Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna na lata 2010 – 2020
za 2020 rok
Kierunek priorytetowy: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
CEL STRATEGICZNY I:
STWORZENIE WŁAŚCIWEJ, NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, SPOŁECZNEJ I USŁUGOWEJ ZASPAKAJAJĄCEJ POTRZEBY
MIESZKAŃCÓW
l.p.

Cel strategiczny/
Cel operacyjny/
zadanie

1

CEL I.1

2

I.1.1

Wprowadzenie rozwiązań odpowiadających na aktualne potrzeby w
zakresie organizacji ruchu drogowego na terenie miasta

MZD

W roku 2020 w ramach
nowej organizacji ruchu poprawiającej
bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego:
 uporządkowano miejsca postojowe na ul. Matejki,
 na ul. Solnej wprowadzono jednokierunkowy ruch od wjazdu na teren
Intermarche w kierunku ul. Górnej,
 na ul. Łukowej uporządkowano parkowanie oraz wprowadzono jednokierunkowy ruch na końcowym jej odcinku,
 w ramach remontu ul. Chopina wprowadzono na całym jej odcinku
strefę zamieszkania,

3

I.1.2

Organizacja zintegrowanego węzła przesiadkowego komunikacji
pasażerskiej

ZP,
SRM

Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku.

4

I.1.3

Przebudowa i rozbudowa głównego układu drogowego

MZD

W ramach prac związanych z przebudową głównego układu drogowego w
roku 2020:

wykonano rozbudowę drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego
na odcinku 190 mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówką w Cieszynie;
 rozpoczęto realizację zadania pn. remont i przebudowa ulicy Głębokiej
w Cieszynie wraz z placem św. Krzyża w ramach projektu: „Szlakiem
Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”, w ramach którego planowane jest wykonanie remontu i przebudowy na całym odcinku ul. Głębokiej od Rynku do ulicy Zamkowej wraz z prze-

Jednostka
koordynująca

Nazwa

Opis działań

ORGANIZACJA SPRAWNEGO SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO

1

strzenią w obrębie pl. Św. Krzyża. Zakres opracowania obejmuje przebudowę i remont jezdni wraz z korektą geometrii, przebudowę i remont
obustronnych chodników, rozbudowę i przebudowę infrastruktury podziemnej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania drogi (w tym
głównie kanalizacji deszczowej).
Przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej:
 przebudowy ulicy Trzech Braci w Cieszynie”;
 przebudowy ulicy Łowieckiej.
Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy
Zofii Kossak – Szatkowskiej, na odcinku od ul. Gen. Józefa Hallera do ul.
Bielskiej w Cieszynie, obejmujący wymianę nawierzchni jezdni i
chodników.
5

I.1.4

Organizacja i budowa miejsc parkingowych, w tym parkingów
wielokondygnacyjnych, w centrum miasta i na osiedlach

MZD

W roku 2020 nie były realizowane zadania związane z budową miejsc
parkingowych.

6

I.1.5

Opracowanie procedur kwalifikacji dróg do dróg publicznych oraz
dróg wewnętrznych będących własnością Gminy

MZD

Zadanie nie realizowane.
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I.1.6

Budowa ścieżek rowerowych w ramach każdej inwestycji drogowej
(przebudowa lub budowa)

MZD

W 2020 roku w ramach prac związanych z przebudową ulicy Brodzińskiego
wykonano 190 mb nowej ścieżki pieszo – rowerowej.
W wykonanym opracowaniu projektowym dot. przebudowy ul. Zofii
Kossak-Szatkowskiej uwzględniono realizację ścieżki rowerowej o długości
~1100 mb.

8

I.1.7

Współpraca z partnerami zewnętrznymi na rzecz zwiększenia
dostępności komunikacyjnej Cieszyna z wykorzystaniem transportu
kolejowego i autobusowego

Burmistrz
Miasta

W ramach ponadgminnej współpracy, którą koordynowało Stowarzyszenie
Aglomeracja Beskidzka, zgłaszano konieczność rewitalizacji linii kolejowej
190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała. Składane były wnioski do projektu
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” i planu
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w transporcie
kolejowym.
We współpracy miedzygminnej podjęto decyzję o zgłoszeniu projektu
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała”
do Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej –
Kolej + do 2028 roku. Projekt ten został w konkursie „Kolej Plus”
zakwalifikowany do II etapu, co oznaczało przystąpienie do sporządzenia
studium planistyczno-prognostycznego dla tego projektu.
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CEL I.2

UTRZYMYWANIE WYSOKIEGO STANDARDU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

10

I.2.1

Stosowanie planów wieloletnich budowy i przebudowy dróg oraz
uzbrojenia (podziemnego i nadziemnego) we współpracy z
gestorami sieci

11

I.2.2

Realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w aglomeracji cieszyńskiej”

12

I.2.3

Opracowanie i realizacja wieloletnich planów inwestycyjnych w
zakresie przebudowy i budowy dróg gminnych, powiatowych i
wewnętrznych z uwzględnieniem budowy ścieżek rowerowych

MZD

Trwają prace nad wieloletnim planem inwestycyjnym w zakresie
przebudowy i budowy dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych z
uwzględnieniem budowy ścieżek rowerowych.
Burmistrz Miasta Cieszyna zarządzeniem z dnia 28 października 2020 r.
powołał zespół do spraw polityki rowerowej, którego zadaniem jest
opracowanie polityki rowerowej wraz z standardami budowy i utrzymania
infrastruktury rowerowej na terenie miasta.

13

I.2.4

Rozbudowa oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się
na terenie miasta

MZD

Opracowano dokumentację techniczną dla zadania „Modernizacja
oświetlenia publicznego Miasta Cieszyn - etap II”
Złożono wniosek o dofinansowanie za środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, który został wybrany do dofinansowania. Zawarta została
umowa na udzielenie dotacji w wysokości 1.080.706,59 zł. Ogłoszono
przetarg na realizację zadania.
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I.2.5

Organizacja właściwej infrastruktury bezpieczeństwa publicznego
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CEL I.3

16

I.3.1

MZD

ZP

SM

Na etapie projektowania oraz późniejszej realizacji zadań inwestycyjnych
związanych z budową i przebudową dróg na bieżąco dokonywane są
uzgodnienia z gestorami sieci podziemnego uzbrojenia terenu w celu
umożliwienia zsynchronizowania prowadzonych robót budowlanych.
Zadanie zostało zrealizowane w latach wcześniejszych.

Rozbudowano monitoring wizyjny, zgodnie z opisem w pkt. II.5.1.

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Zapewnienie wysokiej jakości powietrza atmosferycznego,
charakteryzującego się niskim poziomem zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych, niskim natężeniem hałasu oraz
promieniowania niejonizującego
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ZP
ZBM
OŚR

Likwidacja niskiej emisji w centrum Cieszyna
W 2020 r. kontynuowano działania dotyczące likwidacji niskiej emisji
poprzez uciepłownienie śródmieścia Cieszyna, których zakres obejmował etapy III i IV:
ETAP III:
W ramach zadania podłączono do sieci cieplnej budynki mieszkalne będące
własnością Gminy Cieszyn: Głęboka 10, Głęboka 30, Głęboka 32, Głęboka
36 (pl. Teatralny 17A), Głęboka 40, Głęboka 47, Głęboka 60.
Zakres prac obejmował wykonanie we wszystkich budynkach instalacji c.o i
c.w.u zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, docieplenie części przegród
budowlanych, adaptacją pomieszczeń na węzły cieplne, likwidację palenisk
3

węglowych poprzez trwałe odcięcie od przewodów kominowych. Zadanie
zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt inwestycji wyniósł:
2.219.680,98 zł.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 RPO w wysokości 1.432.387,57 zł.
ETAP IV:
W zakres zadania weszły ostatecznie budynki przy ul. Zamkowej 5 i
Górny Rynek 11. Zakres rzeczowy przewiduje docieplenie ścian oraz
podłączenie budynków do sieci cieplnej. Opracowano dokumentację
techniczną oraz niezbędne audyty energetyczne. Przygotowano i
złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 20142020.
Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej
W ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich
obiektach użyteczności publicznej” wykonano remont elewacji budynku
SP-4 oraz II LO im. Kopernika Etap III, który obejmował:
 odbicie starych tynków
 naprawa uszkodzonych murów
 wykonanie nowych tynków zewnętrznych
 wymiana obróbek blacharskich gzymsów i parapetów zewnętrznych
 renowacja detali architektonicznych
 malowanie elewacji
 renowacja cokołu kamiennego
 renowacja drzwi zewnętrznych do budynku
 renowacja bramy dziedzińca.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości
988.330,75 zł.
Pozostałe działania:
W 2020 r. zakończono prace nad opracowaniem projektu „Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030”, która została przyjęta
uchwałą Nr XIX/213/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 czerwca 2020 r.
Koszt realizacji zadania wyniósł 45 251,70 zł i w całości został pokryty z
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dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny - Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Wdrożenie zawartych w powyższym dokumencie działań ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza
ze źródeł komunikacyjnych.
W ramach ograniczania tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń ze źródeł
komunalnych wspierano finansowo (w formie dotacji celowych z budżetu
miasta) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,
wykonujące modernizacje systemów grzewczych mieszkań i budynków,
obejmujących likwidację niskosprawnych i wysokoemisyjnych węglowych
pieców ceramicznych (kaflowych) lub węglowych kotłów (pieców)
centralnego ogrzewania. W 2020 r. przyznano dotacje celowe do 24
inwestycji, z których ostatecznie zrealizowano 19. Łączna kwota
udzielonych dotacji wyniosła 65 885,08 zł. Ponadto w 2020 r.
przeprowadzono nabór wniosków o udzielenie dotacji do inwestycji
planowanych do realizacji w 2021 r., w ramach którego zainteresowani
właściciele budynków i lokali mieszkalnych złożyli 38 wniosków.
Zgodnie z zadaniami określonymi w:
 Programie ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającym na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji (z 2017 r.),
 Programie ochrony powietrza dla strefy śląskiej mającym na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu (z
2019 r.),
 Programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego (z 2020 r.),
w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z palenisk domowych, Straż Miejska w Cieszynie przeprowadzała stosowne czynności kontrolne. W 2020 r. ogółem podjęto działania sprawdzające w przypadku 169
zgłoszeń, a po weryfikacji zasadności prowadzenia interwencji przeprowadzono 78 kontroli w zakresie spalania odpadów i paliw stałych w piecach
(w ich wyniku nałożono 7 mandaty karne; w żadnym przypadku nie pobierano do badań próbek popiołu w celu wykonania badań laboratoryjnych dotyczących jego składu). Liczba kontroli została znacząco ograniczona w stosunku do lat poprzednich, co wynika z zagrożeń i ograniczeń związanych z
sytuacją epidemiczną i pandemią COVID-19 – Wojewoda Śląski poleceniem nr 22/2020 z dnia 13 marca 2020 r. oraz decyzją Nr ZKI.6330.9.2020
z dnia 21 października 2020 r. polecił wójtom, burmistrzom i prezydentom
miast ograniczyć do niezbędnego minimum kontrole w indywidualnych gospodarstwach domowych.
Ponadto Gmina Cieszyn uzyskała dofinansowanie (w ramach konkursu
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nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-339/19 poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła
energii – RIT Subregionu Południowego) w wysokości 638.580,21 zł na realizację zadania pn. Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna, obejmującego budowę instalacji fotowoltaicznych na trzech obiektach
(Dom Spokojnej Starości, Szkoła Podstawowa nr 2, miejska oczyszczalnia
ścieków). Inwestycja ta jest planowana do realizacji w roku 2021.
W zakresie ograniczenia uciążliwego hałasu ze źródeł komunikacyjnych
oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, istotny wpływ mają
działania, o których mowa w zadaniach I.1.2, I.1.3, I.1.4, I.2.3.
17

I.3.2

Zapewnienie wysokiej jakości wód powierzchniowych
oraz ochrona jakości wód podziemnych
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ZP
OŚR

Zakończono realizację 1 zadania z programu inicjatyw lokalnych, dzięki
czemu 1 budynek mieszkalny oraz dwie niezabudowane nieruchomości uzyskały dostęp do sieci kanalizacyjnej.
Gmina Cieszyn od roku 1996 r. wspiera finansowo (w formie dotacji
celowych z budżetu miasta) podmioty niezaliczane do sektora finansów
publicznych (np. przez osoby fizyczne), wykonujące przyłącza
kanalizacyjne (wraz z likwidacją osadników na nieczystości ciekłe) lub
przydomowe oczyszczalnie ścieków. Działanie to jest uzupełnieniem
działań inwestycyjnych, obejmujących rozbudowę sieci kanalizacji. W
budżecie miasta na rok 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości
50 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie powyższych dotacji celowych.
W ramach przeprowadzonego w 2019 r. naboru wniosków (dotyczących
inwestycji planowanych do realizacji w roku 2020) nie wpłynął żaden
wniosek spełniający formalnoprawne i merytoryczne wymogi stosownej
uchwały Rady Miejskiej Cieszyna, a tym samym nie przyznano żadnych
dotacji i w całości nie wykorzystano środków finansowych zaplanowanych
na ten cel. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z pandemią COVID19 oraz ograniczone z tego powodu możliwości finansowe budżetu miasta,
w roku 2020 nie ogłaszano dodatkowych naborów wniosków w zakresie
dofinansowania inwestycji z zakresu uporządkowania gospodarki wodnościekowej.
Natomiast w ramach przeprowadzonego naboru wniosków dotyczących inwestycji planowanych do realizacji w 2020 r. złożono 24 wniosków, które
przejdą procedurę oceny początkiem 2021 r.
Ponadto w roku 2020 przeprowadzono po raz pierwszy nabór na dotacje do
działań związanych ze zwiększeniem retencji wód (dotyczy przedsięwzięć
planowanych do realizacji w 2021 r.), w wyniku którego wpłynęło 6 wniosków przedłożonych przez zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania
właścicieli nieruchomości.
Straż Miejska (w szeregu przypadków przy współudziale pracowników
OŚR lub na wniosek Wydziału OŚR) prowadziła systematyczne kontrole sa6

nitarno-porządkowe właścicieli nieruchomości m.in. pod kątem wypełniania
przez nich obowiązków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Ogółem
przeprowadzono jedynie 5 kontroli (obejmujących zagadnienia związane z
zarówno z gospodarką wodno-ściekową, jak i gospodarowania odpadami
komunalnymi), w wyniku których nałożono 2 mandaty karne. Liczba przeprowadzonych kontroli była znacząco niższa niż w latach poprzednich z
uwagi na ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej związanej z pandemią COVID-19.
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I.3.3

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz
zwiększenie lesistości i ilości terenów zielonych
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OŚR

