wieści ze szkół

Najważniejszy moment – wręczenie nagród.

W czwartek 17 grudnia mieliśmy przyjemność gościć w Szkole Podstawowej nr 1
w Cieszynie uczestników IX edycji corocznego świątecznego konkursu z języka angielskiego pt. Christmas Quiz.
W zaciętej walce udział wzięli uczniowie
z SP1, SP3, SP4, SP6 oraz Katolickiej Szko-

ły Podstawowej. W tym roku organizatorki quizu postawiły na pracę zespołową –
uczniowie pracując w parach mieli okazję
wykazać się znajomością świątecznego
słownictwa oraz wiedzą na temat bożonarodzeniowych tradycji w krajach anglojęzycznych. Nie zabrakło również świątecznych kalamburów oraz uzupełnienia tekstu
nastrojowej piosenki pt. It’s Beginning To
Look A Lot Like Christmas, wykonanej przez
M. Bublé.
Zwycięzcami tegorocznego spotkania zostali uczniowie z KSP, drugie miejsce zajęli
uczniowie z SP6, natomiast trzecie przypadło
ex aequo uczniom z SP1 oraz SP3. Wszystkim uczestnikom gratulujemy raz jeszcze,
a opiekunom dziękujemy za przygotowanie
uczniów do konkursu. Do zobaczenia za rok
na jubileuszowej, X już edycji quizu.
Zespół nauczycieli j. angielskiego, SP1

Fot. ARC

Eko-ozdoba choinkowa – pod takim hasłem
po raz pierwszy Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszunie zorganizował konkurs plastyczny dla
dzieci ze szkół podstawowych z terenu Cieszyna. Jego celem była promocja zachowań
ekologicznych, w szczególności potrzeby
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych i ponownego wykorzystania
surowców wtórnych. Uczestnicy konkursu
plastycznego wykonali świąteczne eko-ozdoby: eko-choinki i eko-bombki dowolną techniką, w dowolnej formie z surowców wtórnych: opakowań papierowych, szklanych,
plastikowych, gazet oraz z materiałów naturalnych (drewno, siano, szyszki, wiklina).
Zainteresowanie konkursem przeszło
najśmielsze oczekiwania organizatorów,
a duża w tym zasługa nauczycieli oraz rodziców, którzy zachęcili dzieci do udziału
w konkursie i pomogli wykonać świąteczne
recyklingowe ozdoby.

Pomysłowość uczniów nie zna granic.

Zdjęcia: ARC

Rekordowy konkurs

Konkurs był rekordowy pod wieloma względami.

Łącznie do konkursu zgłoszone zostały
134 prace, wykonane przez 145 uczniów,
spośród których wyłoniono następujących
zwycięzców:
Kategoria I – Eko-choinka
1. Rosa Macri' kl. 3d – Szkoła Podstawowa nr 2, 2. Karolina Szczypka kl. 2a – Szkoła
Podstawowa nr 6, 3. Bartłomiej Tokarzewski
kl. 3 – Szkoła Podstawowa nr 7; wyróżnienia: Oliwer Błachut kl. 2b – Szkoła Podstawowa nr 3, Szymon Siekierka kl.1b – Szkoła
Podstawowa nr 6, Tymoteusz Dawid kl. 2a
i Adam Dawid 1a – Szkoła Podstawowa nr 3.
Kategoria II – Eko-bombka
1. Alicja Tochaczek kl. 6b – Szkoła Podstawowa nr 4, Wojciech Spandel kl. 4a – Szkoła
Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego, 2. Dominik Witoszek kl. 5 – Szkoła Podstawowa nr 8 przy ZPSWR, Filip Kotowski
kl.4b – Szkoła Podstawowa nr 1, 3. Nikola
Kuczera kl.5a – Szkoła Podstawowa nr 1.
Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom
przez burmistrza Cieszyna miało miejsce
16 grudnia. Prace dzieci można podziwiać
na Zamku Cieszyn do 17 stycznia 2016.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i cieszymy się, że z taką chęcią i zaangażowaniem
wzięli udział w konkursie. Zapraszamy za rok.
Galeria zdjęć eko-choinek i eko-bombek jest dostępna na stronie internetowej
www.um.cieszyn.pl/smieci.
Mat. pras.

