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Oddając
elektrośmieci
wspierasz szkoły
Kontynuując działania podjęte w roku 2015 r. mające na celu popularyzowanie właściwego
postępowania z niebezpiecznymi odpadami komunalnymi powstającymi w naszych
gospodarstwach domowych, jesienią br. ponownie nawiązano współpracę z ElektroEko
Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z Warszawy celem
przeprowadzenia jednorazowej akcji zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pn. „Moje miasto bez elektrośmieci”.
ElektroEko jest twórcą i organizatorem ww. programu realizowanego na
terenie całego kraju. Celem akcji jest
zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. elektrośmieci, poprzez zorganizowanie mobilnych
punktów zbiórki odpadów, do których
mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazać
elektrośmieci.
Wymiernym efektem akcji - oczywiście
oprócz właściwego zagospodarowania
elektrośmieci - jest fakt, że za oddany
sprzęt mieszkańcy otrzymują kupony,
które mogą przekazać dowolnej cieszyńskiej szkole podstawowej. Z kolei szkoły
za przekazane od mieszkańców kupony,
po przystąpieniu do programu, będą
miały możliwość bezpłatnego pozyskania
pomocy dydaktycznych czy wyposażenie
sal lekcyjnych i gimnastycznych, których
fundatorem jest ww. organizacja.
Ze szczegółami akcji można zapoznać
się na stronie internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl
Stąd apelujemy do mieszańców
o włączenie się akcji poprzez:

KROK 1.
Przyniesienie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. elektrośmieci w wyznaczonych dniach, godzinach do wskazanych poniżej miejsc
zbiórki. Nie należy takiego sprzętu pozostawić przed ani po wyznaczonych
dniach i godzinach zbiórki, ponieważ
w ten sposób mieszkaniec nie otrzyma

kuponu przeznaczonego do szkoły, czyli
nie pomaga w zbiórce.
20.09, g. 15:00-18:00 STX Sp. z o.o.
ul. gen. J. Hallera 63 (okolice SM „Cieszynianka” - osiedla Podgórze)
27.09, g. 15:00-18:00 Parking w okolicy SM „Osiedle Piastowskie” - ul Skrajna/Węgielna:

KROK 2.
Mieszkaniec powinien pobrać kupon
za oddany odpad, a następnie przekazać
go wybranej przez siebie szkole.
Przypominamy, co kryje się pod nazwą
elektrośmieć i jakie odpady wliczamy do
tej kategorii:
Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte,
przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki,
komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt
audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne
podobne sprzęty zasilane na prąd lub na
baterie/akumulatory.
Gdzie można oddać ZSEiE poza organizowaną akcją:
zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
podczas objazdowej zbiórki odpadów
komunalnych organizowanej przez Gminę
w termiach wskazanych w harmonogramach odbioru aktualnego dla danego roku;
do PSZOK, czyli punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych w Cieszynie, ul. Motokrosowa 27 (za oczyszczalnią
ścieków):

PAMIĘTAJ
Nie umieszczaj zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami w tym samym
pojemniku;
Nie porzucaj zużytego sprzętu w lesie;
Nie demontuj sprzętu samodzielnie,
ponieważ zawiera wiele substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i zwierząt
oraz dla środowiska;
Sklepy i punkty handlowe mają obowiązek przyjąć bezpłatnie stary sprzęt
przy zakupie nowego tego samego rodzaju, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Oznacza to, że np.
starą pralką można oddać w sklepie,
w którym kupujemy nową.
Więcej na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Cieszyn, w tym m.in.
informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym można znaleźć na
stronie www.um.cieszyn.pl/smieci w zakładce Selektywna zbiórka.
Zachęcamy do przyłączenia się do
akcji i powtórzenia sukcesu z 2015
r., kiedy to podczas zbiórki wiosennej i jesiennej łącznie zebrano ok. 6
ton odpadu.
W ydział OŚR

POLUB CIESZYN
NA FACEBOOK

fb.com/CieszynRobiWrazenie
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budynku w 5940/181534 części,
lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Hajduka 5
w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych
budynku w 9718/50894 części,
lokal mieszkalny nr 16 położony w budynku przy ul. Strzelców
Podhalańskich 4 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki
i części wspólnych budynku w 5964/98475 części.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie
(Rynek 1, I piętro) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres
21 dni, tj. od dnia 21 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r.

