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 1. Wstęp 

Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres 

obowiązywania programu, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Program współpracy obejmuje szeroki wachlarz działań, mieszczący się w sferze zadań 

publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, które mogą być realizowane w zależności od rzeczywistych 

potrzeb organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

przedmiotowej ustawy oraz gminy. 

 2. Podstawa prawna 

Art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie nakłada obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu jednostki 

samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

Niniejszy dokument stanowi Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Cieszyn 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku 

publicznego na rok 2017, uchwalonego przez Radę Miejską Cieszyna w dniu 27 października  

2016 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/250/16 Rady Miejskiej Cieszyna 

z dnia 27.10.2016 roku. 

 3. Cel Programu współpracy 

Celem Programu współpracy była efektywna i skuteczna realizacja przez gminę zadań 

publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi 

w zakresie pożytku publicznego, szczególnie w obszarach: nauki, edukacji, oświaty 

i wychowania, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, polityki społecznej 

i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, porządku publicznego 

i bezpieczeństwa mieszkańców, ratownictwa i ochrony ludności - pomoc ofiarom katastrof, 

klęsk żywiołowych oraz promocji na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.  

 4. Zakres przedmiotowy, cele szczegółowe i priorytetowe zadania 

publiczne 

Współpraca gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi obejmowała następujące obszary 

działania: 

 

Lp. Obszar działania Koordynator 

1. 
Polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

(szczegółowe 

informacje w 

załączniku nr 1 - 

obszar  1. od 1) do 5) 

1) Wsparcie dla osób potrzebujących 

2) Wsparcie dla osób starszych 

3) 
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub 

ciężko chorych 

4) Ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka 

5) Ekonomia społeczna 
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2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  

3. Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców  Straż Miejska 

4. Kultura i sztuka Wydział Kultury 

UM (szczegółowe 

informacje 

w załącznikach nr 6, 

7, 8) 

5. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

6. Wypoczynek dzieci i młodzieży 

7. Kultura fizyczna 
Wydział Sportu UM 

(szczegółowe 

informacje 

w załącznikach nr 4, 

5) 
8. Turystyka i krajoznawstwo 

9. 
Ratownictwo i ochrona ludności – pomoc  ofiarom katastrof, 

klęsk żywiołowych 

Miejskie  Centrum 

Zarządzania 

Kryzysowego 

10. 
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego 

Wydział Ochrony 

Środowiska i 

Rolnictwa UM 

(szczegółowe 

informacje 

w załącznikach nr 2, 

3) 

11. Ochrona i promocja zdrowia 

12. 
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz rozwój 

techniki 

Zamek Cieszyn 

 

Zadania z obszaru: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” 

zrealizowane zostały w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2017, 

uchwalonego przez Radę Miejską Cieszyna w dniu 27 października 2016 roku, stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr XXVI/249/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 października 

2016 roku i nie są ujęte w niniejszym Sprawozdaniu (Raport z realizacji GPPiRPA oraz PN 

Miasta Cieszyna na rok 2017 został przedłożony na sesji Rady Miejskiej Cieszyna w marcu 

2018 roku) oraz w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020, uchwalonego przez Radę Miejską 

Cieszyna w dniu 30 marca 2017 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXII/304/17 

z dnia 30.03.2017 roku i nie są ujęte w Sprawozdaniu (sprawozdanie za rok 2017 z realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie zostanie przedłożone na sesji Rady Miejskiej Cieszyna w maju 2018 roku). 

 

Zadania z obszaru: „Ratownictwo i ochrona ludności - pomoc  ofiarom katastrof, klęsk 

żywiołowych”, zrealizowane zostały przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

W 2017 r. utrzymywano ciągłą współpracę z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych na 

terenie Cieszyna - głównie w zakresie wypełnienia ustawowych zadań nałożonych na gminę, 

tj. ponoszenia na rzecz jednostek OSP kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia, 

zapewnienia gotowości bojowej, umundurowania, ubezpieczenia, okresowych badań 

lekarskich. Na pokrycie bieżących wydatków poniesiono nakłady w wysokości 221.909,20 zł. 

Zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych współpracowano m.in z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem 

Ratunkowym, dokonując analiz zagrożeń na obszarach wodnych.  

W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
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 i o wolontariacie udzielono dotacji w wysokości 1.000,00 złotych na zadanie 

pn. ,,Bezpiecznie nad wodą – zajęcia edukacyjne wśród dzieci i młodzieży cieszyńskich 

szkół”. Zadanie koncentrowało się na przeprowadzeniu działań profilaktycznych 

i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, poprzez uświadamianie 

dzieciom i młodzieży szkolnej zagrożeń związanych z wykorzystaniem tychże obszarów.  

W zajęciach uczestniczyło około 464 dzieci ze szkół podstawowych. 

Zgodnie z Uchwałą Nr V/29/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 stycznia 2011 roku   

w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do 

sektora finansów publicznych, przyznano dotację: 

- na modernizację placu manewrowego przy budynku OSP Cieszyn-Marklowice w wysokości 

30.000,00 zł, 

- na modernizację dachu budynku strażnicy OSP Cieszyn Bobrek w wysokości 25.000,00 zł, 

- na wyposażenie jednostek OSP Cieszyn w mundury specjalistyczne w celu zapewnienia 

gotowości bojowej w wysokości 2.492,76 zł. 

 

Zadania z obszaru: „Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców” zostały 

zrealizowane poprzez działania o charakterze prewencyjno – wychowawczym, wynikające  

z Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa – „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2016 – 

2020, uchwalonego przez Radę Miejską Cieszyna 25 lutego 2016 roku.  

Oprócz obszaru prewencyjno – wychowawczego program obejmuje następujące obszary 

działań: pomocy doraźnej, restrykcyjno-represyjny, porządkowy, komunikacyjny, zagrożeń 

kryzysowych, socjalny, promocyjno-informacyjny. Sprawozdanie z jego realizacji za rok 

2017 zostało przedstawione na sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 22 lutego 2018 roku.  

Ze sprawozdania wynika, że Straż Miejska w Cieszynie przeprowadziła lub 

współuczestniczyła w przeprowadzeniu następujących przedsięwzięć o charakterze 

profilaktycznym:  

 Turniej wiedzy pożarniczej: „Młodzież zapobiega pożarom”; 

 „Bezpieczne Ferie 2017”; 

 „Baw się bezpiecznie”; 

 „Bezpieczne wakacje 2017”; 

 „Bezpieczna szkoła”; 

 „Bezpieczny przedszkolak”; 

 „Narkotykowe Dylematy”; 

 „Bezdomny, bezradny, samotny”; 

 „Bezpieczne osiedle”. 

Działania te były ukierunkowane na przeciwdziałanie uzależnieniom, przestępczości 

i demoralizacji nieletnich. Adresowane były głównie do dzieci i młodzieży cieszyńskich 

szkół. 

 5. Zasady współpracy 

Współpraca pomiędzy gminą Cieszyn a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

działającymi w zakresie pożytku publicznego odbywała się na zasadach: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.  

Przy realizacji zadań publicznych, zlecanych organizacjom pozarządowym, obowiązywała 

zasada pomocniczości, zgodnie z którą samorząd ograniczał sferę swojej ingerencji w życie 

społeczności lokalnej do niezbędnego minimum wymaganego przez prawo, wspierając 

jednocześnie inicjatywy społeczne, które uznał za najbardziej efektywny sposób 

rozwiązywania problemów mieszkańców gminy. 
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 6. Formy współpracy 

6.1. Formy współpracy. 

6.1.1 współpraca finansowa, w tym zlecanie zadań w trybie powierzania (dotacja 

samorządu pokrywa 100% kosztów realizacji zadania) lub wspierania (dotacja 

pokrywa tylko część kosztów) ich realizacji przez organizacje pozarządowe. 

 

6.1.2 pomoc informacyjna.  

 

Poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne, odpowiedzialne 

za współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie 

pożytku publicznego przekazywały informacje na temat dostępnych funduszy pochodzących 

spoza budżetu gminy Cieszyn oraz udzielały informacji o zmianach w prawie oraz 

współpracowały z organizacjami pozarządowymi w następujący sposób: 

1. Wydział Organizacyjny, Wydział Kultury oraz Biuro Promocji, Informacji 

i Turystyki Urzędu Miejskiego: 

Gmina Cieszyn promowała działalność organizacji, w wydawanych przez Urząd Miejski, 

„Wiadomościach Ratuszowych”, na stronie internetowej: www.cieszyn.pl oraz poprzez 

udostępnianie wybranych tablic informacyjnych w centrum miasta, wspierała organizacje 

pozarządowe materiałami promocyjnymi wydanymi przez Urząd Miejski, podczas 

uczestniczenia w wydarzeniach stwarzających okazję do promocji gminy oraz wspierała 

działania organizacji pozarządowych, w tym informowała o wydarzeniach kulturalnych, 

imprezach, koncertach itp. w materiałach wydawanych przez Urząd Miejski (kalendarze) 

oraz artykułach prasowych. 

Ponadto, w „Wiadomościach Ratuszowych” możliwa była promocja przekazywania 1% 

podatku dochodowego na cieszyńskie organizacje pożytku publicznego.  

W 2017 dla organizacji pozarządowych zorganizowano: 

 1 szkolenie z zakresu zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym  

wg nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

prowadzone przez Artura Gluzińskiego - doradcę, specjalistę w zakresie współpracy 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Szkolenie odbyło się w dniu 

3 kwietnia 2017 roku, i uczestniczyły w nim 24 osoby, reprezentujące organizacje 

pozarządowe z różnych obszarów; 

 1 szkolenie z zakresu tworzenia i realizacji programów profilaktycznych,  

w szkoleniu wzięło udział 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 

Gmina Cieszyn wspierała organizacje w ich staraniach o zaangażowanie jak największej 

liczby wolontariuszy do udziału w projektach skierowanych do społeczności lokalnej, między 

innymi poprzez bezpłatne przejazdy komunikacją miejską wolontariuszy pracujących na rzecz 

organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej. Ulga przysługiwała 

na podstawie zaświadczeń wystawianych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Ośrodek wydawał zaświadczenia dla wolontariuszy pracujących w organizacjach 

pozarządowych, uprawniające ich do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską 

w obrębie Cieszyna.  

W roku 2017, na podstawie wydanych zaświadczeń, 3. wolontariuszy świadczyło usługi 

wolontariackie na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza 

Ewangelisty. 

W 2017 roku MOPS był jednym z realizatorów, obok Domu Spokojnej Starości, Szkoły 

Podstawowej nr 4 i Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rodziny „Siloe In Nobis”, projektu 
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„Aktywni seniorzy w Cieszynie”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 

9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2.1.6 Rozwój usług 

społecznych i zdrowotnych – RIT. Celem projektu było utrzymanie, wspieranie i poszerzanie 

niezależności osobistej oraz aktywności seniorów poprzez wzrost dostępności i jakości usług 

społecznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu na terenie Cieszyna. Uczestnikami 

projektu były osoby po 60 roku życia, zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem.  

MOPS odpowiedzialny był za prowadzenie rekrutacji uczestników, których kierował do 

projektu decyzjami administracyjnymi, a także za ewaluację i promocję projektu. 

Projekt obejmował następujące zadania: 

 program usług dziennej opieki środowiskowej w miejscu zamieszkania dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, od 60 roku życia; usługi 

opiekuńcze obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

opiekę higieniczną, pielęgnację, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów 

z otoczeniem; 

 program opieki dziennej, realizowany w Domu Spokojnej Starości; opieka dzienna  

ukierunkowana była na usprawnienie ruchowe uczestników projektu; program był  

realizowany we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Cieszynie (ćwiczenia na 

basenie i sali gimnastycznej); 

 działania skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, 

szczególnie niepełnosprawnych i niesamodzielnych; usługa została zlecona 

Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Rodziny „Siloe In Nobis” i obejmowała  usługi 

opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, terapię zajęciową oraz inne formy 

zajęć i warsztatów. 

Projekt realizowany był od 1 lutego do 30 listopada 2017 roku, a od grudnia 2017 roku do 

września 2018 roku oferta usług jest kontynuowana, w ramach zachowania trwałości projektu. 

Od maja 2017 roku, kiedy nastąpiło rozpoczęcie działań merytorycznych w projekcie, do 

grudnia 2017 roku, z programu pierwszego skorzystało 7 osób, z programu drugiego – 10 

osób, z programu trzeciego – 18 osób.  

Organizacje pozarządowe promowały gminę poprzez umieszczanie logo miasta, nazwy lub 

herbu na wydawanych przez siebie materiałach, ubiorach. 

3. Zamek Cieszyn: 

Zamek Cieszyn współpracował w roku 2017 z organizacjami pozarządowymi  

w następującym zakresie: 

 We wrześniu na Zamku pokazano SPLOTY NA FALI – wystawę plecionkarską 

Stowarzyszenia Serfenta i studentów ASP Kraków; 

 W październiku 2017 roku odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu 

Cieszyna, zorganizowane przy okazji wystawy pn.: „Dizajn w przestrzeni publicznej. 

Mamy problem?”. Prowadzone były przez Fundację Laja. Ich głównym celem było 

przekazanie wiedzy związanej z odpadami i śmieciami, jakie wytwarza człowiek.  

W warsztatach wzięło udział ponad 100 uczniów z terenu Cieszyna; 

 Przedstawiciele i wolontariusze Fundacji Laja wspomagali także działania 

koordynowane przez Zamek Cieszyn na terenie dziedzińca zamkowego  

i tymczasowego dworca autobusowego. Współpraca dotyczyła aranżacji przestrzeni  

i projektowania zieleni; 

 Na zaproszenie Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International Klub  

w Cieszynie, Zamek Cieszyn wspomógł wydanie kalendarza „KOBIETY ŚLĄSKA 

CIESZYŃSKIEGO DLA NIEPODLEGŁEJ”. Zostały w nim zawarte biogramy 
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wybitnych kobiet-działaczek oraz najważniejsze wydarzenia i daty związane  

z odzyskaniem wolności oraz obchodami rocznicowymi powstania Niepodległej; 

 Członkinie Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International Klub w Cieszynie 

współpracowały z Zamkiem przy pilnowaniu cyklicznych wystaw pokazywanych  

w Oranżerii Zamku. 

 

6.1.3 konsultowanie projektów aktów prawnych. 

 

W gminie Cieszyn w roku 2017 zostały przeprowadzone konsultacje następujących projektów 

uchwał: 

1. projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia na rok 2018 wysokości 

stawek podatku od nieruchomości; 

2. projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania, poboru i terminów 

płatności; 

3. projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia stawek podatku od 

środków transportowych; 

4. projektu uchwały w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród  

i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród  

i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych; 

5. projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 

2018; 

6. projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna; 

7. projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela 

nieruchomości; 

8. projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;  

9. projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn; 

10. projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie szczegółowych zasad, sposobu 

i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych 

przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter 

cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 

w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do 

tego uprawnionych; 

11. projektu uchwały w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród 

i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród 

i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych; 

12. projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zarządu Dróg; 

13. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/272/16 Rady Miejskiej z dnia 

29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli i szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania; 
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14. projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustanowienia pomników przyrody 

na terenie Gminy Cieszyn; 

15. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska; 

16. projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 

Cieszyna Nr XXVII/256/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia zasad 

zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym 

zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony 

do 3 lat; 

17. projektu uchwały dotyczącego dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 

września 2017 do dnia 31 sierpnia 2019 r.; 

18. projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły 

podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; 

19. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XVI/168/12  

z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Cieszynie. 

 

6.1.4 tworzenie zespołów doradczo-inicjatywnych. 

 

1. Rada Sportu 

Rada Sportu przy Burmistrzu Miasta Cieszyna, powołana Zarządzeniem Nr 690/II/2007 

Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 17 września 2007 roku, składa się z 15. członków, 

reprezentujących kluby sportowe, organizacje pozarządowe oraz szkolnictwo.  

W gminie Cieszyn w roku 2017, Rada Sportu zaopiniowała 22 wnioski z obszaru kultury 

fizycznej. Wnioski zostały złożone przez następujące kluby sportowe oraz organizacje 

pozarządowe: 

 Cieszyński Klub Motorowy - Prowadzenie szkolenia sportowego w Rajdach Enduro  

i Motocrossie oraz udział w zawodach; 

 Cieszyńsko-Jastrzębskie Towarzystwo Hokejowe „Czarne Pantery” - Prowadzenie 

szkolenia sportowego w hokeju na lodzie oraz udział w zawodach sportowych; 

 Cieszyński Klub Sportowy „Piast” - Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki 

nożnej; 

 Cieszyński Wielosekcyjny Klub Sportowy - Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu; 

 Fundacja Talent Cieszyn - Prowadzenie sekcji tenisa stołowego; 

 Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn - Prowadzenie działań i szkoleń w sportach 

wyczynowych związanych z poprawą zdrowia, sprawności i uniknięcie wykluczenia 

sportowego oraz szkolenia w sportach wyczynowych; 

 Klub Sportowy Cieszyn (Hokej na trawie) - Szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju 

na trawie; 

 Klub Sportowy Cieszyn (Judo) - Realizacja szkolenia sportowego oraz startów  

w zawodach Judo; 

 Klub Sportowy Cieszyn (Łyżwiarstwo Figurowe) - Realizacja programu szkolenia 

sportowego oraz startów w zawodach z zakresu łyżwiarstwa figurowego; 

 Klub Sportowy Cieszyn (Skat) - Realizacja programu szkolenia sportowego oraz 

startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu Skata; 

http://bip.um.cieszyn.pl/attachments/download/42721
http://bip.um.cieszyn.pl/attachments/download/42721
http://bip.um.cieszyn.pl/attachments/download/42721
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 Klub Sportowy MarioSport - Od młodzika do olimpijczyka; 

 Klub Sportowy Shindo - Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rywalizacja  

w zawodach w kraju i za granicą; 

 Międzyszkolny Klub Sportowy „Cieszko” Cieszyn - Szkolenie dzieci i młodzieży  

w tenisie stołowym oraz udział w zawodach sportowych; 

 Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS” Cieszyn (Szachy) - Prowadzenie szkolenia 

dzieci i młodzieży w szachach; 

 Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SZS” Cieszyn (Lekkoatletyka) - Prowadzenie 

szkolenia dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce; 

 Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie „Delfin” - Szkolenie dzieci i młodzieży  

w pływaniu; 

 Octagon Team Cieszyn - Cykl otwartych treningów i zajęć, mających na celu 

upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Cieszyna poprzez 

propagowanie sportów walki oraz przygotowanie zawodników klubu do Mistrzostw 

Polski w MMA oraz graplingu w sezonie 2017; 

 STELA Cieszyn - Realizacja programu szkolenia sportowego oraz startów  

w zawodach i rozgrywkach z zakresu koszykówki mężczyzn; 

 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union - Prowadzenie szkolenia 

sportowego i udział w zawodach dzieci i młodzieży w snowboardzie; 

 TS 1909 Piast Cieszyn - Szkolenie w ramach sekcji piłki nożnej, udział w turniejach 

i zawodach oraz rozgrywkach ligowych drużyn młodzieżowych oraz I drużyny; 

 VC Victoria MOSiR Cieszyn  - Realizacja programu szkolenia sportowego z piłki 

siatkowej kobiet oraz uczestnictwo w zawodach. 

 

2. Komisja do spraw opiniowania projektów realizowanych przez Gminę Cieszyn 

zadań inwestycyjnych i remontowych 

Zarządzeniem Nr 0052.132.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku 

została powołana Komisja do spraw opiniowania projektów realizowanych przez gminę 

Cieszyn zadań inwestycyjnych i remontowych, pod kątem ich dostosowania 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Komisja w roku 2017 zaopiniowała: 

 projekt p.n. „Adaptacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 

przy ul. Kochanowskiego 14”; 

 projekt p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S wraz z budową muru 

oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej  

w Cieszynie”. 

Ponadto, na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg, członkowie Komisji konsultowali  wykonane 

prace w ramach realizacji projektu: „Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynieˮ  

w zakresie dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych. 

W roku 2017, członkowie Komisji spotkali się na 3 spotkaniach. 

