
12 miasto

Uwaga mieszkańcy – dodatkowy odbiór odpadów zmieszanych, 
dla budynków w zabudowie jednorodzinnej

obejmuje ulice:
Bielska (do skrzyżowania z ul. Wiślańską), Bobka, Bociania, Bogusławskiego, Chemików, Chopina, Czereśniowa, Czytelni Ludowej, Dębowa, 

Dolna, Dyboskiego, Filasiewicza, Gawlasa, Graniczna, Hławiczki, Jaskółcza, Kamienna, Karłowicza, Kołłątaja, Kościuszki, Krucza, Kukułcza, 
Krzywa, Kwiatowa, Lipowa, Łabędzia, Macierzy Szkolnej, Matusiaka, Milaty, Moniuszki, Morelowa, Na Wzgórzu, Niemcewicza, Orzechowa, Pa-
derewskiego, Polna, Przechodnia, Przepiórcza, Przybosia, Sadowa, Sienna, Skrajna, Skrzypka, Słowicza, Sokola, Sosnowa, Sowia, Spółdzielcza, 
Staffa, Staszica, Szymanowskiego, Św. Jerzego, K. Stryi, Ustrońska, Węgielna, Wiśniowa, Wronia, Z. Kossak-Szatkowskiej, Żurawia.

obejmuje ulice:
Barteczka, Benedyktyńska, Borsucza, Brożka, Chabrów, Cicha, Czarny Chodnik (nr. 2,3), Działkowa, Filipowicza, Fiołków, Garncarska, Gmin-

na, Goździków, Górna, Górny Rynek, Hallera, Hajduka, Hulki Laskowskiego, Irysów, Jałowcowa, Jaskrów, Jelenia, Jeżowa, Kajzara, Kargera, Ka-
towicka, Kłosów, Kolejowa, Konopnickiej, Korfantego, Krokusów, Królicza, Ks. Trzanowskiego, Ks. Tomanka, Kubisza, Letnia, Limanowskiego, 
Lisia, Łagodna, Mała, Michejdy, Miedziana, Mickiewicza, Morcinka, Mysia, Narcyzów, Nasturcji, Nikła, Osiedlowa, Owocowa, Pikiety, Pl. Londzi-
na, Popiołka, Północna, Powstańców Śląskich, Przepilińskiego, Pszenna, Rudowska, Skośna, Solna, Stawowa (nr. 57B, 59A, 59E, 63A), Stokrotek, 
Strzelców Podhalańskich, Szarotka, Szybińskiego, Śniegonia, Tysiąclecia, Tulipanów, Wąska, Wiejska, Wierzbowa, Wietrzna, Wiewiórcza, Wil-
cza, Wrzosów, Wyspiańskiego, Wyższa Brama, Zaciszna, Zajęcza, Zamarska, Zielona, Złota, Żniwna, Żwirki i Wigury.

27 czerwca i 26 września 2016 – poniedziałek

29 czerwca i 28 września 2016 – środa

obejmuje ulice:
Akacjowa, Al. Piastowska, Bażancia, Bednarska, Bobrecka, Bóżnicza, Browarna, Bukowa, Chrobrego, Cienciały, Czarny Chodnik (bez nr. 2, 

3), Dojazdowa, Dworcowa, Dworkowa, Dzika, Folwarczna, Fredry, Frysztacka, Gajowa, Głęboka, Gołębia, Górny Chodnik, Gruntowa, Hażlaska, 
Heczki, Jabłonna, Jodłowa, Kiedronia, Kochanowskiego, Kominiarska, Kopernika, Kościelna, Kluckiego, Kręta, Ks. Janusza, Langera, Leśna, Li-
gonia, Ładna, Łanowa, Łączna, Łąkowa, Łukowa, Majowa, Mała Łąka, Matejki, Miodowa, Mennicza, Mokra, Mostowa, Motelowa, Motokrosowa, 
Nad Olzą, Nowe Miasto, Olszaka, Pl. Dominikański, Pl. Słowackiego, Pl. Św. Krzyża, Pl. Teatralny, Pochyła, Pod Skałką, Pokoju, Poprzeczna, Rado-
sna, Ratuszowa, Regera, Rzeźnicza, Rynek, Sarnia, Schodowa, Sejmowa, Singera, Spadowa, Spokojna, Sportowa, Srebrna, Stary Targ, Stokowa, 
Stroma, Szeroka, Szersznika, Śrutarska, Topolowa, Trzech Braci, Wałowa, Wysoka, Zadworna, Zagrodowa, Zaleskiego, Zamkowa.
30 czerwca i 29 września 2016 – czwartek

obejmuje ulice:
Al. Łyska, Al. Raszki, Beskidzka, Bielska (od skrzyżowania z ul. Wiślańską), Błogocka, Braci Miłosiernych, Brodzińskiego, Bucewicza, 

