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OGŁOSZENIA

22 KWIETNIA – OBCHODY ŚWIATOWEGO
DNIA ZIEMI KOLEJNY RAZ ZAGOŚCIŁY
RÓWNIEŻ W CIESZYNIE

Wiadomości Ratuszowe

r ZUS ZWUA – na którym wyrejestrujesz siebie z ubezpieczeń.
Dane z tych dokumentów zostaną przekazane do ZUS. Ważne!
Jeśli chcesz zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, która z Tobą współpracuje, musisz to
zrobić bezpośrednio w ZUS.
Informacje o zasadach obejmowania ubezpieczeniami społecznymi, ustalania kwoty, od której wylicza się składki (podstawy wymiaru składek), rozliczania i opłacania składek oraz
wypełniania i korygowania dokumentów znajdziesz w poradnikach i ulotkach dostępnych w każdej placówce ZUS oraz na
stronie internetowej www.zus.pl.
ULOTKA MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI WYKŁADNI PRAWA .
Z AKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Góra śmieci na Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi jest corocznie prowadzoną akcją, której
głównym celem jest promowanie postaw proekologicznych
wśród społeczeństwa. Najpopularniejszym tematem – bo
stanowiącym ogromny problem – poruszanym tego dnia jest
zaśmiecanie naszej planety. W tym duchu również w Cieszynie
w dniu 25 kwietnia br., po raz drugi zorganizowano Dzień
Ziemi, którego motywem przewodnim było „uwolnienie” od
śmieci koryta Bobrówki. Akcja „Posprzątajmy Bobrówkę” prowadzona była na odcinku od dawnego młyna przy ul. Frysztackiej do okolic stacji benzynowej przy ul. Stawowej. Podobnie
jak w zeszłorocznej akcji, również w tym roku o oczyszczenie
fragmentu naszego Miasta zadbali uczniowie cieszyńskiego
Gimnazjum nr 1. Prawie 70 uczniów wyposażanych w dobre
chęci oraz worki i rękawice ochronne zebrało ok. 420 kg śmieci.
Akcje zorganizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a wsparcia udzielili również
pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.
Efekty zbiórki są wyśmienite, ponieważ świadczą o ogromie
pracy, która młodzież włożyła w zbiórkę bardzo mało atrakcyjnego „materiału”, ale również z tego względu, że w zeszłorocznej akcji odpadów na tym samym odcinku był prawie dwa
razy więcej. Mając świadomość, że wyrobienie nawyków nie
śmiecenia jest procesem długofalowym, to takie akcje powinny ten proces przyspieszyć.
Wszystkim uczniom i opiekunom Gimnazjum nr 1, którzy
kolejny raz posprzątali nasze Miasto należą się podziękowania od wszystkich mieszkańców Cieszyna, jak również
w ramach okazania im szacunku za udział w Dniach Ziemi - wszyscy wrzucajmy śmieci do koszy, a nie do lasów,
potoków czy na trawniki.
OPRACOWAŁA : BEATA DADEJ, W YDZIAŁ OŚR

OD MAJA 2017 ROKU PODCZAS
SKŁADANIA WNIOSKU CEIDG-1 ZGŁOSISZ
SIĘ DO UBEZPIECZEŃ W ZUS
Zakładasz ﬁrmę? A może już ją prowadzisz? Skorzystaj
z nowego sposobu przekazywania do ZUS dokumentów
ubezpieczeniowych.
Od 20 maja 2017 r. wraz z wnioskiem CEIDG-1 możesz złożyć
w urzędzie miasta, dzielnicy lub w gminie dokumenty:
r ZUS ZUA – na którym zgłosisz siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzisz zmiany,
np. adresu zamieszkania,
r ZUS ZZA – na którym zgłosisz siebie do ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzisz zmiany, np. adresu zamieszkania,
r ZUS ZCNA – na którym zgłosisz członków swojej rodziny
do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestrujesz,
r ZUS ZIUA – na którym zgłosisz zmianę swoich danych
identyﬁkacyjnych,

BUDOWA WSCHODNIEJ CZĘŚCI ULICY
HAJDUKA W CIESZYNIE
Gmina Cieszyn informuje, że w kwietniu bieżącego roku przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa
wschodniej części ulicy Hajduka w Cieszynie”. W imieniu Gminy
Cieszyn zadanie prowadzi Miejski Zarząd Dróg. Przedsięwzięcie
realizowane jest w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 do 2019”, współﬁnansowanego ze środków Budżetu Państwa, Gminy Cieszyn
i Powiatu Cieszyńskiego. Koszt całego przedsięwzięcia to 4 812
867,00 PLN, w tym dotacja Budżetu Państwa: 2 259 191,00 PLN.
Wykonawcą robót jest: M-Silnice z siedzibą w Pardubicach. Termin realizacji przedsięwzięcia do 30 października 2017 roku.
DYREKTOR MIEJSKIEGO Z ARZĄDU DRÓG

CIESZYŃSKA RADA SENIORÓW
Dyżury członków Rady Seniorów odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 9:00 do 10:00 w holu wejściowym Urzędu Miasta.
Cieszyńska Rada Seniorów zaprasza również do wzięcia udziału w ankiecie na następujące tematy:
1. Czy widzisz potrzebę otwarcia w centrum miasta Klubu
Seniora?
2. Przedstaw wizję jego funkcjonowania.
Odpowiedzi prosimy składać w Klubie Emerytów i Rencistów
na Starym Targu i – lub – w urnie w Ratuszu do końca lipca b.r.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W 44
EDYCJI KONKURSU „CIESZYN MIASTEM
KWIATÓW I ZIELENI”
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Cieszynie oraz Towarzystwo Miłośników Ogrodnictwa po
raz 44-ty zapraszają mieszkańców Cieszyna do udziału w konkursie „Cieszyn miastem kwiatów i zieleni”. Wiosenny przegląd
ogrodów zaplanowany jest na 25 i 26 maja, a jesienny – na drugą połowę sierpnia 2017 r. Oceny dokonuje komisja złożona
z pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego i członków Towarzystwa Miłośników Ogrodnictwa.
Organizatorzy zapraszają wszystkich właścicieli ogrodów,
którzy chcieliby się pochwalić swoimi dziełami do zgłaszania się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego (tel. 33 4794272, e-mail: ochrona@um.cieszyn.
pl). Do udziału w konkursie zapraszamy również posiadaczy
ukwieconych balkonów oraz administratorów terenów zielonych należących do wspólnot mieszkaniowych, osiedli mieszkaniowych i przedsiębiorstw. Termin przyjmowania zgłoszeń
upływa w dniu 24 maja 2016 r. Zachęcamy Państwa gorąco
do udziału w konkursie.
W YDZ. OŚR

