
Szanowni mieszkańcy!
W każdym gospodarstwie do-

mowym powstają odpady w 
postaci zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, któ-
re zgodnie z przepisami powin-
ny być selektywnie gromadzone i 
oddawane przedsiębiorcom pro-
wadzącym działalność związaną z 
jego zbieraniem i utylizacją.
W związku z powyższym, aby 
wyjść naprzeciw mieszkańcom i 
zwiększyć możliwość pozbywania 
się, we właściwy sposób tych od-
padów Gmina Lubliniec wspólnie 
z �rmą WASTES SERVICE stworzy-
ła Gminny Mobilny Punkt Zbiór-
ki Zużytego Sprzętu Elektryczne-
go i Elektronicznego. W ramach 
działalności niniejszego Punktu 
wszyscy mieszkańcy Lublińca mo-
gą bezpłatnie oddawać zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Samochód �rmy WASTES SERVICE 
4 razy do roku będzie objeżdżał i 
zatrzymywał się w kilku punktach 
na terenie miasta.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 
2005 r. o zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym (Dz. U. 
Nr 180, poz.1495 z późniejszymi 
zmianami) do urządzeń tych zali-
czamy:
• Wielkogabarytowe urządze-

nia gospodarstwa domowego
(np.: chłodziarki, zamrażarki, pral-
ki, suszarki do ubrań, zmywarki, 
urządzenia kuchenne, w tym ku-
chenki, mikrofalówki, elektryczne 
urządzenia grzejne, wentylatory 
elektryczne, urządzenia klimaty-
zacyjne, wyciągi wentylacyjne),
• Małogabarytowe urządze-
nia gospodarstwa domowe-
go (np.: żelazka, tostery, frytkow-
nice, wagi, rozdrabniacze, młynki 
do kawy oraz urządzenia do ot-
wierania i zamykania pojemników 
i opakowań, noże elektryczne, od-
kurzacze, urządzenia używane do 
szycia, urządzenia do strzyżenia 
włosów, suszenie włosów, szczot-
kowania zębów, golenia, masażu, 
zegary),
• Sprzęt teleinformatyczny i te-
lekomunikacyjny (np.: kompu-
tery, oraz ich podzespoły, moni-
tory, notebooki, notepady, sprzęt 
drukujący, sprzęt kopiujący, kalku-
latory, terminale, telefony, centrale 
telefoniczne),
• Sprzęt audiowizualny (np.: od-
biorniki radiowe i telewizyjne, ka-
mery video, sprzęt video, sprzęt 
hi-fi, wzmacniacze dźwięku, in-
strumenty muzyczne),
• Sprzęt oświetleniowy (np.: li-
niowe lampy fluorescencyjne, 

kompaktowe lampy fluorescen-
cyjne, wysokoprężne lampy wyła-
dowcze, w tym ciśnieniowe lampy 
sodowe oraz lampy metalohalo-
genkowe, niskoprężne lampy so-
dowe),
• Narzędzia elektryczne i elek-
troniczne (np.: piły, wiertarki, ma-
szyny do szycia, narzędzia do nito-
wania, spawania ),
• Zabawki, sprzęt rekreacyjno 
sportowy (kolejki elektryczne, 
gry video, sprzęt sportowy z elek-
trycznymi i elektronicznymi częś-
ciami składowymi ),
• Przyrządy medyczne (np.:
sprzęt do badań kardiologicz-
nych, radioterapii, analizatory, za-
mrażarki),
• Przyrządy do nadzoru i kon-
troli (np.: czujniki dymu, termo-
staty),
• Automaty do wydawania (np.: 
napojów, pieniędzy).
Zbierane będą również baterie i 
akumulatory małogabarytowe po-
chodzące z gospodarstw domo-
wych. Zbierający zastrzega sobie 
prawo nie przyjęcia części odpa-
dów przyniesionych przez miesz-
kańców w przypadkach: zapełnie-
nia samochodu przeznaczonego 
do transportu odpadów, jeśli od-
pady są znacząco brudne oraz 

gdy przyniesione odpady nie sta-
nowią odpadów zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektrycznego 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 
2005 r. o zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym (Dz. U. 
Nr 180, poz.1495 z późniejszymi 
zmianami).

Zbiórka odpadów w bieżącym 
roku odbędzie się 24 kwietnia, 26 
czerwca, 24 września, 27 listopada 
w następujących punktach mia-
sta:
1. Skrzyżowanie ul. Skłodowskiej z 
ul. Wymyślacz w godzinach: od 900

do 1000

2. Przy ul. Oleskiej - przy nowym 
boisku w godzinach: od 1015 do 
1115

3. Skrzyżowanie ul. Cisowej z ul. 
Jesionową w godzinach od 1130

do 1230

4. Skrzyżowanie ul. Piaskowej z ul. 
Biała Kolonia w godzinach od 1245

do 1345

5. Skrzyżowanie ul. Kokotek z ul. 
Posmyk w godzinach od 1400 do 
1500

6. Przy ul. Stalmacha – parking 
przy stacji BP w godzinach od 1515

do 1700

GMINNY MOBILNY PUNKT ZBIÓRKI ZUŻYTEGO 
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

6 kwietnia w Żywcu spotkało się 
kilkuset biegaczy, aby wziąć udział 
w IX Półmaratonie dookoła Jeziora 
Żywieckiego. W biegu „O puchar 
Starosty Żywieckiego” rywalizowali 
wspólnie z polskimi zawodnikami 
reprezentanci Ukrainy, Czech, Sło-
wacji, Litwy, Austrii i Włoch. Bieg 
ukończyło 457 zawodników w tym 
41 kobiet. Zwyciężył Janusz Zawie-

rucha Chemia-Hurt Rybnik z cza-
sem 01:10;22. Na drugim miejscu 
uplasował się reprezentant Ukra-
iny Vitaly Byelovol (01:11;24), a 
trzeci był Mirosław Gołębiewski 
(01:12;43). Wojskowy Klub Bie-
gacza META Lubliniec reprezen-
towało 12 zawodników.

Wśród kobiet Diana Gołek z wy-
nikiem 01:39,46 wywalczyła 6 po-

zycję stając na drugim stopniu po-
dium w swojej kategorii wiekowej. 
Najwyżej sklasy�kowanym na miej-
scu 36 (12 w kat) został Krzysztof 
Szwed 01:26,08 przed Januszem 
Szafarczykiem 01:27,48 i Ignacym 
Oziębłą 01:29,59.

Sekretarz WKB META Lubli-
niec

Krzysztof Szwed

Dookoła Jeziora 
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