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Budżet na rok 2017 uchwalony

stości i porządku na terenie Gminy Cieszyn,
• w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek
Dwudziesta ósma sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 29 grudnia 2016 r.
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w
Na sesji zostały podjęte następujące uchwały, skierowane pod obrady
tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat,
przez Burmistrza Miasta:
• w sprawie zmiany uchwały nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z
• w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Se• w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodaroniorów oraz nadania jej statutu,
wania przestrzennego miasta Cieszyna,
• w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku,
• w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/383/13 Rady Miejskiej Cieszyna z
• w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2017 roku,
dnia 24 października 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz roz• w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok,
liczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dzie• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna
cięce na terenie Gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych,
na lata 2016-2025,
• w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepu• w sprawie uchwalenia ustalenia wykazu wydatków budżetowych, któblicznych przedszkoli i szkól oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
re nie wygasają z upływem 2016 roku i ich planu finansowego,
ich pobierania i wykorzystywania,
• w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na 2017 rok,
• w sprawie zmiany uchwały nr VIII/63/07 Rady Miejskiej Cieszyna z
• w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciednia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyszyna na lata 2017-2028.
znawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej,
Rada podjęła również uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Cieszyn
• w sprawie zmiany uchwały nr VII/59/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 14 kwietterenów Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej Sp. z o.o. w likwidacji, której
nia 2011 r. w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłatwnioskodawcą
za
był Klub Radnych Cieszyński Ruch Społeczny (CRS).
świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Cieszyn,
Projekt stanowiska popierającego inicjatywę Uniwersytetu Śląskiego w
• w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek
Cieszynie zmierzającą do powstania na terenie miasta Cieszyna przystanku
organizacyjnych Gminy Cieszyn,
Cieszyn - Uniwersytet w ramach projektowanej rewitalizacji linii kolejowej nr
• w sprawie zmiany uchwały nr XVI/166/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia
190 został skierowany do Komisji Rady w celu dalszych prac legislacyjnych.
26 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania styZe szczegółami zapytań wniosków i interpelacji radnych, klubów radpendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportonych i komisji można się zapoznać na stronie internetowej pod adresem:
we w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym,
http://www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Rada Miejska”, gdzie są publi• w sprawie zmiany uchwały nr XVII/147/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia kowane zarówno zapytania, wnioski i interpelacje jak i odpowiedzi na nie.
30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
Zapraszam mieszkańców Cieszyna na sesje Rady Miejskiej. Najbliższe posieświadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli dzenie odbędzie się w dniu 26 stycznia o godz. 15.30. Nagrania video z sesji Rady
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez Miejskiej Cieszyna są dostępne na stronie www.um.cieszyn.pl/Urząd od środ
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ka/Rada Miejska. Zapraszam na dyżury Klubów Radnych i Prezydium Rady.
• w sprawie zmiany uchwały nr XVII/146/15 Rady Miejskiej Cieszyna z
Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czyKrzysztof Kasztura

Jak ekologicznie i ekonomicznie palić węglem?
Myślisz, że wiesz jak prawidłowo palić w piecu węglowym? Jesteś pewny,
że robisz to dobrze? Możesz się zdziwić... Zobacz to na własne oczy w niedzielę 15 stycznia 2017 r. o godzinie 13.00 na Rynku w Cieszynie.
Znaczna liczba mieszkań i domów opalana jest węglem. Tak jest w całym
kraju, również w Cieszynie. Chociaż węgiel nie jest paliwem ekologicznym,
to można go spalać lepiej lub gorzej. Właściwe spalanie węgla to oszczędność paliwa nawet do 30%! Korzysta na tym twój portfel, środowisko naturalne i zdrowie.
Właściwe spalanie węgla, czyli takie by z komina nie leciał czarny dym,
polega na przestrzeganiu kilku prostych zasad. Niestety, te zasady nie są
powszechnie znane i stosowane. Większość z nas stosuje tylko jeden sposób palenia w piecu, w dodatku ten najgorszy – układanie węgla na płonące
szczapy drewna i następnie dokładanie węgla na żar. Wytwarza się wtedy czarny dym, z którym uchodzi do komina co najmniej 30% paliwa. W
wyniku niezupełnego spalania węgla powstaje sadza, zatykająca przewody
kominowe oraz trujący tlenek węgla zwany czadem.
Można jednak palić inaczej, lepiej, bardziej ekologicznie. Jedną z takich
metod jest tak zwane „palenie od góry”. Jest to metoda prosta, nieskomplikowana, wystarczy przestrzegać kilku zasad:
Po pierwsze, na pusty ruszt wsypujemy tyle węgla, ile normalnie spalamy w ciągu całego dnia. Ważne jest, aby na dnie leżały najgrubsze kawałki,
a im wyżej, tym drobniejsze.