Radość z narodzenia

Fot. SP1

Fot. SP1

Świąteczny quiz

Jasełka przygotowali uczniowie klas trzecich.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w naszej szkole wystawiono jasełka, które
przygotowały klasy 3a i 3b. Uczniowie po
raz pierwszy zaprezentowali się podczas
spotkania wigilijnego dla pracowników
szkoły oraz emerytów, które odbyło się 17
grudnia. Mali aktorzy doskonale wcielili się
w swoje role, za co zostali nagrodzeni gorącymi brawami. 22 grudnia przedstawienie mogli zobaczyć także uczniowie naszej
szkoły i choć na chwilę przenieść się ponad
2000 lat wstecz i na nowo przeżyć radość
z narodzenia dzieciątka Jezus.
Przedstawienie przygotowane zostało
przez katechetkę Renatę Cinal i wychowawcę klasy 3a, Benitę Gałuszkę. Dekorację na widowisko jasełkowe przygotowała
Elżbieta Kaczmarek.
SP 1

Ekologiczna wiedza
Zarząd Powiatowy Ligi Ochrony Przyrody wspólnie ze Starostwem Powiatowym
w Cieszynie – Wydziałem Ochrony Środowiska byli organizatorami XIII KonkursuWiedzy o Ekologii. Udział w nim wzięło 387
uczestników – uczniów z wszystkich typów
szkół naszego powiatu. Pierwszy raz w historii konkursu, aż dziewięciu uczestników
odpowiedziało na wszystkie pytania.
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów
odbyło się w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. Spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie autorów
nagrodzonych prac ze swoimi nauczycielami, dyrekcją oraz organizatorami.
Mieczysław Prawdzik, Prezes ZP LOP

Fot. ARC

4

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem.
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ogłoszenia i komunikaty

Lokale użytkowe do wynajęcia
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu,
w drodze przetargu pisemnego – konkurs ofert,
nieograniczonego, na prowadzenie dowolnej
działalności gospodarczej lokal użytkowy położony na parterze w dwóch sąsiadujących ze
sobą budynkach nr 8 i 10 przy ul. Nowe Miasto
w Cieszynie (wejście do lokalu przez korytarz
budynku), o łącznej powierzchni użytkowej
49,20 m2.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone
na tablicy ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. (ul. Liburnia 2a,
parter) oraz umieszczone na stronie internetowej ZBM: www.bip.zbm.cieszyn.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków Miejskich, ul. Liburnia nr 2a,
I piętro, pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

Odśnieżamy dachy

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Cieszynie dot. użytkowania obiektów budowlanych w sezonie jesienno-zimowym.
W okresie jesienno-zimowym występuje zwiększone ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia,
związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych. Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani utrzymywać i użytkować
obiekty budowlane zgodnie z zasadami wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo budowlane.
W razie wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych, osoby odpowiedzialne powinny
zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny
obiektów budowlanych oraz każdorazowo podjąć
działania mające na celu usunięcie zagrożeń, m.in.
przez sprawdzanie grubości pokrywy śnieżnej
zalegającej na dachach i bezzwłoczne usunięcie
nadmiaru śniegu, lodu, sopli lodowych, nawisów
śnieżnych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi
lub mienia, a także stabilności konstrukcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty użyteczności publicznej, w których przebywa jednorazowo znaczna liczba osób, takie jak: hale handlowe,
sportowe, widowiskowe, wystawiennicze, kina,
teatry, zadaszenia trybun na stadionach, w tym
obiekty o dużych powierzchniach dachów i lekkiej konstrukcji wieloprzęsłowej. Prace związane
z usuwaniem nadmiaru śniegu na dachach należy
wykonywać z zachowaniem warunków BHP, pod
nadzorem osób posiadających odpowiednią wiedzę techniczną, celem wykluczenia ryzyka niekorzystnego obciążenia konstrukcji obiektu.
Okres jesienno-zimowy to czas, w którym występuje wzmożone zagrożenie związane z eksploatacją urządzeń grzewczych. Potwierdzają to
szczególnie przypadki zatruć tlenkiem węgla. Dlatego zwracam uwagę właścicielom i zarządcom
obiektów budowlanych na przestrzeganie obo-

Przypominamy o terminie
płatności za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Uprzejmie przypominamy Państwu, że 15
stycznia 2016 r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za IV kwartał 2015 r.
Wpłaty można dokonać w następujący sposób:
• na indywidualny rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do opłaty za gospodarowa-

