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Szanowni  Państwo, 

mija dwadzieścia lat od utworzenia Powiatu Cieszyńskiego. Był to czas wytężonej pracy 
wszystkich, którzy ten samorząd budowali. 

Reforma administracji publicznej z 1998 r. wyodrębniła nowe wspólnoty samorządowe, 
przekazując im kompetencje do realizacji zadań ważnych dla społeczności lokalnych. Przed 
samorządem powiatowym postawiono wiele zadań, które przy ograniczonych zasobach fi-
nansowych trudno było w pełni realizować. 

Wśród najważniejszych dziedzin działania Powiatu znalazła się edukacja. Po przejęciu 
szkół ponadgimnazjalnych Powiat przystąpił do inwestycji, których celem była poprawa wa-
runków nauki i pracy, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, tak, aby zapewnić wysoką jakość 
kształcenia.

Bez wątpienia największe środki zostały przeznaczone na dokończenie rozbudowy Szpi-
tala Śląskiego, a następnie jego stałą modernizację, w tym utworzenie nowoczesnego bloku 
operacyjnego z zapleczem diagnostycznym oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Z opie-
ką zdrowotną wiążą się również działania Powiatu w zakresie pomocy społecznej, polityki pro-
rodzinnej i wspierania osób niepełnosprawnych.

Znacznych nakładów finansowych wymagały inwestycje i remonty na drogach powiato-
wych, w tym obiektach mostowych, na terenie wszystkich 12 gmin. 

Przez  ten okres funkcjonowania samorządu powiatowego starano się rozsądnie i sprawie-
dliwie dysponować środkami budżetowymi , tak, aby żadne z zadań Powiatu nie zostało pomi-
nięte. Przy podejmowaniu strategicznych decyzji  kierowano się zrównoważonym rozwojem. 
Podejmowane przez Powiat działania miały na celu poprawę życia mieszkańców, wykorzysta-
nie naturalnych zasobów regionu i stymulowanie wzrostu gospodarczego.

Przekazując niniejszą publikację pragniemy podziękować wszystkim, którzy pracowali  na 
to, abyśmy dziś z dumą mogli cieszyć się z sukcesów i śmiało spoglądać w przyszłość, planując 
kolejne projekty i inwestycje, służące mieszkańcom i gościom.

Starosta Cieszyński
 Janusz Król

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego 
Ludwik Kuboszek 
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Józef Baraniok
Józef Bąk
Katarzyna Brandys
Marian Brandys
Józef Broda
Alfred Brudny
Adam Buchta
Wojciech Budziński
Karol Chraścina
Irena Cieślar
Danuta Czakon
Józef Drabina
Piotr Drabina
Alojzy Drozd
Mirosław Duda
Bogusław Francus – Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu
Grażyna Gabzdyl
Józef Gawłowski
Andrzej Georg
Ewa Gołębiowska
Marcin Górecki
Piotr Gruszczyk
Jerzy Herma
Alfred Holisz
Jan Jałowiczor
Jan Knoppek
Andrzej Kondziołka
Tadeusz Kopeć

Piotr Kraszewski
Jerzy Kronhold
Stanisław Kubicius – Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu
Roman Kucharczyk
Antoni Łukosz
Władysław Macura
Zdzisław Matysiak
Józef Michałek
Emanuel Mikołajczyk
Henryk Piekar
Jerzy Pilch
Jan Puczek
Grzegorz Pustelnik
Roman Sanetra
Marek Sojka
Paweł Stanieczek
Tadeusz Styrnalski
Tadeusz Sztefka
Zdzisław Sztymon
Lesław Werpachowski
Wiesław Wigłasz
Józef Wilczek
Wiesław Wysocki
Jan Zorychta – Przewodniczący  
Rady Powiatu 
Janina Żagan
Bolesław Żarski
Andrzej Żurek (zm. 2001, nast. Jerzy Duda)

Rada Powiatu Cieszyńskiego
I Kadencja 1998 – 2002 
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Paweł Branc
Bronisław Brandys
Józef Broda
Stanisław Donocik – Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu 
(po wyborze J. Króla na Wicestarostę)
Witold Dzierżawski
Grażyna Gabzdyl
Karol Gajdzica
Józef Gawłowski
Małgorzata Gazeł-Małysz 
Piotr Gruszczyk
Anna Grygierek
Franciszek Juroszek
Małgorzata Kiereś
Tadeusz Kopeć – (wybrany na posła RP, 
nast. Ryszard Macura)

Janusz Król – Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu, później Wicestarosta
Stanisław Kubicius
Ludwik Kuboszek – Przewodniczący 
Rady Powiatu
Roman Kucharczyk
Antoni Łukosz
Marek Madzia
Halina Molak – Olczak
Bolesław Noga
Maria Pietrzykowska
Jan Puczek – Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu
Beata Sabath 
Tadeusz Styrnalski
Arkadiusz Trzaskalik
Danuta Wasilewska
Janina Żagan

II Kadencja 2002 – 2006 

(w tej kadencji i następnych liczbę radnych powiatu cieszyńskiego 
ograniczono do 29)
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III Kadencja 2006 – 2010

Paweł Branc 
Paweł Brągiel 
Gabriel Broda 
Józef Broda 
Emilia Czembor 
Edward Dudkowiak 
Grażyna Gabzdyl 
Karol Gajdzica 
Czesław Gluza 
Piotr Gruszczyk (rezygn. z mandatu, 
nast. Tadeusz Koniarczyk)
Czesława Haczek 
Jerzy Herma (rezygn. z mandatu, 
nast. Henrietta Morawiec)
Małgorzata Kiereś 
Mirosław Kożdoń 
Janusz Król – Wiceprzewodniczący  
Rady Powiatu

Stanisław Kubicius 

Ludwik Kuboszek 

Antoni Łukosz 

Beata Macura 

Jerzy Malik 

Krzysztof Pietroszek 

Jerzy Pilch – Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu

Beata Sabath 

Jerzy Sikora 

Marek Suchodolski (rezygn. z mandatu,

nast. Iwona Sitko)

Mieczysław Szczurek 

Jan Sztwiertnia – Przewodniczący  

Rady Powiatu

Marcin Ślęk 

Danuta Wasilewska 
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IV Kadencja 2010 – 2014

Jarosław Bodak   
Wojciech Brachaczek – Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu                
Alfred Brudny                             
Edward Dudkowiak   
Witold  Dzierżawski                   
Karol Gajdzica                             
Czesław  Gluza (wybrany na posła RP, 
nast. Karol Niedźwiecki)
Czesława Haczek                          
Janusz Juroszek                         
Stanisław Kasztura                   
Małgorzata Kiereś                      
Janusz Król – Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu                                  
Stanisław Kubicius – Przewodniczący 
Rady Powiatu

Ludwik Kuboszek                      

Bogdan Ligocki                          

Beata Macura 

Ryszard Macura                         

Jerzy   Malik                               

Karolina Małysz                        

Jerzy Nogowczyk                       

Krzysztof Pietroszek                  

Jerzy Pilch                                  

Beata Sabath                                

Florian Sikora                            

Jerzy Sikora                                

Anna Suchanek                        

Marcin Ślęk                                

Danuta Wasilewska                    

Janusz Żydek         
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Andrzej Bacza – Przewodniczący 
Rady Powiatu (2014 – 2015)          
Jarosław Bodak                         
Wojciech Brachaczek                 
Janusz Dziedzic                         
Karol Folwarczny                     
Aleksandra Górniak                     
Czesława Haczek                   
Janusz Juroszek                   
Adam Kędzierski                       
Grzegorz Konieczny                
Janusz  Król                             
Stanisław Kubicius                   
Ludwik Kuboszek – Przewodniczący 
Rady Powiatu (2015 – 2018), 
Wiceprzewodniczący (2014 – 2015)            
Danuta Łabaj                              
Andrzej Łukasiak                    

Beata  Macura                           

Jerzy Malik                             

Tadeusz Mendrek                    

 Łucja Michałek                          

Jan Mikołajczyk                    

Krzysztof Neścior                     

Jerzy Nogowczyk – Wiceprzewodniczący

Rady Powiatu  

Danuta Rabin – (rezygn. z mandatu, 

nast. Andrzej Molin)                     

Lilla Salachna-Brzoza                  

Florian Sikora – Wiceprzewodniczący

Rady Powiatu (2015 – 2018)                         

Ludwik  Soboszek        

Anna Suchanek                   

Danuta Wasilewska                   

Janina Żagan                            

V Kadencja 2014 – 2018
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PRZEWODNICZąCY RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO 1998 – 2018

Jan Zorychta 
1998 – 2002

Ludwik Kuboszek 
2002 – 2006
2015 – 2018 

Jan Sztwiertnia 
2006 – 2010

Andrzej Bacza 
2014 – 2015

Stanisław Kubicius 
2010 – 2014

STAROSTOWIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO 1998 – 2018

Mirosław KożdonWitold Dzierżawski

Czesław Gluza Janusz KrólJerzy Nogowczyk

Andrzej Georg
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RADA POWIATU CIESZYŃSKIEGO W LICZBACh

I Kadencja
Rada Powiatu zebrała się na 49 sesjach i podjęła  382 uchwały

II Kadencja
Rada Powiatu zebrała się na 46 sesjach i podjęła  473 uchwały

III Kadencja
Rada Powiatu zebrała się na 46 sesjach i podjęła  421 uchwał

IV Kadencja
Rada Powiatu zebrała się na 51 sesjach i podjęła 424 uchwały

V Kadencja
Rada Powiatu zebrała się na 44 sesjach i podjęła  320 uchwał 

(do końca I półrocza 2018 r.)

Starostowie oraz kadra kierownicza cieszyńskiego Starostwa, w lutym 2018 roku, pożegnali odchodzącego 
na emeryturę Sekretarza Powiatu Cieszyńskiego Józefa Waschuta, który pełnił tę funkcję od początku 
istnienia Powiatu.
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UROCZYSTE SESJE RADY POWIATU  

11 października 2013 r. w Ustroniu
Wspólna sesja Rady  Powiatu Cieszyńskiego i Rady Miasta Ustroń miała na celu upamięt-
nienie setnej rocznicy urodzin Profesora Jana Szczepańskiego oraz powołanie Letniej 
Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych.

21 września 2014 r.  
w Ratuszu w Cieszynie
Wspólną sesję Rady Powiatu Cieszyńskiego 
i Rady Miasta Cieszyna zorganizowano w set-
ną rocznicę wymarszu Legionu Śląskiego. 
Wspólnym oświadczeniem obu Rad uczczo-
no pamięć Legionistów – mieszkańców Ślą-
ska Cieszyńskiego. Nazwiska najbardziej zna-
nych spośród nich noszą cieszyńskie ulice: 
Tadeusza Regera, Hieronima Przepilińskiego, 
Feliksa Hajduka oraz Jana Łyska.

8 lutego 2017 r. w Teatrze w Cieszynie
Wspólna sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego, Rady Miasta Cieszyna i Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego. Sesja wpisywała się w trwające cały rok obchody 500 – lecia Reformacji, 
która była znaczącym wydarzeniem na Śląsku Cieszyńskim.

Fot. Renata Karpińska UM Cieszyn
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I kadencja 
Andrzej Georg Starosta Cieszyński 

Roman Sanetra Wicestarosta

Alfred holisz  Członek Zarządu ds. zdrowia

Tadeusz Kopeć  Członek Zarządu     
 ds. gospodarki przestrzenią    
 i nieruchomościami

Lesław Werpachowski  Członek Zarządu ds. społecznych

Na wniosek Starosty Rada Powiatu powołała 14 grudnia 1998 r. Sekretarza  
oraz Skarbnika, którymi zostali:

Aleksy Swoboda  Skarbnik Powiatu

Józef Waschut    Sekretarz Powiatu 

Sekretarz i Skarbnik uczestniczą w pracach Zarządu z głosem doradczym.
W związku z tym, iż w grudniu 2000 r. Członkowie Zarządu złożyli  

rezygnację z pełnionych funkcji Rada Powiatu dokonała wyboru nowego Zarządu 
w skład którego weszli:

Witold Dzierżawski  Starosta

Tadeusz Kopeć  Wicestarosta

Irena Cieślar Członek Zarządu ds. społecznych

Jan Jałowiczor Członek Zarządu ds. edukacji

Władysław Macura Członek zarządu ds. transportu

ZARZąD POWIATU CIESZYŃSKIEGO 

Zarząd powiatu jest jednym z organów powiatu wybieranym przez radę. Na jego cze-
le stoi starosta, który pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego zarządu powiatu. W 
skład zarządu wchodzą ponadto wicestarosta oraz członkowie, w przypadku Powiatu Cie-
szyńskiego trzech członków.