Kontynuowano dotychczasowe działania w zakresie ochrony bioróżnorodności, które obejmowały m.in.:
 założenie w okresie wiosennym zabezpieczeń wzdłuż ul. Wiślańskiej na
wysokości stawów wędkarskich, w celu ochrony wędrujących płazów
w okresie godowym;
 dokarmianie dziko żyjących ptaków w okresie zimowym (zakupiona
karma jest dystrybuowana do karmników ustawionych na terenach zieleni miejskiej przez MZD oraz wybrane szkoły podstawowe);
 zakupiono nowe karmniki oraz budki lęgowe dla ptaków, które zostały
rozmieszczone/pozawieszane na terenach zieleni oraz w lasach i zadrzewieniach komunalnych;
 kastrację i sterylizację kotów wolno żyjących, co docelowo powinno
mieć wpływ na zmniejszenie populacji tego gatunku, a tym samym
ograniczyć presję na populacje dziko żyjących ptaków na terenie Cieszyna;
 przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne 26 drzew – pomników przyrody
(koszt wykonania zabiegów wynoszący 28.600,00 zł w ponad 41,4%
został pokryty z dotacji celowej z budżetu państwa).
Posadzono 71 drzew oraz 441 krzewów na terenach zieleni miejskiej (np. w
pasach drogowych ulic: Gwido Langera, Kopernika, Dombke, Rzeźnicza,
Dojazdowa, al. Łyska, Bielska, Wiślańska, Wojska Polskiego oraz w parku
św. Trójcy, na skwerze św. M. Grodzieckiego, a także na targowisku
rolnym), przede wszystkim zastępując drzewa i krzewy usunięte (z różnych
przyczyn: obumarcie, zły stan zdrowotny, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i
mienia), uzupełniając istniejące zadrzewienia, a także wprowadzając
nasadzenia drzew i krzewów na nowo zagospodarowywanych terenach.
Pod nadzorem Nadleśnictwa Ustroń prowadzono również zabiegi z zakresu
gospodarki leśnej w lasach komunalnych, położonych w rejonie ul.
Harcerskiej oraz ul. Zamarskiej (usunięcie wiatro- i śniegołomów, wycinka
obumarłych świerków i jesionów). W przypadku lasu przy ul. Zamarskiej
ścięte drzewa zostały pozostawione w lesie do naturalnego rozkładu,
7

natomiast w lesie przy ul. Harcerskiej posadzono w ramach odnowień 350
szt. olchy czarnej na dwóch powierzchniach.
19

I.3.4

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców
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W ramach edukacji ekologicznej zrealizowano następujące działania:
 dofinansowano działania edukacyjne prowadzone przez Fundację
MamGrono, obejmujące cykl 8 warsztatów artystyczno-ekologicznych
dla dzieci i młodzieży. Ponadto w trybie tzw. małych grantów wpłynęły
2 oferty, które rozpatrzono pozytywnie i przyznano dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Beskid Śląski” oraz dla Fundacji STER. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z pandemią COVID-19, powyższe organizacje pozarządowe odstąpiły od realizacji dotowanych zadań;
 przeprowadzono (w ograniczonym zakresie) akcję Sprzątanie Świata;
 zorganizowano wraz z PTTK Oddział „Beskid Śląski” konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych dotyczących pomników
przyrody;
 w ramach kampanii edukacyjnej Cieszyńska Szkoła Ekomyślenia zorganizowano otwarty wykład prof. dr hab. Piotra Skubały (Uniwersytet
Śląski w Katowicach) pn. Nasz świat do generalnego remontu;
 ponadto w 2020 r. Gmina Cieszyn uczestniczyła w następujących projektach edukacyjnych:
 Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania
inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach – projekt
obejmował szkolenia dla lokalnych decydentów, pracowników
administracji
samorządowej
itp.
dotyczące
systemów
monitorowania i oceny gospodarowania wodą w miastach,
wyznaczania tzw. śladu wodnego w miastach oraz wdrażania
zintegrowanego systemu zarządzania wodą (organizator:
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”; kontynuacja
działań z roku 2019);
 Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony
klimatu (BEACON) – projekt promujący działania na rzecz ochrony
klimatu oraz ułatwiający wymianę informacji pomiędzy rządami,
samorządami, a także szkołami w siedmiu krajach Europy
(organizator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”;
kontynuacja działań z roku 2019);
 Angażowanie młodych w proces zrównoważonego planowania
energetycznego w mieście (EYES – Engaging youth in sustainable
energy planning) – celem projektu jest zwiększenie partycypacji
społecznej osób młodych (18-28 lat) w obszarze zarządzania
8

energią i ochrony klimatu w ich miastach, w tym zwiększenie ich
ogólnej świadomości i wiedzy nt. energii i klimatu; zaznajomienie
ich z lokalną sytuacją energetyczną oraz aktualnymi i planowanymi
działaniami miasta i kluczowych lokalnych interesariuszy na rzecz
zrównoważonej energii, ochrony klimatu i adaptacji do zmian
klimatu, zaznajomienie ich z narzędziami i metodami partycypacji
społecznej; zaangażowanie w dialog społeczny nt. dalszego,
zrównoważonego energetycznie i klimatycznie rozwoju miasta;
włączenie w ww. działania także osób z tzw. wrażliwych grup
społecznych (organizator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités”; kontynuacja działań z roku 2019);
 LeadAIR – program obejmował 5-dniowe szkolenie oraz cykl 4
webinariów związanych tematycznie z transformacją energetyczną,
gospodarka niskoemisyjną, walką ze smogiem i niską emisją,
przeciwdziałaniem skutków i adaptacją do zmian klimatycznych
(organizator: Fundacja Forum Energii);
 Lokalne Partnerstwo do Spraw Wody powiatu cieszyńskiego – jest
to pilotażowy projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mający na celu zintensyfikowanie
współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami (podmiotami) na
rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach
wiejskich w zakresie racjonalnego gospodarowania wodami
(organizator: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Częstochowie).
W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi m.in.:
 prowadzono stronę internetową poświęconą gospodarowaniu odpadami
(działania informacyjno-edukacyjne prowadzono również za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Wywozik”);
 przeprowadzono konkurs dla uczniów szkół podstawowych na przygotowanie krótkiego filmiku promującego selektywną zbiórkę (segregację) odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych;
 opracowaniu zestaw krótkich filmów animowanych promujących segregację odpadów, które będą udostępniane na stronie internetowej miasta;
 w ramach Cieszyńskiej Szkoły Ekomyślenia kontynuowano serię
warsztatów i seminariów dotyczących właściwego postępowania z odpadami komunalnymi (m.in. w szkołach podstawowych, dla mieszkańców Cieszyna, dla studentów Uniwersytetu III Wieku);
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna na lata 2010 – 2020 za 2020 rok
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zakupiono nowe pojemniki dla 11 szkół do zbierania zużytych baterii;
rozpowszechniono (również wydane w latach poprzednich) ulotki i plakaty dotyczące zasad segregacji odpadów, w tym zbierania odpadów
biodegradowalnych;
 ponadto zakupiono gadżety przewidziane jako nagrody dla uczniów
uczestniczących w konkursach dot. gospodarki odpadami lub akcjach
sprzątania.
Na niektóre z powyższych działań edukacyjnych w zakresie gospodarki
odpadami (zaplanowanymi na lata 2019-2020) pozyskano dofinansowanie z
WFOŚiGW w łącznej wysokości 16.300,00 zł, z czego kwota w wysokości
8.800,00 zł wpłynęła do budżetu miasta w roku 2020.
Zamek Cieszyn był współorganizatorem spotkań z cyklu: Cieszyńska
Szkoła Ekomyślenia. W 2020 roku udało się zorganizować tylko jedno
spotkanie z planowanego cyklu - jego kontynuację przerwała pandemia
Covid-19.
20

I.3.5

21

CEL I.4

22

I.4.1

Ograniczenie zagrożeń powodziowych dla terenów zabudowanych

OŚR

Działania w zakresie ograniczenia zagrożeń powodziowych, obejmujące
m.in. regulację i właściwe utrzymania koryt cieków wodnych prowadził
przede wszystkim zarządca publicznych wód płynących, czyli Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przedstawiciele służb komunalnych
uczestniczyli m.in. w przeglądach cieków, prowadzonych przez ww. podmiot, w ramach których zgłaszano miejsca i tereny szczególnie zagrożone
powodzią i wymagające interwencji.

Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką
odpadów komunalnych wraz z zapewnieniem możliwości
selektywnego zbierania i oddawania odpadów

OŚR

1. Zgodnie z zasadami obowiązującego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi (funkcjonującego od dnia 1 lipca 2013 r.), na terenie Cieszyna odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i
rekreacyjnych odbierane są przez podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Odpady komunalne zbierane są selektywnie w następujący sposób:
 w różnokolorowych workach (dot. głównie zabudowy jednorodzinnej)
– odbiór zapewnia podmiot odbierający odpady z nieruchomości,
 za pomocą „dzwonów” (dot. przede wszystkim terenów z intensywną
zabudową mieszkaniową wielolokalową) – odbiór zapewnia podmiot
odbierający odpady z nieruchomości,
 w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw.
PSZOK) przy ul. Motokrosowej – wybrane frakcje odpadów mogą dostarczać mieszkańcy samodzielnie,
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w pojemnikach na zużyte baterie (ustawionych głównie w szkołach) –
odpady dostarczają mieszkańcy samodzielnie,
 w pojemnikach na przeterminowane leki (zlokalizowanych w aptekach)
– odpady dostarczają mieszkańcy samodzielnie,
 odpady niebezpieczne i wielkogabarytowe odbierane są bezpośrednio z
nieruchomości przez podmiot wyłoniony w przetargu w ramach tzw.
objazdowych zbiórek odpadów.
W ramach powyższego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, również zarządcy budynków wielolokalowych (w tym m.in. ZBM, POiZN ZAPON, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe) organizują
i prowadzą segregację odpadów w zarządzanych budynkach mieszkaniowych. Ponadto we wszystkich budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBM segregowane są także bioodpady.
W 2020 r. zebrano łącznie 14 976,63 Mg odpadów komunalnych, co oznacza wzrost w porównaniu do roku 2019 (w którym zebrano łącznie
13 666,1 Mg), w tym: 6 367,56 Mg odpadów zmieszanych (w 2019 r. –
6 742,00 Mg), 7 141,01 Mg zbieranych selektywnie odpadów typu papier,
szkło, metal, tworzywa sztuczne (w 2019 r. – 5 459,10 Mg) oraz 1 468,06
Mg bioodpadów (odpady z pielęgnacji ogrodów i innych terenów zielonych
oraz odpady kuchenne; w 2019 r. – 1 465,00 Mg).
2. Straż Miejska oraz pracownicy Wydziału OŚR prowadzili systematyczne
kontrole (z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju – w bardzo ograniczonym zakresie) właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania przez nich
obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (patrz również
zadanie I.3.1) oraz weryfikacji złożonych przez nich deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. W 2020 r. funkcjonował system dotacji celowych – z budżetu miasta oraz
ze środków WFOŚiGW w Katowicach i NFOŚiGW – na działania w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest, co ma na celu ograniczenie
wprowadzania tego rodzaju odpadu niebezpiecznego do środowiska. W wyniku przeprowadzonego w 2019 roku naborów wniosków udzielono 4 dotacje celowe na likwidację wyrobów azbestowych (inwestycje planowane w
roku 2020), przy czym ostatecznie zrealizowane zostały 3 przedsięwzięcia,
a łączna kwota dotacji wyniosła 3 062,00 zł, przy czym część tej kwoty (w
wysokości 1 714,72 zł) została pokryta z dotacji udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach i NFOŚiGW.
Wymiernym efektem wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie przez Gminę Cieszyn w 2020 r. wyznaczonych ustawowo poziomów:
 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna na lata 2010 – 2020 za 2020 rok
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przekazywanych do składowania w wysokości 26% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. na dzień 16 lipca 2020 r. wynosił nie więcej niż 35%);
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 84% (wymagane minimum –
50%);
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 99,9% (wymagane minimum – 70%).

23

I.4.2

Ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych,
w tym zwłaszcza odpadów ulegających biodegradacji

OŚR

W obowiązującym systemie prawnym zadanie jest realizowane w ramach
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2018 r. – w związku z
wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów – na terenie Cieszyna uruchomiono system
odrębnego gromadzenia i zbierania odpadów ulegających biodegradacji,
obejmujący odpady z pielęgnacji ogrodów oraz odpady kuchenne.
Odnotowano spadek masy odpadów tego rodzaju odbieranych w 2020 r. w
porównaniu do roku 2019 – patrz pkt I.4.1.
Uwaga – na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie można obliczyć osiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, z uwagi na brak
wszystkich danych, które powinny zostać przekazane przez zobowiązane do
tego podmioty do końca I kwartału 2021 r. oraz brak opublikowania kluczowych wskaźników mających zastosowanie w obowiązujących wzorach/algorytmach.

24

I.4.3

Uporządkowanie organizacji systemu zbierania i transportu
odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych
do środowiska

OŚR

Od 1 lipca 2013 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi jest prowadzony w oparciu o aktualnie obowiązujące w tym zakresie przepisy. W
ramach systemu gmina jest „właścicielem” odpadów komunalnych i odpowiada za ich odbiór (w przypadku Cieszyna – z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i rekreacyjnych) oraz zagospodarowanie, pokrywając wszelkie związane z tym koszty z pobieranej od właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Służby miejskie –
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego oraz Straż
Miejska – prowadzą kontrolę (w zakresie swych uprawnień i kompetencji)
realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie gospodarki odpadami.
Wymiernym efektem wdrożenia systemu gospodarki komunalnej jest
osiąganie przez Gminę Cieszyn ustawowych poziomów recyklingu i
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przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami różnych
frakcji odpadów – patrz pkt I.4.1.
25

I.4.4

26

CEL I.5

27

I.5.1

Zamknięcie i rekultywacja istniejących na terenie miasta
składowisk odpadów komunalnych oraz odpadów obojętnych

OŚR

Zgodnie ze stosownymi, prawomocnymi zezwoleniami (decyzje Marszałka
Województwa Śląskiego) dwa składowiska odpadów komunalnych oraz
obojętnych zostały zamknięte i zrekultywowane:
 składowisko przy ul. Kościuszki – w 2011 r.,
 składowisko odpadów w Cieszynie Boguszowicach – w 2012 r.
W przypadku pozostałych dwóch składowisk zlokalizowanych na terenie
Cieszyna, prace rekultywacyjne zostaną zakończone w terminach określonych w obowiązujących decyzjach Marszałka Województwa Śląskiego:
 składowisko ziemi i gruzu przy ul. Frysztackiej – do 30 października
2024 r. (po zmianie pierwotnego terminu, wyznaczonego na dzień 30 listopada 2018 r.),
 składowisko osadów z oczyszczalni ścieków w Cieszynie Marklowicach – do 30 listopada 2024 r.