***
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu,
w drodze przetargu pisemnego – konkurs ofert,
ograniczonego do branży biurowo-usługowej,
lokal użytkowy położony na I piętrze budynku
nr 1 przy ul. Górny Rynek w Cieszynie (wejście
do lokalu od strony ul. Szerokiej), o łącznej powierzchni użytkowej 75,01 m2, na prowadzenie
cichej, nieuciążliwej dla mieszkańców działalności gospodarczej.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone
na tablicy ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. (ul. Liburnia 2a,
parter) oraz umieszczone na stronie internetowej ZBM: www.bip.zbm.cieszyn.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków Miejskich, ul. Liburnia nr 2a,
I piętro, pokój nr 18, tel.33 852 37 52.
ZBM
wiązku przeprowadzania co najmniej raz w roku
okresowej kontroli stanu technicznego obiektów
budowlanych, instalacji gazowych, kotłów gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych. Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy są zobowiązani do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z przeprowadzonej kontroli, które mogłyby
spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem. Przypominam zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych, a zwłaszcza budynków mieszkalnych o kierowanie do użytkowników
odpowiednich pouczeń i apeli o przestrzeganie
podstawowych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania, celem uniknięcia m.in. zatrucia tlenkiem
węgla, wybuchu gazu lub pożaru.
Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania
powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom stanu technicznego
(art. 62 ustawy Prawo budowlane). Odpowiedzialnym z mocy prawa za utrzymanie i użytkowanie
obiektów budowlanych jest właściciel lub zarządca obiektu (art. 61 ustawy Prawo budowlane).
Osoby odpowiedzialne za stan techniczny
obiektów oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich
użytkowania podlegają odpowiedzialności administracyjnej i karnej. Zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane, niewłaściwe utrzymanie
i użytkowanie obiektu budowlanego oraz niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu
budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409
z późn. zm.), Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 12/09 z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U. Woj. Śl.
Nr 235/2009).
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Cieszynie – Jan Smolarz

nie odpadami komunalnymi,
• na konto ogólne Urzędu Miejskiego w Cieszynie zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronie internetowej Urzędu,
• gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu.
Informacja nie dotyczy mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerami telefonów 33 479 43 18, 33 479 43
17 lub na stronach internetowych: http://bip.
um.cieszyn.pl/, http://um.cieszyn.pl/.
Wydział FN

Zaproszenie dla
organizacji pozarządowych
Serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz
mieszkańców Cieszyna na Spotkanie Noworoczne, które odbędzie się w dniu 18 stycznia
o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Ratusza.
Ze względów organizacyjnych proszę o wytypowanie jednego przedstawiciela Państwa
organizacji i potwierdzenie uczestnictwa
do dnia 13 stycznia na e-maila: kultura2@
um.cieszyn.pl.
Ryszard Macura
Burmistrz Miasta Cieszyna

Cztery lokale do zbycia
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że
przeznaczono do zbycia, w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnych najemców:
• lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku
przy ul. Wyspiańskiego 7 w Cieszynie wraz
z udziałem w nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku w 9133/67475 części,
• lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku
przy ul. Wyspiańskiego 7 w Cieszynie wraz
z udziałem w nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku w 9135/67475 części,
• lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku
przy ul. Strzelców Podhalańskich 1 w Cieszynie
wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku w 3910/99169 części,
• lokal mieszkalny nr 10 położony w budynku
przy ul. Strzelców Podhalańskich 4 w Cieszynie
wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej i częściach wspólnych budynku w 5763/98475 części.
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do
zbycia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1,
I piętro) na okres 21 dni, tj. od dnia 18 grudnia
2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r.
Wydział GN

Anonimowe spotkania
Mityngi Anonimowych Narkomanów w Cieszynie. Grupa Rewers, ul. Błogocka 30A Klub
Abstynenta Familia, poniedziałki godz. 17.00.
Grupa Na Rynku, ul. Szersznika – klasztor
oo. Franciszkanów – piwnica pod Aniołami, piątki godz. 16.00.
Organizatorzy

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 wyjątkiem tygodnia, w którym odbywa się sesja), w Biurze Rady
Miejskiej (Ratusz, II piętro).
Radni Cieszyńskiego Ruchu Społecznego (CRS) pełnią dyżur w każdy poniedziałek
w godz. od 16.30 do 17.30 w Biurze Rady Miejskiej (Ratusz, II piętro).
Spotkajmy się w działaniu!
UM Cieszyn