 

3. Cieszyńska Rada Seniorów 

Cieszyńska Rada Seniorów została powołana przez Radę Miejską Cieszyna uchwałą Rady 

Nr XV/130/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady 

Seniorów oraz nadania jej statutu. Wybory do Rady odbyły się 10 grudnia 2015 roku, w jej 

skład weszło 9 członków. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się w styczniu 2016 roku. CRS 

spotyka się raz w miesiącu, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, a także dodatkowo 

według potrzeb. Rada pełni także dyżury w każdy drugi poniedziałek miesiąca oraz w każdą 

drugą środę miesiąca, w godz. 16.00 - 17.00.  
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Celem jej działania jest: 

 ścisła współpraca z władzami miasta przy opiniowaniu i rozstrzyganiu  

o istotnych problemach, potrzebach i oczekiwaniach osób starszych; 

 konsultowanie, opiniowanie oraz zgłaszanie uwag do projektów aktów prawa 

miejscowego, które będą miały wpływ na codzienne życie osób starszych, 

występowanie z propozycjami rozwiązań oraz formułowanie wniosków, służących 

rozwojowi działalności na rzecz seniorów; 

 integracja i wspieranie środowiska osób starszych;  

 przedstawianie propozycji w zakresie zadań i działań na rzecz seniorów;  

 inicjowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów 

na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym na rzecz upowszechniania wśród 

seniorów kultury, sportu, rekreacji, wypoczynku i edukacji; 

 monitorowanie potrzeb seniorów; 

 wspieranie wszelkich form aktywności seniorów; 

 informowanie społeczności lokalnej o działaniach podejmowanych na  rzecz 

środowiska seniorów; 

 upowszechnianie wiedzy o możliwościach, potrzebach i uprawnieniach osób 

starszych, rozwijanie idei społeczeństwa obywatelskiego;  

 współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 

Cieszyna, wymiana doświadczeń z radami seniorów na terenie kraju  

i zagranicą; 

 podejmowanie działań w celu przełamywania stereotypów na temat seniorów  

i starości, wzmacnianie relacji wewnątrzpokoleniowych, jak  

i międzypokoleniowych, współpraca z mediami w celu budowania pozytywnego 

wizerunku seniorów. 

Z inicjatywy Cieszyńskiej Rady Seniorów, we wrześniu 2017 roku została 

zorganizowana impreza pod nazwą: „Nadolziańskie Senioralia”, skierowana do osób 

starszych, w ramach której odbywały się różnego rodzaju warsztaty, pokazy, turnieje, 

kursy, itp. 

Podczas „Nadolziańskich Senioraliów”, odbyły się następujące działania:  

 Inauguracja Senioraliów – symboliczne wręczenie „klucza do miasta” Seniorom 

przez Burmistrza Miasta Cieszyna Ryszarda Macurę;  

 Międzypokoleniowe śpiewanie w COK „Domu Narodowym”, w ramach Skarbów 

Cieszyńskiej Trówły; 

 Spotkanie z cyklu „Bliżej Teatru”;  

 Turniej tenisa ziemnego; 

 Pokazy łyżwiarstwa figurowego;  

 Start Rajdu rowerowego;  

 III maraton czytania tekstów gwarowych;  

 Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;  

 Angielski dla Seniora – rozpoczęcie kursu języka angielskiego;  

 Komputer dla Seniora – uroczyste rozpoczęcie kursu komputerowego w ramach 

projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”;  

 OTWARTY DZIEŃ SENIORA, w programie: Joga dobra dla seniora, Zdrowa 

kuchnia (warsztaty kulinarne), turniej gry w boule, plener brydża i gier 

stolikowych;  

 warsztaty dla babć i dziadków pn.: „Do wychowania dziecka potrzebna jest cała 

wioska”; 

 Międzypokoleniowy marsz nordic-walking połączony ze spotkaniem plenerowym  
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i ogniskiem; 

 Biblioteka Miejska – Kiermasz książki używanej – kiermasz zorganizowany na 

zakończenie Nadolziańskich Senioraliów w Browarze;  

 Piknik Seniora. 

W roku 2017, Rada spotykała się 17 razy na posiedzeniach ogólnych. 

 

6.1.5 realizacja umów o wykonanie inicjatyw lokalnych. 

 

Na podstawie uchwały Nr XVII/177/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 lutego 2012 roku 

w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, gmina Cieszyn w roku 2017 podpisała 5 umów 

o wykonanie inicjatyw lokalnych, w tym: 

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej; 

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sosnowej; 

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rudowskiej; 

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztackiej; 

 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gen. Sikorskiego. 

 

6.1.6 umowy partnerstwa lokalnego. 

 

W roku 2017, MOPS był partnerem Obchodní akademie a Vyšši odborne školy sociálni 

w Ostrawie przy realizacji projektu pod nazwą: „Zahraniční zkušenost jako prostředek 

zkvalitnění sociální práce”, dofinansowanego z Programu Erasmus+.  

W projekcie wzięły udział 2 organizacje pozarządowe z terenu gminy Cieszyn: 

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” oraz Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony 

Zdrowia Psychicznego „Więź”.  

W ramach projektu, Ośrodek zorganizował 1. miesięczny staż, który odbył się w terminie od 

30.04.2017 roku do 26.05.2017 roku w kilku placówkach pomocowych na terenie Cieszyna, 

w tym także w Ośrodku.  

W stażu udział wzięło 8 studentów z Republiki Czeskiej. 

 

6.1.7 współpraca z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego 

w Cieszynie. 

 

Na wniosek organizacji pozarządowych, w roku 2014 w gminie Cieszyn została powołana 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. Kadencja Rady trwała 2 lata. 

W związku z zakończeniem jej kadencji, w dniu 1 lipca 2016 roku, na 3-letnią kadencję, 

została powołana Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie, w skład 

której weszli: 

1. przedstawiciele Rady Miejskiej- 2 osoby, 

2. przedstawiciele Burmistrza Miasta – 4 osoby, w tym: 

- pracownik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, 

- pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, 

- pracownik Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego, 

- pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

3. przedstawiciele organizacji pozarządowych, wybrani podczas wyborów w dniu 20 czerwca 

2016 roku - 6 osób. 

W roku 2017 odbyło się 12 posiedzeń Rady, na których podjęto 9 uchwał i wypracowano                 

4 wnioski, które zostały skierowane do Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej.  
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Rada opiniowała m.in. miejskie programy (Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi                

i zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017, Gminny Program Rewitalizacji, Program 

współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi  

w zakresie pożytku publicznego na rok 2018, Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Cieszyna na lata 2017-2020, 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2018) oraz uchwalała program pracy na 

I i II półrocze.  

Ważnym elementem działalności Rady był udział jej przedstawicieli w pracach dwóch 

zespołów roboczych: 

1.    Zespole ds. budżetu obywatelskiego (przedstawiciel: Mariusz Andrukiewicz), 

2. Zespole ds. opracowania programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018 

(przedstawiciele: Halina Bocheńska, Mariusz Andrukiewicz, Mieczysław Prawdzik). 

1) Zespół ds. budżetu obywatelskiego 

W ramach Zespołu ds. budżetu obywatelskiego, powołanego Zarządzeniem Nr 0050.366.2016 

Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 lipca 2016 roku, członkowie Zespołu, w tym członek 

GRDPP, zarekomendowali do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 roku 

7 projektów, na łączną kwotę: 349.093,62 złotych: 

 „Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw przy ul. Dyboskiego, na terenie osiedla 

Bobrek-Zachód w Cieszynie”; 

 „Przystanek Błogocice II – plac zabaw oraz siłownia pod chmurką”; 

 „Zielona klasa na szóstkę”; 

 „Piastowskie kontynuacja – Mini Strefa Sportu i Rekreacji”; 

 „Remont parkingu przed Miejskimi Halami Targowymi przy ul. Stawowej 6”; 

 „Plac zabaw przy ulicy Zagrodowej w Cieszynie”; 

 „Magia Świąt w centrum Cieszyna”. 

2) Zespół ds. opracowania programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami 

pozarządowymi 

Zespół został powołany Zarządzeniem Nr 0050.455.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 

7 sierpnia 2017 roku W roku 2017, Zespół spotkał się 2 razy w celu opracowania projektu 

Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018. 

Zespół wspólnie przeanalizował Program współpracy na rok 2017 i postanowił wprowadzić 

zmiany do projektu Programu współpracy na rok 2018 w zakresie: 

 §4 – zapisów w poszczególnych zakresach przedmiotowych, m.in. w obszarze polityki 

społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kulturze i sztuce, kulturze 

fizycznej; 

 §4 – usunięcia z projektu Programu zapisów dotyczących obszaru: Działalność 

wspomagająca rozwój gospodarczy oraz rozwój przedsiębiorczości. Usunięcie tego 

zapisu nie ograniczy możliwości realizacji zadań w tym obszarze przez organizacje 

pozarządowe. W gminie nie były ogłaszane konkursy z tego obszaru, więc zasadnym 

wydaje się nie wpisywanie go ponownie do projektu Programu; 

 §6  – dopisania w punkcie Formy współpracy ust. 2 kolejnych form współpracy 

pozafinansowej (na wniosek strony pozarządowej). 

Projekt Programu następnie został poddany konsultacjom społecznym w terminie od  

7 września 2017 roku do 27 września 2017 roku, a nadzór nad ich przebiegiem sprawował 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  
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W wyniku konsultacji wpłynęły 3 opinie dotyczące projektu uchwały Programu na rok 2018, 

dotyczące realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, zgłoszone przez następujące organizacje 

pozarządowe: 

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Cieszynie; 

- Hufiec Ziemi Cieszyńskiej ZHP; 

- Parafię Rzymskokatolicką św. Elżbiety. 

Wszystkie zgłoszone uwagi związane były ze zmianą zapisu w projekcie Programu, 

dotyczącego realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.  

Zapis, który znalazł się w projekcie Programu, zakładał realizację wypoczynku dzieci 

i młodzieży z wykorzystaniem programu profilaktycznego lub terapeutycznego, zaś środki 

finansowe na jego realizację zawarte zostały w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta 

Cieszyna na dany rok budżetowy. 

W latach poprzednich zadanie to, było realizowane w dwóch różnych formach i było 

koordynowane zarówno przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (środki 

w ramach GPPiRPAorazPN), jak i przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego, przy czym 

wypoczynek ten nie zakładał przeprowadzania działań profilaktycznych. 

W dniu 29 września 2017 roku, Zespół ds. konsultacji przeanalizował zgłoszone uwagi do 

projektu Programu współpracy na rok 2018, które wpłynęły w wyznaczonym terminie,  

a następnie w dniu 4 października 2017 roku przekazał przedmiotowe sprawozdanie 

Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

W roku 2017, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie podejmowała 

uchwały: 

1. w sprawie uchwalenia planu pracy GRDPP na I półrocze 2017 roku; 

2. w sprawie uchwalenia planu pracy GRDPP na I półrocze 2017 roku; 

3. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie 

uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2017 roku; 

4. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany 

Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26.01.2012 r. w sprawie nadania 

statutu MOPS w Cieszynie; 

5. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018; 

6. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2018; 

7. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna; 

8. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Miasta Cieszyna na lata 2017 – 2020; 

9. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

Z inicjatywy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie zorganizowano 

I Festiwal Organizacji Pozarządowych – „Cieszyński Przekładaniec”.  

Celem imprezy była prezentacja potencjału lokalnych organizacji pozarządowych, 

promowanie ich różnorodności oraz integracja  środowiska trzeciego sektora. 
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Organizacjom (stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym, spółdzielniom socjalnym 

itp.) zostały udostępnione stoiska wystawiennicze, na których mogły  zaprezentować swoje 

prace, wyroby, ulotki, plakaty i inne materiały promocyjne.  

Dodatkowo umożliwiono prezentację działalności organizacji w ramach  występów 

artystycznych, warsztatów, kącików tematycznych  itp. 

W festiwalu wzięło udział 27 organizacji pozarządowych. 

 

6.1.8 wspieranie organizacji wynajmujących pomieszczenia na działalność 

statutową. 

 

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. wyraził zgodę na zwolnienie z ponoszenia opłat za 

najem następujące organizacje pozarządowe w roku 2017: 

 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – 

Zarząd Koła Miejskiego; 

 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Oddział Ziemi Cieszyńskiej; 

 Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Cieszynie; 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty. 

 

6.1.9 udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym. 

 

W roku 2017, gmina Cieszyn udzieliła rekomendacji następującym organizacjom 

pozarządowym, współpracującym z gminą i ubiegającym się o dofinansowanie projektów 

z innych źródeł publicznych: 

 Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na realizację zadania w otwartym 

konkursie ofert w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej – „Program wspierający rozwiązywanie problemów bezdomności” Edycja 

2017 – Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla bezdomnych, 

tj. ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla bezdomnych; 

 Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” na realizację zadania pod nazwą: 

„Rodzina w Centrum”, w ramach Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”, 

w konkursie ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2017 roku - Wspieranie działań 

na rzecz rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w tym przemocy; 

 Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Cieszynie na realizację zadania, w ramach Programu Współpracy Wojewody 

Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-

2020 r., Przedsięwzięcie 2: „wspieranie działań mających na celu wyrównywanie 

szans osób niepełnosprawnych, ich społecznej integracji oraz przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin”. 

 

6.1.10 wspieranie funkcjonowania cieszyńskich organizacji pozarządowych, 

w szczególności poprzez pomoc informacyjną, doradczą i szkoleniową. 

 

Od czerwca 2016 roku zostały uruchomione bezpłatne konsultacje dla organizacji 

pozarządowych obejmujące m.in. pomoc w pisaniu ofert na realizację zadań publicznych, 

wsparcie organizacji w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych, pomoc informacyjną 

o zmianach w przepisach prawnych. 
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Dyżury poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz jednostki 

organizacyjnej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie, odpowiedzialnych 

merytorycznie za współpracę z organizacjami pozarządowymi zostały podzielone pomiędzy:  

 Wydział Kultury UM (obszar: Kultura i sztuka, Nauka, edukacja, oświata 

i wychowanie, Wypoczynek dzieci i młodzieży); 

 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM (obszar: Ekologia i ochrona zwierząt 

oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, Ochrona i promocja zdrowia); 

 Wydział Sportu UM (obszar: Kultura fizyczna, Turystyka i krajoznawstwo); 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (obszar: Polityka społeczna 

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Przeciwdziałanie uzależnieniom 

i patologiom społecznym).  

Dyżury odbywały się w każdy poniedziałek miesiąca, w następującej kolejności: 

 każdy 1. poniedziałek miesiąca - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Skrajna 5, 

43-400 Cieszyn, pokój nr 12; 

 każdy 2. poniedziałek miesiąca - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, 

Rynek 1, 43-400 Cieszyn, pokój nr 117; 

 każdy 3. poniedziałek miesiąca - Wydział Kultury UM, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, 

pokój nr 105; 

 każdy 4. poniedziałek miesiąca - Wydział Sportu, ul. Kochanowskiego 14, 43-400 

Cieszyn, pokój nr 8 (parter). 

 

6.1.11 udzielanie patronatu organizacjom pozarządowym. 

 

W roku 2017, Burmistrz Miasta Cieszyna objął patronatem następujące projekty i inicjatywy, 

realizowane przez organizacje pozarządowe: 

 Charytatywny Koncert Karnawałowy – Fundacja Słoneczna Kraina Dzieciom; 

 Musical (spektakl teatralny) pt. "Skarb" – Akademia Esprit Placówka Wychowania 

Pozaszkolnego w Ustroniu; 

 Międzynarodowe Triennale Grafiki Cieszyn 2017 – I Międzynarodowe Triennale 

Grafiki Cieszyn 2017; 

 XVII akcja krwiodawstwa "Zdaj egzamin z życia" – Oddział Rejonowy PCK  

w Cieszynie; 

 Uroczystość Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Stowarzyszenie 

"Wszechnica"; 

 Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – Polskie 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Koło"  

w Cieszynie; 

 Charytatywny Maraton Zumby – Fundacja Słoneczna Kraina Dzieciom; 

 XX Jubileuszowy Cieszyński Rodzinny Rajd Rowerowy - Turystyczny Klub Kolarski 

PTTK „Ondraszek” w Cieszynie. 

 

6.1.12 spotkania Burmistrza Miasta Cieszyna z organizacjami pozarządowymi. 

 

W ramach współpracy pozafinansowej, Burmistrz Miasta Cieszyna organizuje spotkania  

z organizacjami pozarządowymi. 

W dniu 16 stycznia 2017 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie 

Burmistrza z przedstawicielami organizacji pozarządowych.  

Na spotkaniu było obecnych 28 osób, reprezentujących 25 organizacji pozarządowych, 

działających w różnych obszarach: pomocy społecznej (w tym wsparcia dla osób starszych, 
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potrzebujących, chorych oraz niepełnosprawnych, bezdomnych), przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, sztuki, oświaty, nauki i edukacji, kultury 

fizycznej, turystyki, ochrony i promocji zdrowia, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego, wypoczynku dzieci i młodzieży. 

W spotkaniu brali udział również członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Cieszynie, a Przewodnicząca Rady przedstawiła działalność Rady w roku 

2016. 

Na spotkaniu każda z obecnych organizacji mogła zaprezentować swoją działalność. 

Omówiono także możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć. 

Burmistrz Miasta przedstawił propozycje form współpracy i pomocy finansowej, jakie będą 

udzielane organizacjom w roku następnym. 

6.2. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji 

konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

W roku 2017, w żadnej z komisji konkursowych nie wzięli udziału przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, pomimo ogłoszonych naborów na członków komisji. 

6.3. udzielanie pożyczek. 

Gmina Cieszyn udzieliła pożyczek organizacjom pozarządowym oraz instytucjom będącym 

organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych 

środków pomocowych o charakterze refundacji, a także pożyczek organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3, w tym osobom prawnym 

i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 

kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 

jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, na 

realizację zadań w sferze pożytku publicznego. 

W roku 2017, gmina Cieszyn udzieliła pożyczek na łączną kwotę: 549.093,36 złotych 

następującym organizacjom pozarządowym oraz instytucjom będącym organizatorami działań 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:  

 

l.p. Organizacja 

pozarządowa/Instytucja 

Nazwa projektu Wysokość 

pożyczki 

w zł 

1 Fundacja VOLENS „webPR_SCI: Promocja Śląska 

Cieszyńskiego w sieci” 

127.575,56 zł 

2 Fundacja Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

Społecznej „Być Razem” 

działania z zakresu integracji 

i reintegracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, podejmowane w ramach 

Przedsiębiorstwa Społecznego przy ul. 

Wałowej 4 w Cieszynie. 

100.000,00 zł 

3 Stowarzyszenie Rozwoju 

i Współpracy 

Regionalnej „OLZA” 

Działalność statutowa związana 

z realizowanymi projektami 

współfinansowanymi ze środków Unii 

Europejskiej (Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego) i środków 

dotacji krajowej: 

177.000,00 
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- „PiaR-EUregion” 

- „EuroInter Cooperation 2016 – 

2020” 

- Zarządzanie Funduszem Mikro-

projektów w ramach Programu 

INTERREG V-A Republika Czeska – 

Polska w Euroregionie Śląsk 

Cieszyński – Těšińské Slezsko - 

administracja 

4 Cieszyński Ośrodek 

Kultury „Dom 

Narodowy” 

Projekt „Kulturalny Most Cieszyna” 144.517,80 

RAZEM: 549.093,36 

 

 7. Zasady zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym 

Zlecanie zadań publicznych w roku 2017 odbywało się poprzez wspieranie oraz powierzanie 

zadań publicznych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert 

na realizację zadań publicznych oraz trybu uproszczonego, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W roku 2017, dotacje w ramach Programu współpracy dla organizacji pozarządowych były 

przyznawane w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz 

w ramach tzw. procedury uproszczonej - z pominięciem otwartego konkursu ofert, 

dla projektów o niewielkim zasięgu i okresie realizacji nie dłuższym niż 90 dni. 

W roku 2017 zostało ogłoszonych 20 (10 MOPS + 2 OŚR + 3 WK +5 WS) otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań publicznych, przyznano w ramach tzw. trybu 

uproszczonego 17 (6 + 6 + 5) dotacji dla organizacji pozarządowych na łączną kwotę: 

54.444,00 złotych (23.824,00 + 10.980,00 + 19.640,00) oraz ogłoszono 2 konkursy  

w oparciu o ustawę o sporcie i uchwałę Nr III/18/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 21 

grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego 

gminy Cieszyn w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.  

Jeden otwarty konkurs ofert został ogłoszony na podstawie uznania celowości realizacji 

zadania publicznego oferty złożonej z własnej inicjatywy przez organizację pozarządową, 

zgodnie z art. 12 przedmiotowej ustawy. Konkurs został ogłoszony w obszarze: polityka 

społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - wsparcie dla osób 

niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych - działalność hospicyjna. 

W roku 2017 zostało odrzuconych 47 ofert na realizację zadań publicznych (KT UM – 13 

ofert, OŚR UM – 2 oferty, WS UM – 30 ofert, MOPS – 1 oferta w ramach konkursu oraz 1 

oferta w ramach art. 19a ustawy). Powodami odrzucenia ofert były m.in.: nieprawidłowy druk 

oferty, złożenie oferty po wymaganym terminie, brak środków w budżecie miasta.  

