
u nich zakupione. Nie mogą one 
być jednak rozebrane na części. 

Co mieszkańCy naszego 
miasta robią ze starym, 
popsutym sprzętem agD 
i RTV? 

Dorota: – Jestem zwolen-
niczką starej szkoły – niewyrzu-
cania rzeczy, dlatego staram się 
naprawiać sprzęty, o ile się da. 
Przegryziony przez kota przewód 
zasilający od suszarki da się „skle-
ić”, a zarysowaną obudowę od ku-

chenki mikrofalowej przemalować 
farbami do metalu. Czasami jednak 
nie ma innego wyjścia, jak pozbyć 
się niedziałających sprzętów. Gdy 
wymieniałam pralkę, zabrali ją pa-
nowie ze sklepu, którzy przywieźli 
nową. Podobnie było z lodówką.  

krystyna: – To dla mnie 
duży problem, gdyż mieszkam 
sama, w bloku, na trzecim piętrze. 

Nie mam nikogo, kto pomógłby mi 
znieść większe sprzęty i zawieźć je 
do punktu odbioru. Dlatego nieste-
ty wszytko „magazynuję” w domu. 
W szafie czeka na wyrzucenie sta-
ra suszarka, wiatrak i jeszcze kil-
ka wiekowych sprzętów. Niestety 
zdarzało mi się wystawiać niektó-
re obok blokowego śmietnika, z 
myślą, że może komuś się jeszcze 
przydadzą. Tak zrobiłam z mikro-
falówką, której przestałam używać. 

Józef: – Spacerując po oko-
licznych lasach nadal trafiam na 
„perełki” typu worki ze śmieciami, 

czy stary kompakt WC, niestety 
zdarzają się też lodówki czy ku-
chenki. Moim zdaniem to głupota, 
bo wiadomo, że ktoś musiał je tam 
przywieźć samochodem, mógł tak 
samo podjechać do punktu obioru 
odpadów wielkogabarytowych czy 
elektrośmieci. Powinniśmy bar-
dziej dbać o środowisko, bo od tego 
zależy nasza przyszłość.
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Warto na początku wyjaśnić czy 
są elektrośmieci? Bo to nie tylko 
popsuta lodówka czy toster. Ogól-
nie rzecz biorąc to zużyty, nieuży-
wany już czy niepotrzebny sprzęt 
elektroniczny i elektryczny. Zgod-
nie z ustawą określa się je jako 
ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny). Do tej grupy na-
leżą między innymi: komputery, 
drukarki, kserokopiarki, monitory, 
telewizory, gadżety elektroniczne, 
ale też lodówki, pralki, tostery, 
miksery, suszarki, lokówki, żelaz-
ka, maszyny do szycia, świetlówki, 
oprawy oświetleniowe, urządzenia 
klimatyzacyjne, czujniki dymu, 
termostaty, wiertarki, piły, kosiarki 
do trawy, urządzenia wentylacyjne, 
tonery, baterie, a również sprzęt re-
kreacyjny czy sportowy zawierają-
cy elektroniczne części. Dlaczego 
są one tak szkodliwe? Bo zawiera-
ją substancje szkodliwe dla ludzi, 
zwierząt i środowiska. Często kryje 
się w nich: rtęć – jej znaczna ilość 
znajduje się w świetlówkach, ołów 
– jest składnikiem baterii i sprzyja 
powstawianiu nowotworów, związ-
ki bromu, chromu, którym powle-
kane są metalowe elementy jako 
ochrona przed rdzą, ale też kadm, 
nikiel, a także PCB – związki che-
miczne, freon czy azbest. Substan-
cje te zanieczyszczają glebę, wodę 
i powietrze. Co najgorsze, mogą 
prowadzić do licznych dolegliwo-
ści zdrowotnych. Zaburzenia wzro-
ku, słuchu i mowy to tylko niektóre 
z nich. Często prowadzą do uszko-

dzenia nerek, wątroby i serca, do 
tego deformują kości, wywołują 
choroby skóry i liczne schorzenia 
układu krążenia. Szkodzą także 
na układ oddechowy. Mogą mieć 
wpływ na zmiany nowotworowe. 
Zostawione w lesie, rowie czy na 
polanie rozkładają się w miejscu 
wyrzucenia, uwalniając szkodliwe 
substancje do ziemi, stając się za-
grożeniem dla zwierząt i środowi-
ska. 