Zarząd czuwa nad bieżącą działalnością powiatu. Do jego zadań należy m.in.: przygo-
towywanie projektów uchwał rady, a następnie po uchwaleniu przez radę ich wykona-
nie; opracowywanie programów rozwoju, gospodarowanie mieniem powiatu oraz reali-
zacja budżetu.
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II kadencja 
Witold Dzierżawski  Starosta
Tadeusz Kopeć  Wicestarosta 
 (do dnia 24.10.2005 r.)

Janusz Król  Wicestarosta 
 (od 24.10.2005 r.)
Stanisław Kubicius  Członek Zarządu ds. edukacji
Antoni Łukosz  Członek zarządu ds. zdrowia    
 i organizacji pozarządowych
Janina Żagan Członek Zarządu ds. pomocy społecznej

III kadencja
Mirosław Kożdoń Starosta
Mieczysław Szczurek Wicestarosta 
Jerzy herma  Członek Zarządu ds. kultury    
 i organizacji pozarządowych 
Stanisław Kubicius  Członek Zarządu ds. edukacji
Jerzy Malik                  Członek Zarządu ds. nieruchomości, 
 geodezji, kartografii i budownictwa

W dniu 28 stycznia 2008 r. Rada Powiatu powołała nowy Zarząd w składzie:

Czesław Gluza Starosta

Mieczysław Szczurek  Wicestarosta 

Paweł Brągiel Członek Zarządu ds. kultury,    
 sportu, turystyki i rozwoju

Stanisław Kubicius  Członek Zarządu ds. edukacji

Jerzy Malik                 Członek Zarządu ds. rynku pracy,    
 dróg i inwestycji

IV kadencja
Czesław Gluza Starosta

  Jerzy Pilch Wicestarosta

Czesława haczek Członek Zarządu ds. edukacji

Jerzy Malik  Członek Zarząd ds. dróg i inwestycji

Marcin Ślęk  Członek Zarządu ds.  kultury, sportu,   
 turystyki i rozwoju
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W październiku 2011 r. Starosta Czesław Gluza w związku z objęciem mandatu został po-
wołany  na posła RP. W dniu 4 listopada 2011 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę o powołaniu 

nowego Zarządu w składzie:

Jerzy Nogowczyk Starosta Cieszyński  

Jerzy Pilch Wicestarosta

Czesława haczek Członek Zarządu ds. edukacji

Jerzy Malik  Członek Zarząd ds. dróg i inwestycji

Marcin Ślęk  Członek Zarządu ds. kultury, sportu,   
 turystyki i rozwoju

V kadencja 
Janusz Król              Starosta Cieszyński 

Maria Cieślar Wicestarosta

Lilla Salachna-Brzoza  Członek Zarządu ds. edukacji

Janusz Dziedzic  Członek Zarządu ds. rozwoju

Tadeusz Mendrek  Członek Zarządu ds. dróg i środowiska 

W lutym 2018 r. dotychczasowy Sekretarz Józef Waschut odszedł na emeryturę. 
Nowym Sekretarzem został Jacek Wiśniewski.

ZARZąD POWIATU CIESZYŃSKIEGO W LICZBACh

I kadencja
Zarząd Powiatu zebrał się na 200 posiedzeniach  i podjął 728 uchwał

II kadencja
Zarząd Powiatu zebrał się na 217 posiedzeniach i podjął  852 uchwały

III kadencja
Zarząd Powiatu zebrał się na 246 posiedzeniach  i podjął  924 uchwały

IV Kadencja
Zarząd  Powiatu zebrał się na 210 posiedzeniach i podjął  1010 uchwał

V Kadencja
Zarząd  Powiatu zebrał się na 190 posiedzeniach i podjął  889 uchwał 

(do końca I półrocza 2018 r.)
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KADRA KIEROWNICZA

Komórki organizacyjne
i samodzielne stanowiska
(na dzień 31 lipca 2018 r.)

Kierujący komórką
lub piastujący samodzielne stanowisko

(na dzień 31 lipca 2018 r.)
Starosta Janusz Król

Wicestarosta Maria Cieślar

Skarbnik Powiatu Aleksy Swoboda

Sekretarz Powiatu Jacek Wiśniewski

Wydział Architektury i Budownictwa Naczelnik Janusz Stasica

Wydział Edukacji Naczelnik Maria Pindur

Wydział Finansowy Naczelnik Karina Kominek

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Referat Geodezji i Katastru

Referat - Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

Naczelnik Henryka Bałys

Wydział Inwestycji Naczelnik Adam Swakoń

Wydział Komunikacji

Referat Praw Jazdy

Referat Rejestracji Pojazdów

Referat Transportu

Naczelnik Grzegorz Faruzel

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki
i Organizacji Pozarządowych

Naczelnik Henryk Pieszka

Wydział Nieruchomości Naczelnik Natalia Cieślar

Wydział Organizacyjny Naczelnik Beata Domagała

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich Naczelnik Jacek Michałek 

Wydział Spraw Obywatelskich,
Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego

Naczelnik Joanna Materna-Rybińska 

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Naczelnik Dorota Werner 

Biuro Obsługi Informatycznej Kierownik Tomasz Stypa 

Biuro Promocji Zdrowia Kierownik Barbara Kłosowska 

Biuro Rady Powiatu Kierownik Ewa Jesionek 

Biuro Skarg i Kontroli Kierownik Tomasz Kruszy 

Biuro Zamówień Publicznych Kierownik Gabriela Sztuchlik 

Biuro Zarządu Powiatu Kierownik Katarzyna Stefka 

Rzecznik Prasowy Katarzyna Raszka-Sodzawiczny 

Audytor Wewnętrzny Irena Pawelec 

Inspektor Ochrony Danych Mariusz Piotrowiak 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Klaudia Bohucka 
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BUDŻET POWIATU CIESZYŃSKIEGO
Budżet powiatu jest uchwalany przez radę powiatu corocznie przed rozpoczęciem no-

wego roku budżetowego. Prace nad budżetem, w które są zaangażowane wszystkie jed-
nostki organizacyjne powiatu, trwają od połowy września, tak, aby do 15 listopada każde-
go roku został opracowany przez zarząd powiatu projekt budżetu na kolejny rok. Następ-
nie prace nad nim prowadzą radni w poszczególnych komisjach i wraz z założeniami skła-
dają wnioski do zarządu. Po poprawkach zarządu dokument trafia pod obrady rady po-
wiatu i na sesji budżetowej przyjmowana jest (zazwyczaj w grudniu każdego roku) naj-
ważniejsza w roku uchwała finansowa.

W ciągu roku rada i zarząd, w ramach swoich kompetencji, dokonują zmian, gdy poja-
wiają się dodatkowe dochody czy zmieniają wydatki. Częstym powodem zmian są środki 
pozyskiwane z funduszy zewnętrznych – unijnych i krajowych.

W pierwszym roku istnienia budżet Powiatu Cieszyńskiego wynosił około 70 mln zło-
tych, natomiast w 2018 r. to około 200 mln złotych.

W ciągu 20 lat zmieniające się prawo znacznie rozszerzyło zakres działania samorządu 
powiatowego. Często ustawodawca  zwiększając zakres zadań nie wskazywał źródła ich fi-
nansowania, co niekorzystnie odbijało się na wynikach budżetu.

Wykonanie dochodów w latach 1999 – 2018

zł
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Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł
w latach 1999 – 2018

Wykonanie wydatków w latach 1999 – 2018

zł
zł
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Wykonanie wydatków według głównych działów budżetowych  
w latach 1999-2018

Zadłużenie i wynik budżetu w latach 1999-2018

zł
zł
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POZYSKANE ŚRODKI UNIJNE

Od 2000 roku Powiat pozyskał ponad 112,2 mln zł środków unijnych na realizację 47 
projektów. Łączna wartość inwestycji w ramach funduszy UE to ponad 145,7 mln zł, któ-
re były realizowane w następujących dziedzinach:

•	drogi – 17 projektów  – 71,74 mln zł

•	społeczeństwo informacyjne (system informacji przestrzennej, sieć publicznych 
punktów dostępu do Internetu) – 3 projekty –  9,41 mln zł

•	zdrowie (rozbudowa i modernizacja szpitala) 2 projekty – 9,23 mln zł

•	termomodernizacja – 3 projekty – 8,81 mln zł

•	 inwestycje (prace remontowe w muzeum, szkołach, zakup wyposażenia dla szkół) 
– 3 projekty – 6,84 mln zł

•	edukacja (szkolenia, kursy, stypendia) 10 projektów – 4,57 mln zł

•	kultura (organizacja imprez kulturalnych) – 5 projektów – 1,48 mln zł

•	pozostałe  – 4 projekty – 0,08 mln zł

Najważniejsze zadania zrealizowane dzięki  
środkom unijnym 

Projekt „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna” obejmował:

Przebudowę skrzyżowania ulic Katowickiej, Stawowej, Liburnia i Kole-
jowej wraz z wiaduktem w jej ciągu oraz ulicy Liburnia i skrzyżowania 
ulic Frysztacka, Zamkowa i Liburnia.
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Przebudowa drogi powiatowej  Sko-
czów - Brenna wraz z budową obu-
stronnych chodników.

Przebudowa drogi przez 
centrum Pruchnej. 

Przebudowa drogi Goleszów – Her-
manice – Ustroń, w tym budowa 
chodników i ścieżki rowerowej.

Przebudowa drogi w Isteb-
nej, w tym przebudowa 
chodników, zatok autobu-
sowych i dróg bocznych.

Przebudowa ul. Bielskiej w Skoczowie. 
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Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie 
od ul. Cienciały do skrzyżowania  
z ul. Stawową. 

Przebudowa ul. Długiej w Zabłociu.

Modernizacja Szpitala Śląskiego  
w Cieszynie – utworzenie nowo-
czesnego bloku operacyjnego 
wraz z zapleczem diagnostycz-
nym. 

Utworzenie Szpitalnego Oddzia-
łu Ratunkowego Szpitala Śląskie-
go w Cieszynie. 

Budowa nowego połączenia ul. 
Frysztackiej z ul. Graniczną w Cie-
szynie prowadzącego do przejścia 
granicznego Cieszyn Boguszowice 
wraz z budową ronda na skrzyżo-
waniu z ul. Frysztacką.
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Utworzenie atrakcyjnego i żywego skansenu o charakterze edukacyj-
nym, będącego wizerunkiem dziedzictwa kultury materialnej Góra-
li Śląskich – Enklawa Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Be-
skidzkim w Wiśle.

Remont budynku „U Niedźwiedzia” 
przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle  
i  przywrócenie dawnego charakte-
ru budynku, tj. starej szkoły.

Kompleksowa termomoderniza-
cja wraz z modernizacją źródła 
ciepła i zastosowaniem odnawial-
nego źródła energii – systemu so-
larnego w budynku Domu Dziec-
ka w Cieszynie.

Kompleksowa termomoderniza-
cja wraz z wymianą źródła ciepła  
w Zespole Szkół Przyrodniczo – 
Technicznych w Międzyświeciu.
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Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez in-
westycje w infrastrukturę edukacyjną – dzięki modernizacji i zakupie 
nowoczesnego wyposażenia 36 warsztatów i pracowni zawodowych. 
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I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie  

Remont dachu i elewacji z kompleksową 
wymianą okien oraz wymiana instalacji  
elektrycznej.

II LO im. M. Kopernika w Cieszynie

Gruntowna modernizacja sali gimnastycz-
nej, termomodernizacja budynku, wymia-
na okien, docieplenie stropów i ścian.