Cegielniana, Chłodna, Dąbrowskiego, Długa, Dobra, Gospodarska, Graniczna, Harcerska, Jasna, Jastrzębia, Jaworowa, Jordana, Kantora „Bol-
ko”, Kasprowicza, Kasztanowa, Kątowa, Kępna, Krańcowa, Kraszewskiego, Kresowa, Krótka, Legionu Śląskiego, Liburnia, Łowiecka, Miarki, 
Miła, Mleczna, Myśliwska, Odległa, Ogrodowa, Olchowa, Orkana, Orla, Orzeszkowej, Otwarta, Partyzantów, Piesza, Piękna, Pl. Kościelny, 
Pl. Poniatowskiego, Pograniczna, Południowa, Prosta, Prusa, Przerwy Tetmajera, Puńcowska, Ptasia, Rajska, Reymonta, Rolna, Równa, Sar-
kandra, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słoneczna, Spacerowa, Stalmacha, Stawowa, Śnieżna, ks. Świeżego, Towarowa, Tuwima, Wesoła, Wielo-
droga, Widokowa, Wiosenna, Wiślańska, Wojska Polskiego, Zakątek, Żeromskiego.
1 lipca i 30 września 2016 – piątek

obejmuje ulice:
3 Maja, Al. Łyska, Przykopa, pl. Wolności.

28 czerwca i 27 września 2016 – wtorek

Kolejna akcja  
szczepienia lisów

Śląski wojewódzki lekarz weterynarii in-
formuje, że w dniach 19-28 maja 2016 r. na te-
renie całego województwa śląskiego prowa-
dzona będzie akcja szczepienia lisów wolno 
żyjących przeciwko wściekliźnie. Przynęta, 
zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłoże-
nia, ma postać małych brunatnych krążków 
o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty 
lisy wyczuwają z odległości około 800 me-
trów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, 
tym samym przegryzieniu zatopionej w niej 
kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku 
kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną 
śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa. 

Akcja będzie prowadzona przy użyciu sa-
molotów startujących z lotniska Katowice Mu-
chowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wy-

sokości około 200 metrów, na obszarze ponad 
10 tys. km2 powierzchni zielonych. 

W sumie na terenie całego województwa 
śląskiego zostanie wyłożonych 202 620 da-
wek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 
km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad 
lasami, ale również nad pozostałymi terena-
mi zielonymi, np. polami, łąkami i ogródkami 
działkowymi. Ponadto w Wojewódzkim Parku 
Kultury i Wypoczynku w Chorzowie zostanie 
wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.

Śląski wojewódzki lekarz weterynarii 
apeluje do mieszkańców województwa o nie 
podnoszenie szczepionek z ziemi. Znalezio-
ną przynętę należy pozostawić w danym 
miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach 
ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, 
że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa. 

Jednocześnie przypominamy, że przez 
dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji 
nie powinno się wyprowadzać zwierząt do-
mowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).

Śląski wojewódzki lekarz weterynarii in-
formuje również, że sama przynęta nie jest 
niebezpieczna dla człowieka. Natomiast 
w przypadku otwarcia kapsułki, która znaj-
duje się we wnętrzu przynęty, należy nie-
zwłocznie skontaktować się lekarzem medy-
cyny informując go o tym fakcie. Po kontakcie 
z płynną zawartością kapsułki należy rów-
nież bezzwłocznie umyć wodą z mydłem czę-
ści ciała, które miały kontakt ze szczepionką.

Doustne szczepienie lisów przeciwko wście-
kliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza 
metoda zwalczania wścieklizny w Europie, 
a w województwie śląskim nie odnotowano 
żadnego przypadku od 2012 roku. Akcja ta 
w województwie śląskim odbywa się od 1995 
r. Akcje szczepienia lisów wolno żyjących fi-
nansowane są z rezerwy budżetu państwa 
oraz współfinansowane przez Unię Europej-
ską. Dodatkowe informacje w ww. sprawie 
udzielane są pod nr. tel. 32 42 88 611.

Śląski wojewódzki lekarz weterynarii
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Odpady niebezpieczne cz. 2 – zużyte baterie i akumulatory
Baterie ze względu na zawarty w nich 

ołów (niszczy czerwone krwinki i enzymy), 
kadm (prowadzi do zmian nowotworo-
wych), rtęć (wywołuje zaburzenia widzenia 
i świadomości) oraz nikiel (wywołuje zmia-
ny nowotworowe) stanowią realne zagro-
żenie dla naszego zdrowi i środowiska na-
turalnego. Podczas składowania baterii na 
wysypisku ich powłoka z czasem koroduje, 
powodując przedostanie się zawartości do 
wód gruntowych, a następnie poprzez łań-
cuch pokarmowy do roślin, zwierząt i ludzi.

