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KOMUNIK AT Y
PRZEZNACZONO
DO WYDZIERŻAWIENIA

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do
wydzierżawienia na czas oznaczony, tj. do 31.12.2019 r.,
w drodze bezprzetargowej, nieruchomość położoną w rejonie ul. Harcerskiej w Cieszynie oznaczoną jako działka nr
3/2 obr. 74 o pow. 3,0592 ha, objętą KW BB1C/00104061/2
Sądu Rejonowego w Cieszynie, z przeznaczeniem na cele
rolne (wypas jałówek).
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia został
wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie
(Rynek 1, I piętro) na okres od 10 marca 2017 do 31 marca 2017 r.
W YDZ . GN

DO WYNAJĘCIA
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do wynajęcia na czas oznaczony-3 lata w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego nieruchomość położoną w przy ul. Filasiewicza w Cieszynie oznaczoną jako działki nr 60/13 i 66/3 obr.
30 o łącznej pow. 248 m2, objętą KW BB1C/00079711/9 Sądu
Rejonowego w Cieszynie, z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe. Nieruchomość jest ogrodzona i zabudowana
2 nieczynnymi kioskami.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia został
wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie
(Rynek 1, I piętro) na okres od 10 marca 2017 do 31 marca 2017 r.
W YDZ . GN

NIERUCHOMOŚĆ W REJONIE ULIC
GÓRNEJ I SOLNEJ
Przeznaczono do sprzedaży w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego nieruchomość położoną w Cieszynie w rejonie ulic Górnej i Solnej, stanowiącą działkę nr 79/5 obr. 45
o pow. 193 m2, objętą KW BB1C/00054148/0 Sądu Rejonowego
w Cieszynie, zabudowaną budynkiem garażu o powierzchni
użytkowej 18 m2 .
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został
zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Cieszynie bip.um.cieszyn.pl oraz wywieszony na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na
okres od 14 marca 2017 r. do 5 kwietnia 2017 r.

ZMIANY GODZIN PRACY MOPS
W marcu bieżącego roku zostały zmienione godziny pracy
pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie, w związku z tym obowiązuje nowy czas obsługi klientów:
Pracownicy Socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie przyjmują strony w następujących
dniach i godzinach: ul. Skrajna 5, Srebrna 4, Towarowa 6
– pn. 12:00-16:00, wt., czw., piąt.: 8:00-11:00, środa: praca
z klientem w terenie.
Dyżurny pracownik socjalny pełni dyżur przy ul. Skrajnej
5 w następujących dniach i godzinach: pon. 8:00-12:00, wt.,
czw., piąt. 11:30-15:30, śr. 8:00 – 15:30. Pozostali pracownicy prowadzą obsługę klientów w następujących dniach i godzinach: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:30.
Świadczenia wypłacane są w kasie Ośrodka przy ul. Skrajnej 5, w następujących dniach i godzinach:
świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – w ostatni poniedziałek miesiąca od godz. 12:00 do
godz. 14:30

Wiadomości Ratuszowe

świadczenia pomocy społecznej– poniedziałki od godz.
12:00 do godz. 14:30
Kierownik Ośrodka lub Zastępca Kierownika przyjmują
interesantów w każdy poniedziałek od godz. 9:00 do godz.
16:00, a w przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym
od pracy, w dzień następny, od godz. 14:00 do godz. 15:30,
w miarę potrzeby, w obecności pracownika Ośrodka.

PŁATNOŚĆ ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Uprzejmie przypominamy Państwu, że 15.04 upływa termin
płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
I kwartał 2017 r. Wpłaty można dokonać w następujący sposób:
na indywidualny rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do
opłaty za gospodarowanie 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 płacących w czynszu
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za których
należność jest regulowana przez Spółdzielnie Mieszkaniowe
oraz Wspólnoty. Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerami telefonu 33 479 43 18, 33 479 43 17, lub na stronach
internetowych: http://bip.um.cieszyn.pl/, http://um.cieszyn.pl/.

AKCJA KRWIODAWSTWA
Zapraszamy na XVII akcję krwiodawstwa pod hasłem „Zdaj
egzamin z życia” adresowaną do mieszkańców powiatu cieszyńskiego. W tym roku akcja odbędzie się 6 kwietnia w czwartek
od 9.00 do 15.30 jak zwykle na cieszyńskim rynku. Honorowy patronat nad akcją obejmują Burmistrz Miasta Cieszyna,
Starosta Powiatu Cieszyńskiego oraz Rektor Wyższej Szkoły
Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Podczas akcji będzie można zarejestrować się do banku
potencjalnych dawców szpiku kostnego, a każdy uczestnik
będzie mógł wziąć udział w badaniach proﬁlaktycznych. Na
krwiodawców czekać będą atrakcyjne narody i poczęstunek!
Zapraszamy także w dniach 6 - 29 kwietnia do Domu Narodowego w Cieszynie na wystawę fotograﬁczną przedstawiającą
16-lecia istnienia akcji.
ORGANIZATORZY AKCJI K ATARZYNA I TOMASZ PIWOCHA

ROZPORZĄDZENIE NR 3/HPAI/2017
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 17 marca
2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów
obowiązujących na tym obszarze
Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r., poz. 266 i
470 oraz z 2016., ) zarządza się, co następuje: § 1.W związku
z ustaniem zagrożenia wysoce zjadliwą grypą ptaków uchyla
się w całości rozporządzenie Nr 1/HPAI/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce
zjadliwej grypy ptaków, sposobu oznakowania tego obszaru
oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego opublikowany
w dniu 23.02.2017 pod pozycją 1148 ). §2. Rozporządzenie
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego. §3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń na terenie
wszystkich miejscowości objętych obszarem zagrożonym.