ZBM

W ciągu 2020 r. ilość lokali mieszkalnych w zasobach gminnych uległa
zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła na koniec 2020r.:
1244 lokali komunalnych, 408 lokali socjalnych. Z tzw. ruchu ludności
odzyskano łącznie 70 lokali, w tym 28 lokali komunalnych i 42 lokale
socjalne.
ZBM prowadzi i aktualizuje okresowo listę osób oczekujących na
mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszyn. W ciągu 2020 r.
liczba osób oczekujących na przydział lokalu zmalała o 108 rodzin i
wynosiła na koniec 2018 r. 156 rodzin, w tym na lokal komunalny 115
rodzin, a na lokal socjalny 41 rodzin.
Aktualnie średni czas oczekiwania na lokal mieszkalny w Cieszynie wynosi
od 1 – 6 lat i uzależniony jest od struktury rodziny i dostępności
odpowiednich mieszkań.
Głównym źródłem zaspokajania zapotrzebowania na mieszkania komunalne
i socjalne jest ich odzyskanie z tzw. ruchu ludności. W związku z
dopuszczeniem sprzedaży mieszkań w prawie całym zasobie
mieszkaniowym gminy, w kolejnych latach należy oczekiwać stopniowego
zmniejszenia się liczby odzyskiwanych lokali.
W 2020 r. dokonano przekwalifikowania 4 lokali komunalnych na socjalne.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych (mieszkania komunalne i
socjalne), w tym wspieranie budowy mieszkań na wynajem
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I.5.2

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna w
zakresie programu dla terenów poprzemysłowych

SRM

29

I.5.3

Uzupełnianie uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego w
ramach systemu lokalnych inicjatyw

ZP

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna na lata 2010 – 2020 za 2020 rok

Zadanie zrealizowane w 2017 r.
W 2020 roku zakończono i rozliczono zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. W. Sikorskiego.
Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 i 160 mm o łącznej długości
186 m i sieć wodociągową Ø 63 i 40 mm o łącznej długości 82 m,
umożliwiające podłączenie do ww. sieci 2 niezabudowanych nieruchomości
oraz 1 budynku w trakcie budowy.
W październiku 2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót
budowlanych w ramach realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki. W ramach zadania planowane jest
podłączenie 2 budynków mieszkalnych.
We wrześniu 2020 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania pn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Gen.
Józefa Hallera – II edycja, a w listopadzie podpisano umowę z wykonawcą
robót budowlanych. W ramach zadania planowane jest podłączenie do obu
sieci 5 niezabudowanych działek (częściowo z rozpoczętymi budowami
budynków mieszkalnych).
W październiku 2020 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową
na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Kościelnej i Ładnej – II edycja, a w listopadzie złożono wniosek o
udzielenie pozwolenia na budowę. W ramach zadania przewiduje się
podłączenie do sieci 13 budynków mieszkalnych oraz 6 niezabudowanych
działek.
W lipcu 2020 w ramach planowanej realizacji zadania pn. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rudowskiej złożono wniosek do
Starosty Cieszyńskiego o ograniczenie korzystania z nieruchomości
(czasowe wywłaszczenie), dla której nie uzyskano zgody na wejście w
teren. Do końca grudnia 2020 r. nie uzyskano ww. decyzji. W ramach
zadania planowane jest podłączenie 3 budynków mieszkalnych oraz 2
niezabudowanych działek.
Trwa procedura uzyskania od Skarbu Państwa prawa władania
nieruchomościami, na których zaprojektowano odcinki sieci kanalizacyjnej
w dwóch zadaniach (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Katowickiej i Majowej oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Katowickiej i Łanowej – II edycja), w ramach których podłączone
zostaną 22 budynki mieszkalne oraz 8 niezabudowanych działek.
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Kierunek priorytetowy: KAPITAŁ SPOŁECZNY
CEL STRATEGICZNY II:
ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO ORAZ PODNOSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA
l.p.

Cel strategiczny/
Cel operacyjny/
zadanie

1

CEL II.1

2

II.1.1

Kontynuacja remontów i rozbudowy placówek oświatowych na
terenie miasta

CUW
ZP

W roku 2020 na remonty i konserwacje wydatkowano w przedszkolach
publicznych 158.875,93 zł, a w szkołach podstawowych 176.852,59 zł.
Oznacza to spadek wydatków w porównaniu do roku 2019 o 50%.
W 2020 roku została zakończona budowa sali gimnastycznej przy SP 7 wraz
z łącznikiem, mieszczącej boisko do koszykówki o wymiarach 28x15 m. W
łączniku znajdują się pomieszczenia sanitarne, gospodarcze, magazynowe,
korytarz, sala lekcyjna szatnie i kotłownia. Sala gimnastyczna została
wyposażona w sprzęt sportowy. Całość budynku uzbrojono w instalacje
elektryczne, wod-kan, gazową, nagłośnienia i monitoringu. Osadzono
zbiorniki p.poż. wraz z wyprowadzeniem czerpni przy granicy
nieruchomości, wykonano parking ze zjazdami, ogrodzenie oraz wykonano
nasadzenia. Całkowity koszt zadania wyniósł 5.832.548,40 zł.
W roku 2020 w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej
w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie” zakończono
remont elewacji budynku SP 4 - etap III, który obejmował: odbicie starych
tynków, naprawa uszkodzonych murów, wykonanie nowych tynków
zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich gzymsów i parapetów
zewnętrznych, renowacja detali architektonicznych, malowanie elewacji,
renowacja cokołu kamiennego, renowacja drzwi zewnętrznych do budynku
oraz bramy dziedzińca. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł
1.217.104,05 zł.

3

II.1.2

Podnoszenie standardu technicznego i wyposażenia placówek
edukacyjnych

CUW

W maju 2020 r. Miasto Cieszyn otrzymało w ramach projektu „Zdalna
Szkoła” grant na kwotę 99.057,00 zł, z którego zakupiono komputery dla 50
uczniów celem realizacji nauki zdalnej. W ramach projektu „Zdalna Szkoła
plus” zakupiono w maju komputery dla 48 najbardziej potrzebujących
uczniów oraz 6 nauczycieli za kwotę 102.600 zł. Szkoła Podstawowa Nr 7
w ramach projektu „Aktywna Tablica” zakupiła 2 monitory interaktywne
współfinansowane przez budżet państwa, a w ramach projektu „Narodowe-

Nazwa

Jednostka
koordynująca /
partnerzy

Opis działań

ZAPEWNIENIE OPTYMALNEJ BAZY LOKALOWEJ ORAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH W SZKOŁACH MIEJSKICH
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go Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupiła książki za kwotę 5 tys.zł. W
grudniu w ramach rządowego programu „500plus dla nauczycieli” Miasto
Cieszyn otrzymało 147.000,00 tys. zł dofinansowania do zakupu sprzętu
komputerowego do nauki zdalnej dla nauczycieli szkół publicznych i niepublicznych.
4

II.1.3

Prowadzenie zajęć przygotowujących młodzież do życia
w warunkach globalizacji i konkurencyjnego rynku pracy

CUW
ZC

W 2020 roku prowadzone były zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach
lekcji Wiedza o społeczeństwie, zajęcia w ramach Szkolnego Programu
Wychowawczo-Profilaktycznego – lekcje wychowawcze, spotkania z ludźmi z różnych zawodów w kl. 1- 8. Ponadto zagadnienia o tej tematyce realizowane były zgodnie z podstawami programowymi przedmiotów objętych
ramowym planem nauczania szkoły podstawowej, zajęcia profilaktyczno –
wychowawcze – współpraca z UŚ, kształtowanie wśród młodzieży aktywnych postaw prospołecznych poprzez udział w ogólnopolskiej akcji „Góra
Grosza” promującej wsparcie i pomoc dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej.
W Zamku Cieszyn w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w
listopadzie 2020 roku zorganizowano wykłady on-line „Praktyczna lekcja
przedsiębiorczości”, w której udział wzięło 69 uczniów ze szkół
ponadpodstawowych.

5

II.1.4

Intensyfikacja nauczania języków obcych w szkołach miejskich

CUW

Nauka drugiego obowiązkowego języka obcego w klasach VII i VIII z
możliwością wyboru dla ucznia: j. niemiecki i j. francuski, w klasach VI j.
niemiecki z kulturoznawstwem w ramach zajęć rozwijających
zainteresowania tzw. godzin dyrektorskich, udział uczniów w konkursach
przedmiotowych z j. obcych; organizacja szkolnych konkursów, np.
Dwujęzyczne Dyktando z nagrodami, zajęcia dodatkowe w ramach
ERASMUS+, projekt unijny "Warto Umieć Więcej, Dzień Języków
Obcych, Szkolne Konkursy Językowe, udział uczniów w konkursach
językowych pozaszkolnych, zajęcia w ramach projektu „Postcards for the
2020 European Day of Languages” oraz projektu “ Łącz kropki” w ramach
programu eTwinning oraz organizowane były zajęcia dodatkowe
rozwijające kompetencje językowe uczniów w zakresie języka angielskiego.

6

II.1.5

Rozwój klas sportowych w szkołach podstawowych
i gimnazjach cieszyńskich

CUW

Od 1 września 2020 roku w SP1 utworzono z czwartych klas klasę sportową
o profilu ogólnorozwojowym, kształtującym umiejętności w różnych grach
zespołowych z akcentem w klasie VII i VIII na siatkówkę. Klasa sportowa
ma także zorganizowane zajęcia na basenie w ilości 2 godzin tygodniowo.
SP6: Zaangażowany udział uczniów w zawodach sportowych oraz
rekreacyjnych na terenie Cieszyna oraz całego powiatu cieszyńskiego
tytułowane medalami mistrzowskimi i wicemistrzowskimi w dyscyplinie
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piłki siatkowej dziewcząt i chłopców w klasach 4-8, zajęcia sportowe
organizowane dla wszystkich uczniów szkoły pod patronatem Akademii
Sportowych Nawyków wdrażającej hasło: „W zdrowym ciele, zdrowy
duch”.
7

II.1.6

8

CEL II.2

9

II.2.1

Aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz poszerzania oferty
edukacyjnej na szczeblu ponadpodstawowym i dostosowywania
profili nauczania do potrzeb rynku pracy

CUW

Szkoły Podstawowe prowadzą współpracę z doradcą zawodowym z Zespołu
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Podejmowane są działania
informacyjne w zakresie planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej w
oparciu o lokalną ofertę edukacyjną. Szkolny System Doradztwa
Zawodowego oraz możliwości rynku pracy. Organizowano spotkania z
przedstawicielami szkół ponadpodstawowych w szkole i poza szkołą.
Funkcjonuje Giełda Szkół Ponadpodstawowych, na której można zapoznać
się z ofertą poszczególnych placówek.

KPM
OPSN

W ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy
Cieszyn w zakresie kultury i sztuki oraz w procedurze uproszczonej tzw.
„małych grantów” udzielono wsparcia finansowego dla 15 przedsięwzięć na
łączną kwotę 201.539 zł.
Z największych przedsięwzięć wymienić należy: XXIX Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva il canto” Cieszyn 2020 oraz 22 Przegląd
Filmowy „Kino na Granicy” – zorganizowane w formie on-line, 28. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, III Koncerty Wyższobramskie,
warsztaty projektowania partycypacyjnego Mood for wood, warsztaty
(nie)TYPOwa sztuka, wydanie 23 tomu „Pamiętnika Cieszyńskiego”,
projekt Legendarny Trójbój”, projekt „Coolturalne ulice”, 90 lat
Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Odbył się również, w formie on-line, Międzynarodowy Studencki Festiwal
Folklorystyczny.
Dodatkowo współorganizowano lub udzielono wsparcia finansowego na
takie wydarzenia jak: koncerty edukacyjne dla uczniów szkół
podstawowych, koncert charytatywny LO nr 1, Koncert Muzyki Kameralnej
im. Victora Ullmanna.
Zamek Cieszyn:
W lutym 2020 r. zorganizowano XV Urodziny Zamku Cieszyn, na które
zjechali liczni goście z Polski i zagranicy. Zorganizowano warsztaty,
spotkania pod hasłem Forever Young, poświęcone m.in. tematyce
projektowania dla osób starszych. Otwarto też wystawę Graduation Projects
2019. Na wystawie prezentowano 30 najciekawszych prac dyplomowych
polskich, słowackich, czeskich i węgierskich absolwentów uczelni

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
Wspieranie organizacji i kreowania wydarzeń kulturalnych
podkreślających rangę Cieszyna na arenie ogólnopolskiej
i międzynarodowej
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projektowych. W lecie zorganizowano warsztaty Mood for Wood, w
których uczestniczyli studenci projektowania i architektury z krajów
Wyszehradu. W ramach warsztatów powstały projekty drewnianych
instalacji dedykowanych różnym przestrzeniom publicznym w Cieszynie.
Zamek zorganizował także 15. edycję konkursu Śląska Rzecz. Uroczysta
gala konkursu miała miejsce, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, na
Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. W konkursie i w gali uczestniczyli
przedsiębiorcy, projektanci, instytucje kultury z całego Śląska.
COK „Dom Narodowy”:
Ze względu na panującą pandemię nie udało się zrealizować większości
planowanych festiwali oraz imprez kulturalnych. Jednak kilka wydarzeń
odbyło się: Pogrzeb Basów, Festiwal Wakacyjne Kadry (dofinansowane z
MKiDN), Cieszyński Przekładaniec (dofinansowany z MKiDN), Lato z
Muzyką, Yass! Festiwal, które zgromadziły publiczność z Polski i
zagranicy. Należy również wspomnieć o kolejnej edycji Festiwalu MurArt z
udziałem artystów z całej Polski.
Mimo pandemii COK Dom Narodowy przeprowadził również konkurs
małych
grantów
„Lokalnie-Kulturalnie”,
wspierając
inicjatywy
mieszkańców w zakresie działalności kulturalnej. W ramach konkursu
wpłynął jeden projekt, który został zrealizowany przy pomocy finansowej
(1000 złotych) i merytorycznej instytucji. Pozostałością po projekcie jest
wystawa „Jeszcze nie było”, która znalazła swoje stałe miejsce na parterze
budynku Domu Narodowego.
Teatr im. A. Mickiewicza
Teatr Cieszyński objęty jest szlakiem teatrów historycznych obejmujących
budynki z ponad 100-letnią historią. Ten międzynarodowy projekt
kulturalny o nazwie: „Trasa Bałtycka” obejmuje najstarsze budynki
teatralne w Polsce, na Litwie, Łotwie i Estonii. Teatr kontynuował również
współpracę z placówkami oświatowymi w ramach cyklu poznawczoedukacyjnego „Bliżej Teatru”.
Biblioteka Miejska realizowała m.in. działania takie jak:
● Na styku - rozmówki polsko – czeskie, jako wydarzenia online
zrealizowanego wraz z Stowarzyszeniem Kultura na Granicy z Cieszyna.
Partnerami zadania byli: Instytut Polski w Pradze, Czeskie Centrum w
Warszawie oraz Centrum pro kulturu a společnost,z.s. z Brna. Projekt
polegał na prezentacji polskiej i czeskiej kultury poprzez nagranie i
upowszenienie 12 wywiadów z ulubionymi pisarzami i artystami z Polski i
Czech, których celem było obalenie uprzedzeń i stereotypów pomiędzy
Polakami i Czechami. Projekt dofinansowany z ZAiKS.
● Książka od podszewki – dobre rozmowy o literaturze - projekt rozpoczął
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nowy rozdział działalności biblioteki – edukacji i animacji kultury w sieci.
Do cyklu spotkań online zaproszono ludzi świata literatury – wydawców,
redaktorów, tłumaczy, ilustratorów oraz dziennikarza zajmującego się
książkami. Spotkania w formie interaktywnych webinariów zostały
zarejestrowane, opatrzone kartami pracy i upowszechnione wśród szkół jako
materiał do prowadzenia lekcji bibliotecznych.
● Jest taka historia… – opowieść o Januszu Korczaku - na projekt złożyły
się 2 spotkania autorskie online ze znanymi pisarkami, nagranie 5 etiud
teatralno-baletowych, spektaklu „Pamiętnik Blumki” oraz słuchowiska
radiowego na podstawie książki I. Chmielewskiej „Pamiętnik Blumki”.
Książnica Cieszyńska
Zorganizowano w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej publikację nowego
tomu w ramach serii „Bibliotheca Tessinensis” współbytowanej przez
Książnicę Cieszyńską oraz Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w
Republice Czeskiej. Przygotowano, udostępniono i promowano wirtualnie
wystawę „Literatura polska na Zaolziu 1920- 2020”.
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej był współorganizatorem
Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego. Ponadto
brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Rumunii i
Rosji w formie on-line oraz promowaniu folkloru poza granicami w
Rumunii i Rosji.
W 2020 roku ogłoszony został konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom”,
który ma na celu wyróżnienie oraz promowanie miejsc w Cieszynie, które
są otwarte na potrzeby osób starszych. Konkurs przeznaczony jest dla
instytucji i organizacji, które poprzez odpowiednie stosowanie rozwiązań
architektonicznych oraz oferowanie odpowiednich produktów, usług i
zniżek, przyczyniają się do godnego traktowania osób starszych (seniorów).
Konkurs ma inicjować poprawę sytuacji społecznej osób starszych oraz
przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku seniorów.
Inicjatorem Konkursu jest Cieszyńska Rada Seniorów, która opracowała i
przyjęła Uchwała Nr 11/II/20 z dnia 20 stycznia 2020 roku regulamin
konkursu. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane były od 1 marca 2020 r. do
30 kwietnia 2020 r. Uroczyste wręczenie certyfikatów miało się obyć 21
czerwca 2020 r. podczas Senioraliów, które mają zostać jednodniowym
wydarzeniem podczas Święta Trzech Braci.
10