Jedynym sposobem, aby chronić środo-
wisko i zdrowie ludzi jest prowadzenie se-
lektywnej zbiórki baterii.

Zasady zbierania, przetwarzania, recy-
klingu i unieszkodliwiania zużytych baterii 
i akumulatorów reguluje ustawa z dnia 24 
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulato-
rach (Dz. U. z 2015 r., poz. 687). 

Poniżej zawarto wybrane informacje, o 
których powinien wiedzieć każdy, kto dys-
ponuje odpadem w postaci zużytych baterii 
i akumulatorów przenośnych (tzw. użyt-
kownik końcowy).

1. Czym jest bateria przenośna lub akumula-
tor przenośny? To bateria i akumulator, w tym 
ogniwo guzikowe lub zestaw, które są szczel-
nie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku 
oraz nie stanowią baterii przemysłowej i aku-
mulatora przemysłowego albo baterii samo-
chodowej i akumulatora samochodowego;

2. Obowiązki użytkownika końcowego – 
każdy posiadacz zużytych baterii i akumulato-
rów przenośnych, które nie mogą stanowić już 
źródła energii, jest zobowiązany do ich prze-
kazania do zbierającego zużyte baterie oraz 
zużyte akumulatory lub do miejsca odbioru;

3. Jakie podmioty mamy na myśli, jeżeli 
mówimy o zbierającym zużyte baterie?

• podmiot prowadzący punkt zbierania 
odpadów, posiadający zezwolenie na pro-
wadzenie działalności w zakresie zbierania 
odpadów w postaci zużytych baterii lub zu-
żytych akumulatorów,

• gminną jednostkę organizacyjną pro-
wadzącą działalność w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych,

• przedsiębiorcę wpisanego do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie od-
bioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości;

4. Sprzedawca detaliczny baterii prze-
nośnych lub akumulatorów przenośnych, 
którego powierzchnia sprzedaży w rozu-
mieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) 
przekracza 25 m2, jest obowiązany do:

• przyjęcia selektywnie zebranych zuży-
tych baterii przenośnych i zużytych aku-
mulatorów przenośnych od użytkownika 
końcowego przez udostępnienie pojemnika 
na zużyte baterie przenośne i zużyte aku-
mulatory przenośne, bez możliwości żąda-
nia od niego zapłaty za ich przyjęcie,

• przekazania zużytych baterii i zużytych 
akumulatorów, o których mowa powyżej, 
sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu 
zużyte baterie lub zużyte akumulatory;

5. Sprzedawca hurtowy baterii przeno-
śnych lub akumulatorów przenośnych jest 
zobowiązany do:

• przyjęcia zużytych baterii przenośnych i 
zużytych akumulatorów przenośnych od użyt-
kownika końcowego oraz od sprzedawcy deta-
licznego, któremu przekazał baterie przenośne 
lub akumulatory przenośne, bez możliwości 
żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie;

• przekazania zużytych baterii i zuży-
tych akumulatorów, o których mowa powy-
żej zbierającemu zużyte baterie lub zużyte 
akumulatory;

6. Przedsiębiorca świadczący usługi w 
zakresie wymiany zużytych baterii lub zu-
żytych akumulatorów jest zobowiązany do:

• przyjęcia selektywnie zebranych zuży-
tych baterii przenośnych i zużytych aku-
mulatorów przenośnych od użytkownika 
końcowego, bez możliwości żądania od nie-
go zapłaty za ich przyjęcie;

• przekazania zużytych baterii i zużytych 
akumulatorów, o których mowa powyżej, zbie-
rającemu zużyte baterie lub zużyte akumula-
tory lub prowadzącemu zakład przetwarzania 
zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

7. Prowadzący miejsce odbioru, który nie 
jest sprzedawcą detalicznym, sprzedawcą 
hurtowym lub przedsiębiorcą świadczą-
cym usługi w zakresie wymiany zużytych 
baterii lub zużytych akumulatorów, może 
przyjmować od użytkowników końcowych 
zużyte baterie przenośne i zużyte akumu-
latory przenośne, jeżeli ma zawartą sto-

sowną umowę ze zbierającym tego typu 
odpady. Umowa jest zawierana w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.
Ważne !