Jak więC pozbyć się 
elektrośmieCi z biura 
i z Domu? 

Istnieje kilka sposobów na po-
zbycie się niechcianego sprzętu 

AGD czy RTV. Można je oddawać 
do specjalnych punktów zbiórki – 
w Koninie to HyDROSTAl przy 
ul. M. Dąbrowskiej. Można je też 
dostarczyć do Punktów Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych tzw. PSZOK-ów – w mieście 
funkcjonują dwa: przy ul. Sulań-
skiej 13 i przy ul. M. Dąbrowskiej 
8. PSZOK-i działają też w większo-
ści gmin naszego powiatu, wystar-
czy poszukać informacji na stro-
nach miast i gmin, gdyż obowiązek 
prowadzenia ich ciąży na samorzą-
dach. Warto pamięć, że większość 
sklepów ze sprzętem elektronicz-
nym, czy tzw. dużym AGD zabiera 
stare urządzenia, przywożąc nowe, 

Groźna chemia w elektrośmieciach

Co zrobić ze starą lokówką, 
mikrofalą czy suszarką?

Z roku na rok rośnie ilość wyrzucanego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego. Dość niskie ceny i dostępność tego typu sprzętu zachęcają do kupienia nowej 
suszarki, miksera, czy nawet komputera – tu liczy się też wymiana na lepszy model! Rzadko już niestety naprawiamy. Sporo takich elektrośmieci trafia do kontenerów na 
odpady zmieszane, jeszcze gorzej, gdy kończą swój żywot w lesie czy przydrożnym rowie. To niebezpieczne, zarówno dla ludzi, jak i środowiska. Każdy z nas powinien 
zastanowić się więc gdzie wyląduje jego smartfon, telewizor czy drukarka po zepsuciu albo wymianie?

KilKa zasad, o Których 
powinniśmy więc pamiętać: 

–	 wyrzucanie	 elektrośmieci	 w	 nie	 przeznaczonych	 do	
tego	miejscach	jest	niedopuszczalne,

–	 nie	można	się	ich	pozbywać	wkładając	do	przybloko-
wych	 śmietników.	To	nie	 tylko	 czynność	 zagrażająca	
środowisku	naturalnemu,	ale	także	naszemu	budżeto-
wi.	Kara	za	takie	działanie	wynosi	nawet	5	tysięcy	zł.

–	 nie	magazynujmy	niepotrzebnie	zużytych	elektrośmieci	 
w	domu	czy	w	firmie.	I	co	najważniejsze	–	nie	demon-
tujmy	 samodzielnie	 sprzętu,	 gdyż	 w	 czasie	 takiego	
działania	mogą	być	uwalniane	substancje	zagrażające	
zdrowiu	i	środowisku.

ważniejsze numery telefonów:
hydrostal – 62-500	Konin	ul.	M.	Dąbrowskiej	8
można	zamówić	odbiór	elektrośmieci	bez	wychodzenia	z	domu:	
(czynny	 od	 poniedziałku	 do	 piątku,	 w	 godz.	 7.00-16.00	 oraz	  
soboty	w	godz.	7.00-13.00),	tel.	(63)	244	57	53

pSZoK Konin – 62-510	Konin,	ul.	Sulańska	13
(czynny	od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	6.00-22.00	oraz	w	
soboty	w	godz.	6.00-14.00),	tel.	(63)	246-81-79

pSZoK Konin – 62-500	Konin,	ul.	M.	Dąbrowskiej	8
(czynny	 od	 poniedziałku	 do	 piątku	 8.00-15.00	 oraz	 soboty 
w	godz.	8.00-12.00	z	wyjątkiem	świąt),	tel.	(63)	242-82-76

UrZąd miejSKi w Koninie	–	wydział	ds.	gospodarki	komu-
nalnej	–	wskaże	podmiot,	który	odbierze	zużyty	sprzęt,	tel.	(63)	
240-11-76