Zespół Szkół Budowlanych im. gen. S. Grota Roweckiego 
w Cieszynie

Remont budynku obejmujący wymianę 
stropów parteru i pierwszego piętra oraz 
modernizację pracowni zawodowych.

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY
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Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie

Remont budynków obejmował: 
ocieplenie, zamianę kotłowni wę-
glowej na dwa wymienniki ciepła, 
całkowitą wymianę stolarki okien-
nej, wymianę stropodachu sali gim-
nastycznej. Wybudowano boisko 
szkolne.

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie

Adaptacja pomieszczeń I piętra interna-
tu Zespołu Szkół w Cieszynie na potrzeby 
siedziby Zespołu Poradni Psychologicz-
no – Pedagogicznych. Budowa parkingu 
dla klientów poradni, wykonanie pochyl-
ni i ruchomej platformy dla osób niepeł-
nosprawnych. 

Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie

W szkole wykonano: remont elewacji, 
kompleksową wymianę okien i ocieplenie 

sali gimnastycznej.
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Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie – Dom Dziecka  
w Międzyświeciu

Montaż instalacji fotowoltaicznej. 

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie 

Termomodernizacja budynku głównego, 
wymiana instalacji elektrycznej wraz z malo-
waniem i tynkowaniem pomieszczeń, wyko-
nanie instalacji fotowoltaicznej.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu

Remont elewacji zabytkowego budynku – 
Dwór w PDPS, montaż instalacji fotowolta-
icznej.
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Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu  
– filia „Bursztyn” w Kończycach Małych

Ocieplenie budynków wraz z wymianą 
okien i remont parkingu.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”  
w Cieszynie

Remont elewacji wraz z wymianą okien, 
montaż instalacji fotowoltaicznej.

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych  
w Cieszynie

Kompleksowy remont budynku placów-
ki: przebudowa, ocieplenie, wymiana 
okien; przystosowanie obiektu do potrzeb 
uczniów niepełnosprawnych.
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Zespół Szkół Gastronomiczno – hotelarskich  
im. Wł. Reymonta w Wiśle

Ocieplenie budynków szkoły, internatu, sali gimnastycznej, wymiana dachów, wykona-
nie dwóch nowych kotłowni gazowych, wymiana okien i drzwi. Budowa kompleksu bo-
isk Orlik.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Granit” w Wiśle

Remont i dostosowanie obiektów do po-
trzeb młodzieży. Montaż instalacji foto-
woltaicznej.
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Edukacja

Powiat Cieszyński za jedno z najważniejszych zadań uznał rozwój edukacji. Od 1999 r. 
zmienił się wizerunek szkół i placówek oświaty, dla których Powiat Cieszyński jest orga-
nem prowadzącym. Nastąpił również znaczny rozwój kształcenia zawodowego.

Powiat prowadzi 23 szkoły dla młodzieży: 5 liceów ogólnokształcących, 8 techników 
oraz 9 szkół branżowych I stopnia. W ramach Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-
Rewalidacyjnych prowadzone są: szkoła podstawowa, szkoła zawodowa oraz szkoła przy-
sposabiająca do pracy.

W sieci szkół znajduje się ponadto 11 szkół dla dorosłych: 7 szkół policealnych i 4 licea 
ogólnokształcące.

Powiat jest również organem prowadzącym dla 5 placówek oświatowych: Zespołu 
Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, Zespołu Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Granit”  
w Wiśle-Malince, Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach 
oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie. 

Łącznie w szkołach prowadzonych przez Powiat Cieszyński  uczy się obecnie około 4,6 
tys. uczniów. Niestety z uwagi na znaczny niż demograficzny od roku 1999 liczba uczniów 
zmalała z 10,3 tys. do 4,6 tys. 

W 2018 r. struktura procentowa uczniów w poszczególnych typach szkół przedstawia 
się następująco: licea ogólnokształcące - 31 %, technika - 49 %, szkoły branżowe I stop-
nia - 20 % . 
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Rok Liczba uczniów 
i słuchaczy

Liczba 
oddziałów

1999 10 225 342

2000 10 324 343

2001 7 939 271

2002 8 231 259

2003 8 420 290

2004 8 311 297

2005 8 105 288

2006 7 821 280

2007 7 436 270

2008 6 982 258

2009 6 639 253

2010 6 371 250

2011 6 093 243

2012 5 574 222

2013 5 221 205

2014 5 036 191

2015 4 789 183

2016 4 845 187

2017 4 634 184

2018 4 583 183

Liczba uczniów i słuchaczy oraz oddziałów w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Cieszyński*

*) W tabeli zostały ujęte kwalifikacyjne kursy zawodowe, lecz nie zostały w niej uwzględnione szkoły specjalne.
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Rok Kwota wydatków Kwota dochodów
2005 50 945 109 184

2006 123 280 147 258
2007 238 883 295 964

2008 150 550 282 908

2009 300 773 275 494
2010 545 000 340 625
2011 986 397 1 077 259
2012 733 553 1 178 236
2013 2 192 603 1 918 407

2014 2 480 706 2 361 217

2015 1 613 518 2 071 032
2016 1 535 516 2 356 515
2017 4634 2 217 539
2018 1 557 552 112 879

Finansowanie i współfinansowanie ze środków zewnętrznych 
projektów edukacyjnych*

*) Dane obejmują wyłącznie projekty realizowane przez szkoły i placówki oraz Wydział Edukacji Starostwa 
Powiatowego w Cieszynie.

Rok Subwencja Dotacje Wydatki
1999 22 004 272 1 554 032 23 155 828
2000 29 034 153 818 419 27 577 151
2001 31 603 538 487 259 30 937 787
2002 27 756 189 808 810 29 456 367
2003 31 948 568 608 606 32 563 246
2004 34 234 076 377 068 34 416 768

2005 35 846 449 2 250 35 629 956

2006 36 776 622 37 554 36 620 029
2007 39 554 842 269 451 39 875 498

2008 43 713 843 184 387 42 729 198

2009 47 407 657 71 640 46 796 474
2010 50 879 765 4 938 50 076 566
2011 53 662 550 2 700 53 811 738
2012 55 865 852 1 692 56 336 709
2013 56 500 033 0 56 954 696

2014 56 785 954 425 57 126 623

2015 57 197 716 12 505 60 304 594
2016 58 881 762 15 102 59 778 360
2017 58 541 910 230 810 62 082 376

Subwencja oświatowa, dotacje uzyskane na cele oświatowe oraz 
wydatki poniesione w obrębie oświaty*

*) Za wyjątkiem roku 1999 dane nie obejmują dotacji uzyskanych na cele inwestycyjne, ani wydaktów 
majątkowych.
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I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego
w Cieszynie

Proponujemy ofertę najbardziej dopasowaną do Twoich potrzeb!

Najstarsza polska szkoła na Śląsku. Założona przez 
Macierz Szkolną dla Księstwa Cieszyńskiego w 1895 
r. Posiada tytuł „Srebrnej Szkoły” przyznawany od 
wielu lat w ogólnopolskim rankingu najlepszych 
liceów w Polsce.

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
w Cieszynie

KOPER – szkoła dla ludzi z charakterem.

Szkoła z tradycjami – w 2009 roku obchodziła Jubi-
leusz 80-lecia istnienia. Należy do czołówki szkół li-
cealnych w Polsce. 

Zespół Szkół im. W. Szybińskiego 
w Cieszynie

Szybin – szkoła na miarę czasów

Szkoła stawia na nowoczesność, ale też pielęgnu-
je tradycje. Łączy wysoki poziom nauczania z przy-
jazną i życzliwą atmosferą. W 2020 r. będzie obcho-
dzić jubileusz 70-lecia istnienia. Od lat zajmuje wy-
sokie miejsce w woj. śląskim w rankingu kształce-
nia techników informatyków.
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Zespół Szkół Ogólnokształcących im. P. Stalmacha
w Wiśle

Stalmach - aktywni uczniowie, aktywni nauczyciele, aktywna szkoła .

Współpracuje ze szkołami zagranicznymi w ramach 
programów Socrates, Comenius I Erasmus.  W od-
działach sportowych kształci się młodzież, któ-
ra osiąga wysokie wyniki w sportowej rywalizacji.  
W 2015 roku szkoła obchodziła jubileusz 70-lecia 
istnienia. 

Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie

Szkoła z przyszłością.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy  
w szkole uruchomiono nowe kierunki kształcenia. 

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Wł. Reymonta
w Wiśle

Wykształcimy Cię zawodowo…

Szkoła z ponad 80-letnią tradycją. Wysoki poziom 
nauczania potwierdzany jest bardzo dobrymi wy-
nikami z egzaminów maturalnych oraz zawodo-
wych; licznymi sukcesami w konkursach i olimpia-
dach przedmiotowych.  
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Zespół Szkół Technicznych im. płk. G. Langera
w Cieszynie

ZST - wysoka jakość, dobry zawód, pewna przyszłość.

Szkoła stale dostosowuje kształcenie do potrzeb 
rynku pracy i oczekiwań pracodawców. 

Zespół Szkół Budowlanych im. gen. S. Grota Roweckiego
w Cieszynie

Z nami zbudujesz swoją przyszłość.

Szkołę charakteryzuje: wysoka zdawalność egza-
minów zawodowych i matur, osiągnięcia uczniów 
w olimpiadach i turniejach przedmiotowych. 

Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych 
w Międzyświeciu

Szkoła z tradycją - zawody z przyszłością. 

Szkoła z bogatą tradycją  może poszczycić się dłu-
gą, 96-letnią historią, ściśle związaną z Ziemią Cie-
szyńską. Motto szkoły brzmi: „Pomagaj innym  
w rozwoju i uczyń z tego największą radość swe-
go życia”.
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Zespół Szkół Technicznych
w Ustroniu

„Szkoła z historią - zawody z przyszłością. Mała szkoła - duże możliwości”

W  roku 2000 szkoła świętowała jubileusz 50-lecia.  
Zmieniła się oferta edukacyjna – ze szkoły kuźniczej 
na techniczną; wprowadzono nowe kierunki kształ-
cenia: technik informatyk, logistyk i elektryk oraz 
utworzono w zawodówce klasę wielozawodową. 

Zespól Szkół w Istebnej
Szkoła Zawodowa - Szkołą Pozytywnego Wyboru

Od powstania szkoły przyświeca jej motto: „Coraz 
więcej wokół ludzi, o człowieka coraz trudniej”, by 
każdy pamiętał, że cokolwiek w życiu będzie robił, 
zawsze powinien pozostać człowiekiem.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Skoczowie

Zawód Sukces Tradycja i Osiągnięcia
Dobra szkoła blisko domu.

W 2011 r. miały miejsce obchody 130-lecia szkol-
nictwa zawodowego w  Skoczowie.  Szkoła kształ-
ci młodzież na ciekawych kierunkach, dzięki cze-
mu łatwo jej odnaleźć się na rynku pracy. Ucznio-
wie dbają o swoją kondycję na Orliku.
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Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Cieszynie

Specjalistyczna placówka zajmująca się kształce-
niem, wychowaniem, rewalidacją i terapią dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnej. Specjalistyczne for-
my rewalidacji obejmują uczniów w trakcie całego 
cyklu kształcenia. W roku 2016 placówka obchodzi-
ła Jubileusz 60-lecia. 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie

Ognisko Pracy Pozaszkolnej zostało założone  
we wrześniu 1977 r. 
Podczas prowadzonych zajęć dydaktyczno - wy-
chowawczych szczególny nacisk kładzie się na te 
związane z tradycją i kulturą regionu. 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego
w Bażanowicach 

Placówka powstała w 2001 r. Zapewnia kształce-
nie praktyczne dla uczniów ZST w Cieszynie, ZST  
w Ustroniu, ZSB w Cieszynie oraz ZSTiO w Skoczo-
wie. W 2017 r. utworzono dodatkowo Ośrodek Do-
kształcania i Doskonalenia Zawodowego.  
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Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Granit” 
w Wiśle 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe posiada 60 miejsc 
noclegowych w 2-6 osobowych pokojach z łazien-
kami.