W roku 2017 została rozwiązana 1 umowa na realizację zadania publicznego, z obszaru 

koordynowanego przez Wydział Sportu Urzędu Miejskiego. 

Gmina Cieszyn w roku 2017 nie ogłosiła otwartych konkursów ofert na realizację zadań, 

wymienionych w punktach 1.5, 3 oraz 12 oraz żadna z organizacji pozarządowych nie złożyła 

oferty z własnej inicjatywy na te zadania. 
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 8. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu 

współpracy 

W Programie współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017, gmina zobowiązała się 

przeznaczyć na realizację zadań publicznych środki finansowe w wysokości 

1.305.000,00 złotych.  

Środki finansowe przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych w roku 2017 

zostały zaplanowane w wysokości 1.729.600,00 złotych. 

Wysokość środków wykorzystanych na dotacje na realizację zadań publicznych w roku 2017 

wyniosła 1.524.828,19 złotych, w tym: 

 na zadania koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: w obszarze 

polityki społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – 242.489,12 

złotych (informacje szczegółowe w załączniku nr 1), kwota dotacji na realizację zadań 

w obszarze: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w wysokości 

485.380,00 złotych uwzględniona została w Raporcie z realizacji GPPiRPA oraz PN 

Miasta Cieszyna na 2017 rok;  

 na zadania koordynowane przez Wydział Sportu Urzędu Miejskiego – 616.590,00 

złotych (informacje szczegółowe w załącznikach nr 4, 5); 

 na zadania koordynowane przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego – 170.805,43 

złotych (informacje szczegółowe w załącznikach nr 6, 7, 8); 

 na zadania koordynowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 

Miejskiego – 8.563,64 złotych (informacje szczegółowe w załącznikach nr 2, 3); 

 na zadanie koordynowane przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 

1.000,00 zł (projekt pn. „Bezpiecznie nad wodą – zajęcia edukacyjne wśród dzieci 

i młodzieży cieszyńskich szkół”). 

 9. Komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach 

ofert 

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, organ ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję 

konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. 

W 2017 roku, w gminie Cieszyn zostało powołanych 20 komisji konkursowych 

w następujących obszarach: 

 polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – 3 komisje 

konkursowe; 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 7 komisji konkursowych; 

 nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 1 komisja konkursowa; 

 kultury fizycznej – 4 komisje konkursowe; 

 turystyki i krajoznawstwa – 1 komisja konkursowa; 

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 1 komisja 

konkursowa; 

 ochrony i promocji zdrowia – 1 komisja konkursowa; 

 kultury i sztuki – 1 komisja konkursowa; 

 wypoczynku dzieci i młodzieży – 1 komisja konkursowa. 

W pracach komisji konkursowych brali udział pracownicy poszczególnych wydziałów 

Urzędu Miejskiego oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, merytorycznie 
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odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz naczelnicy, dyrektorzy, 

bądź kierownicy poszczególnych wydziałów oraz jednostek.  

W roku 2017, w żadnej z komisji konkursowych nie wzięli udziału przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, pomimo ogłoszonych naborów na członków komisji. 

 10. Ocena realizacji Programu współpracy 

Ocena realizacji Programu współpracy została dokonana w oparciu o 3 etapy: analizę 

formalną, analizę efektywności oraz analizę jakości. 

10.1. analiza formalna  

Ocena poziomu realizacji zadań zaplanowanych w Programie współpracy: 

Na podstawie sprawozdań przygotowanych przez wydziały Urzędu Miejskiego oraz jednostki 

organizacyjne gminy, wszystkie zadania z poszczególnych obszarów zostały zrealizowane – 

szczegółowe informacje zostały zawarte w załącznikach do niniejszego Sprawozdania. 

W obszarach: „Polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – ekonomia 

społeczna”, „Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców”, „Działalność 

wspomagająca rozwój gospodarczy oraz rozwój techniki” nie zlecano zadań 

do realizacji przez organizacje pozarządowe. 

10.2. analiza efektywności  

Ocena efektów realizacji zadań Programu współpracy: 

 

 

Wysokość 

wkładu 

osobowego 

Wysokość  środków 

z innych źródeł 

pozyskanych przez 

organizacje na 

realizację Programu 

na rok 2017 

Liczba wspólnych 

przedsięwzięć 

poza umowami  

o dotację 

 

Liczba 

beneficjentów 

 

Liczba organizacji 

oraz podmiotów 

realizujących 

Program 

Liczba 

podpisanych 

umów 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

60.706,00 333.025,56 0 4.101 16 27 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM 

4.060,00 600,48 1 980 5 5 

Wydział Kultury UM 

106.626,00 537.053,57 0 

Liczba nie 

do 

oszacowania 

(koncerty, 

imprezy, 

itp.)
* 

26 41 

Wydział Sportu UM 

71.129,00 41.790,00 4 

Liczba nie do 

oszacowania 

(ogólnodostęp

ne imprezy 

sportowe i 

turystyczne)* 

39 83 
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Podsumowanie 

 
     

242.521,00 912.469,61 5 5.081 86 156 

 
     

*Liczba beneficjentów biorących udział w zadaniach z obszarów: „Kultura i sztuka”, „Kultura fizyczna” oraz 

„Turystyka i krajoznawstwo” jest trudna do oszacowania, ze względu na masowy charakter ich działań. 

10.3.  analiza jakości realizacji Programu 

Ocena jakości realizacji Programu współpracy opierała się zarówno na współpracy 

finansowej, polegającej na zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym  

w formie powierzenia lub wsparcia, jak również na współpracy pozafinansowej gminy  

z organizacjami pozarządowymi w zakresie wzajemnego informowania się na temat 

dostępnych funduszy pochodzących spoza budżetu gminy Cieszyn, udzielania informacji  

o zmianach w prawie oraz zorganizowania szkoleń, związanych z realizowaniem zadań 

publicznych, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych 

wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 

z wykonania tych zadań, Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru 

sprawozdania z realizacji zadania publicznego, świadczenia pomocy w wypełnianiu 

wniosków o środki, sporządzaniu rekomendacji dla organizacji ubiegających się o środki np. 

unijne, z budżetu państwa, z budżetu Samorządu Województwa, z budżetu fundacji. 

Organizacje pozarządowe, działające na terenie gminy Cieszyn, realizowały zadania własne 

gminy, a także pozyskiwały fundusze z innych źródeł publicznych celem realizacji zadań 

zleconych. 

Ponadto, organizacje pozarządowe angażowały wolontariuszy, pracujących non profit na 

rzecz danej organizacji i na rzecz mieszkańców gminy, promowały ideę wolontariatu oraz 

inspirowały społeczność lokalną do rozwiązywania ważnych problemów społecznych. 

Organizacje pozarządowe angażowały się także w organizowanie wspólnych przedsięwzięć  

z samorządem, czego efektem było zorganizowanie: I Festiwalu Organizacji Pozarządowych 

- „Cieszyński Przekładaniec”. Celem Festiwalu była prezentacja potencjału lokalnych 

organizacji pozarządowych, promowanie ich różnorodności oraz integracja  środowiska 

trzeciego sektora. 

Wzajemne informowanie się, a także konsultowanie społeczne dokumentów, mających 

znaczenie dla realizacji zadań przez trzeci sektor, pozwala budować obopólne zaufanie 

i zrozumienie dla realizacji lokalnych działań. 
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Załączniki: 

a) załącznik nr 1 - dotacje w obszarze polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu; 

b) załącznik nr 2 - dotacje w obszarze ochrony i promocji zdrowia;  

c) załącznik nr 3 - dotacje w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego; 

d) załącznik nr 4 - dotacje w obszarze kultury fizycznej; 

e) załącznik nr 5 - dotacje w obszarze turystyki i krajoznawstwa; 

f) załącznik nr 6 - dotacje w obszarze kultury i sztuki; 

g) załącznik nr 7 - dotacje w obszarze  wypoczynku dzieci i młodzieży; 

h) załącznik nr 8 - dotacje w obszarze nauki, edukacji i oświaty i wychowania.  
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 11. Załącznik nr 1 – dotacje w obszarze: Polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych. 

1 Polski Związek 

Niewidomych - 

Koło w 

Cieszynie 

„Tyflo – punkt w 2017 

r.” 

02.01 -

31.12 

6.000,00 Projekt skierowany został do członków Koła PZN w Cieszynie. Prowadzono 

poradnictwo dla nowych członków oraz zaopatrywano ich w podstawowy 

sprzęt rehabilitacyjny. Przeprowadzono szkolenie z orientacji przestrzennej, 

oraz z pisma brajla. Organizowano wycieczki, konkursy, spotkania 

integracyjne w ramach projektu. Udzielano na bieżąco pomocy w zakresie 

wypełniania wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i w sprawach prywatnych. 

Projekt całoroczny, skierowany do 

osób z dysfunkcją wzroku, w ramach 

którego organizowane były 

cotygodniowe spotkania integracyjno-

informacyjne dla osób z dysfunkcją 

wzroku, imprezy kulturalne oraz 

rekreacyjno-turystyczne.  

W ramach zadania przeprowadzono 

szkolenie dla 2 osób z orientacji 

przestrzennej oraz dla 2 osób z pisma 

brajla. W poczet członków przyjęto 3 

osoby z dysfunkcją wzroku w stopniu 

znacznym i umiarkowanym. 

Zorganizowano i przeprowadzono 

Konkurs Czytelniczy Książki 

Mówionej. W ramach projektu 

zorganizowano spotkania i prelekcje, 

w których udział ogółem wzięło 185 

osób. Zorganizowano także wycieczki, 

spacery, turnusy rehabilitacyjne, rajd, 

kulig, w których łącznie wzięło udział 

259 osób. W wyjściach do kina i teatru 

brały udział 203 osoby, w zajęciach 

manualnych 78 osób, spotkaniach 

świetlicowych 554 osoby, pozostałych 

zajęciach 97 osób. 

2 Cieszyńskie 

Stowarzyszenie 

Ochrony 

Zdrowia 

Psychicznego 

"Więź" 

„Działania 

wspierająco-

samopomocowe dla 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz ich 

rodzin w Cieszynie”. 

01.01 -

31.12 

5.000,00 Działania projektu skierowane były do osób z zaburzeniami psychicznymi - 

mieszkańców gminy Cieszyn. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu, 

obejmowały m.in.: treningi umiejętności społecznych, arteterapię, zajęcia 

komputerowe, fotograficzne i sanitarno-higieniczne.  Dodatkowo uczestnicy 

mogli brać udział w wycieczkach, kiermaszach, festynach oraz 

w spotkaniach integracyjnych. 

Projekt całoroczny, działaniami objęto 

32 osoby, które systematycznie 

uczestniczyły w zajęciach terapii 

manualnej, integracyjnych oraz                

w różnych spotkaniach tematycznych. 

Zajęcia odbywały się 2 razy  

w tygodniu, w ciągu roku odbyły się 

84 spotkania. 
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

Udział w zajęciach przyczynił się m.in. 

zwiększenia samodzielności i poprawy 

samooceny, złagodzenia trudnych 

sytuacji życiowych, zwiększenia 

sprawności psychoruchowej, 

nawiązania i podtrzymywania 

kontaktów i więzi interpersonalnych. 

Nastąpiła ogólna poprawa stanu 

psychicznego uczestników, 

co zapobiegło nawrotom choroby. 

3 Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Chorych 

Hospicjum 

im. Łukasza 

Ewangelisty 

„Pomagać to znaczy 

być blisko”. 

05.02 -

15.12 

7.500,00 W ramach projektu udzielano pomocy medycznej, psychologicznej i ducho -

wej osobom w stanie terminalnym choroby nowotworowej. Zakupiono 

sprzęt i środki medyczne, zorganizowano Koncert Walentynkowy, 

kiermasze charytatywne oraz kampanię Pola Nadziei. 

Projekt całoroczny, skierowany był do 

osób w terminalnym stadium choroby 

nowotworowej, w ramach którego 

prowadzony był również magazyn 

hospicyjny.  

W ramach projektu pomocą zostali 

objęci zarówno pacjenci, jak i dzieci 

osierocone. Zostały zorganizowane: 

- 4 spotkania grupy ponad 20 dzieci, 

- pomoc w zakresie minimalizacji 

uciążliwych skutków choroby 

nowotworowej została udzielona ok. 

60 osobom,  

- dojazdy do pacjentów, do ośrodków 

leczenia 6 - 8 osób,  

- zorganizowano 7 spotkań 20- 

osobowych grup wsparcia,  

- 4 osoby - zostały objęte terapią,  

- odbyła się 1 wycieczka do Żor, 

Muzeum Ognia. 

4 Stowarzyszenie 

Amazonek 

„Godny styl życia 

Amazonek”. 

15.01 -

15.12 

3.765,98  Projekt skierowany do kobiet dotkniętych chorobą nowotworową, po 

przebytej mastektomii. Miał na celu utrzymanie zdrowia oraz poprawę 

kondycji fizycznej i psychicznej uczestniczek. W ramach projektu 

zrealizowano zajęcia rehabilitacji fizycznej na sali gimnastycznej, 

refleksologii (masaże rąk) oraz spotkania integracyjne. 

 

Działaniami projektu objęto 35 kobiet, 

które uczestniczyły w comiesięcznych 

spotkaniach w siedzibie Stowarzy -

szenia, oraz korzystały z terapii 

refleksologii prowadzonej przez 

instruktora  w Centrum Refleksologii. 

Poprzez udział w spotkaniach  

i zajęciach, kobiety czują się 
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

dowartościowane i mobilizują się do 

czynnego, zdrowego spędzania czasu.  

5 Stowarzyszenie 

Amazonek 

Wsparcie działalności 

Stowarzyszenia 

Amazonek 

7.10 2.000,00 Projekt zakładał zorganizowanie wyjazdu na Jasną Górę, do Częstochowy, 

w ramach którego odbywała się konferencja, związana z problematyką 

nowotworową oraz spotkanie z Panią Agatą Dudą. 

W ramach projektu zorganizowany 

został wyjazd integracyjny połączony 

z Pielgrzymką na Jasną Górę w dniu 

7.10.2017 roku, z okazji 20-lecia 

Stowarzyszenia Amazonek. 

Uczestnicy projektu wzięli udział  

w konferencji na szczycie poświęconej 

problemom choroby nowotworowej 

piersi oraz w finale ogólnopolskiej 

kampanii Amazonek „Jest jak jest. 

Sprawna Ja.” 

Udział w spotkaniu umożliwił 

uczestniczkom integrację, wzmocnił 

ich samoocenę oraz poczucie własnej 

wartości. 

6 Polskie 

Stowarzyszenie 

na Rzecz Osób  

z Niepełno-

sprawnością 

Intelektualną 

Koło w 

Cieszynie 

„Większe szanse na 

godne, niezależne 

życie” 

19.01 - 

31.12 

5.000,00 W ramach projektu, uczestnicy korzystali z wielu form rehabilitacji 

psychoruchowej, a dla każdego pacjenta był uruchomiony Indywidualny 

Program Działania. Świetlica dla osób niepełnosprawnych była czynna 

codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 – 15.00. 

Projekt całoroczny skierowany był do 

mieszkańców Cieszyna z wieloraką 

niepełnosprawnością.  

W ramach projektu prowadzona była 

świetlica terapeutyczna, w ramach 

której były organizowane zajęcia 

terapeutyczne dla 27 osobowej grupy, 

w tym 13 osób z terenu gminy 

Cieszyn.  

W okresie realizacji zadania z dowozu 

korzystało 9 osób dorosłych  

z niepełnosprawnością intelektualną. 

Wsparcie dla osób starszych. 

7 
Fundacja św. 

Elżbiety 

Węgierskiej  

w Cieszynie 

„Prowadzenie zajęć 

terapeutyczno -

rehabilitacyjnych  

w ramach opieki nad 

osobami starszymi, 

niepełnosprawnymi 

05.01 -

31.12 

8.000,00 Celem projektu było zmniejszenie skutków izolacji osób starszych, 

niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi poprzez zapewnienie 

wsparcia psychologicznego, terapeutycznego oraz rehabilitacyjnego. Zajęcia 

miały różne formy terapii – spotkania z psychologiem, muzykoterapia, 

fizjoterapia indywidualna i zespołowa, praca opiekuńcza (pomoc                

w codziennych czynnościach). 

W projekcie wzięło udział 14 osób 

starszych, niepełnosprawnych bądź     

z zaburzeniami psychicznymi, które 

uczestniczyły w różnorodnych zaję -

ciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, 

spotkaniach z psychologiem oraz 
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

oraz z zaburzeniami 

psychicznymi”. 

czynnościach opiekuńczo- 

pielęgnacyjnych.  

Zorganizowano 44 cykliczne 

spotkania, które przyczyniły się do 

zmniejszenia skutków wykluczenia 

społecznego, wzrostu poczucia własnej 

wartości i poczucia odpowiedzialności 

za siebie i współuczestników. 

8 Związek 

Kombatantów 

Rzeczypospolitej 

Polskiej i byłych 

Więźniów 

Politycznych 

„Z patriotyzmem na co 

dzień” 

2.01 - 

31.12 

2.000,00 W ramach zadania, członkowie Związku mogli uczestniczyć  

w uroczystościach pielęgnujących ideę patriotyzmu, podtrzymywać tradycję 

narodową. Kombatanci uczestniczyli w obchodach narodowych, niosąc 

sztandar. 

Odbyły się takie uroczystości, jak: 

luty 2017 – Cichociemni 

marzec 2017 – Zamordowani pod Wałką 

maj 2017 – Konstytucja 3 Maja 

sierpień 2017 – Dzień Wojska Polskiego 

wrzesień 2017 – Dzień Weterana/wybuch II Wojny Światowej 

listopad 2017 – Dzień Niepodległości 

Uczestnictwo w rocznicach pozwoliło na godne uczczenie pamięci 

poległych. Ponadto, członkowie Związku opiekowali się również 

kombatantami, którzy są leżący i znajdują się w domach. Odwiedzali 

leżących, pamiętając o świętach, urodzinach. 

Projekt całoroczny, związany  

z działalnością statutową Związku,  

w tym organizowaniem uroczystości  

o charakterze narodowym, integracji 

społecznej kombatantów, pomocy 

osobom schorowanym.  

W ramach projektu zorganizowane 

zostały 2 spotkania integrujące 

środowiska kombatanckie, 

uczestniczono w 6 uroczystościach 

narodowych i 4 pogrzebach 

kombatantów, 2 razy w tygodniu 

odbywały się spotkania kombatantów, 

które integrowały środowisko 

kombatanckie. 

9 Polski Związek 

Emerytów 

Rencistów 

i Inwalidów 

Oddział 

Rejonowy w 

Cieszynie 

„Spotkanie 

Noworoczno-

Opłatkowe” 

20.01 - 

31.03 

2.560,00 Projekt obejmował wsparcie osób starszych, poprzez zorganizowanie 

spotkania integracyjnego dla członków Związku. Spotkanie miało na celu 

wręczenie paczek dla najuboższych członków Związku. 

W ramach projektu zorganizowano 

spotkanie noworoczno-opłatkowe, 

którego celem było zintegrowanie 

środowiska osób starszych, a także 

zorganizowanie paczek dla 

najuboższych członków Związku.  

Z projektu skorzystało 87 osób. 

Wsparcie dla osób potrzebujących. 

10 Polski Komitet 

Pomocy 

Społecznej Śląski 

Zarząd 

Wojewódzki w 

„Stop ubóstwu”. 01.01 - 

30.06 

10.000,00 Projekt obejmował dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców 

gminy Cieszyn, szczególnie rodzin wielodzietnych, osób bezrobotnych, 

ubogich i bezdomnych. W ramach projektu zaplanowano warsztaty. 

Z projektu skorzystały 763 osoby - 

mieszkańcy gminy Cieszyn, 

kwalifikujący się do uzyskania 

pomocy żywnościowej, korzystający  

z pomocy MOPS w Cieszynie.  
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

Katowicach Oprócz pomocy żywnościowej, 36 

beneficjentów zadania objętych zostało 

również działaniami aktywizującymi, 

poprzez udział w warsztatach. 

Zorganizowano warsztaty  edukacyjne 

dotyczące gospodarowania budżetem 

domowym oraz racjonalnego 

wykorzystania otrzymanych artykułów 

spożywczych. 

11 Polski Komitet 

Pomocy 

Społecznej Śląski 

Zarząd 

Wojewódzki  

w Katowicach 

„Stop ubóstwu”. 01.07 - 

31.12 

7.663,14 Projekt obejmował dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców 

gminy Cieszyn, szczególnie rodzin wielodzietnych, osób bezrobotnych, 

ubogich i bezdomnych. W ramach projektu zaplanowano warsztaty. 

