaś kolejny
– Polowanie – Maggie Stiefvater).
Seria książeczek o przygodach Siri oraz cykl Spirit Animals ukazała się
nakładem Wydawnictwa Wilga należącego do Grupy Wydawniczej
Foksal. Więcej informacji na stronach wydawcy: www.gwfoksal.pl
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O przypadku,

który czasem zmienia całe życie…
Rozmowa z Jerzym Grzechnikiem,
aktorem warszawskiego teatru Buffo, pasjonatem podróży i obcojęzycznej literatury

M&A: Występuje Pan w jednym z najbardziej znanych

teatrów muzycznych – kim czuje się Pan bardziej
– aktorem czy wokalistą?
JG: Śpiew to bez wątpienia jedna z moich największych
pasji i z pewnością nie zostałbym przyjęty do teatru
Buffo, gdyby nie był on również moim atutem. Z tego
właśnie powodu czuję się przede wszystkim wokalistą,
chociaż możliwość realizowania na scenie zadań
aktorskich przynosi mi także ogromną satysfakcję
i przyjemność (mimo że nie jestem aktorem z zawodu).
M&A: Dlaczego wybrał Pan zawód artysty?
JG: To był bardziej wybór serca niż rozumu. Mój rozum

zadecydował już kilka lat wcześniej, żebym udał się
na zarządzanie. Dzięki Bogu, los zrządził, że moje
oświeceniowe zapędy zostały zdominowane przez
romantycznego ducha i mogę się teraz realizować
na scenie. Od dzieciństwa czułem, że drzemie we
mnie natura artysty i ogromne pokłady emocji,
które domagały się ujścia. Początkowo, jako mały
chłopiec chwytałem za ołówek i flamastry, obsesyjnie
wymyślając kolejne części komiksów o piratach, a jako
dorosły już człowiek, właśnie w śpiewie znalazłem
najpełniejszy sposób na odzwierciedlenie tego, czego
nie da się ująć uciekając się do innych środków. Odnoszę
wrażenie, że ta atawistyczna chęć wyrażenia siebie jest
nieodłączną cechą artysty.

M&A: Którą ze swoich ról lubi Pan najbardziej?
JG: Największym sentymentem darzę z pewnością

rolę Jana w Metrze. To legendarna postać, którą po raz
pierwszy wykreował Robert Janowski 23 lata temu.
Granie tej roli jest nie tylko wyzwaniem aktorskim,
ale także wokalnym. Zadanie nie należy do łatwych,
ale satysfakcja po jego wykonaniu jest warta każdego
wysiłku! Lubię również postać Laurentego z Romea
i Julii oraz Serge'a Mdivaniego z Polity, ponieważ w obu
przypadkach, interpretując tych bohaterów, muszę
szukać w sobie cech charakteru, których na co dzień
kompletnie nie posiadam. Takie psychologiczno
-aktorskie zadania są dla mnie niesamowicie ciekawym
zjawiskiem.
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M&A: Deski teatru Buffo to marzenie niejednej młodej

osoby – jak tam trafić?

JG: Każdy ma z pewnością za sobą inną drogę.

Ja, w wieku 27 lat, postanowiłem coś zmienić w życiu
i rozpocząłem poszukiwania mojego własnego miejsca
w branży muzycznej. Nie wiedziałem, co i gdzie
dokładnie chcę robić, ale nie miałem wątpliwości,
że musi to być związane ze śpiewem. Przypadek
sprawił, że dostałem e-maila o castingu w Buffo,
gdzie postanowiłem spróbować swoich sił. Byłem
w tamtym okresie poważnie przybity, ponieważ zaczęło
do mnie docierać przeświadczenie, że bez kontaktów
i znajomości daleko w tej branży nie zajdę, a tu proszę!
Niespodzianka! Zostałem przyjęty! Do tego niemalże
z marszu wszedłem w główną rolę w legendarnym
spektaklu i po pierwszym sezonie miałem już na swoim
koncie wygraną w Przebojowej Nocy oraz Karolinkę
z Debiutów Opolskich 2008.

M&A: Jak spędza Pan wolny czas?
JG: Uwielbiam podróże. Szczególnie

w dalekie i egzotyczne miejsca
(Karaiby, Ameryka Południowa,
Azja). Jednak takie spędzanie czasu
wymaga urlopu i pieniędzy, więc
wyjazdy rezerwuję sobie przede
wszystkim na okres wakacyjny.
Na co dzień uczę się języków
obcych i staram się ich
używać
w praktyce
czytając
książki.
To moja
druga
wielka
pasja. Zwykle
jak wychodzę z domu,
noszę ze sobą plecak
wyładowany po
brzegi obcojęzyczną
literaturą.
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M&A: Czy przyroda jest dla Pana ważna? Co robi Pan,

by ją chronić?

