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OGŁOSZENIA

LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY
NA DWORCU W CIESZYNIE
Informuję, że ogłoszony został trzeci ustny przetarg nieograniczony
na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku Dworca Cieszyn przy ul. Hajduka
10 w Cieszynie wraz z przynależnymi 4 miejscami postojowymi,
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.
Przyjęta stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za wynajem lokalu objętego przetargiem wynosi 2.000 zł + 23% podatku
VAT. Przez pierwsze 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy czynsz
ulegnie pomniejszeniu o 50%.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 9.00
w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro).
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronach
internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wiadomości Ratuszowe

Administracja Domów Mieszkalnych nr 1 przy ul. Głębokiej
13 – tel. 338520843 lub 338513370
Administracja Domów Mieszkalnych nr 2 przy ul. Tysiąclecia
9 – tel. 338520223 lub 338513368
Jednocześnie ZBM informuje, że Spółka wyposażyła i nadal
wyposaża mieszkania, w których znajdują się piece gazowe
i węglowe, w jeden czujnik tlenku węgla. Natomiast apelujemy do Państwa, aby we własnym zakresie wyposażyć w czujnik każde pomieszczenie, w którym znajduje się piec gazowy
z otwartą komorą spalania lub piec węglowy . Prosimy również
o regularne testowanie czujników ( tryb postępowania podany
na wyżej przywołanej stronie internetowej) i wymianę baterii
w czujnikach. Prosimy również o zgłoszenie zapotrzebowania
na przegląd pieców kaflowych.
Prezes Z arządu ZBM w Cieszynie sp. z o. o.
Elżbieta Domagała

MOBILNA APLIKACJA WYWOZIK CIESZYN

Burmistrz Miasta Cieszyna

OGŁOSZENIE
Zapraszamy we wtorek 20 listopada godz. 17.45 i 18.45 na
bezpłatne zajęcia pokazowe jogi dla początkujących (system
ćwiczeń wzmacniających organizm i relaksujących). Ilość miejsc
jest ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejsze zapisy pod
numerami telefonów 33 4446868 lub 795 142 068. Miejsce: NZOZ
ALTAMED Cieszyn ul. Katowicka 49. Wstęp wolny.

OGŁOSZENIE
Zapraszamy w czwartek 22 listopada godz. 17.30 na 1 wykład
z cyklu „Ziołowa Profilaktyka Zdrowia”. Temat wykładu: Zioła
a odporność. Wykład poprowadzi Magdalena Mildner, Dyplomowany Zielarz Fitoterapeuta. Miejsce: NZOZ ALTAMED Cieszyn
ul. Katowicka 49. Wstęp wolny.

UWAGA NA TLENEK WĘGLA !
Pomimo dodatkowych działań prewencyjnych prowadzonych
przez Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o. o., polegających między innymi na wyposażaniu komunalnych lokali
mieszkalnych w czujniki tlenku, węgla wykonywaniu dodatkowych nawiewów do mieszkań oraz montażu nawiewników
okiennych, nadal zdarzają się wypadki zatrucia. Niestety ich
przyczyną jest głównie nieprawidłowa eksploatacja mieszkań
oraz brak dbałości o urządzenia mające Państwu zapewnić
bezpieczeństwo ( zdemontowane czujniki, brak baterii w czujnikach, zaklejanie wylotów wentylacji ).
W związku z powyższym Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie
sp. z o. o. zwraca się z prośbą do mieszkańców lokali komunalnych
o przypomnienie sobie zasad eksploatacji czujników tlenku węgla
oraz informacji na temat prawidłowej wentylacji w mieszkaniach.
Z tematami tymi można się zapoznać na stronie internetowej ZBM :
www.zbm.cieszyn.pl katalog : Informacje dla mieszkańców artykuł
:„ Czujnik tlenku węgla” oraz „ Wentylacja w lokalach mieszkalnych”
lub www.bip.um.cieszyn.pl = zakładka : Jednostki organizacyjne =
katalog: Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o. o.
Aktualnie służby techniczne ZBM sprawdzają w komunalnych
lokalach mieszkalnych prawidłowość działania czujników tlenku
węgla. Mieszkańcy, którzy do tej pory nie udostępnili komunalnych lokali mieszkalnych proszeni są o pilny kontakt telefoniczny
z właściwymi administracjami, celem sprawdzenia prawidłowości działania urządzeń .

Przypominamy, że 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 Cieszynie.
Dodatkowo aplikacja umożliwia:
.Ustawienie alarmu przypominającego o zbliżającym się terminie wywozu odpadów,
.W ysyłanie reklamacji odnośnie braku odbioru odpadów,
uszkodzonego pojemnika itp.
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 Androida,
AppStore – dla użytkowników systemu iOS,
Sklep Microsoft – dla użytkowników systemu Windows Phone.

UTRUDNIENIA W RUCHU
W związku z otwarciem Galerii Stela i planowanym z tego powodu
pokazem laserowym, 22 listopada w godzinach 18:00-21:00 wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu. Nieprzejezdne będą ulice
Bobrecka i Hajduka w pobliżu Galerii Stela. Autobusy kursujące
w w/w godzinach będą wyjeżdżać i zatrzymywać się na przystanku przy ul. Kolejowej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

