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Tekst i zdj´ cia: An na Gre lew ska

Nadzi kim wy sy pi sku w la sach za rzà -
dza nych przez Nad le Ênic two
Krzyst ko wi ce (Lu bu skie) od kry -

to 180 zu ̋ y tych ki ne sko pów te le wi zyj nych.
Trud no so bie wy obra ziç, by wszy scy miesz kaƒ -
cy któ rejÊ z po bli skich miej sco wo Êci po sta no -
wi li w jed nym cza sie wy mie niç od bior ni ki te le -
wi zyj ne na no we, a te sta re i zu ̋ y te wy rzu ciç
do la su. Wy ja Ênie nie jest tyl ko jed no – ja kaÊ
fir ma zaj mu jà ca si´ zbiór kà wy eks plo ato wa ne -
go sprz´ tu elek tro nicz ne go ro bi to nie do koƒ -
ca le gal nie, czy li po prze sta je na wy sta wia niu
kwi tów za do star czo ne do niej te le wi zo ry, nie
za wra ca jàc so bie ju˝ gło wy ich dal szym za go -
spo da ro wa niem. Czy li re cy klin giem, któ ry
prze pro wa dzo ny fa cho wo po zwa la od zy skaç
cz´Êç ma te ria łów z zu ̋ y te go sprz´ tu i za sto so -
waç je do po wtór nej pro duk cji nie ko niecz nie
ta kich sa mych przed mio tów. 

Do pro duk cji sprz´ tu elek tro nicz ne go zu ̋ y -
wa si´ wie le cen nych su row ców: ró˝ nych me ta li
ko lo ro wych, me ta li szla chet nych: zło ta, sre bra,
pla ty ny, jak rów nie˝ ele men tów, któ re wpraw -
dzie nie sà bar dzo cen ne, ale wy rzu co ne wszyst -
ko jed no gdzie, sta jà si´ po wa˝ nym za gro ̋ e niem
dla Êro do wi ska. Za po mnie li Êmy ju˝ pra wie
wszy scy o gło Ênej kam pa nii sprzed kil ku lat na -
wo łu jà cej do za prze sta nia u˝y wa nia dez odo ran -
tów w ae ro zo lu. Me dia wie le miej sca po Êwi´ ca -
ły in for ma cji, jak to ta kie dez odo ran ty uwal nia jà
fre on, przy czy nia jàc si´ w ten spo sób do po wsta -
wa nia dziu ry ozo no wej, któ ra po zwo li na prze -
do sta nie si´ szko dli we go dla ˝y cia py łu ko smicz -
ne go do ziem skiej at mos fe ry, jak rów nie˝ wpły -
nie na na si le nie pro ce sów zwià za nych z ocie ple -
niem kli ma tu. Znacz nie mniej sły chaç by ło wte -
dy, ˝e fre on znaj do wał si´ rów nie˝ w sta rych ty -
pach lo dó wek i to za rów no w spr´ ̋ ar kach, jak
i w uszczel nia jà cej pian ce. Cz´ sto mo˝ na by ło
zo ba czyç na wy sy pi skach po roz bi ja ne lo dów ki
z wy be be szo nym ciem no ̋ ół tym ma te ria łem izo -
la cyj nym. To wła Ênie uwal nia jà cy si´ fre on po -
wo do wał zmia n´ ko lo ru pian ki z bia łej na ˝ół tà.
Lo dów ki by ły znacz nie wi´k szym êró dłem te go
nie bez piecz ne go ga zu ni˝ nie wiel kie po jem ni ki
z dez odo ran tem W pian ce znaj do wa ło si´ go
a˝ 300 g, a w spr´ ̋ ar ce 100 g. 

Dzi siaj nie pro du ku je si´ ani dez odo ran tów
z fre onem ani ta kich lo dó wek. Jed nak wcià˝ po -
zo sta jà one po wa˝ nym pro ble mem. I nie tyl ko
lo dów ki: kło po ty spra wia jà te le fo nicz ne apa ra ty
ko mór ko we, kom pu te ry, Êwie tlów ki (za le ca ne
ener go osz cz´d ne „˝a rów ki” sà wła Ênie Êwie -
tlów ka mi), od ku rza cze, te le wi zo ry czy ba te rie.
Aby od zy skaç cen ne su row ce i nie nisz czyç Êro -
do wi ska wszyst ko po win no byç pod da wa ne fa -
cho we mu re cy klin go wi. Bo nie tyl ko fre on ma
fa tal ny wpływ na Êro do wi sko, w sprz´ cie elek tro -
nicz nym po dob nie groê nych sub stan cji jest

znacz nie wi´ cej, wy star czy wy mie niç rt´ç. Po -
nad to od zy ski wa ne su row ce sta no wià nie ma łà
war toÊç. Na przy kład w star szych ty pach kom pu -
te rów by ło ty le cen nych me ta li, ˝e wy star czy ło
za le d wie kil ka sztuk, ˝e by od zy skaç iloÊç zło ta
po trzeb nà do wy two rze nia ob ràcz ki. 