Z projektu skorzystały 604 osoby - 

mieszkańcy gminy Cieszyn, 

kwalifikujący się do uzyskania 

pomocy żywnościowej, korzystający 

z pomocy MOPS w Cieszynie.  

Oprócz pomocy żywnościowej, 36 

beneficjentów zadania objętych zostało 

również działaniami aktywizującymi, 

poprzez udział w warsztatach. 
Zorganizowano warsztaty  edukacyjne 

dotyczące gospodarowania budżetem 

domowym oraz racjonalnego 

wykorzystania otrzymanych artykułów 

spożywczych. 

12 Stowarzyszenie 

Pomocy 

Wzajemnej "Być 

Razem" 

„Dom odzyskany” - 

wsparcie dla osób 

potrzebujących - 

pomoc w formie 

schronienia. 

01.01 - 

31.12 

125.000,00 Projekt obejmował pomoc udzielaną osobom bezdomnym, uzależnionym  

i potrzebującym w formie schronienia w ramach schroniska, a także  

w ramach noclegowni. 

Projekt całoroczny, skierowany do 

osób bezdomnych. W ramach projektu 

pomoc była udzielana w formie 

zapewnienia schronienia.  

W ramach schroniska skorzystało 30 

osób, a w ramach noclegowni 45 osób. 
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

Ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka. 

13 Stowarzyszenie 

Pomocy 

Wzajemnej "Być 

Razem" 

Program wsparcia 

"Słonecznik" 

 

01.01 -

31.12 

58.000,00 W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 

- udzielono schronienia – 5 kobiet i 10 dzieci z gminy Cieszyn; 

- zabezpieczono podstawowe potrzeby – 5 kobiet i 10 dzieci. 

W ramach projektu udzielono wsparcia dla kobiet w opiece i pielęgnacji 

dziecka oraz w codziennych, domowych pracach, skierowano osoby do 

prawnika, psychologa, pracownika socjalnego oraz lekarza. 

 

Uczestniczki projektu nabyły  

umiejętności w zakresie: pielęgnacji 

małego dziecka, umiejętności 

wychowawczych, gospodarowania 

budżetem oraz prowadzenia 

gospodarstwa domowego, komuni-

kacji, radzenia sobie ze stresem oraz 

emocjami,  dzieci miały zapewnioną 

opiekę oraz zostały objęte opieką 

pedagogiczną. 

Razem: 242.489,12  
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 12. Załącznik nr 2 – dotacje w obszarze: Ochrona i promocja zdrowia. 

 

Lp. Nazwa organizacji 
Nazwa 

projektu 

Czas 

realizacji 

 

Kwota  
 

Działania Rezultaty 

Ochrona i promocja zdrowia. 

1 Stowarzyszenie na 

Rzecz Harmonijnego 

Rozwoju Dzieci i 

Młodzieży „Nasze 

Dzieci” 

„Zapal się na 

niebiesko” 

program 

edukacyjny 

dotyczący 

tematyki 

autyzmu oraz 

zaburzeń z jego 

spektrum 

01.02 - 30.04 2.529,17 

 

Zorganizowano konferencję pn. „Autyzm w zwierciadle 

społecznym”, w której uczestniczyło ok. 200 osób. 

Ponadto przeprowadzono warsztaty dla uczniów kl. II 

dot. problematyki autyzmu pt. „Jak odbiera świat mój 

kolega autysta”, w których uczestniczyły 54 osoby. 

160 uczniów ZPSWR w Cieszynie uczestniczyło  

w obchodach Dnia Świadomości Autyzmu.  

Zorganizowano warsztaty o tematyce autyzmu dla klas  

o profilu socjalnym Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego  

(50 uczestników) 

Zwiększanie świadomości społeczności lokalnej na 

temat autyzmu, jego symptomów oraz potrzeb osób 

dotkniętych ta chorobą. Zwiększenie poziomu 

tolerancji dla osób dotkniętych tą dysfunkcją. 

W projekcie uczestniczyło ok. 460 osób. 

 

 

 

2 Stowarzyszenie na 

Rzecz Harmonijnego 

Rozwoju Dzieci i 

Młodzieży „Nasze 

Dzieci” 

 

„Wybieram 

zdrowie”. 

Przegląd 

małych form 

teatralnych dla 

uczniów z 

niepełnosprawn

ością 

intelektualną -  

II edycja 

01.03 - 31.05 1.484,47 Zorganizowanie przeglądu przedstawień o tematyce 

zdrowotnej przygotowywanych przez dzieci z 

niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną  we 

współpracy z dziećmi w pełni sprawnymi. 

 

Przeprowadzone działania przyczyniły się do  wzrostu 

wiedzy  o zdrowiu, wpływie uzależnień na jakość życia 

oraz do integracji środowisk osób niepełnosprawnych.  

3 Stowarzyszenie 

Pomocy Wzajemnej 

„Być Razem” 

Mamy – dbamy 

o zdrowie 

01.02 - 30.10 2.600,00 Zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej  

z pielęgniarką, dietetykiem i pedagogiem, prowadzone 

w ramach Domu Matki i Dziecka „Słonecznik”.  

W ramach projektu odbyło się 40 godzin  spotkań  

z pielęgniarką, 20 godzin spotkania z dietetykiem, 20 

godzin spotkań z pedagogiem. 

Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

zagrażających życiu i zdrowiu oraz umiejętności 

właściwej opieki nad małym dzieckiem. 

W projekcie uczestniczyło 13 kobiet i 22 dzieci. 

Razem: 6.613,64   
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 13. Załącznik nr 3 – dotacje w obszarze: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 

Kwota 

[zł] 
Działania Rezultaty 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 

1 Polskie 

Towarzystwo 

Turystyczno -

Krajoznawcze 

Oddział „Beskid 

Śląski”  

w Cieszynie 

Wiosenne sprzątanie rezerwatów 

przyrody 

03 - 

04.2017 

950,00 Przeprowadzenie akcji sprzątania obszarów 

chronionych znajdujących się na terenie gminy Cieszyn 

(rezerwaty: „Kopce”, „Lasek Miejski nad Puńcówką”, 

„Lasek Miejski nad Olzą”; zespół przyrodniczo-

krajobrazowy „Lasek Miejski w Błogocicach”) oraz 

wybranych gminnych parków i terenów zadrzewionych 

(Park Kasztanowy, park pomiędzy ul. Sikorskiego 

i ul. Mickiewicza). 

Przeprowadzenie konkursu przyrodniczo- 

krajoznawczego dla uczestników akcji. 

Poprawienie estetyki cennych przyrodniczo 

obszarów Cieszyna (zebranie i przekazanie do 

unieszkodliwienia 30 worków śmieci, o pojemności 

100 litrów). 

Zaprezentowanie młodzieży szkolnej z cieszyńskich 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych lokalnych obszarów 

chronionych. 

Umożliwienie cieszyńskiej młodzieży zebrania 

punktów do odznaki PTTK „Turysta Przyrodnik”.  

Liczba uczestników akcji - 45 osób. 

2 Stowarzyszenie 

Cieszyńskiej 

Młodzieży 

Twórczej 

Tajemnice Przyrody 02 - 

11.2017 

1.000,00 Przeprowadzenie cyklu 20 warsztatów ekologicznych w 

formie prelekcji i wypraw przyrodniczych, dla dzieci i 

młodzieży z cieszyńskich szkół podstawowych.  

W warsztatach wzięło udział 300 uczestników. 

Zajęcia zwiększyły poziom wiedzy przyrodniczej i 

świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, 

a także przyczyniły się do popularyzacji 

proekologicznych zachowań. 

 

 

Razem: 1.950,00   
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 14. Załącznik nr 4 – dotacje w obszarze: Kultura fizyczna – organizacja imprez sportowych. 

 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

Kultura fizyczna. 

1 Stowarzyszenie 

Rehabilitacji 

Kultury 

Fizycznej 

Turystyki i 

Integracji Osób 

Niepełnosprawny

ch 

Międzywojewódzki turniej tenisa 

stołowego osób 

niepełnosprawnych  

01.09 - 

17.12 
3.000,00 Działania m.in.: zabezpieczenie obsługi medycznej  

i technicznej; zakup nagród; wyżywienie; zakup 

pucharów; zakup artykułów biurowych. 

Zwiększenie aktywności fizycznej poprzez 

ćwiczenia usprawniające i treningi; zwiększenie 

sprawności ruchowej; zmniejszenie agresji i napięć 

nerwowych; poprawa kondycji psychofizycznej. 

2 Klub Sportowy 

MarioSport 
Cieszyński Mityng Pływacki 5.01 - 

18.12 
4.000,00  Przyjmowanie zgłoszeń; zakup dyplomów, medali, 

pucharów; wynajem basenu; przeprowadzenie 

zawodów. 

Zorganizowano zawody; 250 osób wzięło udział; 

zakupiono nagrody w postaci medali, pucharów 

i dyplomów. 
3 Ognisko TKKF 

Ogniwo 
Turniej tenisa ziemnego 6 

Amatorskie Mistrzostwa Cieszyna 

i Czeskiego Cieszyna 2017 r.  

15.08 - 

10.09 
1.000,00  Akcja promocyjna; zakup mączki, piłek, medali, 

pucharów, wyżywienia i napojów; udostępnienie 

i przygotowanie obiektu, przeprowadzenie turnieju. 

Zorganizowano turniej tenisa ziemnego. 

4 Ognisko TKKF 

Ogniwo 
Turniej tenisa ziemnego dla dzieci 

z okazji Dnia Dziecka 2017 r. 
15.05 - 

15.06 
800,00  Akcja promocyjna; zakup mączki, piłek, medali, 

pucharów, wyżywienia i napojów; udostępnienie 

i przygotowanie obiektu, przeprowadzenie turnieju. 

Zorganizowano turniej tenisa ziemnego. 

5 Ognisko TKKF 

Ogniwo 
Turniej tenisa ziemnego - 

Memoriał dra Jana Glajcara 2017 
25.09 - 

15.10 
800,00  Akcja promocyjna; zakup mączki, piłek, medali, 

pucharów, wyżywienia i napojów; udostępnienie i 

przygotowanie obiektu, przeprowadzenie turnieju. 

Zorganizowano turniej tenisa ziemnego. 

6 Organizacja 

Środowiskowa 

Akademickiego 

Związku 

Sportowego  

w Katowicach 

Półfinał Akademickich Mistrzostw 

Polski w Koszykówce Kobiet 
01.01 - 

31.12 
2.900,00  Akcja promocyjna; przeprowadzenie zawodów; 

zapewnienie obsługi sędziowskiej. 
Wyłoniono finalistów AMP; nagrodzono 3 najlepsze 

drużyny; w zawodach uczestniczyło ponad 100 

osób. 

7 Klub Sportowy 

SHINDO 
X Międzynarodowe Mistrzostwa 

Cieszyna w Karate SHINO CUP 
01.03 - 

30.06 
2.200,00  Rezerwacja miejsca; zaproszenia sędziów i klubów; 

zakup nagród; zapewnienie wyżywienia. 
W zawodach wystąpiło ok. 140 zawodników; każdy 

otrzymał medal oraz dyplom. 
8 Klub Sportowy 

SHINDO 
Mecz Karate Polska - Czechy 

„Karate na Olimpiadzie TOKYO 

2020” 

01.04 - 

30.09 
1.800,00 Rezerwacja miejsca; zaproszenia sędziów i klubów; 

zakup nagród; zapewnienie wyżywienia. 
W meczu karate wzięło udział 20 zawodników  

z Czech i Polski. Każdy otrzymał medal oraz 

dyplom. 
9 Automobilklub 

Cieszyński 
43 Rajd Cieszyński Barbórka 01.07 - 

18.12 
3.000,00 Realizacja planu zmiany organizacji ruchu; zakup 

pucharów. 
Wyłoniono zwycięzców Mistrzostw Śląska  

w poszczególnych klasach; w rajdzie wzięło udział 

88 załóg.  
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

10 Cieszyński 

Wielosekcyjny 

Klub Sportowy 

Cykl zawodów pływackich - 

„Dzień Dziecka” oraz „Mikołajki” 
01.11 - 

20.12 
500,00 Przygotowanie i przeprowadzenie zawodów. Uświadomiono dzieciom, że ruch jest potrzebny dla 

ich zdrowia.  

11 Cieszyński 

Wielosekcyjny 

Klub Sportowy 

Spartakiada Cieszyńskich 

Przedszkoli 
01.11 - 

20.12 
200,00 Przygotowanie i przeprowadzenie zawodów. Zachęcono dzieci do uprawiania sportu i nauczono 

sportowej rywalizacji. 

12 Beskidzkie 

Wodne 

Ochotnicze 

Pogotowie 

Ratunkowe 

Zawody Pływackie „MASTERS” 01.12 - 

31.12 
300,00 Przygotowanie regulaminu, ustalenie terminu, 

przeprowadzenie zawodów. 
Wyłoniono najlepszych pływaków  

w poszczególnych kategoriach; wypromowano 

miasto Cieszyn; uczestnictwo w zawodach dało 

możliwość poprawy stanu zdrowia; w zawodach 

wzięło udział 50 zawodników i zawodniczek.  
13 Fundacja Talent 

Cieszyn 
Amatorska Liga Siatkówki’17 15.02 - 

18.12. 
1.300,00 Zakup pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych; 

organizacja obsługi sędziowskiej i technicznej; 

przeprowadzenie rozgrywek. 

Przeprowadzono dwie rundy zawodów w których 

wzięło udział 104 uczestników, rozegrano 72 mecze, 

każda drużyna otrzymała dyplomy, a drużyny  

z miejsc 1-3 puchary. 
14 Fundacja Talent 

Cieszyn 
I Turniej Tenisa Stołowego o 

Puchar Burmistrza Cieszyna 
15.03 - 

15.11 
800,00 Wynajęcie hali; zakup pucharów i dyplomów; obsługa 

sędziowska; obsługa organizacyjna. 
Przeprowadzenie turnieju w którym 57 zawodników 

rywalizowało w 5 kategoriach; miejsca 1-3 zostały 

nagrodzone pucharami i dyplomami; zbudowano 

pozytywny wizerunek Gminy Cieszyn jako regionu 

dbającego o aktywność fizyczną; 
15 Fundacja Talent 

Cieszyn 
IV Turniej o Puchar Fundacji 

Talent Cieszyn 
01.11 - 

30.11 
400,00 Wynajem hali; Zakup pucharów, dyplomów, nagród 

rzeczowych; obsługa sędziowska. 
W turnieju uczestniczyło 24 zawodników, najlepsi 

uczestnicy otrzymali puchary, dyplomy, nagrody 

rzeczowe. Popularyzacja tenisa stołowego  

w mieście.  
16 Klub Uczelniany 

Akademickiego 

Związku 

Sportowego 

Uniwersytetu 

Śląskiego 

Cieszyńska Amatorska Liga 

Futsalu 
15.02 - 

31.12 
2.900,00 Przeprowadzenie rozgrywek i podsumowanie sezonu 

2016/2017; zapewnienie obsługi sędziowskiej  

i technicznej; zapewnienie pucharów; przygotowanie  

i rozpoczęcie sezonu 2017/2018. 

Rozpropagowano futsal w Cieszynie; nabycie 

sprawności fizycznej; zagospodarowanie czasu 

wolnego; zaszczepienie wśród uczestników 

zdrowego trybu życia; W rozgrywkach udział wzięło 

145 uczestników. 

17 Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy „SZS” 

w Cieszynie 

XVII Międzynarodowy 

Świąteczno – Noworoczny Turniej 

Szachowy o Puchar Burmistrza 

Miasta Cieszyna 

01.12 -

31.12 
800,00 Akcja promocyjna; zakup nagród; zorganizowanie 

sprzętu; przygotowanie sali; rozegranie turnieju;  
przeprowadzono turniej; w zawodach wzięli udział 

zawodnicy z Polski i Czech; 

18 Młodzieżowe 

Towarzystwo 

Pływackie 

„Delfin” Cieszyn 

Międzynarodowy Miting Pływacki 

„Sobota w Cieszynie” 
15.02 - 

20.12 
3.100,00 Zakup pucharów, medali, dyplomów; wynajem 

basenu, zabezpieczenie medyczne; sędziowie; 

wynajem tablic elektronicznych i kamer; obsługa 

techniczna  

i administracyjna. 

Zorganizowano 4 rundy zawodów pływackich; 

Udział wzięło łącznie ok. 820 zawodników  

z zagranicznych klubów i z Polski (Ukraina, Węgry, 

Czechy); 
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

19 Młodzieżowe 

Towarzystwo 

Pływackie 

„Delfin” Cieszyn 

XX Międzynarodowe Zawody 

Pływackie o Puchar MTP Delfin 
15.02 - 

31.05 
1.800,00 Zakup pucharów, medali, dyplomów; wynajem 

basenu, zabezpieczenie medyczne; sędziowie; 

wynajem tablic elektronicznych i kamer; obsługa 

techniczna  

i administracyjna; 

Przeprowadzono zawody w których wzięło udział 

ok. 380 zawodników w tym ok. 132 zawodników  

z zagranicy.  

20 Stowarzyszenie 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Aktywizacja Fizyczna osób 

starszych 
1.03 - 

31.12 
2.500,00 Przeprowadzenie zajęć z aerobiku i pływania. Poprawienie kondycji uczestników zajęć; 

poprawienie stylu pływania. 

21 Stowarzyszenie 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Aktywizacja fizyczna seniorów 

poprzez udział w Olimpiadzie 

Senioralnej w Rabce 

15.02 - 

30.04 
900,00 Zapewnienie transportu; Zakup strojów; Udział  

w Olimpiadzie senioralnej. 
W Olimpiadzie Senioralnej wzięło udział 24 

zawodników; nawiązanie kontaktów z innymi UTW 

i wzmocnienie więzi; 
22 Stowarzyszenie 

na Rzecz 

Harmonijnego 

Rozwoju Dzieci 

i Młodzieży 

„Nasze Dzieci” 

Program Aktywności Sportowej – 

organizacja spotkania 

rehabilitacyjno-rekreacyjnego dla 

osób niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu 

umiarkowanym, znacznym 

i głębokim ze sprzężoną 

niepełnosprawnością 

01.09 - 

15.12 
900,00 Etap przygotowawczy; etap właściwy 

(przeprowadzenie Programu); etap końcowy 

(podsumowanie projektu). 

Udział w Programie wzięło 30 beneficjentów; 

umożliwienie atrakcyjnego spędzania czasu; dzieci 

doświadczyły pozytywnych emocji i nawiązały 

relacje poprzez wspólną rywalizację w duchu fair 

play.  

23 Stowarzyszenie 

Rehabilitacji 

Kultury 

Fizycznej 

Turystyki  

i Integracji Osób 

Niepełnosprawny

ch 

Zawody Strzeleckie osób 

niepełnosprawnych 
01.05 - 

31.08 
1.400,00 Zabezpieczenie miejsca i terminu realizacji; 

zabezpieczenie kadry sędziowskiej, obsługi medycznej  

i technicznej; zakup nagród; wyżywienie uczestników, 

rozliczenie. 

Zwiększenie aktywności fizycznej poprzez 

ćwiczenia usprawniające; wyrobienie 

samodyscypliny; zwiększenie sprawności ruchowej; 

poprawa stanu zdrowia; Integracja wewnątrz 

środowiska; poprawa kondycji psychofizycznej. 

24 Śląska 

Organizacja 

Wojewódzka 

Ligi Obrony 

Kraju 

Szkolna Liga Strzelecka - cykl 

zawodów (turniej) strzeleckich  

z broni pneumatycznej 

01.03 - 

31.05 
1.400,00 Przygotowanie obiektu; zakup nagród, śrutu, tarcz 

strzeleckich; przeprowadzenie 4 rund zawodów; 

uroczyste wręczenie pucharu oraz medali i dyplomów. 

W zawodach wzięło udział 8 szkół ; popularyzacja 

strzelectwa sportowego. 

25 Śląska 

Organizacja 

Wojewódzka 

Ligi Obrony 

Kraju 

Cykl zawodów (turniej) 

strzeleckich o tytuł Najlepszego 

Strzelca Miasta Cieszyna z broni 

bocznego 

01.03 - 

30.09 
2.000,00 Przygotowanie obiektu; zakup nagród, śrutu, tarcz 

strzeleckich; przeprowadzenie 6 rund zawodów; 

uroczyste wręczenie pucharu oraz medali i dyplomów. 

Przeprowadzenie sześciu zawodów; wzięcie udziału 

ok 40 zawodników. 