JG: Uważam, że nasza cywilizacja zmierza

w złym kierunku. Dla starożytnych ludów natura
była w centrum ich światopoglądu. Dbanie o nią
i przypisywanie jej najwyższej możliwej wagi było
jedyną i prawidłową drogą postępowania. A dziś?
Niszcząc naturę i środowisko, przede wszystkim
niszczymy siebie i własną przyszłość. Dla mnie to droga
do samounicestwienia. Bardzo się boję, jak to się może
skończyć...
Ja osobiście staram się przeciwdziałać
zanieczyszczeniom środowiska, na własną rękę
sprzątając cudze śmieci leżące na polach i w lasach,
kiedy wyjeżdżam za miasto.

M&A: Czy segreguje Pan śmieci? Jeśli tak to dlaczego?
JG: Jest to nowe zjawisko u nas w Polsce i niestety

na razie wiąże się z wieloma ograniczeniami. Wywóz
różnych rodzajów śmieci odbywa się w różnych
terminach, przez co trzeba je niekiedy przechowywać
w domu przez wiele dni w stanie rozkładu – mówię
tu o domach jednorodzinnych. Jeśli chodzi o segregację
w miastach, sam byłem światkiem sytuacji, gdy
ciężarówka wywożąca odpady wrzucała wszystkie
rodzaje śmieci do jednego kontenera. Nie rozumiem
czemu tak się dzieje. Przyznam, że sam niezbyt
konsekwentnie przestrzegam zasad segregacji. Niestety,
kulejąca infrastruktura nie pomaga mi w wyzbywaniu
się tych niewątpliwie nieprawidłowych przyzwyczajeń...

M&A: Czy ma Pan wielu młodych fanów? Co chciałby

im Pan przekazać?

JG: Oczywiście. Do naszego teatru w większości

przychodzą młodzi ludzie. Bardzo się cieszę, że mam
okazję przybliżać kolejnym pokoleniom te wszystkie
klasyczne spektakle, które grubą kreską zapisały się
w historii polskiej kultury musicalowo-rozrywkowej.
Metro, Ukochany Kraj, Tyle Miłości to tylko niektóre
przykłady. A co od siebie mógłbym powiedzieć młodym
ludziom? Nie bójcie się marzyć i konsekwentnie
realizujcie swoje plany, ale nie zapominajcie o tym, że są
wokół Was inni, często bardziej doświadczeni ludzie,
od których niekiedy możecie się wiele nauczyć. Pokora
i szacunek do drugiego człowieka powinny być zawsze
priorytetem! Pamiętajcie też, że bez względu na to,
do jakiej branży traficie, życie człowieka niezmiernie
często usłane jest porażkami, ale to właśnie
z nich możemy wyciągnąć najwięcej
wniosków, aby w przyszłości
móc osiągnąć swój
wymarzony
sukces!