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
w Cieszynie

ZPPP obejmuje pomocą dzieci i młodzież z całego 
powiatu cieszyńskiego od urodzenia do zakończe-
nia nauki w szkole, a także ich rodziców i nauczycieli.  
W marcu 2018 r. wraz ze zmianą siedziby Poradni  
uroczyście świętowano 50-lecie poradnictwa psy-
chologiczno-pedagogicznego na Śląsku Cieszyń-
skim.
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Remonty i inwestycje mostowo - drogowe

Na terenie powiatu cieszyńskiego mamy 354,73 km dróg kategorii powiatowej, dla 
których zarządcą jest Zarząd Powiatu Cieszyńskiego. W ich ciągu znajduje się 181 obiek-
tów mostowych.

Przez 20 lat istnienia samorządu powiatowego zrealizowano ponad 220 zadań re-
montowo – inwestycyjnych. 

Łączne nakłady na te zadania wyniosły: 214 468 219 złotych, w tym środki z budże-
tu Powiatu stanowiły 38,96% tj. 83 550 401 złotych. Środki w wysokości  92 939 999 złotych 
pochodziły ze środków zewnętrznych (43,33%), w tym 52 439 442 ze środków Unii Euro-
pejskiej oraz 40 500 557 z budżetu państwa, natomiast pomoc finansowa gmin wyniosła 
37 977 819 złotych, co stanowiło 17,1%.

Zadania były realizowane na terenie wszystkich 12 gmin.

NAjWAżNIEjSZE ZAdANIA dROGOWE

Przebudowa drogi powiatowej ul. Biel-
ska w Cieszynie.

Przebudowa mostu nad rzeką Brennica. 

Przebudowa ul. Górny Bór w Skoczowie, 
na odcinku ok. 0,630 km, tj. od przecię-
cia z drogą S-1 do granicy miasta.

Przebudowa przepustu na potoku Wscho-
dnica w ciągu drogi powiatowej 2601 S 
Górki – Szpotawice w Górkach Wielkich.
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Przebudowa mostu nad rzeką Pucówką 
w ciągu Al. jana Łyska w Cieszynie. 

Modernizacja mostu na Wiśle w Strumie-
niu w ciągu drogi powiatowej 2633 S.

Rozbudowa obiektu mostowego nad rze-
ką Wisłą w ciągu ul. Bielskiej w Skoczo-
wie. 

Rozbudowa z przebudową ul. Frysztac-
kiej w Cieszynie.

Przebudowa ul. Góreckiej w Skoczowie. Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach 
Wielkich. 
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Przebudowa ul. Zofii Kossak w Górkach 
Wielkich od mostu nad rzeką Brennicą 
do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Za-
lesie.

Rozbudowa ul. Cieszyńskiej w dzięgielowie.

Rozbudowa z przebudową ul. Pikiety 
w Cieszynie. 

Przebudowa mostu nad ciekiem Młynów-
ka w ciągu Al. jana Łyska w Cieszynie w re-
jonie skrzyżowania z ul. Bolko Kantora.

Rozbudowa ul. Stalmacha w Kaczycach.

Przebudowa ul. A. Asnyka w Zebrzydo-
wicach i ul. A. Mickiewicza w Marklowi-
cach Górnych.
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Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej dW 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską 
w Ustroniu Nierodzimiu (zadanie Województwa Śląskiego współfinansowane przez 
Powiat Cieszyński i Miasto Ustroń).

ZESTAWIENIE NAKŁAdÓW FINANSOWYCH
NA REMONTY I INWESTYCjE  NA dROGACH POWIATOWYCH

Z POdZIAŁEM NA GMINY W LATACH 1999-2018 (W ZŁ)

* Na terenie gminy Istebna wyremontowano drogę Kamesznica - Koniaków, która z dniem 1 stycznia 2016 r. 
zmieniła kategorię na drogę gminną.

Lp. Gmina

Łączna długość 
dróg  

powiatowych
/w km/

(stan na 2018 r.)

Łączne nakłady
na remonty  
i inwestycje

Ilość  
zrealizowanych

zadań  
remontowych

i inwestycyjnych

Ilość dróg
wyremontowanych

w latach 1999-
2018
/km/

% dróg  
wyremontowanych 

w latach  
1999-2018

1 Brenna 28,20 16 414 106 25 17,07 60,54%

2 Cieszyn 43,25 50 164 736 18 13,55 31,34%

3 Chybie 21,32 7 073 176 20 16,44 77,11%

4 Dębowiec 23,30 3 512 171 14 9,16 39,31%

5 Goleszów 47,90 19 542 982 25 25,98 54,24%

6 Hażlach 22,97 4 736 828 16 11,03 48,02%

7 Istebna 7,06 13 658 083 4 8,23* 100,00%

8 Skoczów 43,32 44 351 972 25 18,92 43,67%

9 Strumień 34,91 13 547 743 15 12,77 36,58%

10 Ustroń 36,42 17 555 926 22 13,46 36,96%

11 Wisła 22,09 14 836 390 22 12,34 55,87%

12 Zebrzydowice 23,99 9 074 106 14 16,21 67,57%

SUMA   354,73 214 468 219 220 175,16



40

20 LAT POWIATU CIESZYŃSKIEGO

KOMUNIKACJA I TRANSPORT

W zakresie zadań związanych z transportem powiat organizuje i zarządza ruchem na 
drogach powiatowych i gminnych, wydaje uprawnienia związane z wykonywaniem dro-
gowego transportu rzeczy oraz osób, zezwolenia na wykonywanie przewozów regular-
nych oraz regularnych specjalnych, wydaje pozwolenia na wykorzystanie dróg w sposób 
szczególny, zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych, a także zajmuje się po-
jazdami usuniętymi z dróg.

W  zakresie przewozów regularnych, na które Starosta Cieszyński wydaje zezwole-
nie, obsługiwane są obecnie 23 linie komunikacyjne przez 4 przewoźników, zgodnie z za-
mieszczoną poniżej mapą.

Rysunek: Zakres wykonywanych przewozów w powiecie cieszyńskim.
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Przy Staroście Cieszyńskim działa Rada Przewoźników, której zadania dotyczą potrzeb 
przewozowych na terenie powiatu.

Powiat Cieszyński posiada opracowany i uchwalony w 2014 roku „Plan zrównoważo-
nego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Cieszyńskiego”. Zawiera 
on szlaki komunikacyjne, generatory ruchu, potrzeby przewozowe, pożądany standard, 
przewidywany sposób organizacji rynku przewozowego w powiecie oraz kierunki rozwo-
ju publicznego transportu na obszarze powiatu cieszyńskiego.

Powiat realizuje również zadania w zakresie wydawania uprawnień do kierowania po-
jazdami oraz rejestrację samochodów, prowadzi nadzór nad stacjami  kontroli pojazdów, 
ewidencję uprawnionych diagnostów wydając im stosowne uprawnienia. 

W bazie pojazdów jest obecnie 96 069 samochodów osobowych. Poniższa tabela ilu-
struje liczbę samochodów osobowych przypadających na poszczególne gminy. 

Goleszów Dębowiec Chybie Brenna Wisła Ustroń Cieszyn

6627 3181 5611 6675 5931 8145 17864

razem osobowe Zebrzydowice Strumień Skoczów Istebna Hażlach

96069 8760 8364 13570 5503 5838

W powiecie jest zarejestrowanych 145 678 pozostałych pojazdów. Podział na rodzaje 
pojazdów wg stanu na 31 grudnia 2004, 2007, 2012 i 2017 r. obrazuje tabela.

Rodzaj Pojazdu     2004 r. 2007 r. 2012 r. 2017 r.

Autobus 250 307 331 346

Ciągnik rolniczy 1180 1679 2499 3115

Ciągnik samochodowy 333 678 855 979

Motocykl 641 1286 2781 4300

Motorower 2578 4916 9878 11200

Naczepa 383 551 1013 1513

Przyczepa 3839 5414 8876 11881

Samochodowy inny 4 59 288 402

Samochód ciężarowy 4341 7652 11851 13071

Samochód osobowy 40877 59606 83787 96069

Samochód specjalny 506 795 2146 2802

razem 54932 82943 124305 145678
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System Informacji Przestrzennej 

W połowie 2011 r. Powiat uruchomił System Informacji Przestrzennej, na który uda-
ło się pozyskać środki unijne. Umożliwia on gromadzenie danych graficznych oraz opiso-
wych pochodzących z różnych komórek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego (Lidera 
projektu) oraz gmin powiatu (Partnerów projektu) i powiązanie ich z przestrzenią (geoin-
formacja). System stanowi fundament powiatowej Infrastruktury Informacji Przestrzen-
nej, której celem jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju społeczeństwa in-
formacyjnego w regionie poprzez wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą 
elektroniczną, a także unowocześnienie sposobu realizacji wewnętrznych procedur ad-
ministracji samorządowej powiatu i gmin.

Zasadnicza funkcjonalność systemu dostępna jest w  jego części wewnętrznej - tzw. 
back-office - gdzie wdrożonych zostało kilka specjalistycznych aplikacji. Dostęp do nich 
mają tylko pracownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w  Cieszynie 
oraz gmin będących partnerami projektu.

Część zewnętrzna - publiczna - obejmuje natomiast trzy portale tematyczne, do któ-
rych dostęp jest swobodny. Z  portali korzystać mogą wszystkie zainteresowane osoby 
i podmioty pragnące zapoznać się z danymi przestrzennymi oraz rejestrami i ewidencja-
mi publicznymi zgromadzonymi w systemie.

System Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego został zgłoszony do mię-
dzynarodowego konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie EUROGI pod nazwą: 
Wewnątrzpaństwowe Infrastruktury Informacji Przestrzennej – „Najlepsze Praktyki 2011”. 
Druga edycja konkursu była wynikiem działania inicjatywy o nazwie eSDI+Net, której ce-
lem jest promowanie transgranicznego dialogu i wymiany najlepszych praktyk w zakre-
sie Infrastruktury Informacji Przestrzennej (ang. SDI) w Europie.

System Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego został nagrodzony 
w kategorii "technologia" ex equo z geoportalem Konfederacji Szwajcarskiej.
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BUDOWNICTWO

W zakresie zadań architektoniczno - budowlanych powiat zajmuje się wydawaniem 
stosownych zezwoleń na realizacje inwestycji. Do dnia 31 grudnia 2003 roku część kom-
petencji w powyższym zakresie posiadały - na podstawie podpisanych stosownych poro-
zumień - miasta i gminy powiatu.

Liczba złożonych wniosków w latach 1999 – 2017 obrazuje poniższa tabela

Od 2004 roku postępowania w sprawie odbiorów i dopuszczenia do użytkowania zre-
alizowanych obiektów budowlanych prowadzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowla-
nego w Cieszynie.

Na uwagę zasługuje również fakt znacznego wzrostu postępowań w sprawie pozwo-
leń na realizację inwestycji drogowych. Dotyczy to wszystkich gmin powiatu cieszyńskie-
go, które w ramach własnych i zewnętrznych środków finansowych sukcesywnie popra-
wiają infrastrukturę drogową. Inwestycje te – od roku 2009 – są realizowane na odręb-
nych zasadach (na podstawie tzw. specustawy drogowej), wcześniej wymagały uzyskania 
pozwolenia na budowę na zasadach ogólnych, tj. w oparciu o ustawę Prawo budowlane.  
 

ROK 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

pozwolenia na  
budowę/pozwole-

nia na rozbiórkę
984 457 1702 1448 1278 1598 1930 1989 2184 2102 2031 2029 1975 1906 1813 1841 1631 1622 1819

zgłoszenia  
zamiaru  

budowy/ 
wykonania  

robót  
budowlanych

180 285 227 270 537 1847 1711 1205 1218 1330 1414 1383 1575 1537 1682 1795 1710 1756 1366

odbiory  
budynków  

i wewn. 
instalacji gazu

365 622 717 907 533 PINB PINB PINB PINB PINB PINB PINB PINB PINB PINB PINB PINB PINB PINB

pisma,  

zaświadczenia
405 253 292 242 421 610 341 339 442 358 395 348 283 282 268 275 345 364 368

ZRID - zezwolenie 
na realizacje  

inwestycji  
drogowej

/ / / / / / / / / / 9 7 6 2 2 4 5 19 14

rejestracja 
dzienników  

budowy
/ / 532 610 656 918 1101 1189 1301 1551 1373 1423 1370 1258 1157 1295 1137 1185 1489
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Po generalnym remoncie w 2017 roku w Wydziale Architektury i Budownictwa znacznie poprawił się komfort 
obsługi klientów.