PRZETARG NA LOKAL UŻYTKOWY PRZY PL.
ŚW. KRZYŻA 1
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. informuje,
że przeznacza do najmu, w drodze dwuetapowego przetargu
ustnego, nieograniczonego, lokal użytkowy położony na parterze budynku nr 1 przy Placu Św. Krzyża w Cieszynie o łącznej powierzchni użytkowej 40.22 m2. Ogłoszenie o przetargu
zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu Budynków
Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. (ul. Liburnia 2, I piętro)
oraz umieszczone na stronie internetowej Zakładu Budynków
Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. bip.um.cieszyn.pl = zakładka
Jednostki Organizacyjne = katalog Zakład Budynków Miejskich
w Cieszynie Sp. z o. o. Szczegółowe informacje można uzyskać
w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 18, tel. 33 8523752.

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW
Niniejszym zawiadamiam, iż w terminie od 25 sierpnia do 30
września 2017 r. włącznie, przeprowadzony zostanie nabór
wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Cieszyn dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, planowanych do realizacji
w 2018 r., a polegających na:
ograniczeniu niskiej emisji (np. poprzez zastąpienie niskosprawnych pieców węglowych piecami gazowymi, olejowymi,
elektrycznymi, a także piecami węglowymi lub na pelet, spełniającymi standard emisyjny zgodny z 5 klasą; podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej; wykorzystanie alternatywnych źródeł
ciepła, takich jak systemy solarne lub pompy ciepła),
uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej (np. poprzez
likwidację zbiorników na nieczystości ciekłe bądź przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenie nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej, za pośrednictwem przyłącza grawitacyjnego bądź
ciśnieniowego; wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków
na terenach Gminy Cieszyn, znajdujących się poza obszarem
aglomeracji),
usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenów zabudowy mieszkaniowej.
O dotacje mogą się ubiegać podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (w tym osoby fizyczne), które są posiadaczami
mieszkalnych budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych lub
lokali mieszkalnych położonych w granicach administracyjnych
Gminy Cieszyn.
Formularze wniosków dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Cieszyna (www.cieszyn.pl) i Urzędu Miejskiego w Cieszynie
(www.um.cieszyn.pl). Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi
załącznikami można składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej
Urzędu Miejskiego na parterze budynku Ratusza, w godzinach
pracy Urzędu, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd
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Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn (terminem złożenia
wniosku jest data jego wpływu do Urzędu).
Bliższe informacje uzyskać można bezpośrednio w Wydziale
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
Rynek 1, pok. 117, tel. 334794271, 334794272 lub 334794278, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl
Burmistrz Miasta Cieszyna
Ryszard Macura

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY
MIEJSKIEJ
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Cieszyna zostaną
przeprowadzone w dniu 24 września 2017 roku w godzinach
od 7.00 do 21.00. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Cieszynie znajduje się w Urzędzie Miejskim (ul. Rynek 1, pok. 205).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
33 479 43 12, 33 479 43 13; e-mail: biurorady@um.cieszyn.pl

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Trianon PL informuje, że
w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie w zakresie Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
usytuowanego na terenie Gminy Cieszyn.
Punkt prowadzony jest w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4 w budynku Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego Szpitala Śląskiego
(wejście A3) w dniach:
poniedziałek 				
13.00-17.00
wtorek				
13.00-17.00
środa 					
15.00-19.00
czwartek 				
15.00-19.00
piątek 				
8.00-12.00
Proponujemy wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź osobistą
w punkcie Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 do 12.00 pod numerem telefonu: (33) 445 70 11

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW
Dyżury członków Rady Seniorów odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od 9:00 do 10:00 w holu wejściowym
Urzędu Miasta.

MOBILNA APLIKACJA WYWOZIK CIESZYN
Już od czerwca br. mieszkańcy Cieszyna mogą bezpłatnie pobierać na urządzenia mobilne aplikację WYWOZIK CIESZYN,
dzięki której można mieć bieżący dostęp do informacji o gospodarce odpadami na terenie naszej gminy. Dzięki aplikacji
dowiesz się o:
terminach odbioru odpadów (zmieszanych, segregowanych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego),
terminach płatności,
zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
aktualnościach związanych z tematyką: odbioru odpadów,
segregacji, promocji, konkursów,
danych kontaktowych Urzędu Miejskiego w Cieszynier.
Aplikację WYWOZIK CIESZYN może pobrać bezpłatnie każdy
mieszkaniec Miasta Cieszyn. Jest ona dostępna po wpisaniu
nazwy WYWOZIK CIESZYN w wyszukiwarce danego sklepu:
Google Play – dla użytkowników systemu Android,
AppStore – dla użytkowników systemu iOS.

