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W dniu 03 października 2009 r. na terenie gminy Podgórzyn
odbędzie sie

Miejsca i godziny zbiórki:

1. Miłków - p|ac za przystankiem PKS na wysokości p|acu
targowego w

2. Sosnówka
w godzinach

godzinach od 1230 do 131s

3. Podgórzyn - przy u|. ZołnierskiĄ 1 _ zatoczka przy restauracji nad
stawami w godzinach od 1430 do 1515

Sprzęt e|ektryczny i e|ektroniczny pod|egający zbiórce:
1' Wie|kogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego - Chłodziarki, zamraŻarki,

pra|ki' suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofa|ówki, grzejniki e|ektryczne, Wentylatory
eIektryczne, urządzenia kIimatyzacyjne'

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego - Odkuzacze, zamiatacze
dywanóW, ize|azka, tostery, frytkownice' noże e|ektryczne, wagi.

3. Sprzęt te|einformacyjny i te|ekomunikacyjny . Komputery, |aptopy (W tym procesor,
mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory
kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy,
teIeksy, teIefony, teIefony komórkowe, teIefony bezprzewodowe.

4' sprzęt audiowizualny - odbiorniki radiowe, odbiorniki te|ewizyjne' kamery wideo,
sprzęt hi-fi, wzmacniacze dŹwięku

5. Sprzęt oświetleniowy - oprawy ośWiet|eniowe do |amp f|uorescencyjnych (z
Wyjątkiem opraw stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe lampy
f|uorescencyjne, kompaktowe Iampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe.

6' Narzędzia e|ektryczne i elektroniczne - Wieńarki, piły' maszyny do szycia.
7. zabawki, sprzęt rekreacyjny i spońowy - Ko|ejki elektryczne i tory wyścigowe, gry

wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo.
8. Przyrządy medyczne . Sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kard io|ogicznych'

sprzęt do Wenty|acji płuc, ana|izatory.
9' Przyrządy do nadzoru i kontroli - Czujniki dymu, regu|atory ciepła, termostaty
10. Automaty do Wydawania - Automaty do wydawania: napojóW gorących, bute|ek |ub

puszek z zimnymi igorącymi napojami' produktów stałych, bankomaty.

UWAGA!
|nformujemy, i!,e Wż'ej wymieniony sprzęt jest przyjmowany nieodpłatnie na terenie
Karkonoskiego Centrum..Gospo^darki odpadami w scięgnach - Kost|zycy od poniedziałku do
piątku w godzinach od 6"" do 14"'.

O rga niza to rzy

Wastes Service Group

droga asfa|towa za domem strazaka u|' Strażacka
od 1330 do 1415

www.elektrozbiorka.pl