II.2.2

Rozbudowa i modernizacja sieci placówek kulturalnych
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ZP

W 2020 roku w okresie zawieszenia działalności Teatru podjęto szereg
prac związanych z kompleksową konserwacją urządzeń scenicznych i
instalacji elektrycznych. Wyremontowano łącznie ponad 180 foteli, których
kilkudziesięcioletnia eksploatacja spowodowała ich znaczne zużycie.
W COK „Dom Narodowy” wykonano izolację fundamentów i naprawę
19

ścian budynku Domu Narodowego od strony podwórka, malowanie i
remont korytarza na parterze, remont i zabudowę płytami GK instalacji
wodnej w garderobach przy scenie sali widowiskowej oraz wyposażono
szatnię przy sali widowiskowej.
Zakończono modernizację Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. W części
modernizowanej (starej) wykonano prace zgodnie z projektem wraz
z odnowieniem elewacji od strony ul. Głębokiej. Od strony ul. Stromej
została dobudowana nowa część budynku, w której zabudowano windę.
Teren od strony ul. Stromej został uporządkowany i obsiany trawą.
Całkowity koszt zadania wyniósł 1.960.410,33 zł. Zadanie zostało
dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 20142020 w wysokości 344.526,00 zł.
11

II.2.3

Aktywniejsze wykorzystanie współpracy z miastami partnerskimi do
organizacji nowych imprez kulturalnych o zasięgu
międzynarodowym

KPM

W 2020 roku ramach współpracy Biblioteki Miejskiej z instytucjami z
Czeskiego Cieszyna zorganizowany został Teatr w bibliotece – próby
czytane i warsztaty teatralne dla młodzieży, realizowane przez aktorów
Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie. Odbyły się 4 spotkania, w
których udział wzięło 124 uczestników.

12

II.2.4

Udział w tworzeniu wydawnictw, filmów, programów TV,
dokumentujących oraz promujących oryginalność
i wielokulturowość Cieszyna

KPM

Wydział Kultury i Promocji Miasta uczestniczył przy realizacji programów
telewizyjnych TVP Katowice - „Zgadnij, napisz, wygraj”.
W ramach prowadzonej działalności COK „Dom Narodowy” zrealizował
cykl koncertów on-line w ramach „Domowego Grania”, podczas których
zaprezentowali się muzycy z naszego regionu (m.in. Michał Kasztura,
Zbigniew Wałach, Kasia & Błażej, Krzysztof Gawlas, Duet Fortepianów
Dwóch, David Fly). Ponadto do internetu zostały przeniesione spotkania z
podróżnikami, a także wydarzenia kulturalne. W roku 2020 w ramach
działań Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego zrealizowano również cykl
filmów edukacyjnych- warsztatów dla najmłodszych, które mówią o
dziedzictwie naszego regionu.
Zamek Cieszyn w ramach projektu „Rozwój Sieci na Rzecz Innowacyjnego
Rzemiosła” był inicjatorem i koordynował powstanie filmu pt. „Od
człowieka do człowieka. Nowe rzemiosło w Polsce” - bohaterami filmu są
m.in. cieszyńscy rzemieślnicy. Poza tym przeprowadzone zostały krótkie
wywiady do reportaży koordynowanych przez Stowarzyszenie Olza: TVT –
Turyści wracają do Cieszyna, TVP- Pytanie na śniadanie: Cieszyn i
Szczyrk; Zakochaj się w Polsce: Cieszyn.
W 2020 roku Biblioteka Miejska kontynuowała realizację projektu pn.
Kronika Kobiet 2. dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w
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ramach programu Patriotyzm Jutra. W ramach projektu powstały 2 filmy
animowane, teatrzyk kamishibai, czasopismo internetowe oraz pocztówki
inspirowane Zofią Leitner, Józefiną Białkową, Dorotą Kłuszyńską i Emilią
Kołder. Filmy i teatrzyk zostały dodatkowo uzupełnione scenariuszami do
prowadzenia lekcji edukacji regionalnej.
Książnica Cieszyńska - jej zbiory i prowadzona działalność stanowiły
kilkakrotnie przedmiot nagrań telewizyjnych realizowanych przez TVP,
Canal + oraz TV Ostrawa, m.in. do programów „Przystanek Zaolzie”,
„Wiadomości w języku polskim”, „Zakochaj się w Polsce”, „Miasta
Rytm” .
13

CEL II.3

KREOWANIE DOBRYCH WARUNKÓW DLA WYPOCZYNKU I REKREACJI

14

II.3.1

Tworzenie, urządzanie oraz rewitalizacja miejsc służących
aktywnemu wypoczynkowi i rekreacji na terenie miasta

15

II.3.2

Wspieranie działań na rzecz aktywnego i zdrowego stylu życia
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W 2020 roku w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie Zieleni Miejskiej” zrealizowano nasadzenia w Parku Pokoju. Obsadzono rabaty
roślinami wieloletnimi z niewielkim uzupełnieniem roślin sezonowych
(wiosennych, letnich i jesiennych) oraz zakupiono nowe kwietniki kaskadowe. Całość zadania inwestycyjnego wyniosła 70.000,00 zł, w tym koszt realizacji na terenie Parku Pokoju wyniósł 8.000,00 zł.
W ramach projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu pn. Mood for Wood, powstało 6 drewnianych instalacji/ mebli/ w przestrzeni do relaksu i odpoczynku, które umieszczone
zostały na terenie Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Na terenie sportoworekreacyjnym przy Al. Jana Łyska umieszczone zostały w trzech lokalizacjach: przy wodospadzie w Lasku Miejskim, na placu zabaw nad Puńcówką,
przy Skwerze Miast Partnerskich ( przestrzeń bulwarowa przy Moście Wolności).

WS
ZC

W 2020 roku Wydział Sportu prowadził działania mające na celu aktywizację ruchową oraz propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Ze
względu na panującą pandemię COVID – 19 poczynania te były ograniczone. Do działań tych należy zaliczyć:
1. Organizację wydarzeń sportowych takich jak:
 1. i 2. Cieszyński Fortuna Bieg Challenge,
 Cieszyńskie Turnieje Siatkówki Plażowej w ramach cyklu pn. „V
Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej”,
 V Bieg Cieszyńska Godzinówka,
 Sportowa Akcja Lato w Mieście,
 Plaża Open 2020 – Grand Prix Polski w siatkówce plażowej kobiet
i mężczyzn.
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2. Prowadzenie strony internetowej www.sport.cieszyn.pl oraz fanpage'ów: Sportowy Cieszyn i Hala Widowiskowo – Sportowa. Strony
poświęcone są wyłącznie tematyce sportowej, z naciskiem na sport lokalny, zamieszczone są tam między innymi informacje na temat działających klubów sportowych, sportowców, nadchodzących wydarzeń sportowych, jak i relacje z tych, które się już odbyły.
3. Koordynację działań mających na celu wsparcie uzdolnionych cieszyńskich zawodników zmierzających do przyznania stypendiów sportowych
przez Burmistrza Miasta Cieszyna za wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień Miasta Cieszyna dla zawodników i trenerów mieszkających na terenie Gminy Cieszyn za wysokie osiągnięcia sportowe.
4. Wspieranie i promocja działań lokalnych o tematyce sportowej podejmowanych przez inne podmioty.
5. Prowadzenie cyklicznych zajęć z pilatesu, gimnastyki, gimnastyki w
wodzie oraz nordic walking dla osób powyżej 50 roku życia.
6. Koordynację projektów dotyczących organizacji zajęć pozalekcyjnych
dla dzieci i młodzieży:
 Lokalny Animator Sportu,
 Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki.
Powyższe działania, ich różnorodność, forma i celowość, umożliwiły
dotarcie do różnych lokalnych grup społecznych, a tym samym
niewątpliwie przyczyniły się do promocji aktywnego i zdrowego stylu
życia, nastawionego na aktywność społeczeństwa naszego Miasta.
W 2020 roku Zamek Cieszyn organizował spacery edukacyjne poświęcone
historii Wzgórza Zamkowego i Cieszyna oraz środowisku przyrodniczemu.
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II.3.3
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CEL II.4
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II.4.1

Organizacja miejsc przyjaznych dla posiadaczy zwierząt

Wspieranie przez miasto podmiotów realizujących zadania
na rzecz kultury fizycznej i sportu

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna na lata 2010 – 2020 za 2020 rok

MZD

WS

W 2020 roku nie prowadzono działań w tym obszarze.

W ramach otwartych konkursów ofert i w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych Gmina Cieszyn wspiera działalność stowarzyszeń działających w obszarze kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Ze względu na panującą pandemię COVID – 19 poczynania te były ograniczone.
W 2020 roku wykorzystano środki na organizację imprez z zakresu: turystyki i krajoznawstwa – organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych, rajdów i wycieczek w kwocie: 4.711,98 zł; kultury fizycznej – organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w kwocie: 49.800 zł oraz wspieranie szkole22

nia sportowego w kwocie: 438.750 zł,
W ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – zorganizowane zostały cykliczne zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i
młodzieży z terenu Cieszyna w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych w okresie wakacji letnich, na które wydatkowane zostały środki w
kwocie: 129.478,55 zł.
19

II.4.2

Tworzenie i modernizacja infrastruktury sportowo
– rekreacyjnej na terenie miasta

ZP

W 2020 roku została zakończona budowa sali gimnastycznej przy SP 7.
Zakres zadania został opisany w pkt. II.1.1.
W ramach modernizacji stadionu miejskiego przy al. J. Łyska we wrześniu
2020 r. uzyskano pozytywną opinię Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód
Granicznych, a w październiku złożony został wniosek o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych z terenu
stadionu do rzeki Olzy oraz na zabezpieczenie obiektów stadionowych
znajdujących na obszarze zagrożonym powodzią. W styczniu 2021 r.
uzyskaliśmy pozwolenie wodnoprawne.
W ramach zadania przewiduje się przebudowę stadionu do V kategorii
lekkoatletycznej z czterema torami na okólnej oraz sześcioma na prostej,
wykonanie trybun na ok. 800 osób, budowę magazynu na sprzęt
lekkoatletyczny, budynku sanitarnego oraz wykonanie nawadniania murawy
boiska.

20

II.4.3

Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży

WS

Działania Wydziału Sportu obejmowały upowszechnianie sportu i rekreacji
wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację takich wydarzeń jak:
 XXVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach zimowych „Śląskie 2020” w łyżwiarstwie figurowym,
 cykl zawodów sportowych w ramach kalendarza imprez Szkolnego
Związku Sportowego pn. „Igrzyska dzieci i młodzieży szkolnej”,
 zajęcia pozalekcyjne w ramach programów Lokalny Animator Sportu
oraz Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki,
 Sportowa Akcja Lato w Mieście,
 Cieszyńskie Turnieje Siatkówki Plażowej w ramach cyklu pn. „V
Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej,”
 XXVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach zimowych „Śląskie 2020” w koszykówce dziewcząt,
 1. i 2. Cieszyński Fortuna Bieg Challenge.
Ze względu na panującą pandemię COVID – 19 zorganizowano mniej imprez sportowo – rekreacyjnych w stosunku do lat poprzednich.
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II.4.4

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym,
krajowym i międzynarodowym

22

CEL II.5
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II.5.1

Stworzenie systemu monitoringu wizyjnego miasta

24

II.5.2

Realizacja i aktualizacja Gminnego Programu Poprawy
Bezpieczeństwa „Bezpieczny Cieszyn”

WS

W 2020 roku Wydział Sportu zorganizował lub był współorganizatorem następujących imprez sportowo – rekreacyjnych:
 1. i 2. Cieszyński Fortuna Bieg Challenge,
 Cieszyńskie Turnieje Siatkówki Plażowej w ramach cyklu pn. „V
Otwarte Mistrzostwa Śląska w Siatkówce Plażowej”,
 V Bieg Cieszyńska Godzinówka,
 Sportowa Akcja Lato w Mieście,
 Charytatywny turniej w siłowaniu na rękę,
 Mistrzostwa Czterech Narodów w łyżwiarstwie figurowym,
 Plaża Open 2020 – Grand Prix Polski w siatkówce plażowej kobiet i
mężczyzn,
 XXVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach zimowych „Śląskie 2020” w łyżwiarstwie figurowym,
 XXVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach zimowych „Śląskie 2020” w koszykówce dziewcząt,
 Spotkanie z Janem Błachowiczem.

ZAPEWNIENIE WYSOKIEGO POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ZDROWOTNEGO
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SM

W roku 2020 monitoring miejski nie został rozbudowany z uwagi na brak
środków na ten cel.