26 TS 1909 Piast 

Cieszyn 
Turniej piłkarski - Sportowe 

Zakończenie Roku 
01.06 - 

30.09 
750,00 Zapewnienie wyżywienia; zakup nagród; 

przeprowadzenie turnieju. 
Zapewniono wypełnienie wolnego czasu dzieci  

i młodzieży; promocja zdrowia; zapobieganie 

patologiom; rozwój zainteresowań. 
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

27 Klub Sportowy 

Luce Cieszyn 

Organizacja cyklicznych zajęć 

sportowo-rekreacyjnych - nauka 

jazdy na łyżwach I ABC hokeja 

16.10 - 

30.12 

6.250,00 Prowadzenie zajęć; akcja promocyjna; zajęcia 

profilaktyczne. 

Możliwość wzięcia udziału w rozgrywkach Śląskiej 

Ligi Hokeja na lodzie; zapewnienie aktywnego 

spędzenia czasu dzieci i młodzieży. 

28 Octagon Team 

Cieszyn 

Promocja zdrowego trybu życia 

oraz walka z uzależnieniami 

poprzez aktywność sportowo-

ruchową dla dzieci I młodzieży  

z gminy Cieszyn 

14.11 - 

19.12 

6.650,00 Przeprowadzono 11 treningów ogólnorozwojowych; 

obyła się prelekcja o uzależnieniach; zakup sprzętu 

sportowego.  

Propagowanie zdrowego stylu życia; zapewnienie 

aktywnego spędzenia czasu wolnego. 

29 Klub Sportowy 

Luce Cieszyn 

Organizacja i udział w Turnieju 

Minihokeja na lodzie 

8.12 - 

30.12 

2.240,00 Przygotowanie turnieju; zakup sprzętu bramkarskiego; 

współpraca z innymi klubami. 

Zagospodarowanego czasu wolnego; rywalizacja 

sportowa w duchu fair-play; umożliwienie udziału  

w rozgrywkach minihokeja; nawiązanie współpracy 

z innymi klubami. 

 

30 Klub Sportowy 

Cieszyn 

Organizacja ogólnopolskich 

zawodów 6. Piastowski Piruet 

16.03 - 

31.03 

3.000,00 Zorganizowanie i przeprowadzenie 6 Piastowskiego 

Piruetu. 

W zawodach wystartowało łącznie ok. 106 

zawodników; wprowadzenie do szkolenia dzieci 

elementu współzawodnictwa sportowego; promocja 

miasta; poprawa zdrowia uczestników; 

popularyzacja łyżwiarstwa. 

Razem: 59.590,00   
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 15. Załącznik nr 4 – dotacje w obszarze: Kultura fizyczna – organizacja ogólnodostępnych zajęć i imprez sportowo-

rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich. 

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa projektu Czas realizacji Kwota Działania Rezultaty 

Kultura fizyczna. 

1 TS 1909 Piast Cieszyn Wakacyjny piłkarski 

turniej dzikich szóstek 

01.07 - 15.09 5.700,00  Zapewnienie wyżywienia; zakup nagród; 

przeprowadzenie turnieju; akcja promocyjna. 

Wypełniono czas wolny dzieci i młodzieży; 

promocja zdrowia; zapobieganie patologiom; rozwój 

zainteresowań; rozwój pozytywnych cech 

osobowościowych. 

2 Miejski Uczniowski 

Klub sportowy „SZS” 

Cieszyn 

Warsztaty Szachowe 

Akcja Lato 2017 

01.07 - 31.08 960,00  Przygotowanie sali i sprzętu; przeprowadzenie 

warsztatów. 

Poznanie podstawowych tajników gry szachowej; 

szlifowanie strategii i taktyki; zorganizowano 12 

spotkań; łącznie podczas wszystkich spotkań udział 

wzięło 127 dzieci. 

3 Ognisko TKKF 

Ogniwo 

Organizacja imprez i 

zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży w 

czasie wakacji letnich 

2017.  

16.06 - 15.09 2.800,00  Akcja promocyjna; udostępnienie i przygotowanie 

obiektu; przeprowadzenie zajęć. 

Przeprowadzenie planowanych zajęć; Łącznie  

w zajęciach wzięło udział ok .40 dzieci. 

4 Cieszyński Klub 

Sportowy „Piast” 

Organizacja zajęć 

ogólnorozwojowych z 

elementami piłki 

nożnej 

22.08 - 24.08 2.600,00  Organizacja zajęć ogólnorozwojowych. Przeprowadzono zajęcia ogólnorozwojowe przy 

użyciu sprzętu treningowego. 

5 Cieszyński 

Wielosekcyjny Klub 

Sportowy 

Prawidłowy rozwój 

fizyczny dzieci 

poprzez uczestnictwo 

w zajęciach „Sportowe 

Lato 2017” 

24.06 - 10.08 5.560,00  Przygotowanie zajęć; powadzenie zajęć; zakończenie 

działań i rozliczenie. 

Promocja prowadzenie zdrowego trybu życia. 

6 Fundacja Talent 

Cieszyn 

Wakacje z rakietką 01.01 - 31.12 2.735,00  Akcja promocyjna; przeprowadzenie zawodów; 

zapewnienie obsługi sędziowskiej. 

Wyłoniono finalistów AMP; nagrodzono 3 najlepsze 

drużyny; w zawodach uczestniczyło ponad 100 osób. 

7 Fundacja Talent 

Cieszyn 

Siatkarskie Lato 2017 01.03 - 30.06 2.505,00  Rezerwacja miejsca; zaproszenia sędziów i klubów; 

zakup nagród; zapewnienie wyżywienia. 

W zawodach wystąpiło ok. 140 zawodników; Każdy 

otrzymał medal oraz dyplom. 

8 Klub Sportowy 

Cieszyn 

Zajęcia 

ogólnorozwojowe dla 

01.04 - 30.09 3.000,00 Rezerwacja miejsca; zaproszenia sędziów i klubów; 

zakup nagród; zapewnienie wyżywienia. 

W meczu karate wzięło udział 20 zawodników  

z Czech i Polski. Każdy otrzymał medal oraz 
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Lp. Nazwa organizacji Nazwa projektu Czas realizacji Kwota Działania Rezultaty 

Dzieci i Młodzieży z 

Hokeja na Trawie 

dyplom. 

9 Klub Sportowy 

Cieszyn 

Organizacja 

ogólnodostępnych 

zajęć i imprez 

sportowo-

rekreacyjnych ze 

szczególnym 

uwzględnieniem dzieci 

i młodzieży w czasie 

wakacji letnich 2017 

01.07 - 18.12 1.400,00 Realizacja planu zmiany organizacji ruchu; zakup 

pucharów. 

Wyłoniono zwycięzców Mistrzostw Śląska  

w poszczególnych klasach; w rajdzie wzięło udział 

88 załóg. 

10 Fundacja Aktywności 

Społecznej 

Cieszynianka  

Rodzinne mistrzostwa 

na Podgórzu 

01.11 - 20.12 1.000,00 Przygotowanie i przeprowadzenie zawodów. Uświadomiono dzieciom, że ruch jest potrzebny dla 

ich zdrowia.  

11 Cieszyński Klub 

Narciarski „Skręty” 

19 Wakacyjna Liga 

Tenisa Ziemnego 

01.11 - 20.12 1.740,00 Przygotowanie i przeprowadzenie zawodów. Zachęcono dzieci do uprawiania sportu i nauczono 

sportowej rywalizacji. 

Razem: 30.000,00   
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 16. Załącznik nr 4 – dotacje w obszarze: Kultura fizyczna – organizacja turnieju koszykówki ulicznej w ramach cyklu 

„3x3 Piknik Streetball”. 

 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

Kultura fizyczna. 

1 Stowarzyszenie 

Animacji Kultury 

i Sportu „Anima 

Pro Activ”, Stela 

Cieszyn 

Turniej koszykówki 

ulicznej w ramach 

cyklu „3x3 Piknik 

Streetball” 

01.11 - 20.12 12.500,00 Przygotowanie i przeprowadzenie zawodów. Zachęcono dzieci do uprawiania sportu i nauczono 

sportowej rywalizacji. 

Razem: 12.500,00   
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 17. Załącznik nr 4 – dotacje w obszarze: Kultura fizyczna – realizacja programów szkolenia sportowego 

prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe. 

 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

Kultura fizyczna. 

1 Cieszyński Klub 

Motorowy 
Prowadzenie szkolenia 

sportowego w Rajdach 

Enduro i Motocrossie 

oraz udział  

w zawodach 

01.01 - 20.12 19.200,00  Prowadzenie szkolenia; udział w rajdach Enduro 

Mistrzostw Polski i Pucharu Polski. 
Promocja Miasta Cieszyn oraz Cieszyńskiego 

Klubu motorowego; udział w Mistrzostwach Polski 

i Pucharze Polski. 

2 Cieszyńsko-

Jastrzębskie 

Towarzystwo 

Hokejowe 

„Czarne Pantery” 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego w hokeju 

na lodzie oraz udział 

w zawodach 

sportowych 

01.01 - 20.12 3.700,00  Prowadzenie szkolenia; organizacja dwóch turniejów. Promocja zdrowego trybu życia; popularyzacja 

hokeja na lodzie; promocja Miasta. 

3 Cieszyński Klub 

Sportowy „Piast” 
Szkolenie dzieci  

i młodzieży w zakresie 

piłki nożnej 

01.01 - 20.12 34.000,00  Prowadzenie szkolenia; udział w rozgrywkach ligowych.  Przeprowadzenie szkolenia (treningi, zajęcia); 

udział w rozgrywkach ligowych; poprawienie 

kondycji, umiejętności. 

4 Cieszyński Klub 

Sportowy „Piast” 
Szkolenie dzieci  

i młodzieży w zakresie 

piłki nożnej w CKS 

Piast II 

5.09 - 20.12 16.700,00  Prowadzenie szkolenia - udział w treningach, zajęciach  

i rozgrywkach ligowych. 
Przeprowadzenie szkolenia (treningi, zajęcia); 

udział w rozgrywkach ligowych; poprawienie 

kondycji, umiejętności. 

5 Cieszyński 

Wielosekcyjny 

Klub Sportowy 

Szkolenie dzieci  

i młodzieży w 

pływaniu 

01.01 – 20.12 14.300,00  Prowadzenie szkolenia – prowadzenie treningów, zajęć  

i udział w zawodach. 
Podniesienie umiejętności pływackich; osiągnięcie 

dobrych rezultatów na zawodach. 

6 Fundacja Talent 

Cieszyn 
Prowadzenie sekcji 

tenisa stołowego 
01.01 - 31.12 29.600,00  Przeprowadzono szkolenie, udział w rozgrywkach 

ligowych dwóch drużyn, udział w zawodach, turniejach. 
Osiagnięcie poziomu sportowego pozwalającego 

rywalizować na poziomie wojewódzkim; druga 

drużyna Talent Sferawent Cieszyn zajmuje drugie 

miejsce w lidze. 
7 Fundacja Talent 

Cieszyn 
Szkolenie kadry 

zawodników III ligi  

I ligi okręgowej 

05.09 - 20.12 2.600,00  Przeprowadzono szkolenie wyjazdowe w Mysłowicach. Podwyższenie poziomu sportowego zawodników. 

8 Integracyjny Klub 

Sportowy 

Cieszyn 

Prowadzenie działań  

i szkoleń w sportach 

wyczynowych 

związanych z poprawą 

zdrowia, sprawności  

01.01 - 30.11 13.400,00 Przeprowadzono szkolenie, udział w zawodach. Zdobycie medali w Mistrzostwach Polski oraz 

Mistrzostw Świata. 
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

i uniknięcie 

wykluczenia 

sportowego oraz 

szkolenia w sportach 

wyczynowych 
9 Klub Sportowy 

Cieszyn (Hokej 

na trawie) 

Szkolenie dzieci  

i młodzieży w hokeju 

na trawie 

01.01 – 20.12 10.900,00 Prowadzenie szkolenia - zajęć, treningów; udział w 

zawodach.  
Nawiązanie współpracy ze Szkołami 

Podstawowymi; promowanie dyscypliny. 

10 Klub Sportowy 

Cieszyn (Hokej 

na trawie) 

Prowadzenie zajęć 

dodatkowych z hokeja 

na trawie przy szkole 

podczas zajęć na 

świetlicy, zakup 

sprzętu sportowego 

15.09 - 15.12 4.600,00 Przeprowadzenie dodatkowego szkolenia przy Szkole 

Podstawowej nr 5 i nr 7. 
Wyposażenie sekcji w sprzęt sportowy niezbędny 

do uprawiania tej dyscypliny; powiększenie liczby 

zawodników uprawiających hokej na trawie. 

11 Klub Sportowy 

Cieszyn (Judo) 
Realizacja szkolenia 

sportowego oraz 

startów w zawodach 

Judo 

1.01 - 20.12 11.500,00 Prowadzenie szkolenia – zajęć, treningów i uczestnictwo 

w zawodach. 
Przeprowadzenie szkolenia sportowego z zakresu 

Judo. 

12 Klub Sportowy 

Cieszyn 

(Łyżwiarstwo 

Figurowe) 

Realizacja programu 

szkolenia sportowego 

oraz startów w 

zawodach z zakresu 

łyżwiarstwa 

figurowego 

01.01 - 20.12 39.100,00 Prowadzenie treningów szkoleniowych; Udział w 

zawodach Mistrzostw Polski, Olimpiadzie Młodzieży, 

zawodach ogólnopolskich. 

Wytworzenie u dzieci i młodzieży nawyki 

aktywności fizycznej; umożliwienie mieszkańcom 

Cieszyna oglądanie zawodów na  

szczeblu międzywojewódzkim, ogólnopolskim 

i międzynarodowym; Uzyskanie wysokiego 

poziomu sprawności fizycznej; Promowanie Miasta 

Cieszyna.  
13 Klub Sportowy 

Cieszyn (Skat) 
Realizacja programu 

szkolenia sportowego 

oraz startów  

w zawodach  

i rozgrywkach  

z zakresu Skata 

01.01 - 20.12 2.600,00 Prowadzenie treningów; udział w zawodach. Utrzymanie drużyny na poziomie centralnym; 

awans do finału Pucharu Polski, awans 1 zawodnika 

do finału Grand Prix okręgu Tychy, pozyskano 

nowych zawodników; promowanie Miasta. 

14 Klub Sportowy 

MarioSport 
Od młodzika do 

olimpijczyka 
01.01 - 20.12 11.100,00 Prowadzenie szkolenia - treningów, zajęć, udział w 

zawodach.  
Upowszechniono pływanie; zwiększono liczbę osób 

umiejących pływać; podniesiono sprawność 

fizyczną; integracja dzieci z różnych grup 

wiekowych. 
15 Klub Sportowy 

MarioSport 
Szkolimy Mistrzów 05.09 - 20.12 4.400,00 Prowadzenie szkolenia - treningów, zajęć, udział w 

zawodach.  
Upowszechniono pływanie; zwiększono liczbę osób 

umiejących pływać; podniesiono sprawność 

fizyczną; integracja dzieci z różnych grup 

wiekowych; osiągnięcie wysokich wyników na 

zawodach Mistrzostw Śląska. 
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

16 Klub Sportowy 

Shindo 
Szkolenie dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

oraz rywalizacja w 

zawodach w kraju i za 

granicą 

01.01 - 20.12 35.700,00 Przeprowadzenie szkolenia - treningów, zajęć oraz udział 

w zawodach.  
Podniesienie poziomu sprawności fizycznej 

zawodników; przygotowanie zawodników do 

udziału w zawodach; zakwalifikowanie się jednej 

zawodniczki do Kadry Narodowej, a dwóch 

zawodników jest na liście oczekującej do 

Reprezentacji Polski. 
17 Międzyszkolny 

Klub Sportowy 

„Cieszko” 

Cieszyn 

Szkolenie dzieci i 

młodzieży w tenisie 

stołowym oraz udział 

w zawodach 

sportowych 

01.01 - 20.12 9.700,00 Przeprowadzenie szkolenia - treningów, zajęć oraz udział 

w rozgrywkach. 
Wytworzenie u dzieci i młodzieży nawyki 

aktywności fizycznej. 

18 Miejski 

Uczniowski Klub 

Sportowy „SZS” 

Cieszyn (Szachy) 

Prowadzenie szkolenia 

dzieci i młodzieży  

w szachach 

01.01 - 20.12 12.000,00 Przeprowadzenie szkolenia - treningów, zajęć oraz udział 

w zawodach. 
Udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski III 

Liga; Udział w Indywidualnych Mistrzostwach 

Polski, w półfinałach Mistrzostw Polski. 

19 Miejski 

Uczniowski Klub 

Sportowy „SZS” 

Cieszyn (Szachy) 

Prowadzenie 

szkolenia, 

przygotowanie i udział 

w zawodach w ramach 

współzawodnictwa 

sportowego 

prowadzonego przez 

polskie związki 

sportowe 

05.09 - 20.12 3.700,00 Przeprowadzenie szkolenia - treningów, zajęć oraz udział 

w zawodach. 
Udział w zawodach oraz osiągnięcie dobrych 

wyników w poszczególnych kategoriach 

wiekowych. 

20 Miejski 

Uczniowski Klub 

Sportowy „SZS” 

Cieszyn 

(Lekkaatletyka) 

Prowadzenie szkolenia 

dzieci i młodzieży  

w lekkiej atletyce 

01.01 - 20.12 16.000,00 Przeprowadzenie szkolenia - treningów, zajęć oraz udział 

w zawodach. 
Podniesienie poziomu sportowego; 15 zawodników 

zdobyło klasy sportowe; 2 zawodniczki zostały 

powołane do ZKN; zwiększono ilość szkolonych 

zawodników; zdobycie medali Mistrzostw Polski, 

Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski, 

Mistrzostw Śląska. 
21 Miejski 

Uczniowski Klub 

Sportowy „SZS” 

Cieszyn 

(Lekkaatletyka) 

Prowadzenie szkolenia 

dzieci i młodzieży w 

lekkiej atletyce II 

05.09 - 20.12 6.000,00 Przeprowadzenie szkolenia - treningów, zajęć oraz udział 

w zawodach. 
Podniesienie poziomu sportowego; zakupiono 

sprzętu sportowego; zwiększono ilość szkolonych 

zawodników. 

22 Młodzieżowe 

Towarzystwo 

Pływackie 

„Delfin” 

Szkolenie dzieci i 

młodzieży w pływaniu 
01.01 - 20.12 39.900,00 Przeprowadzenie szkolenia - treningów, zajęć oraz udział 

w zawodach. 
Podniesiono poziom sportowy zawodników; 

polepszenie umiejętności pływackich zawodników; 

stworzono alternatywną formę spędzania czasu 

wolnego. 
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

23 Octagon Team 

Cieszyn 
Cykl otwartych 

treningów i zajęć, 

mających na celu 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

wśród mieszkańców 

miasta Cieszyna 

poprzez propagowanie 

sportów walki oraz 

przygotowanie 

zawodników klubu do 

Mistrzostw Polski 

w MMA oraz 

graplingu w sezonie 

2017 

01.01 - 20.12 13.500,00 Przeprowadzenie szkolenia - treningów, zajęć oraz udział 

w zawodach. 
Popularyzacja sportów walki; umożliwienie 

bezpiecznego uprawiania sportu; udoskonalenie 

techniki sportów walki; podniesienie umiejętności 

zawodników; osiągniecie znaczących sukcesów  

w zawodach; 2 miejsce w rankingu ALMMA 2017. 

24 STELA Cieszyn Realizacja programu 

szkolenia sportowego 

oraz startów w 

zawodach i 

rozgrywkach z 

zakresu koszykówki 

mężczyzn 

01.01 - 20.12 48.800,00 Przeprowadzenie szkolenia - treningów, zajęć oraz udział 

w zawodach. 
Poprawienie swoich umiejętności sportowych; 

podniesienie kwalifikacji trenerskich; dzięki 

meczom rozgrywanym w Cieszynie mieszkańcy 

mieli wzbogaconą ofertę widowiska sportowego. 

25 Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej 

Freestyle Sports 

Union 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego i udział  

w zawodach dzieci  

i młodzieży w 

snowboardzie 

01.01 - 20.12 11.000,00 Przeprowadzenie szkolenia - treningów, zajęć oraz udział 

w zawodach. 
Doskonalenie umiejętności zawodników; 

Zawodnikom stworzono możliwość spędzania 

wolnego czasu w atrakcyjny sposób; propagowano 

dyscyplinę sportu; Poznanie zasad fair-play. 