NIERUChOMOśCI
Starosta Cieszyński jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej 

dba o właściwe  gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Pań-
stwa i Powiatu Cieszyńskiego.  Działania te przyczyniły się również do pozyskania nowych 
nieruchomości. 

Ze sprzedaży nieruchomości pozyskano środki na realizacje innych zadań własnych Po-
wiatu. W tym miejscu wspomnieć należy o sprzedaży nieruchomości znajdujących się we wła-
daniu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, a nieprzydatnych dla potrzeb ZZOZ,  
w których nadal mieszczą się ośrodki zdrowia poszczególnych gmin. 

Ponadto, z  zasobu nieruchomości Powiatu sprzedano obiekty przy ul. Frysztackiej,  
 w których mieści się obecnie siedziba Oddziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Biznesu 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. 

Na terenie byłego przejścia granicznego w Cieszynie Boguszowicach, który jest wła-
snością Powiatu, na obszarze 7,5 ha powstał Cieszyński Park Handlowy utworzony przez 
prywatnego inwestora. 
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SPRAWY OBYWATELSKIE
Starosta Cieszyński od roku 2002 powołuje na okres 3 letniej kadencji  Komisję Bez-

pieczeństwa i Porządku. Od ponad 10 lat odbywają się spotkania z przedstawicielami Ko-
mendy Powiatowej Policji w Cieszynie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Cieszynie, Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej, Dyrektorem Zespołu Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, Dyrektorem Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowe-
go, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektorem Dyrektorem Powia-
towego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego. 

W 2002 roku wprowadzono regulamin pracy sieci radiokomunikacyjnej przeznaczo-
nej dla potrzeb zarządzania w  sytuacjach kryzysowych oraz do bieżącej koordynacji dzia-
łań służb ratowniczych.

Ponadto Powiat przygotowuje i organizuje pracę Powiatowej Komisji Lekarskiej w Cie-
szynie, przed którą corocznie staje około 1000 osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

W  ramach realizacji zadań z  zakresu ochrony zdrowia, przygotowywane są projek-
ty uchwał Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego.

EKOLOGIA I śRODOWISKO
Powiat Cieszyński wraz ze Stowarzyszeniami i Fundacjami działającymi na terenie po-

wiatu, w celu ochrony środowiska oraz zachowania równowagi ekologicznej, podejmuje 
szereg działań zmierzających do poszerzania edukacji ekologicznej społeczeństwa. Przy-
kładem jest współorganizowanie corocznego Forum Rolniczego, Dni Rybactwa czy też 
Zawodów Wędkarskich. Wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych ma również 
przeprowadzany Konkurs Ekologiczny, a także odbywająca się corocznie Międzynarodo-
wa Konferencja Uczniowska „Energia Odnawialna w Teorii i Praktyce”.  

Istotną rolę odgrywają również działania podejmowane przez Nadleśnictwa Ustroń 
i Wisła, polegające na udostępnianiu terenów leśnych Skarbu Państwa oraz posiadanych 
obiektów i  infrastruktury pod turystykę, prowadząc jednocześnie racjonalną gospodar-
kę leśną. W lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa trwale zrównoważoną go-
spodarkę leśną prowadzi się w oparciu o sporządzone na zlecenie Starosty Cieszyńskiego 
uproszczone plany urządzenia lasu. Dokumenty te obejmują lasy zlokalizowane na tere-
nie wszystkich gmin powiatu.
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Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie – 
Szpital śląski

Szpital Śląski jest placówką wielospecjalistyczną. Jego strukturę tworzą 23 oddziały i 2 
pododdziały, w tym w pełni wyposażony, całodobowy Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz 
nowoczesny Blok Operacyjny.

Cieszyńska placówka realizuje również świadczenia w trybie ambulatoryjnym. W szpi-
talu funkcjonuje 28 poradni specjalistycznych. Ponadto w szpitalu mieści się Zakład Dia-
gnostyki Obrazowej, w  skład którego wchodzą pracownie – mammografii, tomografii 
komputerowej, rentgenowska oraz USG. Świadczeń udzielają również pracownie rehabi-
litacji, endoskopii, urodynamiczna, elektrofizjologii, badań słuchu oraz badań nieinwazyj-
nych układu krążenia.

Szpital Śląski dysponuje 512   
łóżkami. Rocznie przyjmuje w try-
bie nagłym oraz planowym blisko 
54 tys. pacjentów.

Szpital Śląski to 125 lat trady-
cji, zaawansowana technologicz-
nie infrastruktura oraz nowocze-
sne metody leczenia. 
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SZPITALNY ODDZIAł RATUNKOWY:
•	 31 231 pacjentów rocznie przyjmowanych na oddział ratunkowy
•	 9 342 pacjentów przyjmowanych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
•	 11 416 pacjentów przyjmowanych w trybie planowym
•	 8 026 osób do oddziału przywożą zespoły ratownictwa medycznego
•	 4 gabinety konsultacyjne (urazowo-ortopedyczny, chirurgiczny, internistyczny i gi-

nekologiczny)
•	 około 300 000 procedur rocznie, czyli średnio 10 badań diagnostycznych i konsul-

tacji wykonywana jest na jednego pacjenta SOR.

Szpitalny Oddział Ratunkowy to oddział w pełni wyposażony, dysponujący nowocze-
snym sprzętem i połączony pocztą pneumatyczną z laboratorium diagnostycznym, któ-
ra znacząco przyśpiesza przesyłanie 
materiału do badań i odbiorów wyni-
ków. Na wyposażeniu znajduje się 7 
łóżek, w tym 3 łóżka intensywnej tera-
pii, aparat RTG, aparaty USG, KTG, kar-
diomonitory, elektrokardiografy, pom-
py infuzyjne, defibrylatory, respirato-
ry, wózki reanimacyjne, aparaty do po-
miaru parametrów krytycznych, urzą-
dzenie do ogrzewania pacjenta oraz 
dmuchawa do aktywnego przeciw-
działania hipotermii. Oddział posiada 
zadaszony podjazd dla karetek. 

W strukturze oddziału znajdują się sale: resuscytacyjna, zabiegowa, zakładania opasek 
gipsowych, obserwacyjna, intensywnego nadzoru oraz 4 gabinety konsultacyjne.

Obecnie realizowane inwestycje: 
Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w Cieszynie wraz z doposażeniem Oddziału.

Projekty zrealizowane 
Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Za-

kładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 
Celem inwestycji było ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych 

przez możliwość korzystania z nowoczesnych urządzeń diagnostycznych. 
Zaawansowane środowisko informatyczne dla elektronicznych usług i  doku-

mentacji medycznej w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 
Realizacja projektu umożliwiła wprowadzenie usług e-Zdrowia, rejestra-

cji przez Internet, dostępu do kartoteki pacjenta z  dowolnego miejsca. Ponad-
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to wdrożony system informacji wewnętrznej pozwolił pacjentom na sprawniej-
sze poruszanie się po terenie szpitala (infokioski, monitory wielkoformatowe) 
Przy skomplikowanych zabiegach operacyjnych obecnie istnieje możliwość zdalnej kon-
sultacji on-line przez personel medyczny znajdujący się poza terenem Szpitala.

Zakup ultrasonografu i mammografu z wyposażeniem dla Poradni Chorób Pier-
si oraz remont pomieszczenia. Celem projektu był zakup mammografu i ultrasonogra-
fu niezbędnych do diagnostyki chorób piersi pacjentek Poradni Chorób Piersi oraz prace 
remontowe pomieszczeń, przeznaczonych na lokalizację urządzeń.

Adaptacja pomieszczeń oraz za-
kup niezbędnego sprzętu dla Ze-
społu Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w  Cieszynie. Celem projektu był 
remont pomieszczeń na potrzeby 
Oddziału Neurologicznego z  podod-
działem udarowym, Oddziału Gine-
kologiczno-Położniczego oraz zakup 
sprzętu niezbędnego dla jednostki.

Termomodernizacja Pawilonu 
łóżkowego 

Projekt „Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez kompleksową ter-
momodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i elementów systemu ciepłownicze-
go Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.” 

Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja budynku pawilonu 
łóżkowego wraz z wymianą źródła ciepła (kotłownia), sieci ciepłowniczej pracującej dla 
potrzeb przesyłu ciepła na cele centralnego ogrzewania  i ciepłej wody użytkowej wraz 
z modernizacją węzłów cieplnych w 13 obiektach Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Cieszynie. Zastosowanie indywidualnych węzłów cieplnych pozwoliło dodatkowo na 
wykorzystanie energii słonecznej dla potrzeb c.w.u.

Termomodernizacja Pawilonów I, III, VII oraz budynku administracyjnego Ze-
społu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie przy ulicy Bielskiej 4.

Budynki uzyskały nowy wygląd a w zabytkowych pawilonach I i III zostały odtworzo-
ne detale architektoniczne zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Ponadto zo-
stał rozbudowany Pawilon III, co jest zgodne z planami dotyczącymi oddziałów: gruźlicy 
i chorób płuc oraz obserwacyjno - zakaźnego, które mają się tam docelowo znaleźć. Po za-
kończeniu wszystkich prac, w Pawilonie III będą również funkcjonowały poradnie: gruźli-
cy i chorób płuc oraz chorób zakaźnych. 

Projekty zrealizowane przez Powiat Cieszyński to: Utworzenie nowoczesnego blo-
ku operacyjnego wraz z zapleczem diagnostycznym oraz wyposażenie Szpitalne-
go Oddziału Ratunkowego.

Dotacje i  nakłady Powiatu na inwestycje w  ZZOZ   w  latach 2007 –  
I poł. 2018 wyniosły blisko 83,5 mln zł.



50

20 LAT POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Z KALENDARIUM WYDARZEŃ OSTATNICh LAT:

2009 r. 
•	 Otwarcie Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego, w  którym umiejscowiono Izbę 

Przyjęć. 

2010 r.  
•	 W nowym Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym utworzono Zespół Poradni Spe-

cjalistycznych, do którego zaczęto przenosić kolejno wszystkie poradnie.
•	 Przeniesienie do Pawilonu Łóżkowego, Oddziału Neurologicznego wraz z Podod-

działem Udarowym. Oddział funkcjonował wcześniej w Pawilonie IV. Dla pacjen-
tów przygotowano wyposażoną w wysokospecjalistyczny sprzęt salę intensywne-
go nadzoru oraz salę pobytu chorych w okresie podostrym. W obecnym kształ-
cie Oddział Neurologiczny zawiera Pododdział Udarowy zajmujący się nowocze-
snym leczeniem ostrych schorzeń naczyniowych mózgu z  leczeniem tromboli-
tycznym włącznie. Wyposażony jest w czterołóżkową salę intensywnego nadzo-
ru neurologicznego z dwoma respiratorami oraz możliwością monitorowania pod-
stawowych funkcji życiowych przy każdym łóżku, sprzęt do prowadzenia reanima-
cji. Pododdział Udarowy liczy obecnie 16 łóżek. Część diagnostyczna szesnastołóż-
kowego Oddziału Neurologiczny posiada trzy pracownie diagnostyczne: pracow-
nię EEG, pracownię Ultrasonografii Dopplerowskiej z Dopplerem fali ciągłej i wi-
zualizacją  Doppler duplex color oraz pracownię EMG i Potencjałów Wywołanych.

2012 r. 
•	 Otwarcie wyremontowanego 

Oddziału Chirurgicznego dla 
Dzieci oraz Bloku Operacyjne-
go.