SM
MCZK

Na realizację Programu w 2020 roku przeznaczona została kwota 5000 zł.
Zadania w obszarze prewencyjno-wychowawczym z uwagi na pandemię
były realizowane w okrojonym zakresie i obejmowały przedsięwzięcia o
charakterze profilaktycznym w ramach działań „Baw się bezpiecznie”,
„Bezpieczne wakacje 2020”- realizowane w zakresie kontroli kąpieliska
miejskiego, „Bezpieczna droga do szkoły” podczas nielicznych prelekcji
oraz dozorowania przejść dla pieszych w rejonie szkół oraz „Bezdomny,
bezradny, samotny”.
W roku 2020 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego realizowało
szereg działań:
1. W obszarze zagrożeń kryzysowych:
 w zakresie reagowania: na bieżąco wysyłane były ostrzeżenia meteorologiczne i aerosanitarne o awariach oraz inne; monitorowano i
zbierano dane dotyczące zagrożeń; podejmowano interwencje we
współpracy ze służbami ratowniczymi; podejmowano działania w
związku ze zgłoszeniami z numeru „112”; oprócz posiedzeń dotyczących COVID-19, zorganizowano 6 posiedzeń Miejskiego Zespołu Za24

rządzania Kryzysowego, na których omawiano zagadnienia zaplanowane w „Rocznym planie pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na rok 2020” oraz wynikające z aktualnej sytuacji pogodowej, stanu bezpieczeństwa, itp.
 w zakresie przedsięwzięć zapobiegających powstaniu zagrożeń oraz
łagodzących ich skutki: dokonano corocznej kontroli w Miejskim Magazynie Przeciwpowodziowym znajdującym się w Miejskim Zarządzie Dróg; w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa SARS-Co-V-2 w roku 2020 w znacznym stopniu ograniczono przeglądy hydrantów. Wraz z pracownikami Wodociągów Ziemi
Cieszyńskiej Spółka z o.o Rejon Sieci w Cieszynie, dokonano przeglądu 207 hydrantów na terenie Cieszyna; opracowano „Plan Akcji Jodowej Miasta Cieszyna” oraz „Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta
Cieszyna”, aktualizowano również: „Plan Ewakuacji ludności, zwierząt i mienia I i II stopnia”, „Plan Ewakuacji III stopnia”, „Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla miasta Cieszyna”; dokonano niezbędnych remontów i pełniono nadzór nad systemem alarmowym
miasta Cieszyna (14 syren); usunięto stary, zagrażający bezpieczeństwu uczniów maszt antenowy, znajdujący się na dachu SP2; podejmowano działania na rzecz naprawy uszkodzonych hydrantów oraz
utrzymania w należytym stanie wodociągowej sieć przeciwpożarowej;
w dniach 1 sierpnia i 24 listopada przeprowadzono test syren alarmowych; utrzymywano ciągłą współpracę z jednostkami Ochotniczych
Straży Pożarnych na terenie Cieszyna – głównie w zakresie wypełniania ustawowych zadań nałożonych na gminę, tj. ponoszenie na rzecz
jednostek OSP kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia, zapewnienia gotowości bojowej, umundurowania, ubezpieczenia, okresowych badań lekarskich.
2. W obszarze działań prewencyjno-wychowawczych i edukacyjnym: przez
cały rok prowadzona była akcja informacyjna dotycząca postępowania w
sytuacjach kryzysowych, a także zapobiegania ich powstaniu m.in poprzez
umieszczanie informacji na stronie www.cieszyn.pl/mczk oraz w
"Wiadomościach Ratuszowych”; w dniu 30 września 2020 r. odbyły się
ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego - ewakuacja ludności z
budynku wysokościowego pk „WIEŻOWIEC”; przedstawiciel Miejskiego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w dniu 2 czerwca 2020 dokonał wizji
miejsc niebezpiecznych znajdujących się na obszarach wodnych. Na
kontrolowanych terenach wydano zalecenia usunięcia nieprawidłowości;
przeprowadzono 2 szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w
Cieszynie i jednostek miejskich oraz 2 szkolenia dla pracowników
wykonujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna na lata 2010 – 2020 za 2020 rok
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cywilnej w cieszyńskich zakładach pracy.
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II.5.3

Kontynuacja programów profilaktyki zdrowotnej na terenie miasta

26

II.5.4

Opracowanie studium dostępności miasta Cieszyna
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OŚR

W 2020 roku w zakresie realizacji programów polityki zdrowotnej prowadzono następujące działania:
 w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu promocji i profilaktyki
zdrowia (realizowanego w ramach gminnego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi) przyznano 2 dotacje: w wysokości
2.240,00 zł na współfinansowanie działań edukacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy wzajemnej „Być Razem” (Cieszyn, ul. ks. Janusza 3) w ramach zadania pn. Rodzice – dbajmy o
zdrowie (zadanie zrealizowane) oraz w wysokości 1.600,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży
„Nasze Dzieci” (Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 3) na zadanie pn. Wybieram zdrowie – z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z pandemią COVID-19, Stowarzyszenie odstąpiło od realizacji dotowanego
zadania;
 realizując Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III
szkół podstawowych w publicznych Szkołach Podstawowych nr 1, 2,
4, 5 i 7 prowadzono zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – łącznie zrealizowano 630 godzin zajęć dla dzieci z klas I-III; zajęcia realizowano
w oparciu o umowy zlecenia, a łączny koszt wyniósł 22.850,00 zł.
Liczba przeprowadzonych zajęć w roku 2020 była znacząco ograniczona z uwagi na wprowadzane okresowo nauczanie zdalne;
 w ramach Programu profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych –
szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65
roku życia zaszczepiono przeciwko grypie 647 osób w wieku 65+
(koszt realizacji programu w roku 2020 wyniósł 35.585,00 zł).
W 2020 r. ogłoszono konkurs ofert w celu wyłonienia realizatora Programu
zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy – szczepienia przeciw
HPV dla dziewcząt 12 letnich w gminie, jednak z uwagi na brak ofert
program ten nie był realizowany. Natomiast mając na uwadze sytuację
epidemiczną związaną z pandemią COVID-19 oraz ograniczone z tego
powodu możliwości finansowe budżetu miasta, w roku 2020 nie
realizowano Pilotażowego programu profilaktyki próchnicy u dzieci 5letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli (którego założenia
obejmują zajęcia edukacyjne dotyczące profilaktyki próchnicy – m.in.
zagadnienia właściwych nawyków higieny jamy ustnej oraz zdrowego
odżywiania).

ZC

Zamek Cieszyn wyznaczył 2 koordynatorów ds. dostępności. Opracowano i
opublikowano na stronie internetowej deklarację dostępności.
26

Przygotowano na potrzeby Programu Rozwoju Lokalnego projekt pt.:
„Cieszyn dostępny - Poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla
mieszkańców”. Efektem projektu ma by być wypracowanie wspólnie z
mieszkańcami założeń do Strategii Dostępności dla Cieszyna oraz
przeszkolenie koordynatorów dostępności jednostek miejskich.
27

CEL II.6

PODNOSZENIE JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

28

II.6.1

Opracowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu komunikacji
społecznej oraz świadczenia usług elektronicznych

BM

W roku 2020 Biblioteka Miejska w Cieszynie prowadziła obsługę
czytelników przy pomocy systemu bibliotecznego Mateusz (rejestracja,
prowadzenie i utrzymywanie centralnej bazy danych czytelników, system
powiadamiania sms, wspomaganie innych operacji towarzyszących,
wypożyczanie za pomocą aplikacji z kodem QR).
Zrealizowano 34 szkolenia z zakresu dostępności i obsługi nowoczesnych
technologii, w których udział wzięło 214 osób zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym.
Na terenie miejskiej sieci bibliotecznej dostępnych było 6 publicznych
punktów dostępu do Internetu, z których skorzystały łącznie 4.202 osoby.
Odnotowano 595.290 odwiedzin na platformie Legimi (wypożyczenia
elektroniczne e-booków).
Ponadto zakupiono 420 tytułów e-booków, które czytelnicy mogą ściągać
na swoje urządzenia bezpłatnie z katalogu dostępnego na stronie www
Biblioteki Miejskiej.
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II.6.2

Wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania (TQM, CAF,
ISO, itp.)

ZC

Z uwagi na pandemię w 2020 roku udało się zrealizować tylko jedno
spotkanie tego typu, dotyczyło sposobu i zakresu wdrażania PPK.

30

II.6.3

Stały rozwój kompetencji pracowników samorządowych

OR
SWP
OPSN

Pracownicy Urzędu Miejskiego stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez
udział w szkoleniach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, jak
również w szkoleniach organizowanych przez urząd. Roczny plan na
szkolenia i na koszty delegacji związanych z wyjazdami pracowników na
szkolenia wyniósł 40.700,00 zł, z czego wydatkowano 37.318,67 zł, tj.
91,69 % wysokości planu.
Z zakresu zadań wykonywanych przez wydziały, odbyło się 105 szkoleń, w
których wzięło udział 308 osób. W siedzibie Urzędu zorganizowano
szkolenie dla pracowników z zakresu „Cyberbezpieczeństwa w
administracji” oraz „Szkolenie energetyczne” dla pracowników Hali
Widowiskowo-Sportowej. Urząd Miejski był również organizatorem
szkolenia „Schematy podatkowe” dla pracowników Urzędu i miejskich
jednostek organizacyjnych. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną
99 szkoleń odbyło się on-line, 6 szkoleń w formie wyjazdowej, a 19 szkoleń
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zostało odwołanych.
W związku z utworzeniem do 1 grudnia 2020 roku samodzielnego
stanowiska ds. wsparcia przedsiębiorczości, osoba na nim zatrudniona
wzięła udział w szkoleniu „ABC obsługi inwestora” w ramach projektu
Standardy obsługi inwestora w samorządzie.
Kontynuowane były działania mające na względnie podwyższenie
kompetencji pracownika Urzędu Miejskiego w zakresie uwarunkowań
prawnych wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
31

CEL II.7

REALIZACJA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA CIESZYNA

32

II.7.1

Utrzymanie i rozwój systemu pomocy społecznej

MOPS
ZBM

W ramach realizowanych działań przez Zakład Budynków Miejskich Sp. z
o.o. w Cieszynie w roku 2020 przystosowano nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 w Cieszynie na cele noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie standardów noclegowni,
schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.
Roboty budowlane rozpoczęły się w styczniu 2019 r., zakończono w czerwcu 2020 r.
Dane podstawowe obiektu: powierzchnia zabudowy – 1.608,33 m 2,
kubatura – 8.570 m3, powierzchnia użytkowa – 1.464,91 m2.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 4.531.578,94 zł, w tym bezzwrotne
dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego
wyniosło 1.905.713,17 zł.
Prowadzenie schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych w nowym
obiekcie w dalszym ciągu zlecane jest organizacji pozarządowej w oparciu o
przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Gmina Cieszyn zleciła prowadzenie 22 miejsc w schronisku i 10 w
noclegowni, natomiast w zakresie pozostałych wolnych miejsc w
placówkach organizacja pozarządowa może podjąć współpracę także z
innymi gminami.
Mieszkanie chronione dla osób bezdomnych prowadzone będzie
bezpośrednio przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.

33

II.7.2

Edukacja społeczna

MOPS
OPSN

W roku 2020, MOPS realizował 3 programy dla osób starszych oraz osób
niepełnosprawnych, o których informował na swojej stronie internetowej:
 „Wspieraj Seniora”
W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomi-
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ło program „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu
Wsparcia Seniorów. Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w
zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa
wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki,
środki higieny osobistej. Koszt zakupów pokrywa Senior. W Programie
wzięło udział 7 osób starszych oraz 6 wolontariuszy.
 „Asystent osoby niepełnosprawnej”
Program zakładał wsparcie finansowe do 100% kosztów dla gminy w
zakresie świadczenia usługi asystenta, która ma zostać dostosowana do
potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy.
Z usług asystenta rodziny w Cieszynie skorzystało 12 osób.
 Opieka wytchnieniowa
Program powstał, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez
wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego
zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej służy również okresowemu
zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. W ramach Programu z usług skorzystała 1 osoba.
W dniu 29.09.2020 roku zawarte zostało pomiędzy Stowarzyszeniem „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” a Gminą Cieszyn porozumienie dotyczące
współpracy w zakresie tworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi przedsiębiorczości społecznej, w ramach projektu: „Owes obszaru bielskiego” realizowanego z regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata
2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX. Włączenie
społeczne dla działania: 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie dla
podziałania: 9.3.1. wsparcie sektora ekonomii społecznej.
W 2020 roku Zespół ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Gminie Cieszyn
przeprowadził analizę zadań jakie gmina mogłaby zlecać do wykonania
przedsiębiorstwom społecznym w oparciu o potrzeby miasta i na jej podstawie wytypował 15 zagadnień, które mogłyby być wykonywane przez osoby
zatrudnione w przedsiębiorstwach społecznych, tj.:
 Utrzymanie zieleni.
 Usługa sprzątania.
 Usługi opiekuńcze w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień.
 PS jako miejsce pracy dla młodych osób. Aktywizacja zawodowa i
społeczna osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy.
 Prowadzenie obiektów np: Camping, obiekty sportowe itp. np jako
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konsorcjum.
Wykonywanie produktów promocyjnych i prowadzenie działań promocyjnych.
 Usługi remontowo budowlane.
 Adaptacja przestrzeni miejskiej np na miejsca noclegowe lub inne
usługi.
 Fundacja ds sportu i zarządzania obiektami sportowymi jako PS.
 Prowadzenie schroniska, noclegowni dla osób bezdomnych.
 Działania proekologiczne.
 Rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej.
 Zaangażowanie w projekty rewitalizacyjne obszarów Miasta.
 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt i hotelu dla zwierząt.
 Prowadzenie dziennego domu pobytu seniora.
W dalszym etapie, w wyniku przeprowadzonego przez członków zespołu
głosowania, wyłonione zostały cztery główne zadania.
Zweryfikowano także przedsiębiorstwa społeczne i wskazano na konieczność weryfikacji podmiotów ekonomii społecznej jako partnerów do współpracy z Gminą Cieszyn. Ustalono, iż na terenie Cieszyna obecnie działa siedem Przedsiębiorstw Społecznych /PS/ w branżach takich jak: edukacja,
kultura, gastronomia, produkcja, usługi pralnicze, handel, obiekty noclegowe i turystyczne, wpisanych na listę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl), są to:
1. Centrum Opieki Nad Dzieckiem Tup Tup – edukacja i kultura;
2. Fundacja Józefa Brody – edukacja, kultura, usługi dla firm, organizacji
i administracji publicznej;
3. Fundacja Punktum Monessori – edukacja, kultura, usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej;
4. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „ Być Razem” –
usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej, gastronomia,
handel i pozostałe usługi;
5. Spółdzielnia Socjalna OFKA – rekreacja, turystyka i zakwaterowanie,
edukacja i kultura;
6. Spółdzielnia Socjalna Parostatek (Dinksy) – usługi dla firm, organizacji
i administracji publicznej, edukacja i kultura;
7. Stowarzyszenie Serfenta – edukacja, kultura, handel i pozostałe usługi.
W ramach budowania współpracy zaplanowane zostały spotkania, które
miałyby na celu integrację i wzajemne poznanie podmiotów, co ułatwiłoby
w przyszłości podejmowanie wspólnych działań m.in. tj.: przygotowaniu
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projektów na pozyskanie środków na rozwój inicjatyw lokalnych.
Pierwsze branżowe spotkanie zaplanowane zostało przy udziale członków
Zespołu – Pana Burmistrza, pracownika UM w Cieszynie, animatorki z
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawiciela przedsiębiorstwa
społecznego – Fundacji „Być Razem”. Celem spotkania było rozpoznanie
potrzeb, ich potencjału, planów rozwojowych organizacji z sektora zdrowia
i pomocy społecznej oraz dyskusja na temat oferowanych przez organizację
usług, a także zweryfikowanie obszaru współpracy organizacji z gminą Cieszyn, a ponadto potencjału i odbiorców zlecanych przez gminę zadań w
przyszłości. Zaplanowane spotkanie branżowe odbyło się w dniu 17 września 2020 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego.
W spotkaniu uczestniczyło dziesięć organizacji z Cieszyna:
1. Stowarzyszenie „Amazonek”,
2. Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty,
3. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”,
4. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Cieszynie,
5. Stowarzyszenie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji
Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie,
6. Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego,
7. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Blisko Ciebie”,
8. Fundacja Św. Elżbiety Węgierskiej,
9. Dzienny Dom Opieki Tabor Fundacja Św. Elżbiety Węgierskiej,
10. Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju odwołano kolejne planowane
spotkanie, a prace zespołu zostały ograniczone do czasu odwołania obostrzeń z uwagi na SARS-CoV-2. Obecnie planuje się weryfikację cieszyńskich organizacji, która będzie się odbywać się przy współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.
34

II.7.3

Rozwój wolontariatu
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MOPS

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działał Punkt Wolontariatu.
W ramach Punktu realizowane były następujące programy wolontariackie,
w których wzięło udział 8 wolontariuszy:
 Program „Ziomek” skierowany był do osób starszych, samotnych,
niepełnosprawnych. Objętych pomocą były 2 środowiska.
Uczestniczył w nim 1 wolontariusz.
 Program „Douczanie”, obejmujący wsparcie w nauce uczniów szkół
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podstawowych. Objętych pomocą było 9 środowisk. Uczestniczyło w
nim 8 wolontariuszy.
W związku z występowaniem pandemii na terenie RP w roku 2020
organizowane były dyżury pracowników MOPS w pomocy i
zorganizowaniu zakupów dla osób będących na kwarantannie lub w izolacji.
W ramach zadania udział wzięło 22 wolontariuszy.
2 wolontariuszy wzięło udział w Programie „Wspieraj Seniora”.
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II.7.4

Rozwój ekonomii społecznej

MOPS
ZC

W 2020 roku nie były realizowane zadania z obszaru ekonomii społecznej
przez organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne, zlecane przez
gminę.
W 2020 roku nie udzielono organizacjom pozarządowym pożyczek na rozwój ekonomii społecznej.
W ramach cyklu ABC Przedsiębiorczości Zamek Cieszyn realizował wykłady dotyczące wsparcia osób chcących założyć działalność przy udziale środków na wsparcie ekonomii społecznej.