1. W miejscu odbioru zakazuje się zbierania 
zużytych baterii przenośnych i zużytych aku-
mulatorów przenośnych wraz z innymi odpa-
dami w tym samym pojemniku. Kto, wbrew 
zakazowi umieszcza zużyte baterie lub zużyte 
akumulatory razem z innymi odpadami w tym 
samym pojemniku, podlega karze grzywny;

2. Pojemniki służące do zbierania zużytych 
baterii przenośnych i zużytych akumulatorów 
przenośnych w miejscach odbioru powinny być 
ustawione w miejscu publicznie dostępnym;

3. W miejscach odbioru zużyte baterie 
przenośne i zużyte akumulatory przenośne 
są przyjmowane nieodpłatnie;

4. W miejscu odbioru powinna znajdować 
się czytelna i dostępna dla użytkownika koń-
cowego informacja na temat możliwości odda-
nia zużytych baterii przenośnych i zużytych 
akumulatorów przenośnych w tym miejscu;

5. Informacja, o której mowa powyżej, może 
być umieszczona na pojemniku służącym do 
zbierania zużytych baterii przenośnych i zu-
żytych akumulatorów przenośnych;

6. Zakazuje się unieszkodliwiania zu-
żytych baterii i zużytych akumulatorów 
przez ich składowanie na składowisku od-
padów lub termiczne przekształcanie;

7. Kontrolę przestrzegania przez sprze-
dawców hurtowych i detalicznych przepi-
sów wymienianych w ustawie o bateriach 
i akumulatorach sprawuje wojewódzki in-
spektor inspekcji handlowej;

8. Zbierający zużyte baterie lub zużyte 
akumulatory jest zobowiązany do przeka-
zania zużytych baterii lub zużytych aku-
mulatorów prowadzącemu zakład prze-
twarzania zużytych baterii lub zużytych 
akumulatorów, a w przypadku zużytych 
baterii przenośnych lub zużytych akumula-
torów przenośnych – w pierwszej kolejności 
prowadzącemu zakład przetwarzania zu-
żytych baterii lub zużytych akumulatorów, 
który prowadzi co najmniej sortowanie zu-
żytych baterii lub zużytych akumulatorów. 
Kto działa wbrew temu przepisowi, podlega 
karze pieniężnej od 5000 zł do 100 000 zł.

Wydział OŚR

Centrum Praw Kobiet i Rodziny 
W ramach Centrum udzielane są nieod-

płatne porady prawne z wszystkich dzie-
dzin prawa z wyłączeniem prawa podat-
kowego. Pomoc prawna nie jest udzielana 
jedynie w sprawach, w których klientka 
korzysta już z pomocy adwokata lub radcy 
prawnego. Udzielane są również porady 
pedagogiczne, z których mogą korzystać 
matki potrzebujące pomocy i porad do-
świadczonego pedagoga. Ostatnio dzia-
łalność Centrum poszerzona została o co-
aching, skierowany do kobiet, które chcą 
poznać swoje zdolności, zmienić zawód 
lub powrócić na rynek pracy. Działalność 
Centrum Praw Kobiet i Rodziny adresowa-

na jest wyłącznie do kobiet i uwzględnia 
specyfikę ich problemów i sytuacji życio-
wych. Zapewniamy pełną ochronę danych i 
zachowanie w tajemnicy wszystkich infor-
macji uzyskanych przy udzielaniu pomocy 
zarówno prawnej, jak i pozostałej. 

Zapraszamy panie do korzystania z bez-
płatnych porad prawnych, pedagogicznych 
oraz sesji coachingowych w siedzibie Sorop-
timist International ul. Zamkowa 3abc. Ter-
miny dyżurów można znaleźć na stronie Wia-
domości Ratuszowych w dziale: „Instytucje”.

 W celu umówienia się na spotkania pro-
simy o kontakt pod nr. tel. 731 609 903.

Halina Małaszkiewicz, prezydent klubu

Kluby radnych 
zapraszają 

Masz pytanie do radnych? Chcesz z naszą 
pomocą zmienić coś w mieście? Coś ci się nie 
podoba? Radni zapraszają do rozmów.

Klub Radnych Cieszyńska Inicjatywa 
Samorządowa (CIS) pełni dyżury w każdą 
środę w godz. od 16.00 do 17.00 (za wyjąt-
kiem tygodnia, w którym odbywa się sesja), 
w Biurze Rady Miejskiej (Ratusz, II piętro). 

Radni Cieszyńskiego Ruchu Społecz-
nego (CRS) pełnią dyżur w każdy ponie-
działek w godz. od 16.30 do 17.30 w Biurze 
Rady Miejskiej (Ratusz, II piętro). 

Spotkajmy się w działaniu!
UM Cieszyn