•	 Otwarcie Oddziału Dziennego 
Chemioterapii. Nowe pomiesz-
czenia zyskała również pracow-
nia endoskopii, przeniesiona 
z  Oddziału Chorób Wewnętrz-
nych do Pawilonu Diagnostycz-
no-Zabiegowego.

•	 Przeniesienie Oddziału Urolo-
gicznego do nowych, wyremon-
towanych pomieszczeń.

•	 Przeniesienie Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej po przeprowadzonym 
remoncie pomieszczeń na 6 piętrze pawilonu Łóżkowego.

•	 Przeniesienie Oddziału Dermatologicznego ze Szpitala Sióstr Elżbietanek do Pawi-
lonu I Szpitala Śląskiego. 
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2013 r. 
•	 Przeniesienie dwóch oddziałów ze Szpitala Sióstr Elżbietanek w Cieszynie. Oddział 

gruźlicy i chorób płuc oraz Oddział obserwacyjno-zakaźny zostały umiejscowione na  
1 piętrze Pawilonu Łóżkowego Szpitala Śląskiego.  Ulokowanie oddziałów w Szpi-
talu Śląskim usprawniło organizację ich pracy i poprawiło komfort leczenia pacjen-
tów, którzy nie muszą już być dowożeni na specjalistyczne badania.

•	 Pracownia rehabilitacji, Poradnia rehabilitacyjna oraz Poradnia wad postawy zosta-
ły przeniesione do Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego. Obecnie znajdują się 
w miejscu, gdzie funkcjonuje większość poradni i pracowni Szpitala Śląskiego, co 
wpływa korzystnie na usprawnienie obsługi pacjentów. Na nowym miejscu są lep-
sze warunki lokalowe oraz łatwiejszy dostęp do pracowni dla pacjentów z proble-
mami poruszania się. 

2018 r.
•	 Uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego

Szpital Śląski w Cieszynie spełnił wszystkie kryteria i jako jeden z dwóch w woje-
wództwie śląskim, przystąpił do pilotażowego programu Centrów Zdrowia Psy-
chicznego czyli środowiskowego modelu opieki. Celem pilotażu jest odejście od 
azylowego modelu, który dominuje w Polsce, w kierunku opieki, która daje cho-
rym szanse, by wrócić do normalnego funkcjonowania, nauki czy pracy. W struk-
turę Centrum wchodzi 50 łóżkowy Oddział Psychiatryczny, Oddział Dzienny Psy-
chiatryczny z  12 miejscami dla chorych, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Zespół 
Leczenia Środowiskowego oraz Dział Przyjęć. Centrum Zdrowia Psychicznego ma 
za zadanie zapewniać każdy rodzaj opieki: szpitalną, ambulatoryjną, zespół lecze-
nia środowiskowego z lekarzem, pielęgniarką, terapeutą, który co pewien czas bę-
dzie odwiedzał chorego na miejscu. W  Centrum Zdrowia Psychicznego pacjent 
otrzyma poradę, potrzebny lek i informację dotyczącą kompleksowej opieki. Jeżeli 
będzie potrzebował pilnej specjalistycznej pomocy, powinien ją uzyskać w jeden, 
dwa dni. Dla pacjentów, którzy już się leczą nic się nie zmieni, do centrów wcho-
dzą bowiem instytucje, które na danym terenie świadczyły dotychczas opiekę psy-
chiatryczną. W założeniach Centrum Zdrowia Psychicznego zabezpiecza potrzeby 
zdrowotne wszystkich dorosłych mieszkańców powiatu cieszyńskiego.
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DZIAłANIA PROMUJąCE ZDROWIE 
W ciągu minionych 20 lat udało się zintegrować i skonsolidować przedstawicieli wie-

lu środowisk lokalnych powiatu, wokół zagadnień promocji zdrowia i profilaktyki chorób, 
tworząc Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w powiecie cieszyńskim - platformę współpra-
cy, wymiany informacji i upowszechniania dobrych praktyk. Zrealizowano działania proz-
drowotne, w których uczestniczyło łącznie 36 780 osób, w tym 18 272 uczniów i 18 508 
dorosłych. Przeprowadzone programy edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne, w tym: 
szkolenia, warsztaty, olimpiady, konkursy, kampanie i akcje, zyskały wysoką rangę i uzna-
nie w regionie, a także dobre rekomendacje i wyróżnienia poza granicami powiatu, np. Po-
wiat Cieszyński otrzymał trzykrotnie tytuł „Samorząd od serca” (2016 r., 2017 r., 2018 r.). Pro-
jekt „Zdrowie po cieszyńsku” zdobył I nagrodę w Plebiscycie Know Health na IV Międzyna-
rodowym Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej we Wrocławiu w 2014 r. za najlepszy 
program samorządowy.                                                                                                               

Zrealizowano szereg nowatorskich programów, w  tym projekty badawczo-diagno-
styczne „Zdrowie młodzieży szkolnej” (1999 r., 2005 r.) oraz różnorodne konkursy np. 
„Zdrowie po cieszyńsku”, łączący profilaktykę i promocję zdrowia z kulturą i  tradycjami 
Śląska Cieszyńskiego, na który wpłynęło dotychczas 411 zgłoszeń, w tym: 309 bajek i ba-
śni, 44 scenki teatralne i  58 gier planszowych. Utworzono „Akademię ruchu” dla doro-
słych mieszkańców, w której na bezpłatnych zajęciach pilates, aerobic i zumba, ćwiczyło 
pod okiem instruktorów 1725 osób. Zrealizowano program polityki zdrowotnej „4 minu-
ty, które decydują o życiu”, który przeszkolił z zakresu pierwszej pomocy przedmedycz-
nej 4122 osób. Zainicjowano szereg akcji ulicznych, w tym multikomponentowy „Wakacyj-
ny Tydzień Zdrowia” na rynku Ustronia, w czasie których z badań, konsultacji, porad, de-
gustacji oraz informacji skorzystało ok. 7800 osób. W ramach kilku edycji „Olimpiady Wie-
dzy o Zdrowiu Psychicznym” trudną tematykę opanowało 1777 uczniów, zaś najlepsi do-
tarli poprzez etap szkolny i etap powiatowy, do finału regionalnego i zostali laureatami.  

Wakacyjny Tydzień Zdrowia w Ustroniu
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CIESZYŃSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE 

Cieszyńskie Pogotowie Ra-
tunkowe to druga jednostka 
medyczna Powiatu Cieszyńskie-
go, po reorganizacji jednostka 
wyodrębniona ze struktur ZO-
Z-u  i  od dnia 1 stycznia 2001 
r. samodzielny publiczny za-
kład opieki zdrowotnej. Obec-
nie w  systemie państwowego 
ratownictwa medycznego jest  
7 zespołów ratownictwa me-
dycznego – 3 zespoły specjali-
styczne i 4 podstawowe. Stacje 
CPR umiejscowione są w  new-
ralgicznych punktach powiatu: Cieszyn – 2 zespoły, Istebna, Skoczów, Strumień, Wisła 
i Zebrzydowice.

Poza ratownictwem medycznym wykonywane są usługi:
•	 transportu sanitarnego,
•	 nocnej  i świątecznej opieki zdrowotnej w ambulatoriach w Skoczowie i Wiśle,
•	 szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej,
•	 zabezpieczania imprez masowych.

Obecnie flota ambulansów to 13 pojazdów na 
bazie Mercedesa Sprinter 319 CDI (najstarszy pojazd 
jest z 2008 r., a najnowszy z 2017 r. ).

Statystyki (średni, rocznie)
•	 zespoły ratownictwa medycznego udzielają 
świadczeń medycznych ok. 13 500 razy,
•	 udzielanie porad w ambulatoriach w ramach 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  ok. 12 000.
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POLITYKA SPOłECZNA POWIATU

Jednostką organizacyjną Powiatu powołaną do realizacji zadań własnych oraz zleco-
nych z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej oraz prze-
ciwdziałania przemocy rodzinie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie 
(PCPR).

Jednym z zadań jest  prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgmin-
nym. W latach 1998 – 2002 na terenie powiatu funkcjonowało 11 domów pomocy spo-
łecznej (łącznie 818 miejsc).  W związku z koniecznością osiągnięcia standardów świad-
czonych usług, w roku 2000 domy przygotowały programy naprawcze. Dzięki sukcesyw-
nej ich realizacji końcem roku 2010 osiągnęły wymagany standard oraz wpis do rejestru 
Wojewody. 

Obecnie na terenie powiatu funkcjonują trzy domy pomocy społecznej prowadzone 
przez Powiat oraz pięć prowadzonych na zlecenie Powiatu (łącznie 721 miejsc).

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Powiat od 1999 r. jest zapewnienie opieki                                          
i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców poprzez 
organizację pieczy zastępczej. Na terenie powiatu działały dwa Domy Dziecka (Cieszyn, 
Kończyce Wielkie) oraz Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach, które były przeznaczone 
dla średnio 111 wychowanków. 

W roku 2003 powołano kolejny Rodzinny Dom Dziecka w Dzięgielowie. W roku 2005 
został utworzony Rodzinny Dom Czasowego Pobytu „Sindbad” w Ustroniu, który jest pro-
wadzony przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Placówka ta dysponuje 12 miejsca-
mi (placówka opiekuńczo – wychowawcza typu interwencyjnego).

Zmiany przepisów oraz konieczność osiągnięcia standardów prowadzonych usług, 
spowodował wprowadzenie zmian w sieci prowadzonych placówek opiekuńczo - wycho-
wawczych. I tak, obecnie na terenie powiatu funkcjonują dwa domy dziecka typu socja-
lizacyjnego, zlokalizowane w czterech budynkach (Międzyświeć, Zebrzydowice, Cieszyn 
oraz Dzięgielów) oraz Rodzinny Dom Czasowego pobytu „Sindbad” w Ustroniu, który jest 
placówką interwencyjną. Placówki te posiadają łącznie 72 miejsca statutowe.

Podstawą systemu pieczy zastępczej są jednak rodziny zastępcze, których liczba od 
roku 1999 nieznacznie spadła i obecnie wynosi 175 (wcześniej oscylowała w granicach 
210 – 220 rodzin), obejmując opieką ok. 290 dzieci (wcześniej 320 – 330).

Powiat zbudował spójny system wsparcia realizując zadania w zakresie polityki proro-
dzinnej, zgodnie z wyznaczonymi kierunkami reformy systemu pomocy dziecku i rodzi-
nie. Pierwszym etapem rozpoczętym w 2000 r. była budowa bazy rodzin zastępczych, ko-
lejnym zmiana funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz utworze-
nie placówki typu interwencyjnego.

PCPR realizuje również zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji społecznej i zawo-
dowej osób niepełnosprawnych. Środki na realizację przedmiotowych zadań pochodzą  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu, 
który w 2005 r. powstał z połączenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chybiu i Skoczowie. 
Warsztat ten przeznaczony jest dla 70 osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie, PCPR w imieniu powiatu składało wystąpienia i wnioski do PFRON na re-
alizację programów celowych, w tym m. in.: Program wyrównywania różnic między regio-
nami; Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej oraz Aktywny Samorząd.

W odpowiedzi na potrzeby osób niepełnosprawnych ofertę poszerzono o Środowi-
skowe Domy Samopomocy. W powiecie cieszyńskim od 1 grudnia 2006 roku funkcjonu-
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je Dzienny Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi dla 30 osób doro-
słych. Od  1 grudnia 2017 r. zwiększona została liczba miejsc do 34. Jego prowadzenie zle-
cono Cieszyńskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” w Cieszynie. 

W październiku 2017 r. utworzony został drugi ośrodek wsparcia o nazwie Centrum Ak-
tywności TON (Twórcze Odkrywanie Niezależności) dla 30 osób dorosłych. Centrum ma 
swoją siedzibę w Ustroniu. Jego prowadzenie zlecono Towarzystwu Opieki nad Niepełno-
sprawnymi w Ustroniu. Funkcjonowanie Ośrodków jest finansowane z budżetu państwa.

Ważnym zadaniem realizowanym przez Powiat jest również przeciwdziałanie przemo-
cy w rodzinie oraz interwencja kryzysowa. 