38

Jerzy Grzechnik
Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie
Warszawskim. Jest aktorem i wokalistą teatru
muzycznego Studio Buffo w Warszawie, z którym
związany jest od 2007 roku. Razem z zespołem teatru
zadebiutował w muzycznym show w reżyserii Janusza
Józefowicza Przebojowa noc w TVP1, będąc zarazem
jego zwycięzcą. Uczył się w Niepublicznej Szkole
Wokalnej im. J. Wasowskiego przy Ośrodku Kultury
Ochoty w Warszawie, z ramienia której wyjechał na
stypendium wokalne do Aero Folkehojskole w Danii.
Był zaangażowany w rozmaite projekty muzyczne,
brał udział w licznych konkursach i przeglądach
piosenki (m.in.: O.B.O.R.A. 2005, Pamiętajmy
o Osieckiej 2006 i 2007, MUFKA 2007). Laureat
Debiutów Opole 2008 - nagrodę im. Anny Jantar
(popularnie zwaną „Karolinką”) otrzymał za wykonanie
piosenki Nie ma jak u mamy Wojciecha Młynarskiego.
W 2013 roku ukazała się płyta pt. Hity Buffo Vol.2
- Jerzy Grzechnik, z nagraniami utworów pochodzących
ze spektakli Teatru Studio Buffo.
Oficjalna strona artysty: www.jerzygrzechnik.com.pl
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Mój bohater z sąsiedztwa
Maciej Rasiński ma 18 lat, po wakacjach rozpocznie naukę w maturalnej klasie.
Chodzi do LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Jego największą pasją są konie – interesuje się nimi
od zawsze. Z wielką pasją uczestniczy także w inscenizacjach potyczek historycznych. Poznajmy go bliżej.
M&A: Poświęcasz wiele czasu i uwagi swojemu hobby.
Co takiego jest w koniach? Co lubisz w nich najbardziej?
MR: W koniach najbardziej kocham ich oczy i ruch. Są
one nie do opisania. Widok konia pędzącego po pastwisku
o zachodzie słońca jest rzeczą najwspanialszą na świecie.
Kocham tupot ich kopyt oraz moc, która w nich drzemie.
M&A: Pasjonują Cię inscenizacje bitew historycznych.
Skąd u człowieka w Twoim wieku taki pociąg do historii?
MR: Skąd pociąg do historii???? Hmmm…. Myślę, że
zawdzięczam to w dużym stopniu rotmistrzowi Andrzejowi
Michalikowi (prezes Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii
im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich – red.), który pokazał
mi historię widzianą z grzbietu konia. Jednak sam również
czuję potrzebę pogłębiania swojej wiedzy – dotyczy
to szczególnie historii kawalerii.
M&A: Opowiedz nam więcej o rekonstrukcji
bitwy pod Grunwaldem…
MR: Była to wspaniała bitwa i wspaniałe zwycięstwo.
Nie było ono jednak wcale takie pewne… Niezmiernie ważny
był fakt, że kilka dni przed rozpoczęciem bitwy przeszła
na naszą stronę chorągiew Chełmińska – o tym często
nie mówią w szkole.
M&A: W jakich innych imprezach towarzyszy Tobie koń?
MR: Koń towarzyszy mi we wszystkich imprezach
historycznych (i nie tylko), w których uczestniczę – np.:
Ossów, szarża Krojanty, marsz na Grunwald, piknik country
w Mrągowie. Do tej pory nie wyjeżdżałem na rekonstrukcję
bez niego. Często organizujemy również ogniska, kuligi
wyjazdy bryczkami. Czasami startuję w zawodach konnych.
M&A: Podobno teledysk do zadania z języka angielskiego
również nakręciłeś z udziałem konia? Jaką dostałeś
ocenę?
MR: Tak – w ramach zadania domowego z tego
przedmiotu nakręciliśmy film, w którym wystąpił Bojar.
Był to krótki filmik trwający zaledwie 4 minuty. Jednak
wzbudził on uśmiech u nauczyciela i zaskoczył go.
Dostałem 5, co bardzo mi pomogło na koniec roku ;).
M&A: Kiedy kupiłeś swojego pierwszego konia
(i dlaczego od razu dwa)?
MR: Pierwsze konie kupiliśmy w 2012 roku. Czemu
od razu dwa? Na miejscu okazało się, że klacz, po którą
przyjechaliśmy była bardzo zżyta z jednym koniem.
Żal było je rozdzielać.
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M&A: A jak to się stało, że urodził
się Twój własny źrebak?
MR: Bardzo chciałem powiększać
stado :). Niestety, w zeszłym
tygodniu mieliśmy wypadek
na pastwisku. Konie się pokopały
i nie było ratunku dla Jagody.
Pomimo szybkiej reakcji
weterynarza, konia było trzeba
uśpić. Teraz jestem mamą dla
jej miesięcznej córki i karmię ją
butelką nawet w nocy.
M&A: Jaką rolę w Twoim życiu
pełni troska o środowisko
naturalne – czy segregujesz
surowce?
MR: Oczywiście dbam
o przyrodę. Segregowanie śmieci
jest dla nas naturalne od wielu
lat. W przyszłości chciałbym
mieć własne gospodarstwo
ekologiczne.
M&A: Co chciałbyś
powiedzieć naszym
Czytelnikom?
MR: Warto rozwijać swoje
pasje. W moim wypadku
nie byłoby to możliwe
bez wsparcia rodziców.
Bardzo im za to dziękuję.

W cyklu „Mój
bohater z sąsiedztwa”
piszemy o ciekawych
młodych ludziach, których
możecie spotkać w swoim
najbliższym otoczeniu.
Jeżeli ktoś taki mieszka
obok Was – napiszcie
do nas!
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Spalanie
vs Recykling
Prezentujemy fragmenty pracy, która zwyciężyła
w konkursie literackim „MiniLO&Aniela”, pt. „Co jest
lepsze – spalanie czy recykling i dlaczego?”. Jej autorem
jest Grzegorz Tomporowski z Olsztyna. Gratulujemy!

