
Informacje z Ratusza z dnia 16.03.2018 

1. Wiosenna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 
W jaki sposób mieszkańcy Lęborka mogą się bezpiecznie i bezpłatnie pozbyć 
elektrośmieci? 
1. W 2018 r. odbiór elektrośmieci od mieszkańców Lęborka prowadzi firma Remondis 
Sp. z o.o. Oddział w Lęborku.  
Wiosenny odbiór odbędzie się w dwie soboty marca, tj. 17 i 24 marca, jednakże jego 
potrzebę należy telefonicznie zgłosić w firmie pod nr tel. 59 8622 068 i umówić 
się na osobisty odbiór zużytego sprzętu bezpośrednio z mieszkania lub domu. 
2. Elektrośmieci w ciągu roku można także oddać samodzielnie, w siedzibie firmy 
Remondis  przy ul. Kossaka 91-95 lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Czarnówku. 
3. W przypadku kupna nowego sprzętu, stary sprzęt tego samego typu można oddać 
sprzedawcy. 
4. W przypadku małych elektrośmieci (których żaden z wymiarów nie przekracza 25 
cm), każdy sklep sprzedający sprzęt dla gospodarstw domowych o powierzchni 
sprzedaży co najmniej 400m2 jest obowiązany przyjąć je bez konieczności zakupu 
nowego sprzętu. 
5. Drobne elektroodpady można także wyrzucić do pojemników, w które wyposażone 
są niektóre sklepy wielkopowierzchniowe. 
Przypominamy, że 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. Program XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Lęborku 

XXXIII  Sesja  Rady  Miejskiej  w  Lęborku odbędzie się w dniu 23.03.2018 r. o godz. 

12.00  w  Sali  Rajców  Urzędu Miejskiego. Program sesji w załączniku. 

 
3. Światowy Dzień Autyzmu 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” zaprasza 
do udziału w wydarzeniach Światowego Dnia Autyzmu w Powiecie Lęborskim, który 
obchodzony jest na całym świecie 2 kwietnia.  
Impreza pod honorowym Patronatem Burmistrza Lęborka w naszym mieście 
organizowana jest już po raz piąty. W tym roku odbywać się będzie w dniach od 5 do 
7 kwietnia 2018 r. 
Światowy Dzień Autyzmu w Powiecie Lęborskim to wiele różnorodnych wydarzeń, 
związanych z coraz częściej występującymi, szczególnie u dzieci, zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu.  
Program: 
5 kwietnia 2018  (czwartek) 
godz. 18 - „Komunia”, film dokumentalny prod. Polska, bezpłatny seans w kinie 
„Fregata” w Lęborku 



6 kwietnia 2018 (piątek) 
godz. 12 - Konferencja „Wspomaganie, terapia i edukacja osób z autyzmem” (wstęp 
wolny, sala audiowizualna Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku) 
7 kwietnia 2018 (sobota) 
godz. 17 - Marsz z okazji Światowego Dnia Autyzmu  (spotykamy się na ul. 
Staromiejskiej przy Galerii DELFINO) 
godz. 17.30 - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Autyzm: wiem, rozumiem, 
pomagam” (Plac Pokoju) 
godz. 18 - Msza Św. w intencji osób i rodzin dotkniętych problemem autyzmu 
(Sanktuarium św. Jakuba) 
Szczegółowy program na stronie internetowej Stowarzyszenia 
www.niebieskiskarb.pl 
 