26 Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej 

Freestyle Sports 

Union 

Przygotowanie i 

udział w zawodach  

w ramach 

współzawodnictwa 

sportowego 

prowadzonego przez 

Polski Związek 

Narciarski w 

dyscyplinie 

snowboard 

05.09 - 20.12 5.500,00 Przeprowadzenie szkolenia - treningów, zajęć oraz udział 

w zawodach 
Doskonalenie umiejętności zawodników; 

zawodnikom stworzono możliwość spędzania 

wolnego czasu w atrakcyjny sposób; propagowano 

dyscyplinę sportu; Poznanie zasad fair-play. 
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

27 TS 1909 Piast 

Cieszyn 
Szkolenie w ramach 

sekcji piłki nożnej, 

udział w turniejach  

i zawodach oraz 

rozgrywkach ligowych 

drużyn 

młodzieżowych oraz I 

drużyny 

01.01 - 20.12 21.500,00 Przeprowadzenie szkolenia - treningów, zajęć oraz udział 

w rozgrywkach. 
Wypełnienie czasu wolnego zawodnikom; 

promocja miasta; promocja zdrowia. 

28 TS 1909 Piast 

Cieszyn 
Szkolenie w ramach 

sekcji piłki nożnej, 

udział w turniejach, 

zawodach i 

rozgrywkach ligowych 

II 

05.09 - 20.12 13.300,00 Przeprowadzenie szkolenia - treningów, zajęć oraz udział 

w rozgrywkach. 
Wypełnienie czasu wolnego zawodnikom; 

promocja miasta; promocja zdrowia. 

29 VC Victoria 

MOSiR Cieszyn 
Realizacja programu 

szkolenia sportowego 

z piłki siatkowej 

kobiet oraz 

uczestnictwo  

w zawodach 

01.01 - 20.12 39.600,00 Przeprowadzenie szkolenia - treningów, zajęć oraz udział 

w rozgrywkach. 
Poprawa umiejętności sportowych oraz warunków 

uprawiania sportu. Możliwość uczestnictwa  

w rozgrywkach. 

30 Klub Bokserski 

„Puncher” 

Cieszyn 

Szkolenie oraz udział 

w rywalizacji 

sportowej Klubu 

Bokserskiego 

„Puncher” Cieszyn  

w 2017 roku 

05.09 - 20.12 6.100,00 Przeprowadzenie szkolenia - treningów, zajęć oraz udział 

w zawodach. 
Doskonalenie umiejętności zawodników; udział  

w turniejach o randze krajowej i międzynarodowej 

oraz uzyskanie dobrych wyników.  

Razem: 500.000,00   
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 18. Załącznik nr 5 – dotacje w obszarze: Turystyka i krajoznawstwo. 

 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

Turystyka i krajoznawstwo. 

1 Związek 

Harcerstwa 

Polskiego 

Chorągiew Śląska 

Hufiec Ziemi 

Cieszyńskiej 

Gra Nocna 

Cichociemni 

01.09 - 31.10 2.000,00 Organizacja i przeprowadzenie Gry Nocnej Cichociemni; 

zarządzanie projektem. 

Podwyższenie wiedzy oraz świadomości dotyczącej 

wydarzeń historycznych na terenie Śląska  

cieszyńskiego; przełamanie słabości oraz 

dyskomfortu uczestników którzy podczas wyzwań 

uwierzyli w siebie i w swoje możliwości; integracja 

środowisk harcerskich. 

2 Parafia Rzymsko 

Katolicka p.w  

św. Elżbiety  

w Cieszynie 

Organizacja 

wycieczek i rajdu 

03.04 - 23.09 2.000,00 Organizacja i przeprowadzenie wycieczek. Zorganizowano 5 całodniowych wycieczek 

szlakami Beskidu Śląskiego; uczestniczyło w nich 

ok. 45 dzieci z cieszyńskich szkół. 

3 Polskie 

Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze 

Oddział „Beskid 

Śląski” 

XX Jubileuszowy 

Cieszyński Rowerowy 

Rajd Rodzinny 

6.03 - 30.06 2.100,00 Przygotowanie rajdu; akcja promocyjna; zakup nagród; 

realizacja zadania. 

Przeprowadzono szereg konkursów na mecie rajdu; 

kreowano pozytywne dla zdrowia i rodzinne 

spędzenie czasu wolnego na wycieczce rowerowej. 

4 Polskie 

Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze 

Oddział „Beskid 

Śląski” 

47. Górski Rajd 

Młodzieżowy 

Powitanie Wiosny 

10.04 - 31.05 2.400,00 Akcja promocyjna w szkołach; zakup pucharów; 

przeprowadzenie imprezy. 

W rajdzie uczestniczyło ok. 1035 dzieci 

i młodzieży; przeprowadzono także konkurs wiedzy 

w którym uczestniczyło 30 dzieci i młodzieży. 

5 Polskie 

Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze 

Oddział „Beskid 

Śląski” 

48. Górski Rajd 

Młodzieżowy 

Pożegnanie Lata 

10.09 - 31.10 2.400,00 Akcja promocyjna w szkołach; zakup nagród; zakup 

pucharów; przeprowadzenie rajdu. 

W rajdzie uczestniczyło ok. 1000 dzieci; 

Przeprowadzono także konkurs wiedzy w którym 

uczestniczyło 23 dzieci i młodzieży. 

6 Polskie 

Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze 

Oddział „Beskid 

Śląski” 

41 Rajd turystyczny 

Zakończenia Sezonu 

Człapoków 

25.09 - 31.10 600,00 Zakup upominków; przeprowadzenie rajdu. Przeprowadzono rajd w którym wzięło udział ok. 

47 osób. 
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

7 Polskie 

Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze 

Oddział „Beskid 

Śląski” 

XVIII Rodzinny 

Zimowy Rajd 

Turystyczny 

Człapoków 

10.01 - 31.01 500,00 Przygotowanie rajdu, zakup upominków; 

przeprowadzenie rajdu. 

W rajdzie uczestniczyło 50 osób. 

8 Polskie 

Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze 

Oddział „Beskid 

Śląski” 

30. Miscellanea 

Przewodnickie 

01.11 - 30.11 400,00 Akcja promocyjna; przeprowadzenie sesji 2 prelekcji; 

przeprowadzenie wycieczki szkoleniowej. 

Przeprowadzono wykłady tematyczne. 

9 Cieszyński 

Wielosekcyjny 

Klub Sportowy 

Cykl Rajdów 

Turystyczno -

Ekologicznych 

01.05 - 30.05 600,00 Przygotowanie Rajdu Wiosennego, przeprowadzenie 

Rajdu. 

Zapewnienie zdrowego spędzenia czas wolnego 

dzieciom; oczyszczenie szlaków ze śmieci. 

10 Polskie 

Towarzystwo 

Ewangelickie 

Wycieczki 

rekreacyjno -

krajoznawcze PTE  

w 2017 r. 

14.07 - 9.10 1.500,00 Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek. Możliwość zapoznania się starszych osób z historią 

danego regionu, jego zabytkami itp.; wyrwanie 

starszych osób z szarej codzienności; 

zagospodarowanie czasu wolnego. 

Razem: 14.500,00   
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 19. Załącznik nr 6 – dotacje w obszarze: Kultura i sztuka.                      

 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu Czas realizacji Kwota Działania Rezultaty 

Kultura i sztuka. 

1 Muzeum 

Drukarstwa 

w Cieszynie 

Prowadzenie 

Muzeum Drukarstwa 

01.01 - 31.12    

 

50.000,00 

 

 

W ramach zadania przeprowadzono kilkadziesiąt lekcji 

muzealnych, zorganizowano kilkaset warsztatów 

graficznych dla dzieci i młodzieży szkół Śląska 

Cieszyńskiego oraz przeprowadzono  warsztaty: 

- graficzne poszerzające wiadomości z zakresu grafiki oraz  

uzupełniające edukację dzieci i młodzieży szkolnej  

w zakresie sztuk plastycznych, 

- terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie, 

- introligatorskie dla odbiorców chcących zapoznać się  

z możliwościami wykonania prostych opraw, zabiegów 

konserwujących oraz samodzielnej naprawy książek, 

- typograficzne, 

- specjalistyczne dla zaangażowanych osób w działalność 

Muzeum, przyuczającą do obsługi urządzeń oraz nauki 

wykonywania druków metodą typograficzną. 

 Zorganizowano  wernisaże i wystawy grafiki użytkowej 

oraz artystycznej, zorganizowano kilka imprez,  

zorganizowano pokaz techniki tłoczenia na gorąco  

w ramach „Nocy Muzeów”, uruchomiono częściowo 

specjalistyczną dla zainteresowanych różnymi technikami 

druku wypukłego, offsetowego oraz wklęsłego, 

przeprowadzono konserwację maszyn, wykonywano druki 

okolicznościowe. 

Poprzez całoroczną działalność statutową wzrasta 

zainteresowanie ofertą stowarzyszenia, co  

w efekcie powoduje: zwiększenie zainteresowania 

sztukami plastycznymi, znajomość historii 

drukarstwa i drukarstwa cieszyńskiego, znajomość 

archaicznych metod powstawania druku, 

zwiększenie zainteresowania historią i kulturą 

Śląska Cieszyńskiego, podstawową umiejętność  

w zakresie grafiki.   

2 

 

 

 

 

Stowarzyszenie 

„Via Musica” 

XXVI 

Międzynarodowy 

Festiwal Muzyki 

Wokalnej „Viva il 

canto” Cieszyn 2017 

28.09 - 30.09 

 

 

26.000,00 

 

W ramach festiwalu zrealizowano:  

1. koncert pt.: „Lejdistango”, 

2. koncert  pt.: „Wieczór Muzyki Żydowskiej”. 

3. Koncert Galowy pt.: „OPERA – OPERETKA – 

MUSICAL - MUZYKA FILMOWA”. 

 

 

Projekt pokazał różne wartości w sztuce 

muzycznej i przyczynił się do popularyzacji 

polskiej i światowej kultury muzycznej.   

Dzięki prezentacji bardzo różnorodnych form, 

stylów, kierunków i koncepcji wykonawczych- 

zachowując  podstawowy profil związany  

z szeroko pojętą sztuką wokalną- zyskał 

zainteresowanie różnych grup odbiorców.  

Wpłynął na kształtowanie postaw estetycznych 

i trafił do uczestników mających różne potrzeby  

w zakresie percepcji muzyki.    
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu Czas realizacji Kwota Działania Rezultaty 

Wydarzenia artystyczne zaprojektowane zostały 

specjalnie na festiwal, zaś program zawierał 

prezentację utworów, które są rzadko 

wykonywane i unikatowe. Efektem tych działań 

stało się większe zainteresowanie projektem 

wymagającym melomanów. Projekt odegrał 

szczególną rolę w kształtowaniu zachowań 

społecznych polegających na dążeniu do 

integracji. Projekt wniósł nowe wartości  

w prezentowanych wydarzeniach artystycznych, 

połączył muzykę z innymi dziedzinami sztuki, 

stworzył nowe koncepcje artystyczne, czego 

rezultatem ma stać się pozyskiwanie nowych 

odbiorców. 

3 

 

 

 

Stowarzyszenie 

„Solidarność 

Polsko-Czesko-

Słowacka” 

 

XXVII 

Międzynarodowy 

Festiwal Teatralny 

„Bez Granic” 

03.10 - 08.10 16.600,00 W ramach Festiwalu odbył się: 

1. Konkurs Złamany Szlaban ( w konkursie wzięło udział 

8 przedstawień teatralnych z Polski, Czech i Słowacji). 

Złamany Szlaban otrzymało przedstawienie: „Do dna” 

Akademii Sztuk Teatralnych z Krakowa. 

2. Dyskusje pospektaklowe (8 dyskusji po spektaklach). 

3. Popołudnie Mistrza. Gościem był Jan Nowicki. 

4. Koncerty (dwa przedsięwzięcia teatralno – muzyczne: 

Historie Agnieszki Osieckiej. 

5. Wystawy (wystawa- Polska Fotografia Teatralna oraz 

wystawa- „Nie mogliśmy milczeć..Ludzie Karty 77”.) 

 

W wydarzeniach festiwalowych uczestniczyło 3,7 

tysięcy widzów, wystawy zobaczyło co najmniej 

2,5 tysiąca osób. W ramach działań 

marketingowych festiwalu na terenie polskiej  

i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego 

wykorzystano 300 plakatów i 3000 ulotek.  

Informacje o Festiwalu pojawiły się nie tylko  

w mediach lokalnych, ale także w szeregu mediów 

elektronicznych i drukowanych, takich jak TVP1 

(Teleexpres), TVP3, Dziennik Gazeta Prawna, 

Gazeta Wyborcza, Onet.pl, a także branżowe 

portale teatralne. 
4 Stowarzyszenie 

Cieszyńskiej 

Młodzieży 

Twórczej 

 

 

25. Finał Wielkiej 

Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 

15.01 4.000,00 W trakcie imprezy odbyło się 5 koncertów na Rynku, 

odbyły się  warsztaty ceramiczne, warsztaty gry na 

trombicie oraz strefa dziecka, sztafeta biegowa wokół 

Rynku, morsowanie na Rynku, turniej siatkówki, kiermasz 

biżuterii szklanej, ceramiki oraz rękodzieła na Rynku, 

tradycyjne „Światełko do nieba”.  

1. Wzrost świadomości obywatelskiej. 

2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

Cieszyna. 

3. Wzrost kompetencji kulturowych. 

4. Uwrażliwienie uczestników na problemy 

innych. 

5. Rozwijanie pasji związanych z fotografią. 

6. Większe zrozumienie różnorodności kulturowej. 

7. Wzrost aktywności obywateli w działania 

społeczne, kulturalne i charytatywne. 
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5 Stowarzyszenie 

Sympatyków 

Szkoły Języka 

i Kultury Polskiej 

Uniwersytetu 

Śląskiego  

w Katowicach 

„Wieczór Narodów” 15.08 

 

3.000,00 

 

W trakcie imprezy uczestnicy - słuchacze Letniej Szkoły 

Języka i Kultury Polskiej zaprezentowali sceny 

przedstawiające własne kraje, język narodowy, stroje, 

pieśni i tańce, potrawy narodowe. Impreza była okazją do 

zaprezentowania polskich, w tym śląskich, tradycji 

i kultury regionu. Uczestnicy letnich kursów mieli szansę 

zatańczyć poloneza, a także skorzystać 

z kuchni polskiej. Poznali i zaśpiewali śląskie pieśni 

i tańce, tworzyli przepisy na śląskie potrawy. 

 

Wzrost zainteresowania cudzoziemców regionem 

śląskim, a zwłaszcza Śląskiem Cieszyńskim, gdzie 

od ponad dwudziestu lat odbywają się prowadzone 

przez Szkołę letnie kursy językowe. Utrwalenie 

obrazu Cieszyna jako miasta przyjaznego, 

otwartego na różnorodność kulturową. W imprezie 

wzięło udział prawie 170 studentów letniej szkoły 

języka, literatury i kultury polskiej, goście Szkoły 

Języka i Kultury Polskiej oraz ponad 100 

mieszkańców Cieszyna i okolic. Imprez trwała 5 

godzin. 
6 Macierz Ziemi 

Cieszyńskiej 

Towarzystwo 

Miłośników 

Regionu 

Koncert Noworoczny 

2017 

07.01 

 

1.000,00 

 

W programie koncertu znalazły się najpiękniejsze arie 

operowe i operetkowe, musicalowe i muzyka filmowa. 

Koncert odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza 

Miasta. 

Dochód z koncertu pozwolił przyznać Radzie 

Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego 

działającego przy Macierzy  3 stypendia  

w wysokości po 1.800 zł i 8 stypendiów  po 900 zł 

na rok szkolny 2017/2018. 
7 Macierz Ziemi 

Cieszyńskiej 

Towarzystwo 

Miłośników 

Regionu 

wydawnictwo: 

„Kalendarz 

Cieszyński 2018” 

01.05 - 30.12    

 

1.000,00   

 

Wydrukowano 200 egzemplarzy „Kalendarza 

Cieszyńskiego 2018”. Wydawnictwo zawiera 

zaplanowane artykuły nawiązujące do historii Cieszyna, 

kalendarium oraz artykuły z zakresu historii, kultury, 

kultury ludowej, folkloru, wspomnienia, sylwetki, poezję 

oraz artykuły różne. Kalendarz jest wydawnictwem 

cyklicznym, wznowionym z okazji jubileuszu 100 - lecia 

Macierzy w 1985 roku i ukazuje się od tej pory regularnie 

co roku. Była to 229 pozycja wydawnicza MZC. 

Wydawnictwo to dotarło również do młodzieży                        

i studentów z uwagi na zawarte w nim materiały 

historyczne. 

Nakład wydawnictwa wyniósł 200 egzemplarzy. 

Zasięg wydawnictwa nie ograniczył się do samego 

Cieszyna, czy nawet rejonu Śląska Cieszyńskiego. 

Dotarł on nawet do takich miast jak Warszawa, 

Katowice, Kraków, Olsztyn, Wrocław, Gliwice, 

gdzie działają Koła Macierzy, żyją cieszyniacy  

i miłośnicy Ziemi Cieszyńskiej. Dużym 

zainteresowaniem Kalendarz spotkał się wśród 

Polonii za Zaolziu. 

8 Fundacja 

„STER” 

Premiera 

nowatorskiego 

widowiska 

muzycznego pt.: 

„Trafiłeś do złej 

dzielnicy”” 

 

 

 

11.05 - 12.05 2.000,00 W ramach zadania przeprowadzono: warsztaty taneczne 

(72h), warsztaty wokalne (20h), warsztaty aktorskie (60h) 

a następnie odbył się spektakl: „Trafiłeś do złej dzielnicy”.  

1. Rozwijanie i rozbudzanie aktywności 

kulturalnej dzieci i młodzieży. 

2. Promocja zdrowego stylu życia, aktywności 

życiowej. Wzrost poczucia akceptacji, pokazanie 

perspektyw zdrowego stylu życia bez używek. 

Wskazanie pozytywnych i atrakcyjnych celów 

w  życiu. 

3. Rozwój zainteresowań. Uczestnicy szkoły pod 

kierownictwem realizatorów przedsięwzięć 

teatralnych rozwijali swoje umiejętności taneczne, 

wokalne i aktorskie. 

4. Integracja. Praca w zespołach 
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wielopokoleniowych i na wielu płaszczyznach 

spowodowała ogromną integrację całej grupy, 

zwłaszcza,  że wszyscy uczestnicy mieli wspólny, 

cel spektakl. 

5. Poczucie przynależności i umiejętności 

współpracy w grupie. 

6. Umiejętność zdrowej rywalizacji i poczucie 

swojej wartości. 

 

9 Stowarzyszenie 

na Rzecz 

Harmonijnego 

Rozwoju Dzieci 

i Młodzieży 

„Nasze Dzieci” 

W Cieszynie - z 

KULTURĄ 

01.03 - 31.10 931,52 Program obejmował edukację regionalną i kulturalną  

w trzech zakresach: 

1. „Interesujący Cieszyn”  (warsztaty graficzne  

w Muzeum Drukarstwa, wyjście do  Muzeum Śląska 

Cieszyńskiego, wyjście do kina,  wyjście do Teatru, 

wizyta w Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich, 

warsztaty artystyczne). 

2. „Ważni i zasłużeni dla regionu” (wizyta w Muzeum 

Gustawa Morcinka w Skoczowie, wizyta w warsztacie 

rusznikarskim z Jerzym Wałgą, wizyta w Muzeum Adama 

Małysza, warsztaty literackie). 

3. „Regionalne smakołyki” (warsztaty kulinarne, wizyta  

w Chlebowej Chacie, wizyta w Pszczelim Miasteczku  

w Dzięgielowie). 

1. udział uczestników projektu w atrakcyjnej 

formie edukacji regionalnej i kulturalnej, 

2. aktywny udział uczestników w życiu 

kulturalnym poprzez wyjścia do teatru, muzeów, 

3. uwrażliwienie uczniów na tradycje i zwyczaje  

naszego regionu, 

4. wzmocnienie więzi z regionem przez 

poznawanie uroków, osiągnięć i tradycji, 

5. udział uczestników w warsztatach 

artystycznych, 

6. udział uczestników w warsztatach literackich, 

7. udział uczestników w warsztatach kulinarnych, 

8. prezentacja ciekawych postaci zasłużonych dla 

regionu, 

9. integracja z grupą rówieśniczą, 

10. propagowanie i wdrażanie do ciekawego, 

kulturalnego i aktywnego spędzania czasu 

wolnego. 