Od 2012 r. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna, na zlece-
nie Powiatu, prowadzi Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą  
w Rodzinie. Placówka ta finansowana jest w 50% przez Powiat, natomiast pozostała część 
finansowana jest przez wszystkie gminy Powiatu Cieszyńskiego.

Od 2012 r. funkcjonuje również Punkt Interwencji Kryzysowej, którego prowadzenie 
Powiat zlecił w drodze konkursu Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cie-
szynie. 

Ponadto  od 2008 r. Powiat posiada również ofertę skierowaną do sprawców przemo-
cy, którzy mogą brać udział w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosują-
cych przemoc w rodzinie. Od roku 2017 r. oferta ta została poszerzona o program psycho-
logiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

PCPR, podejmując działania związane z wyrównywaniem szans osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym oraz chcąc aktywizować przedmiotową grupę osób, aplikowało 
również o środki zewnętrzne (w tym unijne), w szczególności na realizację niżej wymie-
nionych projektów: 

•	 Projekt systemowy: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązy-
wanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim". Projekt 
był realizowany w okresie od 01.07.2008 r. do 30.06.2015 r. Z projektu skorzystało 550 
osób. Za realizację ww. projektu Powiat Cieszyński w latach 2010, 2011 i 2012 otrzymał 
wyróżnienie i tytuł „Samorząd Równych Szans”.

•	 Projekt konkursowy pn.: „Postaw na Siebie - program aktywizacji społeczno - zawo-
dowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”. Projekt był realizowany 
w okresie 01.01.2014 r. – 
30.06.2015 r. Z projektu sko-
rzystały 73 osoby.

•	 Projekt pozakonkursowy 
pn. „Aktywny powiat cie-
szyński – program akty-
wizacji społeczno- zawo-
dowej w obszarze pomo-
cy społecznej”. Projekt był 
realizowany w okresie od 
01.11.2015 r. do 31.12.2017 r. 
w partnerstwie z 12 gmina-
mi. Z projektu skorzystało 
600 osób.

Zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Drogomyślu 
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WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCh POMOCY SPOłECZNEJ  
I PIECZY ZASTĘPCZEJ PROWADZONYCh PRZEZ POWIAT

Lp Jednostka
L. 

miejsc
Profil

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

1

Powiatowe Centrum Pomocy  

Rodzinie 

Ul. Bobrecka 29,  

Cieszyn

Nd

Jednostka organizacyjna  

realizująca zadania powiatu  

z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej,  

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

1

Powiatowy Dom Pomocy  

Społecznej

„Pogodna Jesień”, ul. Korfantego 1, 

Cieszyn

70

Dla osób w podeszłym  

wieku i przewlekle  

somatycznie chorych

2

Powiatowy Dom Pomocy  

Społecznej

„Feniks”, ul. Sportowa 13,  

Skoczów

120
Dla dzieci i młodzieży 

oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

3

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej

w Pogórzu, ul. Zamek  132 

43-430 Skoczów z filią

„Bursztyn” w Kończycach Małych, 

ul. Staropolska 14

152+ 

32

=184

Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet)

Dla osób przewlekle  

psychicznie chorych (kobiet)

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

1
Dom Dziecka

ul. Kraszewskiego 1, Cieszyn
30

Placówka opiekuńczo –  

wychowawcza typu  

socjalizacyjnego

2

Ośrodek Pomocy Dziecku  

i Rodzinie - Dom Dziecka  

Międzyświeć  

ul. Malinowa 4, 43-430 Skoczów

30
Placówka opiekuńczo –  

wychowawcza typu socjalizacyjnego

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

1

Warsztat Terapii Zajęciowej

43 - Drogomyśl,  

ul. Modrzewiowa 1

70
Placówka dla osób  

niepełnosprawnych ze wskazaniem do terapii zajęciowej
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WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCh POMOCY SPOłECZNEJ 
I PIECZY ZASTĘPCZEJ PROWADZONYCh 

NA ZLECENIE POWIATU 

Lp Jednostka
L. 

miejsc
Profil

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

1
Dom Pomocy Społecznej

„Betania, ul. Katowicka 1, Cieszyn
30

Dla osób w podeszłym wieku   

i przewlekle somatycznie chorych

2
Dom Pomocy Społecznej

Plac Londzina 1, Cieszyn
116 Dla osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn)

3
Dom Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza 36, Skoczów
39

Dla dzieci i młodzieży  

niepełnosprawnych intelektualnie

4
Dom Pomocy Społecznej

ul. 1-go Maja 12, Strumień
73

Dla dzieci i młodzieży  

niepełnosprawnych intelektualnie

5
Ewangelicki Dom Opieki „Emaus”, ul. 

Ks. Kulisza 47, Dzięgielów
89 Dla osób w podeszłym wieku

OŚRODKI WSPARCIA

1
Dzienny Ośrodek Wsparcia  

w Cieszynie, ul. Bielska 4
34

Dla osób chorych psychicznie oraz  

z zaburzeniami psychicznymi

2

Centrum Aktywności TON  

(Twórcze Odkrywanie  

Niezależności)

30
Dla osób z upośledzeniem  

umysłowym oraz osób ze spektrum autyzmu

3

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dla 

Osób Dotkniętych Przemocą  

w Rodzinie 

ul. Mała Łąka 17A 43-400 Cieszyn

19
Dla osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie

4
Punkt Interwencji Kryzysowej 

ul. Ks. Janusza 3 43-400 Cieszyn

Dla osób znajdujących się  

w sytuacjach kryzysowych

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

1

Rodzinny Dom Czasowego  

Pobytu dla Dzieci „Sindbad”,  

ul. Bernadka 38, Ustroń

12

Placówka opiekuńczo- 

wychowawcza

typu interwencyjnego
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POWIATOWY URZąD PRACY 

Cieszyński Urząd świadczy usługi z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawo-
dowego i szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Dzięki jednorazowym środkom na podjęcie działalności gospodarczej przyznawanym 
przez Powiatowy Urząd Pracy powstało 2176 nowych firm, tym samym wspierając przed-
siębiorczość mieszkańców powiatu. W ciągu 20 lat Urząd  zainicjował 32 projekty.  Powia-
towy Urząd Pracy wspierał także utworzenie Gminnych Centrów Informacji na terenie po-
wiatu cieszyńskiego, w 2004 roku działało 7 GCI, a w 2005 roku 9 takich punktów, podyk-
towanych potrzebami osób szukających pracy. Ważnym elementem działania jest zapew-
nianie dostępu do doradztwa zawodowego: w latach 2004 – 2017 z różnych form porad-
nictwa zawodowego skorzystało 45 759 osób. Doradcy zawodowi pomagali także w wy-
borach zawodowych młodzieży szkolnej i z tej pomocy skorzystało 10 182 uczniów. 

Ważnym partnerem są pracodawcy, będący często także wnioskodawcami.  W latach 
2004 – 2017 realizowano  41 927 ofert pracy. Wyraźny wzrost zapotrzebowania na pra-
cowników zgłaszany do urzędu pracy trwa od 2015 r. W ciągu 3 lat realizowano 15 245 
ofert. W tym okresie odnotowano także wzrost zainteresowania ze strony pracodawców 
zatrudnianiem cudzoziemców, wzrosła liczba zarejestrowanych oświadczeń o powierze-
niu pracy cudzoziemcowi oraz wydanych informacji starosty w celu uzyskania zezwolenia 
na pracę cudzoziemca. Aby wszystkie programy rynku pracy mogły zostać zrealizowane, 
urząd korzystał ze środków Funduszu Pracy oraz dofinansowania z Unii Europejskiej. W  la-
tach 2004 – 2018 uzyskano po-
nad 150  mln zł środków dla po-
wiatu i jego mieszkańców. War-
tość ta nie uwzględnia środków 
wydatkowanych na zasiłki dla 
osób bezrobotnych, obejmuje 
tylko działania aktywizacyjne. 

Ponadto udało się: 
•	 zrealizować 32 projekty 

wspierające lokalny ry-
nek pracy

•	 utworzyć w 2010 r. CEN-
TRUM AKTYWIZACJI ZA-
WODOWEJ, które działa na rzecz aktywizacji zawodowej różnych grup odbiorców, 
m.in. osób długotrwale bezrobotnych, osób bez kwalifikacji zawodowych, osób 
niepełnosprawnych, osób rozwijających swoją karierę zawodową

•	 uzyskać od 2014 r. środki w  wysokości 1,5 mln zł zł na finansowanie kształcenia 
ustawicznego pracodawców i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szko-
leniowego

•	 uzyskać w 2016 r. WYRÓŻNIENIE  dla Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie za 
wysoką skuteczność działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bez-
robotnych w województwie śląskim
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•	 zaktywizować w latach 2004 – 2017 poprzez różne formy wsparcia 26 148 osób
•	 współorganizować i  uczestniczyć w  inicjatywach wspierających aktywne poszu-

kiwanie pracy, m.in. Targi Przedsiębiorczości, Pracy i  Edukacji w  Cieszynie (2017 
i 2018), a wcześniej Targi organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowi-
cach

•	 pozyskać dodatkowo środki w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) 
w wysokości  blisko 2 mln zł i dzięki temu realizować od maja 2017 r. projekt „Pra-
ca dźwignią sukcesu”.
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NIEODPłATNA POMOC PRAWNA  
W POWIECIE CIESZYŃSKIM

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej  
oraz edukacji prawnej, od stycznia 2016 r. na terenie powiatu umożliwiono dostęp 
do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów, radców prawnych  
oraz organizacje pozarządowe. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w  gminach: 
Wisła, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w  Pogwizdowie i  w  Hażlachu), Skoczów, Ze-
brzydowice i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez 
samorządy gminne oraz ZZOZ w Cieszynie.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
•	 młodzież do 26. roku życia
•	 osoby, które ukończyły 65 lat
•	 osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
•	 osoby fizyczne, którym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na 

podstawie ustawy o pomocy społecznej
•	 kombatanci i weterani
•	 zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awa-

rią techniczną
•	 kobiety w ciąży
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NPP W LICZBACh
Od stycznia 2016 r. do końca czerwca 2018 r. w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej 

udzielono 5 948 porad. Poniżej został zamieszczony wykres, obrazujący liczbę bezpłat-
nych porad z podziałem na poszczególne lata:

JAKI ZAKRES POMOCY?
Uprawnieni mogą otrzymać informacje w zakresie:

•	 prawa pracy
•	 przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
•	 prawa cywilnego
•	 prawa karnego
•	 prawa administracyjnego
•	 prawa ubezpieczeń społecznych
•	 prawa rodzinnego
•	 prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i dzia-
łalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Liczba osób, które skorzystały z NPP (ogółem w latach 2016, 2017 i do 30 czerwca 2018 r.)
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POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Na terenie powiatu cieszyńskiego zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumen-
tów realizuje wyłącznie samorząd powiatowy poprzez działania wykonywane przez Po-
wiatowego Rzecznika Konsumentów w Cieszynie. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Cieszynie wykonuje swoje zadania przy pomo-
cy wyodrębnionego Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów zapewnia bezpłatne 
poradnictwo konsumenckie i  informacje prawne w  zakresie ochrony interesów konsu-
mentów.

W ciągu 20- letniej działalności Powiatu Rzecznik udzielił tysiące porad, wielokrotnie 
występował do przedsiębiorców w ich indywidualnych spornych sprawach konsumenc-
kich oraz ułatwiał konsumentom wystąpienie na drogę sądową.

Realizacja zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Cieszynie 
polegała na: 
1. Zapewnieniu poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochro-

ny interesów konsumentów. Z porad ustnych, telefonicznych, pisemnych, i w for-
mie elektronicznej skorzystało ponad 13 tys. mieszkańców powiatu cieszyńskiego.