P

anie i Panowie, pora na walkę wieczoru.
Za chwilę pojedynek stoczą ze sobą dwie
metody zagospodarowywania odpadów.
Różne pod kątem technologicznym, bazujące na
odmiennych koncepcjach, lecz służące wspólnej
sprawie. Szanowni państwo! W prawym narożniku:
do niedawna zaledwie pomocniczy podmiot
ekonomii, dziś – wschodząca gwiazda przemysłu
i stabilny fundament ekologii! Przed państwem:
REEECYYYKLING!!!
W lewym narożniku: światowy potentat w dziedzinie
pozyskiwania energii, tytan energetyczny
większości krajów świata, nienasycony pożeracz
odpadów, towarzyszy ludzkości praktycznie od jej
początku! Panie i panowie: SPAAALAAANIEEE!!!
Stawką tego pojedynku jest pas mistrzowski WNG,
czyli Wielkiej Nadziei Gospodarczej. Za moment
zabrzmi pierwszy gong, a więc: „Let’s get ready to
rumble!”*.

Runda 1
SPALANIE: Bez spalania ludzkość w ogóle by nie

przetrwała. Ogień jest towarzyszem człowieka od
niepamiętnych czasów i tak już pozostanie. Energię
cieplną można pozyskiwać na różne sposoby, ale
nikt nie wymyślił wydajniejszej, tańszej i bardziej
sprawdzonej metody niż spalanie. Spalamy kopaliny,
produkty ropopochodne, drewno, destylaty…
Spalamy też biomasę i odpady – z korzyścią dla
ekologii. A wszystko to zamienia się w przyjemne
i życiodajne ciepło. Cóż może w tej kwestii
zaoferować recykling?

RECYKLING: Może, i to sporo. Energia cieplna

kojarzy się niestety z tonami emitowanych
zanieczyszczeń. Dlatego spalanie odpadów
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jest wielkim nieporozumieniem. Fakt, mamy tu
do czynienia z odnawialnymi źródłami energii, ale
pod kątem ekologicznym takie rozwiązania są po
prostu sposobem na zawyżanie statystyk, a nie
na realną poprawę stanu środowiska. Spalane
odpady niestety kopcą i trują. Zupełnie inaczej
ma się sprawa z biogazem, produkowanym
z fermentującej biomasy. I tu już wkraczamy na
płaszczyznę recyklingu, bo mówimy o realnym
odzysku. Wytwarzanie metanu na bazie biomasy
jest wielokrotnie wydajniejsze od jej jednorazowego
spalenia, a pozostałości po fermentacji stanowią
doskonały nawóz. Spalany gaz emituje śladową
tylko ilość zanieczyszczeń.

SPALANIE: Bez spalania nie ma energii
elektrycznej! Elektrownie jądrowe sieją postrach
i społeczeństwo ich nie chce, na hydroelektrownie
mogą pozwolić sobie tylko kraje
posiadające odpowiednie
warunki, a turbiny wiatrowe
i ogniwa fotowoltaiczne
produkują marginalne
ilości prądu. Węgiel i ogień
– to gwarancja działania
wszelkich urządzeń
elektrycznych! Dlatego
do pieców powinny
trafiać też odpady
pochodzenia
organicznego!

polecamy

RECYKLING: Skoro można produkować

prąd z gazu ziemnego, to można również
z biogazu. Oczywiście biogazownie nie pokryją
krajowego zapotrzebowania na energię, ale
wraz z postępującym wzrostem wykorzystania
wszystkich technologii bazujących na OZE
mogą sprawić, że zużycie węgla spadnie nawet
o połowę. Nasz potencjał do produkcji biogazu jest
wykorzystywany w mikroskopijnym stopniu!

GONG! Zawodnicy wycofują się do swoich

narożników. Jak na razie walka jest zaciekła
i wyrównana. SPALANIE stawia na swój ogromny
potencjał i wiodącą rolę w gospodarce. RECYKLING
sprawnie ripostuje ochroną środowiska
i niebagatelnymi możliwościami.
(…)

Runda 3
SPALANIE: Nigdy nie nauczymy społeczeństwa
sortowania odpadów. W kontenerach
przeznaczonych na odpowiednie materiały panuje
totalny chaos! Tylko spalanie zapewnia skuteczne
pozbycie się śmieci i odzysk energii.
RECYKLING: Zlikwidujmy wobec tego szkoły,

ponieważ ludzie robią błędy ortograficzne nawet
po studiach. Nie tędy droga! Niedociągnięcia
w systemie segregacji można wyeliminować.
To przede wszystkim kwestia podniesienia
świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz
usprawnienia organizacji. Spalanie pozornie
tylko eliminuje problem odpadów, zamieniając
go w problem emisji zanieczyszczeń!