Kierunek priorytetowy: GOSPODARKA LOKALNA
CEL STRATEGICZNY III:
WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ I ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ CIESZYNA
l.p.

Cel strategiczny/
Cel operacyjny/
zadanie

1

CEL III.1

2

III.1.1

Aktualizacja systemu zachęt dla przedsiębiorców
– poszerzenie wachlarza oferowanych zachęt

3

III.1.2

4

III.1.3

Nazwa

Jednostka
koordynująca /
partnerzy

Opis działań

DOBRZE FUNKCJONUJĄCY SYSTEM WSPIERANIA LOKALNYCH INICJATYW GOSPODARCZYCH
SRM, FN

Zadanie zrealizowane w latach wcześniejszych.
Funkcjonuje uchwalony przez Radę Miejską Cieszyna system zachęt, polegający na zwolnieniach niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XLIII/459/14 z dnia 29 maja 2014 roku).

Inwentaryzacja bazy gruntów, pomieszczeń i innej infrastruktury
przeznaczonej do zainwestowania gospodarczego na terenie
miasta – stała aktualizacja i informacja na temat bazy

SWP

Podjęte zostały działania mające na celu weryfikację i aktualizację bazy
gruntów, pomieszczeń i innej infrastruktury przeznaczonej do zainwestowania gospodarczego na terenie miasta.

Współpraca z organizacjami prowadzącymi fundusze pożyczkowe

ZC

Na mocy umowy z Funduszem Górnośląskim (od 2017 r.) w Zamku jest
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i poręczeniowe dla przedsiębiorców lub inicjowanie powołania
subregionalnych instrumentów para - bankowych

prowadzony jest Punkt Obsługi Klienta finansowany w ramach projektu
WSPARCIE ROZWOJOWE MŚP W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Dodatkowo latem 2020 r. podpisano umowę na realizację drugiego Punktu Obsługi klienta w ramach projektu DOTACJE DLA MŚP NA USŁUGI ROZWOJOWE. W ramach obu tych działań Pracownicy Działu Przedsiębiorczości udzielali informacji o dofinansowaniu szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców i ich pracowników, pomagali wypełnić dokumentację projektową
oraz przyjmują wnioski o dofinansowanie.

5

III.1.4

Podjęcie współpracy w skali subregionalnej w zakresie utworzenia
efektywnego centrum wspierania przedsiębiorczości

ZC
SWP

Dzięki stałej współpracy z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości przeprowadzono w tym roku tylko 2 spotkania w ramach Lokalnego Punktu Informacji. Konsultacje dot. możliwości pozyskania środków na założenie lub
rozwój firmy.
Od czerwca 2017, na mocy umowy z Funduszem Górnośląskim w Zamku
jest prowadzony punkt dystrybucji wsparcia w ramach projektu „Wsparcie
rozwojowe MŚP w województwie śląskim”.
W drugim kwartale 2020 roku podpisano druga umowę z Funduszem Górnośląskim na realizację punktu dystrybucji wsparcia w ramach nowego projektu Dotacje Dla Mśp Na Usługi Rozwojowe.
W ramach utworzonego z dniem 1 grudnia 2020 roku samodzielnego stanowiska ds. wsparcia przedsiębiorczości podjęte zostały działania dot. m.in.
utworzenia bazy przedsiębiorców i nawiązania pierwszych kontaktów.

6

III.1.5

Prowadzenie systematycznej diagnozy gospodarki lokalnej oraz
prezentacja danych i wniosków różnym środowiskom lokalnym

ZC
SWP

W ramach powołanego Samodzielnego stanowiska
ds. wsparcia
przedsiębiorczości, na które wybrana została z dniem 1 grudnia 2020 roku
p. Paulina Ligocka-Andrzejewska utworzona zostanie baza danych o
wolnych obiektach, powierzchniach produkcyjnych i usługowych,
prowadzona będzie współpraca z przedsiębiorcami, instytucjami i
organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość, w ramach której
pozyskiwane będą informacje potrzebne do prowadzenia systematycznej
diagnozy gospodarki lokalnej oraz prezentacji danych i wniosków różnym
środowiskom lokalnym.

7

III.1.6

Organizacja na terenie Cieszyna inkubatora przedsiębiorczości, w
tym inkubatora rozproszonego, w porozumieniu z lokalnymi
przedsiębiorstwami

ZC

W Zamku Cieszyn działa oddział Akademickiego Inkubatora
Przedsiębiorczości, którego celem jest wsparcie nowopowstających
przedsięwzięć gospodarczych.
Ponadto w 2020 roku zorganizowano 3 kolejne edycje cyklu ABC
Przedsiębiorczości, w tym jedna w systemie on-line. Cykl skierowany jest
do osób pragnących założyć własne firmy. W trakcie szkolenia uczestnicy
dodatkowo skorzystali z bezpłatnych konsultacji indywidualnych z
prowadzącymi, a ponad połowa zweryfikowała swoje pomysły na
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działalność z konsultantem biznesowym oceniającym ich potencjał
rynkowy. Dzięki temu działaniu nowe firmy otworzyło 23 uczestników
cyklu.
W rama ŚTP zorganizowano też cykl indywidualnych konsultacji
biznesowych dla przedsiębiorców. Odbyły się one za pośrednictwem
platformy ZOOM.
8

III.1.7

Opracowanie koncepcji i analizy funkcjonalnej dla utworzenia na
terenie Cieszyna klastra

ZC
SWP

Od 2011 roku Zamek Cieszyn koordynuje Śląski Klaster Dizajnu. Skupia on
firmy, instytucje, otoczenia bizensu, JBR, oraz projektantów z Woj. Śl.
Rozpoczęcie pracy nad zainicjowaniem możliwości współpracy i
przystąpienia do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

9

CEL III.2

10

III.2.1

Opracowanie skutecznego systemu promocji inwestycyjnej

KPM

Na stronie cieszyn.pl funkcjonuje zakładka Inwestycje z Przewodnikiem
Inwestora będącym opracowaniem podstawowych danych mających
przybliżyć potencjalnym inwestorom informacje o regionie, mieście,
ważniejszych szlakach komunikacyjnych, strukturze inwestycji krajowych i
zagranicznych usytuowanych w Cieszynie, a także procedurach zakupu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn i etapach procesu
inwestycyjnego. Dodatkowo w zakładce Inwestycje znajduje się Mapa
Inwestycji pokazująca niedawno zakończone i aktualnie realizowane
przedsięwzięcia na terenie miasta.

11

III.2.2

Analiza branż i tendencji gospodarczych istotnych dla rozwoju
Cieszyna – pod kątem polityki przyciągania inwestorów i
wspierania lokalnego biznesu

SRM

Nie planowano i nie prowadzono działań.

12

III.2.3

Cykliczna organizacja targów gospodarczych na terenie Cieszyna

ZC

13

III.2.4

Udział w targach inwestycyjnych – prezentacja ofert
inwestycyjnych miasta we współpracy z lokalnymi organizacjami
skupiającymi przedsiębiorców

SRM

14

III.2.5

Aktywna współpraca z organizacjami zrzeszającymi Business
Angels w zakresie zwiększenia możliwości kapitałowych młodych
cieszyńskich firm

ZC

15

CEL III.3

16

III.3.1

WDROŻENIE SPRAWNEGO SYSTEMU PROMOCJI GOSPODARCZEJ I POZYSKIWANIA INWESTORÓW

Nie prowadzono działań.
Nie planowano i nie prowadzono działań.

Z uwagi na znaczne osłabienie aktywności i niewielką skuteczność
organizacji Business Angels, nie prowadzono takich działań.

WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY WŁADZ LOKALNYCH ZE ŚRODOWISKAMI GOSPODARCZYMI MIASTA
Powołanie Cieszyńskiej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu
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Burmistrz
Miasta

W 2020 roku odbyły się spotkania z przedstawicielami środowiska
gospodarczego w zakresie działań związanych z pandemią i bieżącymi
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problemami związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorców w Cieszynie.
17

III.3.2

Powołanie w strukturach administracji samorządowej komórki
(stanowiska) odpowiedzialnej za rozwój gospodarczy oraz
kontakty z branżą gospodarczą

Burmistrz
Miasta

Od 1 grudnia 2020 roku utworzone zostało samodzielne stanowisko ds.
wsparcia przedsiębiorczości. Do zakresu zadań ogólnych m.in. należą:
 koordynowanie współpracy Burmistrza Miasta, Urzędu Miejskiego w
Cieszynie i miejskich jednostek organizacyjnych gminy Cieszyn w
zakresie funkcjonowania przedsiębiorców w mieście Cieszynie, w tym
w zakresie wizerunku lokalnej przedsiębiorczości,
 współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi
przedsiębiorczość,
 aktywizowanie i wspieranie przedsiębiorców w zakresie ich udziału w
życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym miasta, przy tworzeniu
ofert skierowanych do różnych grup społecznych, w tym mieszkańców
Cieszyna i regionu oraz turystów, doradztwo w zakresie pozyskiwania
funduszy zewnętrznych,
 analiza potrzeb i doradztwo dla osób chcących założyć działalność
gospodarczą , a także pomoc w rozwoju biznesu i nowatorskich
pomysłów,
 prowadzenie bazy danych o wolnych obiektach, powierzchniach
produkcyjnych i usługowych,
 pozyskiwanie, gromadzenie i analiza informacji dotyczących
funkcjonowania przedsiębiorców.

18

III.3.3

Opracowanie
internetowego
biuletynu
gospodarczego
(newslettera) – informacje gospodarcze z terenu miasta,
ogłoszenia o konkursach dla przedsiębiorców

ZC

Za pośrednictwem newslettera Zamku Cieszyn oraz stron na FB (Zamek
Cieszyn, Przedsiębiorczy Cieszyn) regularnie są publikowane informacje o
dostępnej dla Przedsiębiorców ofercie szkoleniowej, szkoleniach,
warsztatach, spotkaniach oraz konkursie Śląska Rzecz organizowanych dla
firm. Ponadto w trakcie wprowadzonych obostrzeń wynikających z
wystąpienia COVID-19 i przejścia na tryb pracy online, Dział
Przedsiębiorczości starał się jak najszybciej przekazywać przedsiębiorcom
przydatne w kryzysowej sytuacji informacje. Jednym z kanałów
komunikacyjnych był profil na FB Przedsiębiorczy Cieszyn, na którym
publikowano informacje dotyczące narzędzi i programów pomocowych dla
firm
oferowanych przez miasto i jednostki miejskie, samorząd
województwa oraz państwo. Na stronie zamieszczano także zaproszenia do
udziału w spotkaniach, webinariach i szkoleniach on-line organizowanych
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorców, Regionalną Izbę Gospodarczą w
Katowicach, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości itp., a także
informacje o działaniach samopomocowych i rozmaitych akcjach lokalnej
społeczności.
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19

CEL III.4

POMOC I WSPÓŁPRACA MIASTA W UZBRAJANIU TERENÓW POD BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I USŁUGOWE

20

III.4.1

Skomunikowanie terenów przemysłowych w rejonie
ul. Frysztackiej i Mała Łąka

21

III.4.2

Pozyskiwanie obszarów pod wielkopowierzchniowe inwestycje

22

III.4.3

23

III.4.4

MZD

Zadanie zostało zrealizowane w 2011 roku.

GN

W 2020 r. przeznaczono do zbycia w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego działkę nr 254/7 położoną w obr. 69 przy ul. Katowickiej.
Przetarg został zaplanowany do przeprowadzenia w dniu 23 marca 2021 r.
W 2020 r. nie prowadzono czynności związanych z pozyskaniem innych
(nowych) terenów pod wielkopowierzchniowe inwestycje.

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych zgodnie z nowym
Lokalnym Planem Rewitalizacji (zadanie komplementarne
z zadaniami I.5.2 oraz III.1.3)

SRM

Aktualnie obowiązujący Gminny Program Rewitalizacji, nie przewiduje rewitalizacji obszarów poprzemysłowych.

Estetyzacja oraz poprawa warunków prowadzenia działalności
handlowej na targowisku miejskim

MZD

W maju 2020 roku otwarto sektor C targowiska rolno – spożywczego
będącego przedmiotem inwestycji pn.”Przebudowa sektora C targowiska
rolno – spożywczego w Cieszynie”. Inwestycja obejmowała:
 wyburzenie budynku dawnej szkoły,
 budowę budynku zaplecza sanitarnego (WC dla handlujących,
kupujących, osób niepełnosprawnych, zaplecze socjalne dla
pracowników targowiska, pomieszczenie dla obsługi WC, oraz biuro),
 utwardzenie placu z kostki brukowej,
 modernizację wiaty,
 wykonanie instalacji sanitarnej i deszczowej, wodnej, elektrycznej oraz
monitoringu,
 wyposażenie w stragany, stojak na rowery oraz urządzenie zieleni.
Sektor C po realizacji inwestycji zwiększył liczbę miejsc handlowych z 18
do 52.
Całkowity koszt zadania wyniósł 1.036.851 zł. Zadanie zostało
dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 - 2020 w wysokości 659.162 zł.
Zlikwidowano kontener sanitarny zlokalizowany na sektorze B targowiska
rolno-spożywczego w Cieszynie, uzupełniono miejsce po kontenerze
betonową kostką i przeznaczono powstałe miejsce handlowe do wynajęcia.
Na terenie targowiska przemysłowego prowadzono prace związane z
likwidacją nieopłaconych straganów handlowych, prowadzono bieżące
remonty straganów uwzględniając przy prowadzonych pracach
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indywidualne potrzeby handlujących, uruchomiono miejsca parkingowe dla
autokarów.
W obiekcie Miejskich Hal Targowych prowadzono bieżące działania
związane z utrzymaniem przedmiotowego obiektu.
24

CEL III.5

KSZTAŁTOWANIE CECH PRZEDSIĘBIORCZYCH WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI MIASTA

25

III.5.1

Zapewnienie kompleksowej informacji i doradztwa w zakresie
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez tzw.
„starterów”

26

III.5.2

Doskonalenie w szkołach cieszyńskich programów
z zakresu przedsiębiorczości

27

III.5.3

Objęcie młodzieży szkół gimnazjalnych lokalnym programem
kształtowania kariery i ścieżki zawodowej
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ZC
SWP

W 2020 roku odbyły się łącznie trzy edycje popularnych szkoleń z cyklu
ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI kierowanych do osób planujących założenie własnych firm. W styczniu i marcu szkolenia odbyły się w formie stacjonarnej, natomiast jesienną edycję (Listopad) zrealizowano w formie online. Łącznie wzięło w nich udział 60 uczestników, którzy mogli dodatkowo
skorzystać z bezpłatnych konsultacji indywidualnych z prowadzącymi, w
tym zweryfikować swoje pomysły na działalność. Dodatkowo część tych
osób miała możliwość indywidualnego konsultowania przygotowanych
przez siebie wniosków o dofinansowania na rozpoczęcie działalności składanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie. Dzięki temu działaniu
w 2020 roku firmę założyły 23 osoby. Ze względu na pandemię zaplanowana na maj edycja ABC Przedsiębiorczości dla zawodów kreatywnych nie
odbyła się.
W ramach współpracy z stowarzyszeniem Inkubatory AIP umożliwiono zainteresowanym przedsiębiorcom oraz osobom planującym otwarcie firmy
udział w szkoleniach on-line.
Podczas spotkania pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku
ds. wsparcia przedsiębiorczości z pracownikami Zamku Cieszyn wypracowywano koncepcję współpracy.

