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1. Wiosenna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
W jaki sposób możemy się go bezpiecznie i bezpłatnie pozbyć? 
W 2016 r. odbiór elektrośmieci od Mieszkańców Miasta Lęborka będzie prowadzić 
firma Remondis Sp. z o.o. Oddział w Lęborku.  
Wiosenny odbiór odbędzie się w dwie soboty marca, tj. 12 i 19 marca, jednak jego 
potrzebę należy telefonicznie zgłosić w firmie pod nr tel. 59-8622068 i umówić się na 
osobisty odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z 
mieszkania/domu. 
W ciągu roku elektrośmieci można także oddać samodzielnie  w siedzibie firmy 
Remondis w Lęborku przy ul. Kossaka 91-95 lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Czarnówku. 
Warto pamiętać, że w przypadku kupna nowego sprzętu, stary sprzęt tego samego 
typu można oddać sprzedawcy. 
W przypadku małych elektrośmieci (których żaden z wymiarów nie przekracza 25 
cm) każdy sklep o powierzchni sprzedaży co najmniej 400m2 poświęconej sprzedaży 
sprzętu dla gospodarstw domowych, jest obowiązany przyjąć je bez konieczności 
zakupu nowego sprzętu. Drobne elektroodpady można także wyrzucać do 
pojemników, w które wyposażone są niektóre sklepy wielkopowierzchniowe. 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to m.in.: 
- urządzenia gospodarstwa domowego (mikrofalówki, chłodziarki, odkurzacze, 
żelazka, suszarki, tostery, wagi, zegary itp.) 
- sprzęt audiowizualny, teleinformatyczny (odbiorniki RTV, kamery wideo, komputery, 
drukarki, kalkulatory, telefony itp.) 
- narzędzia elektryczne i elektroniczne (piły, wiertarki, maszyny do szycia, kosiarki 
itp.) 
- zabawki (kolejki elektryczne, konsole, tory wyścigowe itp.). 
 
2. Zapisy na XVI Bieg Uliczny św. Jakuba Ap.  
Już 23 lipca br. zapraszamy wszystkich sympatyków biegania do udziału w                   
XVI Biegu Ulicznym św. Jakuba Ap. Bieg zostanie przeprowadzony ulicami Lęborka 
na dystansie 10 km. Trasa biegu jest atestowana i liczy 4 okrążenia. Start honorowy 
o godz. 1550 – pl. Pokoju, start ostry o godz. 16.00  ul. 1 Maja w pobliżu PKO, meta 
na pl. Pokoju.  
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia  i posiadają 
aktualne badania lekarskie. Każdy pełnoletni uczestnik, który nie posiada aktualnego 
badania, musi podpisać oświadczenie, że w biegu startuje na własną 
odpowiedzialność. 
Zapisy przyjmowane są od 1 marca br. przez Internet poprzez poprawne wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej 
www.csir.lebork.pl  

http://www.csir.lebork.pl/


Zapisy osobiste, odbiór pakietów startowych oraz chipów wyłącznie w dniu 23 lipca 
2016r. w godz. 1100-1500 w Biurze Zawodów mieszczącym się w sali gimnastycznej 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku przy ul. Curie-
Skłodowskiej.  
Opłaty: 
Wysokość wpisowego uzależniona jest od daty uznania rachunku bankowego 
Organizatora i wynosi:  

1) 30 zł – pod warunkiem, że wpisowe wpłynie na rachunek bankowy 
Organizatora tylko i wyłącznie do dnia 18 lipca 2016r. do godz. 23:59. Po tym 
terminie nie ma możliwości dokonania opłaty wpisowego na rachunek bankowy 
Organizatora !  

Numer konta: BGŻ O/Lębork    84 2030  0045 1110 0000 0221 70 80 
2) 40 zł – w przypadku wpisowego, które zostanie wpłacone przez uczestnika biegu 
osobiście w dniu 23 lipca 2016r. w godz. 1100-1500 w Biurze Zawodów 
3) Zawodnicy z powiatu lęborskiego są zwolnieni z opłaty wpisowego ! 
 
3.Misterium w Parku Chrobrego 
W Niedzielę Palmową 20 marca 2016r. o godz. 19.00 w Parku Chrobrego na terenie 
przy LOK-u (ul. Wyczółkowskiego) odbędzie się – już po raz trzeci - Misterium Męki 
Pańskiej, na którą zapraszają mieszkańców Lęborka organizatorzy: Miasto Lębork, 
Sanktuarium Św. Jakuba Ap., Wspólnota Domowego Kościoła, CSiR w Lęborku, 
Młodzieżowy Dom Kultury, LCK „Fregata”. 
 
4. „Juri”- spektakl dla dzieci w Stacji Kultura 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na drugie przedstawienie z cyklu 
„Niedzielne spotkania z teatrem”. 20 marca 2016 roku o godz. 15.00 Teatr Gdynia 
Główna zaprezentuje w Stacji Kultura (dworzec PKP, ul. Dworcowa 8) 
przedstawienie pod tytułem „Juri”. Początek o godzinie 15:00. Bilety w cenie 5 
złotych (dzieci) i 8 złotych (dorośli) dostępne są w Kasie Kina przy ulicy Gdańskiej 
oraz w CIT przy alei. Niepodległości 6. Liczba biletów jest ograniczona. 

 
Opis spektaklu „Juri” 
Juri – spektakl inspirowany opowiadaniem Barbary Szafraniec, scenariusz i 
reżyseria: Piotr Srebrowski, obsada:  Zofia Nather, Paweł Klowan /Wojciech 
Stachura, dramaturgia: Maciej Wiktor, scenografia: Maja Zaleska, muzyka: Sówka 
Sowińska, Spektakl dla dzieci od lat 3. 
Niezwykły spektakl inspirowany opowiadaniem dwunastoletniej Barbary Szafraniec, 
która została zwyciężczynią ogłoszonego przez Teatr Gdynia Główna konkursu na 
napisanie baśni lub bajki „Z notatnika na scenę”. W nagrodę opowiadanie autorki 
zostało przeniesione na deski teatralne. 
 

5. Nabór do przedszkoli i szkół 
Rozpoczął się nabór na rok szkolny 2016/2017 do lęborskich przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów.  
Wniosek o przyjęcie do przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać w odpowiednich 
placówkach w niżej wymienionych terminach: 
- przedszkola, oddziały zerowe przy szkołach podstawowych -  do 31.03.2016 
- szkoły podstawowe - od 1.04.2016 r. do 10.06.2016 r. 



- gimnazja – od 9.05.2016 r. do 22.06.2016 r. 
Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na 

terenie Gminy Miasto Lębork.  
Dzieci do przedszkoli przyjmuje się corocznie na kolejny rok szkolny na podstawie 
pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego do dyrektora placówki przez 
rodzica/opiekuna prawnego dziecka.  
- rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do przedszkoli składają na kolejny rok 
szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym 
przedszkolu publicznym.  
Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z 
miejsca w dotychczasowej placówce. 
- zapisanie dziecka do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub zmiana 
dotychczasowego przedszkola na inne odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie 
do przedszkola.  
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się dzieci i 
młodzież, zamieszkałą w obwodzie danej placówki, na podstawie zgłoszenia 
rodziców.  
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum mogą być 
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli 
dana placówka dysponuje wolnymi miejscami.  
W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez Radę 
Miejską w Lęborku 

 
 


