
Zapraszamy wszystkich do udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej 
EkoWalentynki 2021. 

Celem jest promocja selektywnej zbiórki i recyklingu zużytych baterii 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Elektrośmieci, czyli 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, to wszystkie popsute, nieużywane, 
niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd 
lub na baterie np. telefony, zabawki i gadżety elektroniczne, a także zużyte 
świetlówki, LEDy czy płyty CD oraz kable. 

Pragniemy pokazać, że podczas święta zakochanych na to najwspanialsze 
uczucie zasługuje również Ziemia. Przypominamy, że codzienna troska o 
otaczający świat, np. selektywna zbiórka zużytych baterii, jest najlepszym 
dowodem troski o naszą planetę - mówi Dominik Dobrowolski - pomysłodawca i 
główny organizator akcji w Polsce. 

Tak jak w poprzednich edycjach partnerami EkoWalentynek są: REMONDIS 
Electrorecycling Sp. z o.o., Electro-System Organizacja Odzysku SEiE S.A. i ERP 
Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. - firmy, 
dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce poziom odzysku i recyklingu 
zużytych baterii. 

Dlaczego nie wolno wyrzucać zużytych baterii oraz  zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami? Elektroodpady są 
źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając 
jednocześnie naturalne zasoby naszej Ziemi.  Zużyty sprzęt może zawierać np: 
ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon;  które są niebezpieczne dla zdrowia i życia 
ludzi oraz dla środowiska!   

Za wyrzucenie elektroodpadów w miejsca do tego 
nieprzeznaczone grożą wysokie kary pieniężne - do 
5000 zł! 
Symbol ten oznacza, że nie wolno wyrzucać 
zużytego sprzętu i zużytych baterii razem z innymi 
odpadami. 
Pamiętaj! Każdy z nas dzięki właściwemu 
postępowaniu ze zużytymi bateriami i ZSEE 
zapobiega szkodliwym skutkom dla środowiska 
naturalnego oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt. 

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY! 
Elektroodpady można oddać nauczycielom w salach: 120, 126, 130, 131,  217, 

222, 226, 231 lub wrzucić do oznaczonego pudełka przy wejściu do szkoły. 
#EkoWalentynki to najlepsza akcja edukacji ekologicznej w 2019 roku  

w plebiscycie EkoInspiracje 

Obejrzyj recyklingowy RAP Green Team: https://liblink.pl/VtnAeHGAOL 

https://liblink.pl/VtnAeHGAOL