konsekwentnie wypierane przez nowoczesne
i przyjazne środowisku technologie! Jedyne spalanie,
które powinniśmy popierać, to spalanie gazów
i destylatów, jako najmniej trujące. Odpady powinny
być sortowane i podlegać w maksymalnym stopniu
recyklingowi, co zapobiegnie dalszej degradacji
środowiska, a jednocześnie uzdrowi gospodarkę.
Mniej kominów! Mniej spalin! Czysta przyroda! Mniej
marnotrawstwa! Wydajniejszy przemysł! Bogatsze
społeczeństwo!
Nokaut! SPALANIE pada na deski! Koniec walki! Ależ
to był finisz! Cała seria ciosów bez odpowiedzi!
Sędziowie punktowi nie mają tu już nic do roboty.
Czekamy na oficjalny werdykt…
Panie i Panowie! Zwycięzcą walki, poprzez
KO w trzeciej rundzie, a tym samym nowym
czempionem Wielkiej Nadziei Gospodarczej, zostaje
REEECYYYKLING!!!
* „Bądźcie gotowi na grzmoty!” – firmowy okrzyk słynnego
konferansjera bokserskiego, Michaela Buffera.

Spodobało się? Jeśli tak, zachęcamy do lektury
całego tekstu, który jest dostępny na stronie
www.minilo.org/konkursy/konkursy-zakonczone

Proszę Państwa, SPALANIE wyraźnie
chwieje się po tym ciosie! Zawodnik
wygląda na zamroczonego! Próbuje
klinczować, ale RECYKLING
rozpoczyna prawdziwe
bombardowanie!

RECYKLING: Spalanie truje!

Odzysk energii ze spalonych
śmieci jest zbyt mały w proporcji
do odprowadzanych pyłów i
gazów cieplarnianych, bowiem
odpady są niskokaloryczne! Spalanie
jest przeżytkiem i powinno być
MINILO & ANIEL A nr 03/2014
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EKOPOLIGLOTA

Języki są nam nieobce!
W naszym cyklu językowym kolejne słówka – tym razem związane z tematem numeru
– ENERGIĄ. Nadal czekamy na Wasze propozycje. Przesyłajcie je na adres redakcji.

Wzbogacaj z nami swoje słownictwo!

ENERGIA

ELEKTROWNIA

WIATRAK

PRĄD
ELEKTRYCZNY

angielski

energy/power

power station

windmill

electricity

francuski

la énergie

la centrale électrique

le moulin à vent

le courant électrique

hiszpański

la energía

la central

la turbina eólica

la corriente

japoński

Enerugī
エネルギー

Pawā
パワー

Kazaguruma
ウィンドミル

Genzai no
げんざいの

niemiecki

der Energie, -n

das Kraftwerk, -e

das Windrad, -er

der elektrische Strom, -e

rosyjski

энергия
[e'nergija]

электростанция
[elektro'stancija]

ветряная мельница
[wetria'naja 'mielnica]

електрический ток
[elekt'riczeskij tok]

l'energia

la centrale elettrica

la pala eolica

la corrente elettrica

Język

włoski

Program dla uczniów i nauczycieli

„Sówka Mądra Główka”
Poziom
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01 (
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01 +
02 (
Odlotow
y
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01 +
02 +
03 (
Supр

Teczka

)

	Drodzy Czytelnicy,
	aby ułatwić Wam zdobycie nagród za pośrednictwem naszych sówek, postanowiliśmy nieco zmienić reguły naszej zabawy. Od bieżącego numeru duże sowy możecie
wydrukować z naszej strony www.minilo.org/sowka, zaś małe sówki ukryły się na
stronach „MiniLO&Aniela”.
	Szukajcie sówek, naklejajcie je na dużą sowę i decydujcie sami, o jaką nagrodę
walczycie! Czekają na Was fajne torby, odlotowe bidony i super teczki.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.ekoedukator.pl/regulamin-sowa

PROFESJONALIŚCI Z NAUCZYCIELAMI DLA EDUKOWANIA
MŁODEGO POKOLENIA EKOLOGÓW
Dołącz do nas i korzystaj z atrakcyjnej oferty edukacji ekologicznej!
Wypromuj swój ekowizerunek! Zaproś OKEE do swojej szkoły!

Zapraszamy do udziału w spotkaniach na terenie Polski! • III kwartał 2014 r. • Temat: Edukacja globalna a gospodarka odpadami
Poznań - 15 IX • Bydgoszcz - 16 IX • Gdańsk - 17 IX • Wrocław - 22 IX • Katowice - 23 IX • Kraków - 24 IX • Warszawa - 29 IX
Czekamy na zgłoszenia!

www.ekoedukator.pl
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EKOLOGICZNA
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