10 Polskie  

Stowarzyszenie 

na Rzecz Osób  

z 

Niepełnosprawno

ścią Intelektualną 

Koło w 

Cieszynie 

Obchody 

Międzynarodowego 

Dnia Godności 

Osoby 

z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

13.05 2.000,00 W ramach zadania podjęto działania:  odbyło się spotkanie 

organizatorów, nawiązano współpracę 

z Kołem Naukowym Studentów Zakładu Pedagogiki 

Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz placówkami 

o podobnej specyfice pracy województwa śląskiego 

i Czeskiego Cieszyna, zaproszono przedstawicieli 

instytucji i organizacji zajmujących się osobami 

niepełnosprawnymi do uczestnictwa w obchodach 

MDGONI, a następnie odbyła się impreza na Rynku 

w Cieszynie. 

Integracja ze środowiskiem lokalnym, rozwinięcie 

swojego potencjału artystycznego, kreatywności 

i zainteresowań sztuką, satysfakcja z obcowania ze 

sztuką i jej tworzenia, otwarcie się na piękno 

otaczającego świata, podniesienie poziomu 

samooceny, samoakceptacji oraz wiary we własne 

możliwości, poprawa umiejętności 

komunikacyjnych, poprawa sprawności 

manualnych, poprawa sprawności 

psychofizycznej, zmniejszenie poziomu izolacji 

społecznej i dyskryminacji osób 

niepełnosprawnych, zmiana świadomości i postaw 

społeczeństwa w stosunku do osób                              

z niepełnosprawnością intelektualną. 
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11 Stowarzyszenie 

„Serfenta” 

„Żdźbło desing” 01.03 - 30.09 1.000,00 Warsztaty odbywały się w dniach 1-4.03.2017. Prowadził 

je mistrz- plecionkarz, wzięli w nich udział studenci, 

przedstawiciele Wydziału Form Użytkowych z ASP  

w Krakowie.  

W wyniku warsztatów zostało stworzonych 7 prototypów 

wyrobów ze słomy, które później stały się częścią 

ekspozycji. 

Powstały takie produkty, jak: 

- słowianki – misy do wyrastania ciasta, 

- PUPI – mata, 

- slamenky- kosze na drewnianym wieszaku, 

- PUUF – siedzisko wypoczynkowe, wykonane ze 

słomianych, okrągłych mat, 

- szyte – plecaki/ worki z dołączonymi słomianymi 

matami, 

- slamdalky- obuwie letnie, 

-koszatka – okrągły koszyk ze słomy, wzbogacony 

skórzaną metką oraz ściereczka z wygodnym uchwytem 

do nakrywania. 

23 września odbył się wernisaż wystawy nazwanej „Sploty 

na fali” w Zamku Cieszyn, jako jeden z elementów 

imprezy „Skarby z cieszyńskiej trówły”. 

1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

Cieszyna. 

2. Wzrost świadomości na temat znaczenia 

niematerialnego dziedzictwa kultury. 

3. Podniesienie wiedzy i kwalifikacji społecznych 

tradycyjnych plecionkarzy poprzez dostarczeni im 

nowych umiejętności. 

4. Polepszenie jakości pracy tradycyjnych 

twórców plecionkarzy. 

5. Udoskonalenie umiejętności tworzenia 

przedmiotów przy zastosowaniu naturalnych 

materiałów. 

6. Poprawa sytuacji ekonomicznej twórców 

ludowych. 

7. Nawiązanie współpracy pomiędzy 

środowiskiem naukowym, organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami kultury i twórcami 

ludowymi. 

8. Umożliwienie bezpośredniego kontaktu 

studentom z mistrzami plecionkarstwa. 

9. Promowanie pracy manualnej. 

10. Transmisja międzypokoleniowa. 

11. Spotkanie pokoleń – przekazanie umiejętności 

osób starszych młodym, wymiana doświadczeń 

między pokoleniami. 
12 Stowarzyszenie 

„Rotunda” 

Wystawa:  „Kościoły 

Łaski i ich historia” 

25.05 - 17.09 599,99 1. Przygotowanie materiałów dotyczących tzw. Kościół 

Łaski. 

2. Ubezpieczenie grafik na czas przewozu, wystawy 

i zwrotu. 

3. Przewóz grafik. 

4. Aranżacja wystawy. 

5. Informacja w mediach. 

6. Projekt zaproszeń, planszy i plakatów. 

7. Druk zaproszeń i tablicy informacyjnej o wystawie. 

8.Otwarcie wystawy. 

9. Oprowadzanie po wystawie. 

10. Zwrot grafik. 

11. Rozliczenie projektu. 

 

1. Edukacja- przybliżenie historii reformacji  

i powstania tzw. Kościołów Łaski. 

2. Popularyzacja – aktywne włączenie się  

w obchody 500 rocznicy Reformacji, 

przedstawienie mało znanej kolekcji 6 rycin  

z XVIII w. będących w prywatnych zbiorach. 
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13 Polskie 

Towarzystwo 

Harfowe 

Koncert pt.: „Perły 

literatury harfowej” 

07.04 1.400,00 Koncert odbył się 7 kwietnia w sali koncertowej PSM I 

i II st. w Cieszynie na harfie. Wykonawcą koncertu był  

młody utalentowany harfista z Wielkiej Brytanii Allen 

Richard. 

Zwiększenie poziomu uczestnictwa w kulturze 

zarówno w formach czynnych jak i biernych, ze 

szczególnym uwzględnieniem edukacji kulturalnej 

i wychowania przez sztukę, a także  

z uwzględnieniem promocji potencjału 

kulturalnego Cieszyna wobec publiczności 

ogólnopolskiej i międzynarodowej. 

Miasto było reklamowane w mediach 

regionalnych, na antenie radiowej, TVP 3. 

14 Stowarzyszenie 

Cieszyńskiej 

Młodzieży 

Twórczej 

Latająca Akademia 

Sztuk 

03.03 - 30.11 1.000,00 1. Przygotowanie oferty, kontakty z instruktorami  

i placówkami, organizacja pracy wolontariuszy, zakupy. 

2. Odbyły się warsztaty twórcze ( 25 warsztatów). 

3. Promocja związana z rekrutacją oraz związana  

z dokumentacją, obsługa fotograficzna, umieszczenie 

informacji na portalach społecznościowych. 

 

1. Rozwój umiejętności nieszablonowego 

myślenia, kreatywności. 

2. Zwiększenie dostępności do dóbr kultury. 

3. Wychowanie przez sztukę. 

4. Rozwijanie pasji uczestników, stworzenie 

warunków do poznania swoich umiejętności, 

rozwój talentów. 

5. Stworzenie prac plastycznych i twórczych 

eksponowanych w szkołach na wystawach. 

15 ZHP Komenda 

Hufca Ziemi 

Cieszyńskiej 

„Quest historyczny” 08.03 - 14.05 

 

1.000,00 1. Przygotowanie. Przygotowany został plan działań oraz 

podział obowiązków wśród wolontariuszy. Stworzony 

został plan gry na podstawie historii rodu Piastów. 

Utworzony został formularz do gry wraz z mapą oraz 

broszurą, w której zapisane zostały informacje dotyczące 

odwiedzanych miejsc.. 

2. Promocja wydarzenia. Zostały wysłane informacje do 

lokalnych mediów o terminie wydarzenia. 

3. Realizacja. Dzień oficjalnego otwarcia gry. 

Zebranie uczestników na Rynku. Po wytłumaczeniu zasad 

gry grupy wyruszyły na trasę w dziesięciominutowych 

odstępach czasu. Podczas gry uczestnicy rozwiązywali 

zagadki znajdujące się na broszurze oraz wypełniali 

zamieszczone w niej zadania połączone  

z fotografowaniem zabytków Cieszyna. 

4. Podsumowanie. Opublikowana została fotorelacja  

z inauguracji gry na stronie Hufca, na facebooku oraz 

harcerzy ze Skoczowa. 

Gra została również udostępniona na ogólnopolskiej bazie 

questów: www.bestquest.pl . 

1. Wzrost zaangażowania młodych ludzi  

w poznawanie historii swojego regionu. 

2. Wzrost poczucia przynależności do regionu. 

3. Promocja postawy  patriotyzmu lokalnego. 

4. Wzrost poziomu wiedzy na temat historii 

Cieszyna wśród uczestników. 

5. Promocja miasta na ogólnopolskim portalu 

tematycznym. 

6. Projekt  został pozytywnie oceniony oraz 

udostępniony na jednym z głównych portali 

związanych z questami. 

http://www.bestquest.pl/
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16 Stowarzyszenie 

na Rzecz 

Odnowy 

i Współistnienia  

Kultur „Sałasz” 

15. Objazdowy 

Festiwal Filmowy 

WATCH DOGS. 

„Prawo człowieka  

w filmie” 

 

19.04 - 24.04 1.000,00 Projekt składał się z dwóch głównych etapów: 

1. Pracy nad organizacją festiwalu, która objęła okres 

przygotowawczy, poprzedzający rozpoczęcie Festiwalu. 

2. Realizacja 15. Objazdowego Festiwalu Filmów 

WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. 

W ramach Festiwalu widzowie mieli okazję zapoznać się  

z najlepszymi filmami dokumentalnymi ostatnich kilku lat 

dotykającymi szeroko rozumianych Praw Człowieka. 

Każdy seans poprzedzony został prelekcją,  

a  skumulowane w odpowiednie bloki tematyczne filmy 

zostały uzupełnione o dyskusję z zaproszonymi specjalnie 

na tę okazję  gośćmi. 

 

Kontynuacja Festiwalu WATCH DOCS na terenie 

Cieszyna, który regularnie jest w mieście 

realizowany od 2013 roku.  

Uwrażliwienie mieszkańców miasta, studentów 

oraz uczniów na sprawy społeczne oraz sytuacje 

łamania Praw Człowieka, które stanowią główny 

przedmiot festiwalu. 

Zaprezentowanie szerokiego repertuaru filmów 

dokumentalnych, integracja różnych grup 

wiekowych i społecznych, włączanie studentów, 

licealistów oraz osób związanych z cieszyńskimi 

NGO we wspólne działanie, budowanie pola  do 

dyskusji, wymiany doświadczeń w obszarze 

kultury. 
17 Polskie 

Towarzystwo 

Historyczne 

Oddział  

w Cieszynie 

Wydanie 22. tomu  

„Pamiętnika 

Cieszyńskiego” 

27.03 - 31.12 1.000,00 Wydanie w formie elektronicznej (on-line) 22. tomu 

czasopisma naukowego „Pamiętnik Cieszyński”, który 

dostępny jest na stronach: 

http://pamietnikcieszynski.blogspot.com  

oraz http://cejsh.icm.edu.pl. 

Do materiałów tych może mieć dostęp każdy 

zainteresowany dysponujący  dostępem do internetu.  

 

Zaprezentowano badania naukowe z zakresu 

historii Śląska Cieszyńskiego szerokiemu gronu 

odbiorców, zaspokojono intelektualną potrzebę 

poznawania przeszłości własnego regionu. Odbyła 

się promocja Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego 

jako ośrodka mogącego pochwalić się gronem 

profesjonalnych historyków- regionalistów 

i wzrost świadomości historycznej wśród 

mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. 

18 Fundacja Kultury 

Audiowizualnej 

„Strefa Szarej” 

 

Działania związane  

z promocja wystawy 

„Hawaikum” 

27.03 - 27.05 680,00 W ramach zadania : 

1. wydano katalog wystawy (50 sztuk), będący 

dokumentacją wystawy i promocją zarówno projektu 

„Hawaikum”, jak i Ula Kultury – galerii w Cieszynie, 

2. zorganizowano finisaż,  spotkania i dyskusję                        

z artystami, autorami projektu „Hawaikum”                       

(w spotkaniu brało udział 50 osób). 

Wydruk katalogu przyczynił się do promocji 

wystawy i Ula Kultury, jako miejsca 

kulturotwórczego w Cieszynie.  

19 Międzynarodowa  

Organizacja 

Soroptimist 

International 

Klub w 

Cieszynie 

„Kobiety Śląska 

Cieszyńskiego” 

15.04 - 15.06 900,00 W ramach projektu odbyły się spotkania z młodzieżą, 

podczas, których odbywała się prezentacja kobiet Śląska 

Cieszyńskiego, ich działań, dokonań i sukcesów oraz 

zasług i ich  pracy.  Spotkania z młodzieżą wypełniły lukę 

związana z poznawaniem naszej wiedzy o lokalnej 

kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym. Grupą 

odbiorców była młodzież klas III cieszyńskich gimnazjów 

w liczbie 350. Miejscem spotkań była Biblioteka Miejska 

w Cieszynie, w której prelekcje zrealizowała autorka 

książek o kobietach Śląska Cieszyńskiego - pani 

1. podniesienie wśród 350 gimnazjalistów wiedzy 

o dziedzictwie kulturowym swojego regionu, 

2. rozbudzenie zainteresowań przeszłością swojej 

małej ojczyzny w dziedzinie kultury i sztuki, 

3. inspiracja do poszukiwań we własnych 

rodzinach ciekawych historii i tworzenia 

rodzinnych genealogii i archiwów, 

4. inspiracja do poszukiwań ciekawych postaci  

w sowim lokalnym środowisku, które mogą 

integrować i jednocześnie uczyć, 

http://pamietnikcieszynski.blogspot.com/
http://cejsh.icm.edu.pl/
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu Czas realizacji Kwota Działania Rezultaty 

Władysława Magiera. 5. umocnienie szacunku do przeszłości, z której 

należy korzystać i czerpać wzory na przyszłość, 

6. wypełnienie ankiet dot. kobiet Śląska 

Cieszyńskiego, których rezultatem jest wybór 

postaci Marii Wardasównej, jako patronki nowej 

ulicy w Cieszynie, 

7. zrealizowanie tematyki w ramach edukacji 

regionalnej w placówkach oświatowych- 

cieszyńskich gimnazjach, 

8. wystosowanie pisma do Burmistrza Miasta  

i Rady Miejskiej Cieszyna z propozycją wybranej 

przez młodzież kobiety Marii Wardasównej, jako 

patronki nowej ulicy w mieście. 

20 Stowarzyszenie 

„Solidarność 

Polsko-Czesko-

Słowacka” 

„Coś heroicznie 

marzycielskiego, 

szaleńczego                           

i nierealnego” 

04.09 - 30.11 5.500,00 W ramach projektu zrealizowano: 

1. dyskusję panelową z udziałem uczestników wydarzeń i 

ekspertów z Polski i Republiki Czeskiej, 

2. projekcje filmów dokumentalnych przygotowanych 

przez studentów z Opawy i udostępnionych przez 

telewizję czeską. 

3. wystawę poświęconą 40-leciu Karty 77 w Teatrze 

im.A.Mickiewicza, 

4. przedstawienie teatralne „Kolorowa czyli biało-

czerwona”, 

5. projekcję filmową „Braciszek Karel” w kinie „Piast”. 

 

Najważniejszym rezultatem był wzrost 

świadomości historycznej w zakresie wspólnoty 

doświadczenia oporu przeciw totalitarnemu 

reżimowi, a w ten sposób osłabienie różnych 

negatywnych stereotypów wciąż żywionych  

w niektórych kręgach obydwu krajów. 

Kulminacyjny punkt programu – dyskusja 

panelowa- przyniósł efekt niespodziewany- z 

inicjatywy Krystyny Krauze uczestnicy spotkania 

skierowali list otwarty do Mustafy Dżemilewa, 

przywódcy Tatarów krymskich z wyrazami 

solidarności z jego rodakami prześladowanymi na 

zajętym przez Rosjan Krymie. 

21 Polskie 

Towarzystwo 

Historyczne 

Oddział w 

Cieszynie 

Rozbudowa serwisu 

„Przodkowie                          

z Cieszyna” 

10.04 - 30.06 1.850,00 Wprowadzono 40 wpisów poświęconych rodzinom 

mieszkającym na terenie dzisiejszego Cieszyna przed 

1920 rokiem, rozbudowano 20 kolejnych wpisów (łącznie 

60 wpisów).  

Pełna lista została opublikowana też na osobnej 

podstronie: 

http://przodkowiezcieszyna.blogspot.com/2017/05/wspolfi

nansowanie-2-urzad-miejski-w.html. 

Wzrost świadomości historycznej mieszkańców 

Cieszyna i osób, których przodkowie mieszkali  

w Cieszynie przed 1920 rokiem.  

W dalszej perspektywie impuls dla rozwoju 

turystyki genealogicznej. 

22 Fundacja 

Aktywności 

Społecznej 

„Cieszynianka 

„Tradycja                     

w Cieszynie- 

spotkania rodzinne  

w OCKIR” 

03.04 - 29.06 1.050,00 W ramach projektu odbyły się 3 edukacyjne warsztaty 

rodzinne w cyklu „Tradycja w Cieszynie”. Warsztaty 

odbyły się w Osiedlowym Centrum Kultury i Rekreacji 

(OCKiR) w Cieszynie w dniach: 

-  07.04.2017 - „Kolorowe pisanki”, 

- 28.04.2017 - „Patriotyczne kotyliony”, 

Przeprowadzono 3 rodzinne warsztaty, których 

uczestnicy wykonali: tradycyjne pisanki, kokardy 

narodowe i masło. 

Prowadzący warsztaty, przed częścią praktyczną 

przybliżyli kontekst historyczno- kulturowy 

poprzez pogadankę i projekcję multimedialną.  

http://przodkowiezcieszyna.blogspot.com/2017/05/wspolfinansowanie-2-urzad-miejski-w.html
http://przodkowiezcieszyna.blogspot.com/2017/05/wspolfinansowanie-2-urzad-miejski-w.html
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu Czas realizacji Kwota Działania Rezultaty 

- 12.06.2017 - „Mleko”. 

W warsztatach wzięły udział 53 osoby.  

23 Macierz Ziemi 

Cieszyńskiej 

Towarzystwo 

Miłośników 

Regionu  

XI Dzień Tradycji 

i Stroju 

 Regionalnego 

15.04- 10.07     

 

 

 

1.000,00 

 

Koncert odbył się 28 maja 2017 roku na Rynku w 

Cieszynie. W występach wzięło udział około 150 dzieci z 

cieszyńskich przedszkoli, wystąpił zespół „Slezan” i 

zespół dziecięcy „Slezanek” z Czeskiego Cieszyna, Zespół 

Regionalny „Istebna” oraz koncertowała góralska kapela 

„Wałasi”, w trakcie koncertu czynna była wystawa 

fotografii „Dziecięcy świat folkloru”. Występy zespołów 

zakończyło wspólne odśpiewanie przez uczestników oraz 

publiczność kilku najbardziej znanych pieśni 

regionalnych: „Ojcowski Dom”, „Płyniesz Olzo”, „Szumi 

jawor”. 

Występ około 150 dzieci  ma ogromny wymiar 

wychowawczy, poznawczy i edukacyjny. Dzieci 

uczą się poznawać i kochać swoją Małą Ojczyznę 

poprzez własną aktywność i zaangażowanie . 

W trakcie imprezy nastąpiła integracja 

środowiska, propagowano pozytywne wzorce i 

postawy, upowszechniano tradycje i kulturę 

regionu, pogłębiono wiedzę o regionie, 

popularyzowano strój regionalny, nastąpiła 

wymiana kulturalna ze szczególnym 

uwzględnieniem pogranicza Śląska Cieszyńskiego. 

Razem: 124.511,55   
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 20. Załącznik nr 7 – dotacje w obszarze: Wypoczynek dzieci i młodzieży. 

 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

Wypoczynek dzieci i młodzieży. 

1 Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci  

Oddział 

Powiatowy  

w Cieszynie 

Półkolonia zimowa 

dla uczniów SP i G 

Cieszyn 

16.02 - 27.02 

 

 

 

 

6.400,00 

 

 

 

 

 

Dzieci uczestniczyły w zajęciach: integrujących 

grupę, plastycznych, tanecznych, warsztatach 

muzycznych i z klockami Incastro, zajęciach 

sportowo - rekreacyjnych, zajęciach 

kulturotwórczych - 2 wyjścia do kina,  zajęciach 

świetlicowych, na basenie, lodowisku, grali  

w kręgle, uczestniczyli  w spotkaniach  

z ciekawymi ludźmi,  byli na wycieczce  

w Muzeum Beskidzkim w Wiśle,  gdzie 

uczestniczyli  w warsztatach filcowania. 

W półkolonii wzięło udział 80 uczniów, dzieci 

z cieszyńskich szkół podstawowych i gimnazjów. 

2 Parafia Rzymsko-

Katolicka św. 

Elżbiety  

w Cieszynie 

Półkolonia podczas  

ferii  zimowych 

16.02 - 27.02 

 

 

 

 

3.600,00 

 

 

 

 

 

W trakcie zimowiska dzieci uczestniczyły  

w zajęciach na basenie w SP-4 i Delfinie  

w Skoczowie, na lodowisku, w Bibliotece 

Miejskiej, w Muzeum Śląska Cieszyńskiego,  

w salkach katechetycznych, w ogrodzie na 

Karolince.  Dzieci  uczestniczyły również  

w seansach  filmowych w kinie „Piast”. Odbył 

się również kulig na  Stecówkę. 

