
                                                                                                                                                                      

                                                    

                                                            „Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki 

 w ramach edukacji ekologicznej, przy współpracy Firmy „Eko Harpoon Technologie 

Ekologiczne „ oraz wsparciu (i na terenie) Szkoły Podstawowej nr.5  

Stworzyło bezpłatny punkt składowania elektro śmieci 

 

A oto wykaz odpadów, które można składać w wyznaczonym  
miejscu w przeznaczonych do tego celu paletach ustawionych na terenie  
Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Chemików 1a; 
 

Źródła światła zawierające rtęć: świetlówki liniowe od 20W, świetlówki kompaktowe, 
lampy wyładowcze, świetlówki liniowe do 20 W, lampy metalohaloganowe, lampy 
halogenowe, lampy fluorescencyjne, termometry lekarskie, termometry laboratoryjne... 

 Sprzęt oświetleniowy:  
oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych i tradycyjnych, przemysłowe, stosowane w 
gospodarstwach domowych, oraz specjalistyczne laboratoryjne. 

Sprzęt komputerowy:  
komputery, monitory, terminale, urządzenia zawierające kineskopy, drukarki, UPS'y, 
noteboki, laptopy, palmtopy, klawiatury, myszki komputerowe, plotery, skanery, twarde 
dyski, inne nośniki magnetyczne, zasilacze, modemy, koncentratory, huby, inne urządzenia 
komputerowe, peryferyjne, szafy krosownicze, szafy sterownicze, streamery, floppy, 
wentylatory  

Sprzęt audiowizualny:  
oprawy , odbiorniki radiowe , odbiorniki telewizyjne ,kamery video ,sprzęt video ,sprzęt hi-fi 
,wzmacniacze dźwięku , instrumenty muzyczne ,pozostałe produkty lub sprzęt do celów 
nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, w tym sygnałów lub innych technologii, 
dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii  

Sprzęt biurowy:  telekomunikacyjnych 
kserokopiarki, kalkulatory, telefony, faxy, dalekopisy, telexy, systemy radiowęzłowe, kamery 
przemysłowe, niszczarki dokumentów, maszyny do pisania, rzutniki, kasy fiskalne, wagi 
elektroniczne.... 

Sprzęt AGD:  
Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego; wielkogabarytowe urządzenia 
chłodzące , chłodziarki ,zamrażarki , pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do 
chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności ,pralki , suszarki do ubrań ,zmywarki 
, urządzenia kuchenne, w tym kuchenki , piece elektryczne , elektryczne płyty grzejne , 
mikrofalówki , pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu 
przetwarzania żywności , elektryczne urządzenia grzejne ,grzejniki elektryczne ,pozostałe 
wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli 



wypoczynkowych , wentylatory elektryczne , urządzenia klimatyzacyjne , pozostały sprzęt 
wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt konfekcjonujący .                                                                                                             
Małogabarytowe urządzenia gospodarstw domowego  ;   odkurzacze , zamiatacze do 
dywanów , pozostałe urządzenia czyszczące ,urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i 
innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych , żelazka i pozostałe urządzenia do 
prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań , tostery 
,frytkownice , rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania 
pojemników i opakowań , noże elektryczne , urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia 
włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała 
, zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu 
,wagi ,pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego . 

Narzędzia elektryczne i elektroniczne w tym stacjonarne narzędzia przemysłowe : 
wiertarki , piły , maszyny do szycia , urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, 
przemiału, piłowania, cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub 
podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów ,   narzędzia do 
nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, gwoździ, śrub, lub podobnych 
zastosowań ,narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań , urządzenia do 
rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy lub substancji 
gazowych innymi metodami ,narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych , 
pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne wielkogabarytowe przemysłowe . 

Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy : kolejki elektryczne lub tory wyścigowe , 
kieszonkowe konsole do gier video , gry video , komputerowo sterowane urządzenia do 
uprawiania sportów rowerowych, nurkowania, biegania, wiosłowania , sprzęt sportowy 
elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi , automaty uruchamiane monetą, 
banknotem (pieniądzem papierowym), żetonem lub innym podobnym artykułem  

Przyrządy medyczne z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów : 
sprzęt do radioterapii , sprzęt do badań kardiologicznych , sprzęt do dializoterapii , sprzęt do 
wentylacji płuc , urządzenia medyczne wykorzystujące technikę nuklearną , sprzęt 
laboratoryjny do diagnozowania in-vitro , analizatory , zamrażarki laboratoryjne , pozostałe 
urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, łagodzenia choroby, 
urazów lub niepełnosprawności . 

Przyrządy do nadzoru i kontroli :  czujniki dymu , regulatory ciepła , termostaty , 
urządzenia pomiarowe ważące , używane w gospodarstwie domowym lub jako sprzęt 
laboratoryjny , pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach i instalacjach 
przemysłowych (np. w panelach sterowniczych)  

Automaty dystrybucyjne :  automaty do wydawania napojów gorących , automaty do 
wydawania butelek lub puszek z zimnymi lub gorącymi napojami , automaty do wydawania 
produktów stałych , automaty do wydawania pieniędzy - bankomaty , inne wydające 
wszelkiego rodzaju produkty .  

Sprzęt RTV:  
telewizory, radioodbiorniki, magnetowidy, kamery video, tunery satelitarne, anteny 
satelitarne i telewizyjne ... 



Sprzęt telekomunikacyjny:  
sprzęt teletransmisyjny, telefony komórkowe, centrale telefoniczne, łącznice, systemy 
nadawczo-odbiorcze, radary, radiostacje, CB-radia, krótkofalówki...   

Sprzęt energetyczny:  
transformatory-kondensatory (również z PCB ), rozdzielnice energetyczne, dławiki, izolatory, 
kable energetyczne, przekaźniki, tablice rozdzielcze... 

Baterie i akumulatory wszelkiego typu i rodzaju.  

         Elektronika inna:  

podzespoły elektroniczne, elektronika samochodowa, płytki elektroniczne, kable i 

przewody, zegary elektryczne i elektroniczne, megafony, wyświetlacze panelowe..... 

 

      Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości proekologicznej społeczności  

Działalność „Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki” ma charakter charytatywny 

niezarobkowy opierający się na statucie Stowarzyszenia  

„Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki”. 
 Szkoła Podst.nr5 
05-100 Nowy Dwór Maz. 
ul. Chemików 1a 

 e-mail: przyjacielpiatki@vp.pl 
http://www.stowarzyszenieprzyjaciolpiatki.cba.pl 

Tel.  Kontaktowe :  508 737 099 –  Katarzyna Bednarek –prezes 
          602 315 561 – Renata Bartołowicz - sekretarz  
 
 

Osoby, które chciałyby wesprzeć nasze stowarzyszenie, mogą dokonać wpłaty na 

rachunek bankowy: 
 Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach.  

                 Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Targowa 1/3  

                 Nr rachunku:  77 8009 1062 0014 5033 2007 0001 

 
                   

Mam nadzieję, że tworząc punkt składowania zużytego sprzętu, 
 przyczynimy się do zmniejszenia degradacji środowiska naturalnego 

oraz pomożemy Państwu w pozbyciu się kłopotliwego odpadu. 

J. Katarzyna Bednarek 
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