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osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy
(prace społecznie użyteczne).
Celem Projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia
oraz integracja społeczno-zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Proponowane formy wsparcia:
poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe,
szkolenia miękkie,
kursy i/lub szkolenia zawodowe,
usługi edukacyjne i zdrowotne,
realizacja Programu Aktywizacja i Integracja – w przypadku
osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy.
Aktualnie trwa nabór do III grupy projektowej, w ramach której
realizowany będzie Program Aktywizacja i Integracja (w tym
prace społecznie użyteczne). Zakończenie realizacji Projektu
przypada na 31 grudnia 2017 r. Szczegółowe informacje na
temat Projektu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Cieszynie. Osoby do kontaktu: Katarzyna Źlik: 33
4794 934; Agnieszka Kołeczko: 33 4794 926.

PŁATNOŚĆ ZA II KWARTAŁ OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Uprzejmie przypominamy Państwu, że 15.07.2017 r. upływa
termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II 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: www.bip.um.cieszyn.pl, www.um.cieszyn.pl.

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 Cieszynie.
Dodatkowo aplikacja umożliwia:
ustawienie alarmu przypominającego o zbliżającym się terminie 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,
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AppStore – dla użytkowników systemu iOS,
Sklep Microsoft – dla użytkowników systemu Windows Phone.

CIESZYŃSKA RADA SENIORÓW
Dyżury członków Rady Seniorów odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od 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.

ZAWODY STRZELECKIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki
i Integracji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie informuje, że
29 lipca 2017 r. na strzelnicy pneumatycznej LKS LOK „KORONA”
w GUMNACH (budynek OSP - Gumna 98) organizuje ZAWODY
STRZELECKIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Zgłoszenia i zapisy są przyjmowane w siedzibie Stowarzyszenia do 10 lipca
br. w dniach i godzinach dyżurów. Zainteresowanych bardzo
serdecznie zapraszamy.

WOLNE MIEJSCA NA TURNUSIE
REHABILITACYJNYM
Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca na dwutygodniowy
turnus rehabilitacyjny organizowany w Kołobrzegu w terminie
30.09-13.10.2017 r. Ilość dodatkowych miejsc ograniczona!
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia
w dniach i godzinach dyżurów – tel. (33) 858 12 56.

DYŻURY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE
Zapraszamy mieszkańców Cieszyna do korzystania z bezpłatnych dyżurów psychologicznych i prawnych, związanych
z problematyką uzależnień i przemocy w rodzinie. Zapisy
w MOPS Cieszyn (ul. Skrajna 5) lub pod nr tel. (33) 479 49 00.

WOJEWÓDZKA AKCJA BEZPIECZNE
WAKACJE 2017
Od 26 czerwca na terenie województwa śląskiego rozpocznie
się akcja „Bezpieczne Wakacje 2017”. Jej celem jest przede
wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego
wypoczynku letniego. Akcja potrwa do 31 sierpnia br.
Podczas „Bezpiecznych wakacje 2017” pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego będą przeprowadzali
kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku (www.wypoczynek.men.gov.pl) w trakcie ich trwania.
Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie
bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania
przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne
między innymi w ośrodkach wypoczynku.
Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy
zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które sprawują nadzór nad warunkami
wypoczynku w województwie śląskim.
Więcej informacji o akcji: www. wsse.katowice.pl

