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Młodzieżowa Rada Miejska oraz Cieszyńska Rada Seniorów
rozpoczynają pracę
Młodzież ma głos

• Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego: Robert Bąkowski
• Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora
Grodzieckiego: Maria Bisch
• I LO im. A. Osuchowskiego: Martyna
Broda i Alicja Cybulska
• Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M.
Kopernika: Kacper Brzuska i Jan Pabijasz
• LO Towarzystwa Ewangelickiego: Szymon Słupczyński
• Katolickie LO im. św. M. Grodzieckiego:
Kamil Luboński
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. W. Szybińskiego: Paulina Firgoń i Sebastian Sikora
• Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicz-

nych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej: Sandra
Głowa, Wiktoria Malec i Michał Misiarz
• Zespół Szkół Technicznych: Kacper Bocek i Ewelina Fizek
• Szkoła Organizacji i Zarządzania: Mateusz Zawada
• Zespół Szkół Budowlanych im. Grota Roweckiego: Barnaba Kaczmarek i Dawid Nauka.
Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
Krzysztof Kasztura działając na podstawie
§ 2 ust. 1 Regulaminu Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Cieszynie zwołuje na dzień 21
grudnia 2015 r. o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Ratusza pierwszą sesję Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Cieszynie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

W dniu 10 grudnia w Urzędzie Miejskim
w Cieszynie odbyły sie wybory do Cieszyńskiej Rady Seniorów. Na podstawie
§ 5 Statutu Cieszyńskiej Rady Seniorów
Burmistrz Miasta Cieszyna podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze
i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów.
Poniżej lista kandydatów i suma liczby głosów, które uzyskali w obu turach głosowania:

• Ewa Adamska, zgłoszona przez mieszkańców, liczba głosów – 10
• Lucyna Bałandziuk, zgłoszona przez
Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku,
liczba głosów – 8
• Halina Budzińska, zgłoszona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddz. Rejonowy Cieszyn, liczba głosów – 10
• Stanisław Chełmiński, zgłoszony przez
mieszkańców, liczba głosów – (7 + 9)
• Jan Dral, zgłoszony przez mieszkańców,
liczba głosów – 5
• Janina Kamińska, zgłoszona przez
mieszkańców, liczba głosów – 10
• Genowefa Koczoń, zgłoszona przez Polski Związek Działkowców, liczba głosów – 5
• Mariusz Kolanko, zgłoszony przez Zwią-

zek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
Rejon w Cieszynie, liczba głosów – (7 + 5)
• Andrzej Mleczko, zgłoszony przez
mieszkańców, liczba głosów – 10
• Małgorzata Moździara, zgłoszona przez
Polski Związek Działkowców, liczba głosów –
10
• Stefan Rainda, zgłoszony przez mieszkańców, liczba głosów – (7 + 9)
• Danuta Waligóra, zgłoszona przez
mieszkańców, liczba głosów – 9.
W skład Cieszyńskiej Rady Seniorów
zostały wybrane następujące osoby: Ewa
Adamska, Lucyna Bałandziuk, Halina Budzińska, Stanisław Chełmiński, Janina Kamińska, Andrzej Mleczko, Małgorzata Moździara, Stefan Rainda, Danuta Waligóra.
Burmistrz Miasta Cieszyna

W bieżącym roku Urząd Miejski w Cieszynie przy współpracy z ElektroEko
Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z Warszawy
zorganizował dwie akcje, podczas których
mieszkańcy Cieszyna oddawali odpady w
postaci zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. W zamian za oddany odpad otrzymywali kupony odpowiedniego
koloru (w zależności od rodzaju oddanego
sprzętu), które z kolei przekazywali wybranej przez siebie szkole podstawowej.
Szkoły po przystąpieniu do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pn. Moje
miasto bez elektrośmieci, mają możliwość
wymiany zebranych kuponów na pomoce
dydaktyczne. Podczas obu akcji zebrano ok. 6 ton zużytego sprzętu. Jest to doskonały wynik, stąd serdecznie dziękuję
wszystkim mieszkańcom za włączenie się
do akcji propagującej właściwe gospoda-

rowanie odpadami niebezpiecznymi, przy
jednoczesnym wsparciu naszych szkół.
Ponieważ odpady niebezpieczne powstają codziennie w naszych domach, przypominamy, w jaki sposób można je właściwie
zagospodarować:
Każdy posiadacz elektośmieci może:
1. Oddać tego typu odpady zbierającemu
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
którym jest:
• prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK
– Cieszyn, ul. Motokrosowa 27, za miejską
oczyszczalnią ścieków), punkt skupu złomu
lub zakład przetwarzania;
• przedsiębiorca wpisany do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości;
• prowadzący punkt serwisowy;
• sprzedawca detaliczny i hurtowy.

2. Oddać w sklepie w momencie zakupu
nowych urządzeń tego samego typu (na
zasadzie wymiany 1 za 1 – stary sprzęt
za nowy, np. oddajemy zepsuty odkurzacz
przy zakupie nowego).
Pamiętajmy jednak, że sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić
przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku,
gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub
życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.
3. Pozostawić w punkcie serwisowym
w przypadku, gdy naprawa przyjętego do
punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest
dla niego nieopłacalna.
Więcej informacji dotyczących systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie Cieszyna można znaleźć na stronie www.um.cieszyn.pl/smieci.
Wydział OŚR

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady
Miejskiej Cieszyna w sprawie wyników
wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Cieszynie, które odbyły się dnia 26 listopada 2015 r. W wyborach wzięły udział
wszystkie cieszyńskie gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne. Młodzieżową Radę
Miejską w Cieszynie będzie reprezentować
21 uczniów:
• Gimnazjum nr 1: Filip Rzymanek
• Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kubisza: Mariusz Woźniak
• Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi: Klaudia Cholewa

Cieszyńska Rada
Seniorów wybrana

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 15 grudnia 2015 roku o wyborze
i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów.

Efekty zbiórki elektrośmieci przez mieszkańców Cieszyna

