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S. 5 

REFORMA  
WPROWADZONA
Znamy pierwsze konsekwencje 
wprowadzanej reformy edukacji.   

S. 2 

20. URODZINY 
CASTORAMY
30 lipca od godz. 10:00 
na cieszyńskim rynku.   

S. 4 

LETNIA TRASA 
RADIA PIEKARY 
Już 15 lipca w Browarze 
Zamkowym w Cieszynie.     

S. 3 

 R
K

Po zainstalowaniu bezpłatnej aplikacji 
mieszkańcy Cieszyna uzyskają dostęp 

m.in. do informacji o terminach 
odbioru odpadów oraz płatności.

Dokończenie na s. 15  >>

WYWOZIK CIESZYN

Android

Aplikację WYWOZIK CIESZYN 
może pobrać bezpłatnie każdy mieszkaniec 
Cieszyna. Jest ona dostępna 
w następujących lokalizacjach:

Apple iOS: Windows Phone:
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MOBILNA APLIKACJA 
WYWOZIK CIESZYN

Już od  czerwca br.  mieszkańcy Cieszyna mogą bezpłat-
nie pobierać na urządzenia mobilne aplikację  WYWOZIK 
CIESZYN,  dzięki której można mieć bieżący dostęp do in-
formacji o gospodarce odpadami na terenie naszej gminy. 
Dzięki aplikacji dowiesz się o:

terminach odbioru odpadów (zmieszanych, segregowa-
nych, 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 ter-

minie wywozu odpadów,
wysyłanie 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 systemu Android,
AppStore – dla użytkowników systemu iOS,
Sklep Microsoft – dla użytkowników systemu Windows 

Phone.

SKŁADANIE WNIOSKÓW DO PROJEKTU 
BUDŻETU NA 2018 ROK

W związku z rozpoczęciem prac związanych z opracowa-
niem projektu budżetu na 2018 rok zapraszamy do czyn-
nego udziału radnych oraz jednostki organizacyjne Gminy 
w tworzeniu projektu budżetu.
Organizacje społeczne, polityczne oraz mieszkańcy Gminy 
mogą składać wnioski – do 31 sierpnia 2017 r. 
Podmioty niezaliczone do sektora fi nansów publicznych – 
do 15 października 2017 roku (wnioski składamy na formu-
larzu będącym załącznikiem do Uchwały nr V/29/11 Rady 
Miejskiej w Cieszynie). 
Informuję, że złożone wnioski stanowią materiały pomoc-
nicze do opracowania projektu budżetu.
Wnioski można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej 
Urzędu Miejskiego lub przesyłać listownie na adres:

Urząd Miejski w Cieszynie
Rynek 1

43-400 Cieszyn 

PRZETARG NA LOKAL UŻYTKOWY 
PRZY UL. SIKORSKIEGO NR 5

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. infor-
muje, że przeznacza do najmu w drodze przetargu pisem-
nego, ograniczonego, lokal użytkowy położony na parterze 
budynku nr 5 przy ul. Sikorskiego w Cieszynie, o łącznej 
powierzchni użytkowej 30.70 m², na prowadzenie cichej, 
nieuciążliwej dla mieszkańców działalności gospodarczej.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogło-
szeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. 
(ul. Liburnia 2a, parter) oraz umieszczone na stronie inter-
netowej Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 

z o.o.: bip.um.cieszyn.pl = zakładka Jednostki Organizacyjne = 
katalog Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Bu-
dynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o., ul. Liburnia 
nr 2a, I piętro, pokój nr 18, tel. (33) 852 37 52.

PRZETARG NA LOKAL UŻYTKOWY 
PRZY UL. GŁĘBOKIEJ NR 47 

(POŁOŻONY W KORYTARZU BUDYNKU )

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. infor-
muje, że przeznacza do najmu w drodze przetargu pisem-
nego – konkurs ofert, lokal użytkowy położony na parterze 
w tylnej części budynku nr 47 przy ul. Głębokiej w Cieszynie, 
o łącznej powierzchni użytkowej 80.81 m2, ograniczonego 
do branży biurowej lub pokrewnej, na prowadzenia 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 Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o.: bip.um.cieszyn.pl = zakładka Jednostki Or-
ganizacyjne = katalog Zakład Budynków Miejskich w Cie-
szynie Spółka z o.o.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Bu-
dynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o., ul. Liburnia 
nr 2a, I piętro, pokój nr 18, tel. (33) 852 37 52.

INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY CIESZYN 

oraz Mini kemping + basen organizują w ramach „Rzą-
dowego Programu Aktywizacji Osób Starszych 2017” NIE-
ODPŁATNE:

WYJAZDY na kryty basen do Trzyńca (wtorek, piątek, so-
bota- godz. 19:20) w miesiącach: marzec, kwiecień, maj, czer-
wiec, wrzesień, październik; 

ZAJĘCIA rekreacyjne na basenie przy ul. Jasnej 5 – hydro-
terapia i elementy nauki pływania metodą „total immersion” 
w lipcu i sierpniu od poniedziałku do soboty w godz. 10:00 
do 18:00; 

TENIS stołowy / senior/ Schronisko Młodzieżowe, Cieszyn 
ul. Błogocka 24, poniedziałek, środa o godz. 18:00; 

AQUA AEROBIK, sobota 10:00, basen – ul. Jasna 5, 43-400 
Cieszyn;

AKTYWNE wczasy, integracyjne wyjazdy, prezentacje dla 
seniorów    
                                  
IKS CIESZYN – iks.cieszyn@gmail.com, www.iotstyl.republika.pl 
Zgłoszenia: tel. 509937169, 514013975, banot@poczta.fm 
- Od  01.07.2017 do 31.08.2017 r. – nieodpłatne ZAJĘCIA dla 
seniorów, codziennie od godz. 10:00 do 18:00  na basenie przy 
ul. Jasnej 5 w Cieszynie. W soboty o 13:00 w „Orliku” pod ko-
szarami będą odbywać się zajęcia rekreacyjne dla seniorów.

PREZES IKS CIESZYN

JANUSZ ROKICKI


