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Na temat nowego systemu odbie-
rania odpadów komunalnych w Cie-
szynie rozmawiamy z Zastępcą Bur-
mistrza Adamem Swakoniem.

W 2013 roku w całej Polsce wejdą 
w życie zmiany związane z nowym 
systemem odbierania odpadów ko-
munalnych... 

Od 1 lipca przyszłego roku czekają 
nas duże zmiany dotyczące gospodarki 
odpadami. Na październikowej i listo-
padowej sesji Rada Miejska Cieszyna 
uchwaliła komplet ośmiu uchwał, re-
gulujących tę gospodarkę. Uchwały 
zostały podjęte w oparciu o nową usta-
wę, tzw. śmieciową. Ustawa śmieciowa 
wzbudza kontrowersje w całej Polsce, 
gdyż jest w dużej mierze nieprecyzyjna 
i skomplikowana. Rodzi spore wątpli-
wości, z którymi borykają się wszystkie 
gminy w kraju. 

Czego dotyczą podjęte przez Radę 
uchwały?

Komplet uchwał reguluje zasadnicze, 
najważniejsze dla mieszkańców spra-
wy. Opłaty za odbiór odpadów będą 
pobierane w zależności od ilości osób 

zamieszkujących daną nieruchomość, 
w systemie kwartalnym. Dla osób se-
gregujących odpady uchwalono staw-
kę w wysokości 8,30 zł od osoby, a dla 
niesegregujących 18,60 zł.

Gdzie należy uiszczać opłaty?

Opłaty będą wnoszone do Urzędu 
Miejskiego na podstawie deklaracji 
składanej przez każdego właścicie-
la nieruchomości. W deklaracji znaj-
dzie się informacja dotycząca ilości 
osób zamieszkujących nieruchomość,  
a w konsekwencji także o wysokości 
opłaty. Obowiązek składania deklara-
cji nakłada ustawa śmieciowa. 

Z zebranej sumy sfinansowany zosta-
nie cały system odbierania odpadów  
w Cieszynie. Gmina będzie opłacać  
i sprawować nadzór nad pracą wyło-
nionej w drodze przetargu firmy. Prze-
targ zostanie rozstrzygnięty przed  
1 lipca 2013 r. Do przetargu będzie 
mogła stanąć każda firma, spełniająca 
określone przez gminę warunki. 

Czy zmienią się zasady segrego-
wania odpadów?

Nie, utrzymany zostanie dotych-
czasowy system działający w oparciu  
o worki i pojemniki typu „dzwon”.

Śmieci po nowemu

Co spowodowało konieczność 
zmiany dotychczasowego systemu 
odbierania odpadów komunalnych?

U podstaw nowych regulacji leżała in-
tencja dostosowania prawa polskiego do 
norm obowiązujących w Unii Europej-
skiej. Polska jest jednym z ostatnich kra-
jów Unii, które tego nie dokonały. System 
zakłada zwiększenie efektywności se-
gregacji odpadów, powinien przyczynić 
się także do zahamowania powstawania 
dzikich wysypisk śmieci, a także elimi-
nacji zjawiska spalania śmieci. 

Rozmawiała Barbara Zubrzycka

„Ustawa śmieciowa wzbudza kontrower-
sje w całej Polsce” - mówi burmistrz Adam 
Swakoń. (fot. BZ)

MATEUSZ pomaga wypożyczyć 
książki - nowy system w Bibliotece 

Miejskiej

Na początku lipca bieżącego roku cie-
szyńska Biblioteka Miejska wdrożyła nowy 
system biblioteczny. MATEUSZ, bo o nim 
mowa, jest programem stosowanym w wie-
lu bibliotekach w Polsce, który umożliwia 
pełną automatyzację procesów związanych 
z katalogowaniem różnego rodzaju materia-
łów bibliotecznych, rejestracją wypożyczeń  

i prowadzeniem centralnej bazy danych czy-
telników zarejestrowanych w bibliotece.

 Nowy system posiada wiele udogodnień 
dla czytelników, którzy mogą korzystać  
z księgozbioru centrali i wszystkich filii 
cieszyńskiej Biblioteki, posiadając tylko 
jedną kartę biblioteczną. Numer i PIN kar-
ty bibliotecznej, którą czytelnik otrzymuje 
bezpłatnie, umożliwiają dostęp do wła-
snego konta poprzez stronę internetową 
Biblioteki. 

Suma otrzymanego dofinansowania 
sięgająca kwoty prawie 35.000 euro 
pozwala klubowi Ogniwo: 

- dokonać modernizacji budynku 
klubowego,

- dokonać modernizacji ścieżki 
wzdłuż kortów,

- dokonać zakupu treningowej ma-
szyny do podawania piłek tenisowych,

„Tenis bez granic” na 
ukończeniu

- prowadzić szkółkę tenisową dla 
dzieci,

- zorganizować Amatorskie Mistrzo-
stwa Cieszyna i Czeskiego Cieszyna w 
tenisie ziemnym.

Koledzy tenisiści z TJ Slavoj dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu mogli:

- zmodernizować fragment ścieżki 
na kortach,

- doposażyć salkę klubową w po-
trzebne krzesła, stoliki i tablice,

- doposażyć siłownię w potrzebny 

sprzęt treningowy,
- prowadzić szkolenie dzieci,
- zorganizować Amatorskie Mistrzo-

stwa Cieszyna i Czeskiego Cieszyna w 
tenisie ziemnym.

Aktualnie realizacja projektu w obu 
klubach jest daleko zaawansowana. 
Szereg pozycji projektu jest już zreali-
zowana. Zamknięcie całości projektu 
„Tenis bez granic” przewidziane jest na 
koniec grudnia br.

Mateusz Waliczek

Po wejściu na stronę www.biblioteka.cie-
szyn.pl można m.in. zarezerwować książki 
lub przedłużyć termin ich oddania.


