
II Wrocławskie Dni Elektrorecyklingu 2013 
 

Trwają przygotowania do kolejnych Wrocławskich Dni Elektrorecyklingu, akcji wspieranej 

przez: segreguj.wroc.pl.   

Podobnie, jak w zeszłym roku, będzie to wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich mieszkańców 

Wrocławia, a zwłaszcza dla osób wrażliwych na stan środowiska.   

W 2013 roku akcja będzie trwała od 9 października do 14 listopada.  

Celem akcji jest  zmiana postawy wobec postępowania z elektroodpadami oraz edukacja 

społeczeństwa.   

Akcja ma zwrócić uwagę mieszkańców na konieczność selektywnej zbiórki i recyklingu 

zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.  

W zakładach przetwarzania odzyskiwane są m. in. takie substancje, jak: złoto, srebro, miedź, 

rtęć, freon i inne, które mogą być ponownie wykorzystywane do produkcji lub poddane 

bezpiecznej utylizacji. Natomiast przedmioty porzucone np. w lesie powodują groźne i często 

nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym.  

Planowany ramowy harmonogram Drugich Wrocławskich Dni Elektrorecyklingu:  

 9 października – Happening na Rynku – Pod Pręgierzem z udziałem młodzieży 

szkolnej. Uczniowie przebrani za "elektroodpady" będą protestować i domagać się 

"drugiego życia i oddania do recyklingu". 

 9 – 30 października – konkurs dla szkół w formie "Gry Miejskiej" (podchody 

połączone z rozwiązywaniem zadań) 

 23 października (14:00-18:00), w czterech punktach miasta (dokładne lokalizacje 

zostaną podane w późniejszym teminie) 

 4-8 listopada – obrady Jury i wybór najlepszych prac konkursowych. 

 14 listopada – uroczyste podsumowanie Akcji, koncert Zespołu Recykling Band – 

finalistów konkursu Mam Talent, wręczenie nagród, rozmowy z mediami i inne 

atrakcje. 

Rozważane jest powtórzenie akcji selektywnej zbiórki elektroodpadów.  

Organizatorzy:  

Akcję zorganizują: Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i 

Elektroniczego S.A. zajmująca się, miedzy innymi, realizacją akcji ekologicznych 

połączonych ze zbiórkami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

FagorMastercook S.A. z Wrocławia - firma produkująca i wprowadzająca na rynek sprzęt 

elektryczny i elektroniczny (AGD).  

Akcja organizowana jest pod patronatem Prezydenta Wrocławia przy wsparciu Wydziału 

Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego.  



Organizatorzy akcji są partnerem realizowanego w Urzędzie Miejskim Wrocławia projektu 

edukacyjnego "segreguj.wroc.pl", w wszelkie informacje dotyczące przebiegu i organizacji 

akcji będą zamieszczane na stronie  www.segrguj.wroc.pl.  

   

Więcej informacji można znaleźć na www.wde2013.pl (strona uruchomiona zostanie do dnia 

30 sierpnia).    
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