Pył zawieszony PM10
Pył – (PM- ang. Particulatematter) jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych
w powietrzu, będących mieszaniną substancji
organicznych i nieorganicznych.
Pochodzenie pyłów:
• naturalne - nieorganiczne powstają w wyniku takich zjawisk przyrody, jak wietrzenie skał,
wybuchy wulkanów;
• pierwotne - emitowane bezpośrednio ze źródeł, powstają głównie podczas spalania, mogą
składać się z kurzu, małych płatków sadzy, pyłku kwiatowego itp.;
• wtórne - powstają w wyniku przemian chemicznych w atmosferze prekursorów pyłu: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (Nox), lotnych
związków organicznych (LZO), amoniaku (NH3).
Przyczyny przekroczeń stężeń pyłów:

Po drugie, na węglu układamy rozpałkę w postaci szczap drewna, grubych na 2-3 palce.
Po trzecie, na szczapach układamy w poprzek drugą warstwę drewna
(patyków), o grubości 1 palca.
Po czwarte, na wierzch kładziemy kilka kartek zmiętych gazet (najlepiej nieilustrowanych), a na całość wrzucamy garść drobnych drzazg lub
patyczków (może być porwana na kawałki tektura).
Po piąte, otwieramy całkowicie wylot do komina i dolne drzwiczki do
połowy zakresu.
Po szóste, przez górne drzwiczki podpalamy rozpałkę (papier) i zamykamy je.
To już wszystko! Rozpałka zacznie się żywo palić, od niej zajmie się paliwo
pod spodem. Substancje lotne, wytwarzane podczas spalania, przechodzą do
góry przez strefę płomieni, gdzie są dopalane. Czarny dym się spala i dostarcza dodatkowego ciepła, a z komina ulatniają się bezbarwne produkty spalania. Od tego momentu piec nie wymaga żadnej obsługi. Intensywność palenia
regulujemy otwierając lub domykając dolne drzwiczki pieca.
Wygląda to prosto i takie jest! Na początku trzeba tylko doglądać piec,
aby ustalić optymalną szybkość spalania.
Jeżeli jesteś jeszcze nieprzekonany, to przyjdź i zobacz to na własne oczy.
Na cieszyńskim Rynku, w niedzielę 15 stycznia o godzinie 13.00 odbędzie
się pokaz ekologicznego palenia węglem.
Zapraszamy!
Bogdan Ficek, Wydział OŚR

Emisja powierzchniowa z indywidualnego
ogrzewania budynków ze źródeł rozproszonych,
emisja pochodząca od komunikacji, prace remontowe, aerozole wtórne pochodzące od emisji pierwotnej zanieczyszczeń gazowych, unos
pyłu, wtórny unos pyłu, napływ zanieczyszczeń
spoza terenu województwa, kraju, naturalne
źródła emisji lub zjawiska, warunki meteo.
Wpływ na zdrowie ludzi:
Pyły stanowią poważny czynnik chorobotwórczy, osiadają na ściankach pęcherzyków
płucnych, utrudniając wymianę gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie
górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i
krtani. Nie istnieje próg stężenia, poniżej którego
negatywne skutki wynikające z oddziaływania
pyłów na zdrowie ludzi nie występują.
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.cieszyn.pl/mczk.
MCZK

Zaproszenie na spotkanie
Serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz
mieszkańców Cieszyna na Spotkanie Noworoczne, które odbędzie się 16 stycznia 2017 r.
o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Ratusza.
Ze względów organizacyjnych proszę o wytypowanie 1 przedstawiciela państwa organizacji.
Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna

Sala do wynajęcia
Do wynajęcia sala gimnastyczna przy Szkole
Podstawowej nr 1. Wymiary sali: 12,60 m x 17,60 m.
Chętnych, chcących prowadzić zorganizowane zajęcia sportowe, zapraszamy na rozmowę z dyrekcją
szkoły, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod nr. tel. 33 852 07 32 lub 722 075 516.
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