Jed nym z nie licz nych za kła dów po sia da jà -
cych od po wied nie, kosz tow ne li nie tech no lo -
gicz ne do bez piecz ne go de mon ta ̋ u zu ̋ y te go
sprz´ tu elek tro nicz ne go jest szwedz ka fir ma
Ste na ma jà ca swà sie dzi b´ we Wscho wie w woj.
lu bu skim. Ste na zaj mu je si´ re cy klin giem ró˝ ne -
go ro dza ju sprz´ tu elek tro nicz ne go, zaÊ jej spe -
cja li za cja to „od sy sa nie” fre onu ze sta rych lo dó -
wek. Wscho wa to nie wiel kie, ale do brze go spo -
da ru jà ce mia sto, a Ste na jest tu taj nie tyl ko fir -
mà, któ ra po zwo li ła zna leêç pra c´ znacz nej cz´ -
Êci za ło gi zli kwi do wa nej cu krow ni, ale rów nie˝
miej scem, któ re na da je pe wien ton ˝y ciu ca łej
miej sco wo Êci. 

Dzi´ ki Ste nie miesz kaƒ cy Wscho wy du ̋ o
wie dzà o tym, ja kà ro l´ od gry wa se lek tyw na
zbiór ka od pa dów, pra wie wszy scy je se gre gu jà
i to we wszyst kich wsiach na le ̋ à cych do gmi ny.
Ste nie sze fu je Ja ro sław Pie kut. Ze współ pra cy
ze Szwe da mi jest bar dzo za do wo lo ny. Sen z po -
wiek sp´ dza mu jed nak… brak su row ca. Czy li
zu ̋ y te go sprz´ tu. Bo Ste na jest za kła dem pro -
duk cyj nym a’re bo urs. Tu tej si in ̋ y nie ro wie

Êmie jà si´, ˝e ra czej „de struk cyj nym”; jej pro -
duk cja po le ga prze cie˝ na nisz cze niu, nie wy -
twa rza niu. 

Pol ska to wiel ki kraj, wszyst ko gwał tow nie si´
mo der ni zu je, mo der ni zu je my rów nie˝ na sze go -
spo dar stwa do mo we. Wy mie nia jàc sta re sprz´ ty
elek tro nicz ne na no we, sta re naj cz´ Êciej od da je -
my do skle pów, w któ rych te no we ku pu je my.
Za sta na wia jà ce, co dzie je si´ z ni mi da lej? Po -
win ny tra fiaç do Ste ny i kil ku in nych za kła dów,
któ re pro wa dzà po dob nà dzia łal noÊç. Ale chy ba
nie tra fia jà. Sta ty sty ki mó wià, ze Po la cy w ostat -
nim ro ku ku pi li 1 mln lo dó wek, zaÊ do Ste ny tra -
fi ło za le d wie 400 tys. zu ̋ y tych, a Ste na, by utrzy -
maç dwie zmia ny i by Wscho wie nie gro zi ło, ˝e
Szwe dzi dla fir my po szu ka jà in nej lo ka li za cji
(nie ko niecz nie w Pol sce) spro wa dza zu ̋ y te lo -
dów ki z za gra ni cy. Wiel kie sà z tym kło po ty,
wszyst ko prze cie˝ mu si od by waç si´ le gal nie,
a ˝ad ne paƒ stwo nie jest za chwy co ne tym, ˝e
w je go gra ni ce wwo ̋ o ny jest daw no zu ̋ y ty
sprz´t. 

W Krzyst ko wi cach zna le zio no 180 te le wi zyj -
nych ki ne sko pów, na ra zie nie wia do mo jesz cze
o nie le gal nych skła do wi skach po dob nej licz by
in nych wy co fa nych z eks plo ata cji przed mio tów,
ale prze cie˝ ka˝ dy z nas do ko nał w le sie po dob -
nych „od kryç”. Oczy wi Êcie ska la tych zna le zisk
jest znacz nie mniej sza, jed nak je Êli do da my je
do sie bie, to mo ̋ e gdy by zna la zły si´ w Ste nie,
roz wià za ły by pro blem z „su row cem”?
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Wschow skiej Ste nie bra ku je lo dó wek do re cy klin gu

Zu ̋ y ty sprz´t tra fia na dzi kie wy sy pi ska

Jarosław Piekut, szef Steny