ZC

W listopadzie 2020 roku, w ramach ŚWIATOWEGO TYGODNIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
zorganizowano otwarte wykłady z cyklu
„Praktyczna lekcja przedsiębiorczości”. Spotkanie zrealizowano online za
pośrednictwem facebooka. Spotkanie było skierowane do przedsiębiorców,
studentów, uczniów szkół średnich oraz osób planujących otwarcie
własnego biznesu.

CUW

Organizowano zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII,
prowadzone przez doradcę zawodowego zgodnie z podstawą programową
oraz zajęcia w pozostałych klasach zgodnie ze Szkolnym Systemem
Doradztwa Zawodowego, indywidualne rozmowy doradcze, warsztaty dla
zainteresowanych ósmoklasistów „Jak radzić sobie ze stresem
przedegzaminacyjnym”, giełdę szkół ponadpodstawowych online, Tydzień
Kariery – PUP (pozyskiwanie informacji na temat rynku pracy). Zespół
37

Poradni Psychologiczno Pedagogicznych (ZPPP) zapraszał uczniów i
rodziców klas VIII do konsultacji wyboru szkoły.
Prowadzono współpracę z Wydziałem Edukacji Starostwa Powiatowego w
Cieszynie dot. naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych,
szkolenia dla doradców zawodowych oraz konsultacji dot. terminów.
Organizowano zajęcia warsztatowe służące rozbudzeniu świadomości
konieczności planowania własnego rozwoju i ścieżki edukacyjnej poprzez
udział w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów,
przeprowadzono wśród uczniów klas 7 i 8 ankiety, kwestionariusze i testy
służące uświadomieniu im ich predyspozycji i zainteresowań pro
zawodowych.
Kierunek priorytetowy: TURYSTYKA
CEL STRATEGICZNY IV:
KREOWANIE ATRAKCYJNEGO OŚRODKA TURYSTYCZNEGO O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM
l.p.

Cel strategiczny/
Cel operacyjny/
zadanie

1

CEL IV.1

2

IV.1.1

Kontynuacja działań z zakresu
remontujących obiekty zabytkowe

3

IV.1.2

Dążenie do objęcia zabytkowej części miasta ochroną
konserwatorską

Jednostka
koordynująca /
partnerzy

Nazwa

Opis działań

ODRESTAUROWANIE I WŁAŚCIWE ZAGOSPODAROWANIE STREFY ZABYTKOWEJ MIASTA
wspierania

właścicieli
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AZO

Działa system wspierania nieoprocentowanymi pożyczkami oraz dotacjami,
a także system zwolnień z podatku od nieruchomości dla remontujących
elewacje obiektów zabytkowych.
W roku 2020 udzielono 3 dotacje na łączną kwotę 100.000 zł w tym na:
 remont trzeciej części ogrodzenia przyklasztornego (odcinka D-E) na
działce nr 40 i 41 w obrębie nr 33 w Cieszynie,
 remont elewacji frontowej budynku przy ul. Menniczej 12,
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Zespołu Klasztorno-Szpitalnego
przy ul. Katowickiej 1.
Udzielono również zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę
196,68 zł dla właścicieli remontujących obiekty zabytkowe.

SRM

Zadanie zrealizowane. W dniu 27 kwietnia 2018 roku została wydana decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o wpisie do rejestru zabytków nieruchomości woj. Śląskiego, nr rejestru: A/317/2018, hi38

storycznego układu urbanistycznego miasta Cieszyna.
4

IV.1.3

Aktualizacja i realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Cieszyna w podziale na sektory funkcjonalne miasta
(program dla zabytkowego centrum, program dla osiedli
mieszkaniowych, program dla terenów poprzemysłowych)

SRM

Nowy Gminny Program Rewitalizacji został uchwalony w 2017 r. i nie
obejmuje przedsięwzięć dotyczących terenów poprzemysłowych.
W roku 2020 działania skupiały się przede wszystkim na kontynuacji
realizacji projektów związanych z następującymi przedsięwzięciami
rewitalizacyjnymi realizowanymi w zabytkowym centrum Cieszyna:
 „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna” w
zakresie Etapu IV,
Natomiast zrealizowane i zakończone zostały przedsięwzięcia:
 „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna” w
zakresie Etapu III,
 Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności
publicznej w Cieszynie, w ramach którego zrealizowano prace
budowlane związane z termomodernizacją budynku SP-4” – Etap III,
 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
Powiatu Cieszyńskiego, w ramach którego zrealizowano prace
budowlane związane z termomodernizacją budynku LO im. Kopernika
oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie,
Nie było realizowanych zadań na obszarach osiedli mieszkaniowych.

5

IV.1.4

Organizacja strefy pieszej w historycznej części miasta

MZD

Po zakończeniu rozpoczętego zadania remontu i przebudowy ulicy
Głębokiej w Cieszynie wraz z placem św. Krzyża w ramach projektu:
„Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”
zostanie wprowadzona na ul. Głębokiej strefa zamieszkania.

6

IV.1.5

Rewitalizacja terenu amfiteatru przy ul. 3 Maja

SRM

Sposób wykorzystania terenu amfiteatru był jednym z zagadnień, jakie były
omawiane w ramach prowadzonych, w listopadzie i grudniu 2020 r.,
warsztatów Charrette będących formą pogłębionych konsultacji
społecznych prowadzonych w ramach prac nad miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Cieszyna. Ustalenia w tym
zakresie znajdą się w Master Planie dla śródmieścia, który będzie
prezentowany na spotkaniu konsultacyjnym w czerwcu 2021 r., a następnie
zostaną uwzględnione w projekcie mpzp.

7

CEL IV.2

8

IV.2.1

UDOSTĘPNIENIE DLA ZWIEDZAJĄCYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH I ZBIORÓW HISTORYCZNYCH
Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz wdrożenia spójnego
programu udostępniania do zwiedzania obiektów zabytkowych na
terenie miasta, w tym sakralnych
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KPM

W ramach planowanych działań COK „Dom Narodowy” miały zostać
zorganizowane Noc Muzeów oraz Noc Kościołów, które jednak ze względu
na obostrzenia związane z pandemią nie doszły do skutku. Odbył się
39

natomiast koncert kolęd on-line w wykonaniu zespołu Bartnicky w kościele
pw. Św. Marii Magdaleny w Cieszynie.
Zamek Cieszyn zorganizował koncerty tematyczne pt.: Wakacyjne spacery
z Zamkiem Cieszyn, Odkrywaj Cieszyn jesienią.
W ramach cyklu „Odkrywaj Cieszyn jesienią” Książnica Cieszyńska
zorganizowała spacer po „Mieście książek”, prezentując miejsca związane z
działalnością dawnych drukarni, księgarni i bibliotek.
9

IV.2.2

Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz wdrożenia spójnego
programu udostępniania do zwiedzania zbiorów archiwalnych i
bibliotecznych

KC

Książnica Cieszyńska kontynuowała współpracę z Archiwum Państwowym
w Katowicach, Konwentem Zakonu Bonifratrów w Cieszynie, Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Parafią Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie w zakresie utrzymania trwałości rezultatów projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”. Zasadniczym przedmiotem
współpracy była multiwyszukiwarka pozwalająca na jednoczesne przeszukiwanie katalogów ww. placówek, którą Książnica Cieszyńska utrzymywała
od 2011 r. Jakkolwiek w 2019 r., Książnica Cieszyńska, realizując wcześniejsze zapowiedzi, wdrożyła nowy system biblioteczny i związany z nim
system OPAC, obejmujący jej własne zbiory, co pociągnąć miało za sobą
zamknięcie multiwyszukiwarki, na wniosek Konwentu Zakonu Bonifratrów
w Cieszynie multiwyszukiwarka była utrzymywana aż do zakończenia okresu trwałości projektu, po czym – z uwagi na ograniczenia techniczne – nastąpiło jej wyłączenie.
Książnica Cieszyńska przygotowała i złożyła do Programu „Promocja czytelnictwa” projekt zatytułowany „Miasto Książek”, którego wdrożenie zaplanowano na 2021 r. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku
aplikacyjnego planowana jest realizacja działań zorientowanych na szeroką
promocję cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego.

10

IV.2.3

Promocja cieszyńskich zbiorów archiwalnych i bibliotecznych
wśród różnych odbiorców (m.in. młodzieżowych w zakresie
kształtowania tożsamości, naukowo – badawczych, itp.)

KC

W 2020 r., z uwagi na panujący reżim sanitarny, Książnica swoją
aktywność promocyjną koncentrowała głownie na działaniach w Internecie.
I tak w Facebookowym profilu biblioteki począwszy od marca we wszystkie
dni robocze publikowany był co najmniej jeden obszerny, zilustrowany
reprodukcjami fotograficznymi tekst poświęcony wybranemu obiektowi ze
zbiorów Książnicy. W sumie na FB opublikowano 285 postów (w tym –
209 prezentujących wybrane obiekty ze zbiorów Książnicy), utworzono 5
”wydarzeń”, a liczba użytkowników zwiększyła się o 181, osiągając łącznie
poziom 1 414 osób, liczba unikalnych użytkowników profilu KC w FB
wyniosła w 2020 r. 13 617. Na dwóch spośród trzech kanałów Książnicy
Cieszyńskiej w serwisie YouTube opublikowanych zostało 26 nowych
nagrań video, a udostępnione przez KC nagrania wyświetlone zostały w
2020 r. łącznie 5974 razy. Nadal też rozbudowywano pozostałe serwisy
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www biblioteki, wzbogacając je m.in. o przygotowaną w ramach projektu
finansowanego z Programu „Kultura w sieci” wirtualną wystawę pt.
„Literatura polska na Zaolziu 1920-2020” oraz o rozbudowaną podstronę
Akademii Filozoficznej (nagrania dotychczasowych wykładów,
repetytorium, teksty źródłowe, quizy, galerie itp.). Serwisy te w 2020 r.
doczekały się łącznie (nie licząc serwisów Youtube i Facebook) 142 479
odwiedzin. Z kolei katalog OPAC został w tym czasie udostępniony 4 000
razy, a bibliograficzna baza danych – 249 razy. Opublikowane przez
Książnicę Cieszyńską cyfrowe kopie obiektów z jej zbiorów wyświetlone
zostały w 2020 r. 262 638 razy.
Fizycznie w swojej siedzibie Książnica Cieszyńska udostępniała w 2020 r.
cztery wystawy, z którymi zapoznało się 167 zarejestrowanych zwiedzających (w tym 26 grup) oraz niezidentyfikowana liczba osób zwiedzających
wystawy planszowe. Dla dzieci i młodzieży zorganizowano 28 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło 232 osoby. W ramach cyklu „Cymelia i
osobliwości”, promującego zbiory Książnicy Cieszyńskiej, pracownicy biblioteki przeprowadzili 4 publiczne prezentacje, w których uczestniczyło
łącznie 87 osób. W trzech spotkaniach zorganizowanych w ramach cyklu
pn. Akademia Filozoficzna, również zorientowanego na promocję zbiorów
Książnicy, udział wzięło łącznie 60 osób. Trzy inne imprezy zorganizowane
przez Książnicę w 2020 r., wśród których znajdował się także plenerowy
„Spacer po Mieście Książek” uczestniczyło łącznie 80 osób. Poza formalną
ofertą programową Książnicę Cieszyńską zwiedziły w 2020 r 504 osoby,
wizytujących bibliotekę zarówno indywidualnie, jak i w zorganizowanych
grupach.
11

IV.2.4

Debarieryzacja miasta
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SRM
OPSN

Nie przystąpiono do opracowania programu debarieryzacji miasta.
Zarządzeniem Nr 0050.450.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28
września 2020 roku wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie i miejskich jednostkach organizacyjnych
Gminy Cieszyn, którym został pracownik zatrudniony na stanowisko ds. organizacji pozarządowych osób starszych i niepełnosprawnych, a także powołano został Zespół do spraw dostępności.
Do zadań Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności należą w
szczególności zadania związane z:
 wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług
świadczonych przez Urząd Miejski w Cieszynie i miejskie jednostki
organizacyjne Gminy Cieszyn,
 przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz
poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
41

zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu
dostępności określonymi w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 monitorowaniem działalności Urzędu Miejskiego w Cieszynie i
miejskich jednostek organizacyjnych Gminy Cieszyn w zakresie
zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

o

12

IV.2.5

Wzmocnienie turystycznego wizerunku Góry Zamkowej –
organizacja stałej ekspozycji turystycznej (historycznej)
w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości, instalacja makiety
Wzgórza Zamkowego, itp.

ZC

W Bastei Zamku Cieszyn znajduje się ogólnodostępna makieta Wzgórza
Zamkowego. Zamek prowadzi również Punkt Informacji Turystycznej,
zlokalizowany na Wzgórzu Zamkowym, a także organizuje spacery
tematyczne przy współpracy z PTTK oraz innymi instytucjami i
organizacjami.

13

IV.2.6

Digitalizacja cieszyńskich zbiorów archiwalnych
i bibliotecznych

KC

W 2020 r. Książnica Cieszyńska kontynuowała prace digitalizacyjne realizowane środkami własnymi, korzystając ze wsparcia stażysty. W sumie w
2020 r. zeskanowano 1 jedn. rękopiśmienną, 2 jedn. starodruczne, 2 jedn.
druków zwartych oraz 21 jedn. czasopism oraz 6 jedn. druków zwartych o
łącznej objętości 7.984 stron, wykonano 24 publikacje cyfrowe w formacie
PDF, 99 publikacji cyfrowych udostępniono w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Zdigitalizowane obiekty ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej, udostępnione za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, zostały w 2020 r. wyświetlone 262.638 razy. Do programu „Kultura cyfrowa” złożony został
przygotowany przez Książnicę projekt pn. „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – opracowanie, konserwacja, digitalizacja, udostępnienie”, który, jeśli doczeka się dofinansowania, realizowany będzie w 2021
r.

14

IV.2.7

Włączenie Muzeum Drukarstwa do obiektów Szlaku Zabytków
Techniki

15

CEL IV.3

16

IV.3.1

KPM

Zadanie zostało zrealizowane w 2010 roku.

