
P R Z E T E R M I N O W A N E    L E K I 
 

PAMIETAJMY! Przeterminowanych leków nie wolno wyrzucać 

wraz z innymi odpadami komunalnymi do śmieci ani do kanalizacji, 

ponieważ stwarzają one duże zagrożenie dla środowiska, a nawet 

dla zdrowia i życia ludzi!  

Związki chemiczne zawarte w lekach działają niszcząco na glebę  

i wodę, są niebezpieczne dla żyjących w nich roślin i zwierząt, a ich 

działanie jest trwałe – substancje mogą być aktywne nawet przez 

kilkadziesiąt lat. 

Z tego powodu, w 8 punktach aptecznych, na terenie Gminy Krzeszowice rozlokowano 

10 konfiskatorów, czyli pojemników umożliwiających mieszkańcom pozbywanie się 

leków w bezpieczny sposób.  

Znajdują się one w następujących placówkach: 

1. Apteka „Hygieia”,        Krzeszowice ul. Kazimierza Wyki 6a 

2. Apteka „NOWA”, (2 szt.)      Krzeszowice ul. Kazimierza Wyki 12  

3. Apteka „Hygieia”,        Krzeszowice ul. Tadeusza Kościuszki 54 

4. Apteka „Słoneczna”,       Krzeszowice ul. Krakowska 1 

5. ZPiOZ „Krzeszowickie Centrum Zdrowia”, (2 szt.) Krzeszowice ul. Legionów Polskich 30 

6. ZPiOZ „Krzeszowickie Centrum Zdrowia”,    Tenczynek ul. Wł. Reymonta 1 

7. ZPiOZ „Krzeszowickie Centrum Zdrowia”,    Nowa Góra 425 

8. ZPiOZ „Krzeszowickie Centrum Zdrowia”,    Zalas 510 

W ww. punktach można zostawiać przeterminowane i nieprzydatne leki, bez opakowań 

kartonowych, a syropy, krople i inne płynne roztwory w zamkniętych  

i szczelnych opakowaniach. 



Z U Ż Y T E     B A T E R I E                                                  

PAMIETAJMY! Zużytych baterii i akumulatorów również nie 

wolno wyrzucać do śmieci, ani do kanalizacji. Stwarzają one duże 

zagrożenie dla środowiska naturalnego i ludzi! 

Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich metale 

ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych lub żrących, wchodzących w skład 

baterii, stanowią poważne zagrożenie. Baterie zawierają bowiem kadm, ołów, rtęć, 

które przenikając do środowiska naturalnego bardzo łatwo się w nim akumulują  

i wywierają bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie.  

Wystarczy jedynie: oddzielać baterie od pozostałych odpadów i pamiętać 

o bateriach ukrytych w różnych urządzeniach. Po zużyciu się baterii lub akumulatora, 

należy odnieść je do jednego z punktów zbiórki w naszej Gminie. 

Pojemniki na zużyte baterie zostały rozmieszczone we wszystkich  szkołach 

podstawowych na terenie gminy, w siedzibie Urzędu Miejskiego  

w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, Plac Franciszka Kulczyckiego 1, segment A 
oraz w podanych poniżej placówkach handlowych: 

1. Super DELIKATESY   Krzeszowice ul. 3 Maja 2 

2. Delikatesy „Zdrojowe”   Krzeszowice ul. Daszyńskiego 1 

3. Delikatesy Extra    Nowa Góra 507 

4. Delikatesy „Kółko”   Krzeszowice Rynek 31 

5. Dom Handlowy    Tenczynek ul. Chrzanowska 6 

6. EuroSklep     Paczółtowice 242 

7. Sklep nr 24    Zalas ul. Garncarska 77 

8. Delikatesy     Ostrężnica 307 

9. Delikatesy Centrum   Krzeszowice ul. Majowa 2 

 

Pojemnik na zużyte baterie znajduje się również w Referacie Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, przy Placu Franciszka 

Kulczyckiego 1, pokój A4, gdzie można, przed wyrzuceniem baterii, sprawdzić ich 

zużycie w specjalnymi testerze baterii.  

 

Zużyte baterie oraz przeterminowane lekarstwa można również oddać do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzeszowicach, przy ul. 

Poprzecznej 7, w godzinach jego funkcjonowania: 

poniedziałek  – godz.    7.00 – 14.00 

wtorek   – godz.    7.00 – 14.00 

środa   –        zamknięty 

czwartek  – godz.  11.00 – 18.00 

piątek   – godz.  11.00 – 18.00 

sobota   – godz.    9.00 – 15.00 
 

 

 

Krzeszowice, dnia 02.09.2019r. 

 