Z półkolonii skorzystało 45 uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów. Dzieci wypoczęły na świeżym powietrzu, 

mile spędziły czas w grupie, uczyły się koleżeństwa 

i odpowiedzialności. 

3 Stowarzyszenie 

Pomocy 

Wzajemnej „Być 

Razem” 

„Zimowo i wesoło” - 

ferie w „Kontakcie” 

23.02 - 27.02 

 

 

 

 

 

 

800,00 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas ferii dzieci skorzystały z różnorodnych 

zajęć o charakterze grupowym: zajęcia 

artystyczne, zajęcia kulturalne (poznawanie 

lokalnych tradycji, zwiedzanie muzeum), zajęcia 

ruchowe w formie zabaw na świeżym powietrzu, 

wyjścia na lodowisko, zajęcia rozwijające 

umiejętności psychospołeczne - zawierające 

elementy treningów psychologicznych, 

profilaktycznych, relaksacyjnych.  

Z tej formy wypoczynku w okresie ferii zimowych 

skorzystało 20 dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących. 

 

 

 

4 Parafia Rzymsko-

Katolicka św. 

Elżbiety 

w Cieszynie 

Kolonia  letnia 

w Sandomierzu 

25.06 - 8.07 7.000,00 Uczestnicy kolonii wzięli udział w wycieczkach 

do Zamościa i Parku Roztoczańskiego, Lublina, 

Opatowa, Krzemionek (zwiedzanie kopalni 

krzemienia pasiastego), Kazimierza Dolnego, 

Puław, Baranowa Sandomierskiego. Zwiedzali 

również Sandomierz i okolice (Góry 

Pieprzowe,), odbyli rejs statkiem  po Wiśle, 

mieli  również gry i zabawy na boisku, 

Z kolonii skorzystało  50 dzieci z Cieszyna ze szkół 

podstawowych i gimnazjalnych.  
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

plażowanie i kąpiele w basenie.   

5 Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci  

Oddział 

Powiatowy   

w Cieszynie 

Półkolonia letnia dla 

dzieci z cieszyńskich 

szkół podstawowych           

i gimnazjów 

26.06 - 07.07 6.400,00 Uczestnicy brali udział w zajęciach 

integrujących grupę, w warsztatach z klockami  

Incastro, wyjścia na basen, na kręgle, 2 wyjścia  

do kina. Zorganizowana  została  wycieczka do 

Leśnego Parku Niespodzianek, Chaty Chlebowej 

oraz zajęcia z dogoterapii. 

W każdej placówce organizowano zajęcia 

świetlicowe, zajęcia sportowo- rekreacyjne, 

taneczne, plastyczne. Przeprowadzono zajęcia 

profilaktyczne dot. bezpiecznych postaw, 

bezpiecznego zachowania się na basenie, drodze, 

sali gimnastycznej. 

Z półkolonii skorzystało 80 dzieci. Dzieci miały 

zapewnioną opiekę przez 10 dni po 6 godzin dziennie oraz 

dwa posiłki  dziennie. 

6 Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział 

Powiatowy                 

w Cieszynie 

Kolonia  letnia    

w Pogorzelicy 

 

 

 

29.07 - 13.08 

 

6.300,00 Uczestnicy kolonii zrealizowali bogaty program, 

m.in. spływ kajakowy, wejście do parku 

linowego, rejs statkiem,  wycieczki do 

Kołobrzegu, Trzęsacza, Niechorza,  Zieleniewa, 

kąpiele morskie, zawody pływackie na basenie, 

wycieczki piesze i rowerowe, konkursy, chrzest 

morski, Mam talent, spotkanie z iluzjonistą. 

 

W kolonii uczestniczyło 46 uczniów  z Cieszyna. 

Uczestnicy kolonii brali udział w zajęciach promujących 

zdrowy styl życia, aktywnie spędzali czas wolny, rozwijali 

zainteresowania, zdolności, poszerzyli wiedzę                        

o regionie nadmorskim, brali udział w edukacji 

prozdrowotnej, proekologicznej, wycieczkach. Brali udział 

w zajęciach rekreacyjnych i sportowych, korzystali                        

z inhalacji i plażowania. 
7 Związek 

Harcerstwa 

Polskiego 

Komenda Hufca 

Ziemi Cieszyńskiej 

Obóz harcerski pod 

namiotami 

29.07 - 14.08 2.624,85 Uczestnicy obozu poznali  teren nadmorski  

i jego walory turystyczne, zwiedzili miejsce,  

w którym został zorganizowany obóz   

w Pogorzelicy.   

Obóz osadzony był w fabule  kryminalno- 

detektywistycznej. Uczestnicy obozu pracowali 

w czterech grupach wiekowych. 

W każdej grupie  odbywały się dwa rodzaje 

zajęć: 

1. zajęcia w grupach wychowawczych (zajęcia, 

które organizuje wychowawca grupy  

w zależności od panujących warunków 

atmosferycznych oraz indywidualnych potrzeb 

uczestników, są  to m.in.: plażowanie, wycieczki 

piesze  i inne  zajęcia rekreacyjne, wieczory gier 

planszowych, zajęcia sportowe, wyjścia na 

zachód słońca, seans filmowy, wieczór gawęd, 

gry i zabawy), 

2. zajęcia fabularne: siedem bloków 

W obozie wzięło udział 25 dzieci w Cieszyna. Uczestnicy 

spędzili czas na aktywnym wypoczynku, poznali teren 

nadmorski i jego walory turystyczne, rozwinęli swoje 

zainteresowania i umiejętności zdobywając sprawności 

obozowe, wzięli udział  w obozowych wydarzeniach 

kulturalnych, zapoznali się z harcerskimi wartościami, 

a część z nich wstąpiła w struktury ZHP. 
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organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
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tematycznych, które realizowane były  

w poszczególnych grupach wg schematu: 

- warsztat  tajniaka (nauka  fachu), 

- nie  daj  po sobie poznać (wprawianie się  

w byciu nierozpoznanym), 

- środki na działanie (gra ekonomiczna i pchli  

targ),  

- ratunek w akcji (nauka pierwszej pomocy), 

- tylko się nie zgubić (nauka posługiwania się 

mapą, busolą, znaki patrolowe), 

- kiedy noc cie zastanie (kuchnia  polowa, 

budowanie szałasów, węzły), 

- sprzęt niezawodny (konstruowanie, zajęcia a'la 

Inspektor Gadżet, targi konstrukcyjne, węzły.  

8 Towarzystwo 

Sportowe  1909 

Piast Cieszyn 

 

 

Zimowy piłkarski 

obóz dochodzący    

z elementami języka 

angielskiego 

 

16.01 - 28.01 1.224,00 W dniach 16 - 24 stycznia przeprowadzony 

został dochodzeniowy obóz piłkarski. W ramach 

obozu przeprowadzone zostały zajęcia sportowe 

związane z piłką nożną, pływaniem  

i wspinaczką. Jednym z elementów programu  

było przeprowadzenie cyklu zajęć z języka 

angielskiego, uwzględniające w szczególności 

słownictwo sportowe. 

Zapewniony został wypoczynek oraz wypełniono czas 

wolny młodzieży w czasie  ferii poprzez udział  

w zajęciach sportowych- piłkarskich, pływackich  

i wspinaczkowych oraz nauki języka angielskiego. Z tej 

formy wypoczynku skorzystało 17 dzieci. 

Razem: 34.348,85   
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 21. Załącznik nr 8 – dotacje w obszarze: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 

 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 

realizacji 
Kwota Działania Rezultaty 

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 

1 Stowarzyszenie 

„Dziedzictwo” św. 

Jana Sarkandra 

Międzyszkolny 

Konkurs 

Matematyczny 

„Lubimy 

matematykę” 
 

11.04 

 

400,00  

 

Opracowanie regulaminu konkursu i przekazanie 

go do szkół, wytypowanie 3 - osobowej 

reprezentacji, przygotowanie konkursu, 

zakupienie nagród rzeczowych, 

przeprowadzenie konkursu  w dwóch częściach: 

testu indywidualnego  i części drużynowej, 

wręczenie dyplomów, nagród zwycięzcom 

i upominków  wszystkim uczestnikom finału. 

Nawiązanie  współpracy pomiędzy nauczycielami  

matematyki cieszyńskich szkół podstawowych. 

Propagowanie matematyki wśród uczniów, nawiązanie 

wzajemnych relacji między uczniami. Dobra zabawa, 

przyjazna atmosfera sprzyjały rywalizacji i radzeniu sobie 

ze stresem. W konkursie wzięło udział 27 uczniów z 9 

cieszyńskich szkół podstawowych. 

2 Stowarzyszenie 

„Dziedzictwo” św. 

Jana Sarkandra 

Międzyszkolny 

Konkurs Czytelniczy 

„W kręgu przyjaciół 

Doktora Dolittle” 

19.05 400,00  

 

 

Przygotowanie regulaminu konkursu  

i przekazanie go do szkół, przygotowanie dzieci 

do konkursu w etapie szkolnym, wyłonienie  

3 finalistów z każdej szkoły, przygotowanie 

finału konkursu, powołanie komisji 

konkursowej, przeprowadzenie finału w dwóch 

formach: testu i aktywnej zabawy oraz 

wręczenie dyplomów i nagród  książkowych 

wszystkim uczestnikom finału. 

Wyrabianie nawyku mądrego zagospodarowania czasu 

wolnego, uwrażliwienie uczniów na piękno słowa 

pisanego. Stworzono sytuacje umożliwiające 

nawiązywanie przyjaznych kontaktów uczniów z różnych 

szkół. 

W konkursie wzięło udział 27 uczniów z 9 cieszyńskich 

szkół podstawowych. 

3 Stowarzyszenie 

„Dziedzictwo” św. 

Jana Sarkandra 

Konkurs 

przedmiotów 

ścisłych 

„MELCHIOR” 

 

19.05 400,00 W dniu 19 maja 2017 roku odbyła się  trzecia 

edycja konkursu MELCHIOR.  Konkurs 

adresowany był do uczniów klas trzecich 

gimnazjum i obejmował zagadnienia  

z matematyki, fizyki i chemii. Do konkursu 

zgłosiło się 9 drużyn. Każda drużyna składała 

się z 3 uczestników.  Z pytaniami i zadaniami 

zmagali się w dwóch etapach. Pierwszy etap 

polegał na rozwiązaniu testu składającego się  

z 29 pytań z zakresu matematyki, fizyki  

i chemii. Etap drugi miał formę quizu, w którym 

uczestnicy odpowiadali na wylosowane przez 

siebie pytania. Komisja Konkursowa, w skład, 

której wchodzili nauczyciele Katolickiego 

Gimnazjum w Cieszynie oraz nauczyciele  

drużyn, oceniła testy i wyłoniła zwycięzców. 

1. Rozreklamowanie  przedmiotów ścisłych wśród 

uczniów szkół gimnazjalnych. 

2. Podkreślenie praktycznej roli nauki ścisłych. 

3. Zachęcenie  uczniów do rozwiązywania zadań 

szkolnych nietypowymi metodami. 

4. Wskazanie powiązań i podobieństwa między naukami 

ścisłymi. 

5. Pokazanie młodzieży, że przedmioty ścisłe szczególnie 

pomagają w życiu codziennym. 
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4 Stowarzyszenie 

Cieszyński 

Uniwersytet III 

Wieku 

Działalność 

edukacyjna 

Stowarzyszenia  

Cieszyński 

Uniwersytet III 

Wieku 

 

01.02 - 31.12 

 

5.900,00 W inauguracji roku akademickiego wzięło udział 

500 osób. Wydano 500 informatorów  

o zamierzeniach UTW w zmienionej szacie 

graficznej. Zakupiono jednolite koszulki  

i wykonano nadruk na nich, informujący, że jest 

to grupa UTW Cieszyn. Zakupiono blejtramy, 

farby, szkliwa dla sekcji malarskiej, 

zorganizowano wystawę w „Cafe Muzeum”. 

1. udział  w inauguracji roku akademickiego. 

2. bieżąca informacja o planach UTW. 

3. dalsze funkcjonowanie sekcji malarskiej i ceramiki. 

4. występy w jednolitych strojach członków tańca 

liniowego. 

5. satysfakcja słuchaczy, że należą do organizacji, która 

jest dla nich atrakcyjną formą spędzania czasu. 

5 Związek 

Harcerstwa 

Polskiego 

Komenda Hufca 

Ziemi Cieszyńskiej 

 

 

„Wiedzieć więcej”  03.02 - 20.12  1.100,00 

 

 

 

 

 

W ramach akcji szkoleniowej przeprowadzono:  

1. warsztaty dla  kadr drużyn wszystkich pionów 

wiekowych- kilkugodzinne warsztaty 

metodyczne dla kadr drużyn- wzbogacające ich 

warsztat programowy i organizacyjny. 

2. warsztaty weekendowe dla kadr drużyn 

wszystkich pionów wiekowych- doskonalące ich 

umiejętności wychowawcze. 

3. spotkania motywacyjne, promujące aktywne                                   

i zaangażowane postawy oraz pracę nad sobą,                                    

z interesującymi postaciami. 

4. kurs wychowawców kolonijnych  

i kierowników placówek wypoczynku. 

5. warsztaty dla instruktorów z zakresu 

indywidualnej pracy z podopiecznymi,  

w charakterze opiekunów, z zakresu ich rozwoju 

osobistego, tzw. „warsztaty dla  opiekunów”, 

m.in. prób instruktorskich. 

6. seminarium kształceniowe dla kadry 

instruktorskiej. 

W szkoleniu kadry hufca wzięły udział 54 osoby. 

Uczestnicy zostali przeszkoleni do pełnionych funkcji.  

Odnotowano podniesienie  poziomu umiejętności 

interpersonalnych, komunikacyjnych z zakresu pracy  

w grupie uczestników, jak również  wzrósł poziom 

przejawianej przez nich inicjatywy, wzrósł poziom 

zaufania i wzajemnego  wsparcia w grupie kadry hufca, 

wzrósł poziom kompetencji członków kadry w zakresie 

udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. 

6 Stowarzyszenie 

Pomocy 

Wzajemnej „Być 

Razem” 

Program 

wyrównywania szans 

edukacyjnych dla 

dzieci i młodzieży 

„Dobry Kontakt” 

01.02 - 

30.06. 

1.000,00 Odbyły się:  

- zajęcia rewalidacyjne  ( z zajęć skorzystało 3 

dzieci w wieku szkolnym, odbyło się  9 godzin 

zajęć), 

- zajęcia w grupach zabawowo-  językowych  

(w zajęciach wzięło udział 8 dzieci w wieku 

szkolnym, odbyło się 20 godzin spotkań).  

 

1. Wzrost sprawności funkcji wzrokowych, słuchowych, 

przestrzennych i ruchowych. 

2. Wzrost poziomu umiejętności czytania  

ze zrozumieniem. 

3. Usprawnienie pamięci oraz koncentracji uwagi. 

4. Nabycie umiejętności dostrzegania i korygowania 

popełnionych błędów. 

5. Podniesienie umiejętności stosowania  zasad 

ortograficznych w praktyce. 

6. Wypracowanie nawyków poprawnego pisania i czytania 

ze zrozumieniem. 

7. Podniesienie poziomu umiejętności radzenia sobie  

w sytuacjach trudnych. 
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8. Wzrost poczucia własnej wartości. 

9. Podniesienie motywacji do nauki. 

10. Mobilizacja mechanizmów kompensacyjnych. 

7 Społeczne 

Stowarzyszenie 

Edukacyjne 

XVII 

Międzynarodowy  

Przegląd „Bawimy 

się  słowami” 

02.09 - 31.12 400,00 W ramach zadania podjęto działania: 

1. Kontakt z nauczycielami. 

2. Opracowanie i rozesłanie Regulaminu. 

3. Szukanie sprzymierzeńców. 

4. Przygotowanie spotkania. 

5. Przeprowadzenie imprezy w dniu 28 listopada 

2017 r. 

1. Uczniowie klas I - III szkół podstawowych, biorących 

udział w imprezie, poprzez realizację potrzeby wyrażania 

siebie, swoich uczuć i emocji grą aktorską, uczniowie 

uwierzą w swoje możliwości, podwyższą samoocenę, 

poszerzą zainteresowania, zapoznają się z poezją dla 

dzieci. 

2. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego  poprzez 

wymianę doświadczeń, uzewnętrznienie swojej pracy 

dydaktycznej i wychowawczej, nawiązanie współpracy 

oraz wspólne osiąganie  celów. 

3. Rodzice uczniów mający możliwość 

współuczestniczenia w tworzeniu i przeżyciu sukcesu 

swojego dziecka, integracja rodzin. 

4. Laureaci szkolnych finałów przeglądu: poprzez 

możliwość przygotowania profesjonalnego spektaklu 

teatralnego. 

8 Społeczne 

Stowarzyszenie 

Edukacyjne 

IVX 

Międzynarodowy 

Dziecięcy Festiwal 

Języka Angielskiego 

ENGLISH SWEETS 

04.09 - 31.12 

 

400,00 

 

W przeglądzie wzięły udział 4 szkoły 

podstawowe. Opracowano regulamin konkursu, 

przekazano go do szkół, zorganizowano 

konkursy szkolne, a następnie zorganizowano 

występy w dniu 11 grudnia w  Alternatywnej 

Szkole Podstawowej. Impreza ma formę 

przeglądu, nie konkursu. Przeprowadzono 

interaktywny  quiz ze znajomości kultury krajów 

anglojęzycznych na platformie Kahoot. 

Wprowadzono element nowoczesnych 

technologii przeglądu.  

Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich 

umiejętności aktorskich, nauczyciele mieli możliwość 

wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy. 

Festiwal umożliwia autoprezentację swoich talentów, 

uczniowie mieli bodziec do przełamania bariery 

językowej. Przegląd przełamuje  bariery językowe, daje 

możliwość prezentacji władania językiem obcym, 

utwierdza uczniów w przekonaniu, że wiele potrafią. 

9 Stowarzyszenie na 

Rzecz 

Harmonijnego 

Rozwoju Dzieci i 

Młodzieży „Nasze 

Dzieci” 

„Ogród doświadczeń 

przyrodniczych” 

01.02 - 31.05 958,19 Ogród składał się ze : 

1. strefy edukacji przyrodniczej, 

2. strefy ekologicznej hodowli, 

3. strefy prowadzenia terapii, 

4. strefy aktywnej zabawy. 

W ramach poszczególnych stref odbywały się  

różnorodne działania. 

Edukacja i terapia  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą metodą 

obserwacji, doświadczenia, eksperymentów oraz 

ekologicznej hodowli  w ogrodzie. 

10 Stowarzyszenie na 

Rzecz 

Harmonijnego 

„Niepowtarzalni  

w świecie zmysłów” 

- II edycja 

01.02 - 30.06 986,88 Zrealizowanych zostało 6 spotkań,  

w warsztatach tematycznych na terenie Zespołu 

Placówek Szkolno Wychowawczo 

1. poprawa funkcjonowania zmysłów i pracy 

analizatorów: słuchowego, węchowego, wzrokowego, 

dotykowego. 
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Rozwoju Dzieci 

i Młodzieży 

„Nasze Dzieci” 

 

 

 

Rewalidacyjnych, w Sali Doświadczeń Świata 

oraz w Sali Integracji Sensorycznej.  Warsztaty 

polegały na stymulacji dzieci z różnego rodzaju 

deficytami, niepełnosprawnością  intelektualną  

oraz sprzężeniami,  z autyzmem, epilepsją, 

zespołem Downa, porażeniem mózgowym, 

wadami postawy, z zaburzeniami mowy,  

z uszkodzeniem analizatorów (wzroku, słuchu, 

nadwrażliwości dotykowej), z zaburzeniami 

emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, 

nadpobudliwością psychoruchową oraz 

zagrożonych niepełnosprawnością. 

2. eliminowanie nadwrażliwości i  niedowrażliwości. 

3.usprawnianie funkcji wzrokowych i koordynacji 

wzrokowo- ruchowej. 

4. poprawa koncentracji uwagi. 

5.usprawnienie kontaktu wzrokowego. 

6.dostarczanie bodźców dotykowych i oddziaływanie na 

czucie głębokie. 

7. stymulacja zmysłowa konkretnych obszarów ciała. 

8. korekcja i ćwiczenia napięcia  mięśniowego. 

9. poznawanie, nazywanie i różnicowanie konkretnych 

zapachów. 

10. kształtowanie wrażliwości i różnorodności smakowej. 

11. wspomaganie i rozwój mowy czynnej. 

12. kształtowanie  poczucia własnego ciała. 

Razem: 11.945,07   

 