ZAPEWNIENIE WYSOKIEGO POZIOMU OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
Dostosowanie Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej
do potrzeb rozwijającego ruchu turystycznego

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna na lata 2010 – 2020 za 2020 rok

SPT

Transgraniczny zespół projektowy (złożony z przedstawicieli Miasta
Cieszyna, Czeskiego Cieszyna, SRiWR Olza oraz RSTS) opracował
wniosek projektowy CieszIT, który przewiduje m.in. dokonanie adaptacji
przestrzeni CCI w celu poprawy jakości obsługi mieszkańców/turystów, a
także opracowanie koncepcji zarządzania systemem it służąca
racjonalizacji, optymalizacji i zwiększeniu efektywności prowadzenia tej
działalności w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Ogłoszono przetarg na
budowę transgranicznego centrum informacji turystycznej na pl/cz granicy
(ul. Zamkowa 1 ) w ramach projektu „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju”.
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IV.3.2

Wdrożenie czytelnego systemu informacji wizualnej
na terenie miasta

SPT

W ramach projektu „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju” zostaną wdrożone
elementy systemu informacji wizualnej (tablice kierunkowe na trasie
tramwaju), a w ramach prac dodatkowych oznakowanie domów i ulic na
trasie tramwaju.

18

IV.3.3

Instalacja multimedialnych punktów informacyjnych
na terenie miasta

SRM

Zadanie zrealizowano w roku 2010 poprzez realizację projektu pn.„Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie”.

19

IV.3.4

Utrzymanie
i
poprawa
istniejącej
administrowanej przez samorząd lokalny

SSM

Zadanie zostało zrealizowane w 2013 roku jako wynik modernizacji
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie przeprowadzonej w
latach 2011-2013 z udziałem dofinansowania ze środków UE.
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IV.3.5

Budowa całorocznego kompleksu rekreacyjnego, z możliwością
uprawiania sportów wodnych

WS

Nie planowano i nie prowadzono działań.
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CEL IV.4
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IV.4.1

Opracowanie Strategii Promocji Miasta Cieszyna

SPT

Działania wdrażające „Strategię współpracy transgranicznej Cieszyna i
Czeskiego Cieszyna…” są kontynuowane. Wynikający z jej zapisów w
obszarze wspólnego marketingu został opracowany projekt, którego celem
jest zaprojektowanie wspólnego logo wraz z księgą znaku oraz
kompleksowym systemem identyfikacji wizualnej wspólnej marki CieszynCzeski Cieszyn. Logo będzie wykorzystywane do wspólnych działań
promocyjnych pl/cz przedsięwzięć – imprez, projektów, materiałów.
Rozpoczęto realizację pl/cz projektu „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju”
(obszar wspólna oferta i produkt turystyczny), którego głównym celem jest
stworzenie transgranicznego produktu turystycznego opartego o trasę
historycznego tramwaju cieszyńskiego. Projekt przewiduje też kampanię
promocyjną i informacyjną, a także wybudowanie transgranicznego centrum
informacji o wysokim standardzie usług.
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IV.4.2

Opracowanie i wdrożenie procedur regulujących stosowanie
narzędzi promocyjnych przez jednostki podległe samorządowi
lokalnemu oraz inne instytucje korzystające z pomocy
organizacyjno – finansowej miasta

KPM

Nie planowano i nie prowadzono działań.

24

IV.4.3

Prawne ustanowienie komórki koordynującej działalność
promocyjną na terenie miasta względem innych jednostek oraz
instytucji, zgodnie z przyjętymi procedurami

25

CEL IV.5

bazy

noclegowej

WDROŻENIE EFEKTYWNEGO SYSTEMU PROMOCJI TURYSTYCZNEJ MIASTA

Burmistrz
Miasta

Zadanie zrealizowane.
Obecnie działalność promocyjną koordynuje Wydział Kultury i Promocji
Miasta.

ROZWÓJ TURYSTYKI W OPARCIU O TRADYCYJNE RZEMIOSŁO CIESZYŃSKIE
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IV.5.1

Wyeksponowanie rzemiosła i rękodzieła regionalnego

COK
ZC

W Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego w COK „Dom Narodowy”
dostępna była stała wystawa elementów strojów ludowych – żywotki,
chustki, fartuszki, suknie cieszyńskie, czepce sprzęty domowe – maselnica,
maśniczka, waga itp. Na wystawie eksponowane były również: strój
cieszyński i Górali Beskidu Śląskiego, tablice edukacyjne, a także mapa
Śląska Cieszyńskiego. Możliwość zwiedzania Centrum była uzależniona od
panujących obostrzeń.
Pod koniec roku COK razem we współpracy z Muzeum Regionalnym „Na
Grapie” w Jaworzynce zorganizował wystawę „Mikołaje beskidzkie”
podczas której zaprezentowane zostały postacie i rekwizyty związane z tym
obrzędem. Wystawa oraz spotkanie z Katarzyną Rucką-Ryś odbyło się w
formie on-line.
Zamek Cieszyn wraz z partnerami ze strony polskiej i czeskiej przygotowywał kolejną edycję imprezy „Skarby z cieszyńskiej trówły”, która z uwagi
na wprowadzone przez rządy polski i czeski obostrzenia nie doszła do skutku.
W ramach projektu „Rozwój Sieci na Rzecz Innowacyjnego Rzemiosła” Zamek był inicjatorem i koordynował powstanie filmu pt. „Od człowieka do
człowieka. Nowe rzemiosło w Polsce” – bohaterami filmu są m.in. cieszyńscy rzemieślnicy. Powstała też wystawa pn. „Splatając wątki. Konteksty nowego rzemiosła”, pokazywana w Zamku Cieszyn od grudnia 2020. Na wystawie prezentowane są m.in. wybrane postacie cieszyńskich rzemieślników. Nowa formuła wystawy witrynowej pozwala na oglądanie przez 7 dni
w tygodniu, niezależnie od ograniczeń sanitarnych.

27

IV.5.2

Organizacja warsztatów z zakresu twórczości regionalnej oraz
ginących zawodów

KPM

W 2020 roku w Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego udało się
zorganizować cykl warsztatów edukacyjnych dla najmłodszych (warsztaty
artystyczne: brokatowe hoczki, papierowy żywotek, beskidzka zakładka do
książki, papierowa trówła). Zrealizowano również projekt „Cudze chwolicie
czyli wydarzóne warsztaty stela” dofinansowany przez Narodowe Centrum
Kultury – EtnoPoska2020. Podczas projektu odbyły się lekcje edukacyjne i
warsztaty (artystyczne, muzyczne i taneczne) dla dzieci z przedszkoli i szkół
podstawowych.
Rozpoczęto również cykl warsztatów koronki klockowej dla dorosłych,
jednak udało się zrealizować tylko kilka spotkań, gdyż pandemia
pokrzyżowała plany. Kontynuacja warsztatów jest planowana, gdy
obostrzenia na to pozwolą.
W grudniu 2020 roku w ramach Jarmarku św. Mikołaja on-line instruktorzy
COK Dom Narodowy przeprowadzili szereg warsztatów, zawierających
elementy twórczości regionalnej, m.in.: mini trówły na choinkę, brokatowe
hoczki, - warsztaty kulinarne - potrawy wigilijne.
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Zamek Cieszyn zorganizował warsztaty w ramach wydarzenia: Zamkowe
spotkania z historią. Dodatkowo w ramach projektu „Rozwój Sieci na Rzecz
Innowacyjnego Rzemiosła” odbyła się wystawa „Splatając wątki. Konteksty
nowego rzemiosła”.
Rozliczony został zrealizowany przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi
Cieszyńskiej w 2018 roku projekt „Żywa kultura i tradycja II”, którego
celem była wymiana doświadczeń osób, które działają na styku tradycji
i projektowania, nawiązanie relacji i zdiagnozowanie potrzeb projektantów
oraz rzemieślników, którzy chcą rozwijać swoje rzemiosło. Projekt otrzymał
dofinansowanie z UE w wysokości: 78.160,89 zł oraz Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 4.838,31 zł.
28

IV.5.3

Powołanie klastra rzemiosła i ginących zawodów Śląska
Cieszyńskiego

ZC

Zamek Cieszyn kontynuował - dzięki uzyskaniu środków z MKiDN- proces
tworzenia Sieci na Rzecz Innowacyjnego Rzemiosła. Sieć tworzą
organizacje/ osoby i instytucje chcące rozwijać rzemiosło i tworzyć warunki
służące jego rozwojowi i ochronie. W roku 2020 zorganizowano wystawę,
film oraz dwa spotkania online, które dotyczyły funkcjonowania
rzemieślników w dobie pandemii. Brali w nich też udział cieszyńscy
rzemieślnicy oraz przedstawiciele UŚ.

29

IV.5.4

Tworzenie szlaków turystycznych i dydaktycznych związanych z
cieszyńskim rzemiosłem i zanikającymi profesjami

ZC

Zamek Cieszyn wraz z PZKO złożył wniosek do Interreg PL-Cz, który
m.in. zakłada aktualizację Ścieżki Tradycyjnego Rzemiosła. Ze względu na
opóźnienia ze strony PZKO rozpoczęcie realizacji przełożono w czasie.
Projekt znajduje się na liście rezerwowej.

Kierunek priorytetowy: WSPÓŁPRACA SAMORZĄDOWA I TRANSGRANICZNA
CEL STRATEGICZNY V:
WZMOCNIENIE POZYCJI CIESZYNA JAKO WAŻNEGO OŚRODKA W REGIONIE ŚLĄSKIM
l.p.

Cel strategiczny/
zadanie

1

V.1.1

Nazwa

Jednostka koordynująca

Rozwiązanie problemów o charakterze ponadlokalnym
we współpracy z gminami zrzeszonymi w Samorządowym
Stowarzyszeniu Ziemi Cieszyńskiej

Burmistrz
Miasta
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Opis działań
Efektem lobbingu prowadzonego we wcześniejszych latach na rzecz rewitalizacji linii 190, w roku ubiegłym ostatecznie rozpoczęta została realizacja
przez PKP PLK SA zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja linii kolejowych
nr 694/157/190/191 Bronów-Bieniowiec-Skoczów-Goleszów-Cieszyn/Wisła Głębce”. Efektem ma być m.in. odtworzenie połączenia kolejowego na
trasie Cieszyn-Goleszów.
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2

V.1.2

Rozwijanie współpracy między polskimi i czeskimi gminami
Śląska Cieszyńskiego poprzez realizację wspólnych zadań w
ramach Euroregionu „Śląsk Cieszyński”

Burmistrz
Miasta

Wdrażano „Strategię współpracy transgranicznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna w kontekście rozwoju Euroregionu Śląsk Cieszyński”, m.in. powołano pełnomocników ds. współpracy transgranicznej, zespół stały oraz 6
transgranicznych grup roboczych. Odbyły się pierwsze ich spotkania, na
których rozpoczęto prace nad priorytetami współpracy w swoich obszarach.
Powołano grupy projektowe i opracowano wspólne wnioski o dofinansowanie (Cieszyn-Czeski Cieszyn wspólnie, CieszIT), które zostały złożone do
oceny. Ze względu na sytuację epidemiologiczną (czasowe zamykanie granic, obostrzenia i wprowadzenie stanu wyjątkowego w RCz wspólne spotkanie Rad Miejskich Cieszyna i Czeskiego Cieszyna zostało ostatecznie
przesunięte na 2021 r.)
Realizowany jest polsko-czeski projekt „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju”.
W roku 2020 rozliczony został przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej projekt pn. „Żywa Kultura i Tradycja II – edukacyjne spotkanie z folklorem” zrealizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów przy współpracy
z czeskim Zespołem SUSZANIE z Suchej Górnej.

3

V.1.3

Aktywizacja współpracy z organizacjami polskimi
w Republice Czeskiej i Słowacji w ramach współpracy
regionalnej

Burmistrz
Miasta

Ze względu na ogłoszoną w 2020 roku pandemię COVID-19 oraz ograniczenia z nią związane nie prowadzono działań w tym obszarze.

4

V.1.4

Intensyfikacja współpracy z wybranymi miastami partnerskimi

SPT
KPM

Zaplanowane w 2020 roku na 20-22 maja wydarzenia pn. Dni Miast
Partnerskich z udziałem grup artystycznych oraz delegacji oficjalnych (a
także działań innych jak np. pl-cz-sl konkursy dla dzieci) zostały ostatecznie
odwołane ze względu na ogłoszenie stanu pandemii. Współpraca z Czeskim
Cieszynem (choć również ograniczona przez pandemię) toczyła się w
zakresie
wdrażania
„Strategii
współpracy
transgranicznej…”,
przygotowywania wniosków projektowych.
COK „Dom Narodowy” współpracował z miastami partnerskimi – Czeski
Cieszyn, Puck. Współpraca z Czeskim Cieszynem to organizacja wydarzeń
z Amos (Středisko volného času AMOS), KaSS (Kulturní a společenské
středisko "Střelnice"), Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa
Narodowościowego oraz Teatrem Cieszyńskim. Większość zaplanowanych
wydarzeń, takich jak: „Święto Trzech Braci”, „Skarby z cieszyńskiej
trówły”, niestety została odwołana, jednak rozmowy i dalsze działania są
realizowane. W 2020 roku realizowano wraz z Centrum Pedagogicznym dla
Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie projekt
„Tradycje i zwyczaje regionu GO!”, który zakłada wydanie gry planszowej
mówiącej o regionie Śląska Cieszyńskiego oraz stworzeniu mapy
edukacyjnej z tradycjami i zwyczajami Śląska Cieszyńskiego.
Współpraca z miastem Puck to wizyta i udział Dyrektora COK w 100. rocz-
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nicy Zaślubin Polski z morzem w Pucku. Niestety ze względu na pandemię
inne wspólne przedsięwzięcia na niwie kulturalnej (np. Festiwal Miast Partnerskich) nie doszły do skutku. Obecnie współpraca polega na planowaniu
wspólnych wydarzeń w 2021 roku.
5

V.1.5

Zintensyfikowanie działań prowadzących do wzrostu roli
Cieszyna jako ważnego na Śląsku ośrodka naukowego
i akademickiego

Burmistrz
Miasta

Prowadzona była współpraca w zakresie wyznaczenia ostatecznej
lokalizacji przystanku kolejowego na linii 190 w rejonie Uniwersytetu
Śląskiego.
Gmina Cieszyn zawarła z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach umowę
dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul.
Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap I basen”. Na mocy tej umowy
Gmina Cieszyn miała przeznaczyć 1 000 000 zł w latach 2020 - 2021 na
realizację tej inwestycji. Na wniosek władz Uniwersytetu Śląskiego
realizacja umowy została przesunięta na rok 2021.
Realizowana była współpraca z Akademią WSB w zakresie
współfinansowania Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego.
Udzielone zostało wsparcie finansowe środowisku akademickiemu w
ramach organizowanych wydarzeń m.in. Międzynarodowego Studenckiego
Festiwalu Folklorystycznego.

Skróty wykorzystane w kolumnie „Jednostka koordynująca”:
MZD

Miejski Zarząd Dróg

ZBM

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o.

GN

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

ZP

Wydział Zamówień Publicznych,
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

SRM

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

WS

Wydział Sportu

SM

Straż Miejska

CUW

Centrum Usług Wspólnych

MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

OŚR

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

KPM

Wydział Kultury i Promocji Miasta

ZC

Zamek Cieszyn

MCZK

Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego

SPT

Samodzielne stanowisko ds. produktów
turystycznych

KC

Książnica Cieszyńska

BM

Biblioteka Miejska

OR

Wydział Organizacyjny

SSM

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

SWP

Samodzielne stanowisko ds. wsparcia
przedsiębiorczości

OPSN

Samodzielne stanowisko ds. organizacji
pozarządowych osób starszych i
niepełnosprawnych

AZO

Samodzielne stanowisko ds. architektury miejskiej,
zabytków i ochrony krajobrazu

FN

Wydział Finansowy
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