2. Na podstawie wniosków i  podań konsumentów w  ich indywidualnych spornych 
sprawach konsumenckich występowano do przedsiębiorców. Rzecznik wystąpił 
pisemnie w ok. 5 tys. sprawach.      
Sprawy konsumenckie, w których udzielono porady lub występowano do przed-
siębiorców głównie dotyczyły:

•	 odrzuconych reklamacji towarów (w większości są to reklamacje obuwia i odzie-
ży) zgłaszane do sprzedawców z tytułu rękojmi

•	 odrzuconych przez gwaranta bądź serwis gwarancyjny reklamacji gwarancyj-
nych telefonów, tabletów i komputerów

•	 nienależytego wykonanie umów: telekomunikacyjnych, turystycznych, pocz-
towych i kurierskich

•	 niewłaściwych praktyk stosowanych przez przedsiębiorców prowadzących 
sprzedaż na odległość (m. in. niedostarczenie zamówionego towaru, przesła-
nie innego towaru niż zamówiony, niezwrócenie ceny towaru w związku z od-
stąpieniem) oraz związane z  umowami zawieranymi poza lokalem (sprzedaż 
bezpośrednia na prezentacjach towarów, wizyty przedstawicieli firm telekomu-
nikacyjnych w domach konsumentów)

•	 nieuczciwych praktyk rynkowych przedsiębiorców oferujących zmianę opera-
tora telekomunikacyjnego, sprzedawcy energii elektrycznej lub paliwa gazo-
wego w umowach poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

•	 sporów z ubezpieczycielami, a także z bankami i innymi instytucjami pożycz-
kowymi

•	 niewłaściwie wykonanych usług związanych z czyszczeniem odzieży czy napra-
wy samochodu
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3. W  sprawach wymagających sądowego rozstrzygnięcia Rzecznik wytaczał po-
wództwa na rzecz indywidualnych konsumentów,  gdzie w odniesieniu do realiza-
cji tego zadania w sprawozdawczym okresie wytoczył 30 spraw cywilnych na rzecz 
konsumentów i wstąpił do dwóch toczących się spraw sądowych zainicjowanych 
przez konsumenta.        
Ponadto zainteresowanym konsumentom na ich wniosek przygotowano pisma 
procesowe m.in. pozwy, sprzeciwy od nakazów zapłaty, odpowiedzi na pozwy, za-
żalenia, wnioski o  zwolnienie z  kosztów sądowych. Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów występował także w  roli arbitra w  Polubownym Sądzie Konsumenckim 
w Katowicach i Bielsku-Białej, reprezentując interesy konsumentów.

4. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w  Cieszynie jako arbiter wielokrotnie repre-
zentował interesy konsumentów uczestnicząc w posiedzeniach Stałego Polubow-
nego Sądu Konsumenckiego w Bielsku-Białej zorganizowanego przy Delegaturze 
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bielsku-Białej. 

5. Utrzymywana jest współpraca z  Urzędem Ochrony Konkurencji i  Konsumentów, 
w tym także z jego Delegaturami, gdzie w  prowadzonych sprawach konsumenc-
kich zgłoszono do UOKiK zawiadomienia o możliwości stosowania praktyk naru-
szających zbiorowe interesy konsumentów. Na wnioski i  zapytania z  Delegatur 
UOKiK przekazywane są informacje dotyczące określonych przedsiębiorców i zgła-
szanych nieprawidłowości jakich się dopuszczają.      
W ramach współpracy z Delegaturą w Bielsku-Białej Wojewódzkiego Inspektoratu 
Inspekcji Handlowej skierowano kilka wniosków o przeprowadzenie kontroli zgło-
szonych przez konsumentów nieprawidłowości jakich dopuścili się przedsiębiorcy 
w prowadzonej działalności gospodarczej.  

6. Prowadzono działalność edukacyjno - informacyjną w zakresie praw konsumenta. 
W tym zakresie podejmowano szereg działań mających na celu podnoszenie świa-
domości prawnej wśród młodzieży i dorosłych takich jak:

•	 prelekcje konsumenckie  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Cieszy-
nie, Skoczowie i Wiśle

•	 przekazywanie materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych i ponad-
gimnazjalnych z terenu powiatu cieszyńskiego

•	 warsztaty  organizowane przy współpracy Tauron skierowane do seniorów 
pod tytułem „Energia dla Seniora”

•	 wykłady dla uczestników i  pracowników Dziennego Ośrodka Wsparcia 
w Cieszynie w związku z realizacją projektu „Ekonomia w działaniu” organi-
zowanego prze ten ośrodek

•	 spotkania ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy 
Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie
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WSPÓłPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZąDOWYMI

Współpraca Powiatu z sektorem pozarządowym ma charakter dynamiczny i stanowi 
uzupełnienie działań podejmowanych przez samorząd.

W 1999 r. na terenie powiatu działało 354 organizacji pozarządowych. Aktualnie liczba 
podmiotów trzeciego sektora znajdujących się w ewidencjach prowadzonych przez nasz 
urząd obejmuje blisko 600 organizacji. 

Ważnym narzędziem dla rozwoju współpracy Powiatu z  sektorem pozarządowym 
jest Program Współpracy – dokument określający kierunki działania, corocznie przyjmo-
wany przez Radę Powiatu. W naszej jednostce samorządu funkcjonuje kilka kluczowych 
mechanizmów finansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje poza-
rządowe i  inne uprawnione. Jednym z  nich jest zlecanie organizacjom realizacji zadań  
w ramach otwartych konkursów ofert. Zlecanie zadań odbywa się także w trybie uprosz-
czonym, z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małych grantów”. Ponadto istnie-
je mechanizm inicjatywy lokalnej.

Pozafinansowa współpraca Powiatu z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego realizowana jest między 
innymi w zakresie tworzenia zespołów o charakterze doradczym i  inicjatywnych. Funk-
cjonują trzy takie zespoły działające w  obszarze sportu – Powiatowa Rada Sportu, 
rynku pracy – Powiatowa Rada Rynku Pracy oraz na rzecz osób niepełnosprawnych – 
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Podejmowane były tak-
że próby powołania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego. Prowadzona współpraca 
obejmuje także m.in. prowadzenie konsultacji społecznych, wzajemne informowanie się 
o planowanych działaniach, wsparcie organizacyjne i merytoryczne, realizację wspólnych 
przedsięwzięć, prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej czy udzielanie pa-
tronatów władz Powiatu Cieszyńskiego. 

Powiat Cieszyński w  partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Go-
spodarczych Delta Partner od lipca 2014 do czerwca 2015 roku realizował projekt  
pt. „Ciesz-Lab. Cieszyńskie Laboratorium Współpracy” – współfinansowany w  ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem było wdrożenie nowatorskich stan-
dardów współpracy samorządów z  organizacjami pozarządowymi w  powiecie cie-
szyńskim oraz zwiększenie jakości i  efektywności ich współpracy. W  ramach pro-
jektu zorganizowano 39 spotkań warsztatowych w  gminach powiatu cieszyńskiego  
18 specjalistycznych szkoleń dla samorządowców, członków organizacji pozarządowych  
i  radnych, wywiady grupowe zogniskowane dla przedstawicieli  JST i  NGO, spotkania  
w ramach Zespołu ds. Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, konsultacje i konferencje. 
Głównym założeniem projektu było wspólna – międzysektorowa praca nad dalszym udo-
skonalaniem form współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w powiecie  
w zakresie polityk publicznych, współpracy finansowej, partnerstw oraz aktywizacji, jak 
również profesjonalizacji działań podmiotów III sektora. 
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KULTURA

PROWADZENIE MUZEUM śLąSKA CIESZYŃSKIEGO W CIESZYNIE

Największą instytucją kultury Powiatu Cieszyńskiego jest Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go w Cieszynie wraz z filiami terenowymi: Muzeum Beskidzkim im. Andrzeja Podżorskie-
go w Wiśle, Muzeum Gustawa Morcinka w Skoczowie oraz Muzeum Zofii Kossak w Gór-
kach Wielkich. Placówka funkcjonuje w wyremontowanym i oddanym dla zwiedzających 
w 2002 roku (na 200-lecie powołania instytucji) – zabytkowym Pałacu Larischów. Atrak-
cyjności obiektowi dodaje piękne otoczenie budynku, a funkcjonalność podnosi dosto-
sowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Muzeum zgromadziło ponad 126 
tys. eksponatów, a odwiedza je rocznie blisko 30 tys. zwiedzających.

Muzeum oprócz podstawowej dotacji otrzymywanej z  Powiatu Cieszyńskiego sku-
tecznie pozyskuje środki finansowe z innych źródeł, w tym Wojewody Śląskiego, Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz funduszy transgranicznych. Dotacje celowe prze-
kazywane na potrzeby muzeum kształtowały się od 305 835 zł w 2000 r. do 1 457 599 zł 
w 2018 r. 

Oprócz stałej ekspozycji Muzeum organizuje wiele wystaw, lekcji muzealnych, wykła-
dów – Spotkań Szersznikowskich i wiele innych. Dużym zainteresowaniem zwiedzających 
cieszy się organizowana corocznie impreza Noc Muzeów – koordynowana przez Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego – w której bierze udział kilkadziesiąt instytucji z terenu powiatu cie-
szyńskiego.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego

PROWADZENIE POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Drugą instytucją współprowadzoną przez Powiat Cieszyński mającą charakter powia-
towej biblioteki publicznej jest Biblioteka Miejska w Cieszynie. Biblioteka może wykonuje  
zadania o charakterze powiatowym na podstawie porozumienia pomiędzy samorządem 
powiatowym a miastem Cieszyn. Na jego podstawie do budżetu miasta Cieszyna przeka-



66

20 LAT POWIATU CIESZYŃSKIEGO

zywana jest dotacja pozwalająca na działanie i stałe 
funkcjonowanie biblioteki. 

Instytucja podejmuje samodzielne działania 
w celu pozyskania dodatkowych środków finanso-
wych. Przykładem takich starań i rozwiązań są pro-
jekty grantowe, dotyczące powiatowych przed-
sięwzięć kulturalnych prowadzonych w  Bibliotece, 
a także komputeryzacji i digitalizacji zbiorów biblio-
tek powiatu cieszyńskiego. Biblioteka posiada wy-
pożyczalnię dla dorosłych, czytelnię ogólną, od-
dział dla dzieci oraz pracownie multimedialną. Bi-
blioteka organizuje także szereg konferencji, spo-
tkań z czytelnikami, wystaw, a także instruktaż dla 
bibliotek powiatu cieszyńskiego. Wśród ważniej-
szych wydarzeń należy wymienić Międzynarodowy 
Festiwal Czytania nad Olzą, Cała Polska Czyta Dzie-
ciom oraz Narodowe Czytanie.

POZOSTAłA DZIAłALNOśĆ

W tym zakresie głównymi priorytetami Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie kultury 
i sztuki jest wspieranie i ochrona sztuki niekomercyjnej (w tym rękodzielnictwa ludowe-
go, gwary, ale także plastyki profesjonalnej, literatury, muzyki poważnej) oraz wspiera-
nie działań edukacyjno-kulturalnych. W tym celu m.in. wypracowano zasady współpracy 
z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury. Współpraca ta służy reali-
zacji przedsięwzięć kulturalnych.

Wśród innych zagadnień z  zakresu kultury duże znaczenie ma ochrona zabytków 
i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu. 

Bardzo duże nasycenie Śląska Cieszyńskiego obiektami zabytkowymi ma zasadniczy 
wpływ na jego wizerunek poprzez promocję kultury i regionu w całości. Z tego powodu 
został stworzony Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami w Powiecie Cieszyńskim. W po-
wiecie oznakowane zostały specjalnymi tabliczkami oznaczającymi zabytek, 142 obiekty. 

W celu realizacji działań o charakterze strategicznym w zakresie kultury, a także innych 
potrzeb wynikających z zagadnień kulturalnych i kulturowych w regionie, Powiat Cieszyń-
ski podjął szereg projektów. Do ważniejszych spośród nich należą:

•	 opracowanie i wydanie Monografii Dziejów Śląska Cieszyńskiego
•	 tworzenie trasy turystyczno – edukacyjnej „Via Dualis – Droga Książęca” opra-

cowanie i oznakowanie trasy wraz obiektami
•	 „Ondraszkowo” – utworzenie regionalnego produktu turystycznego, przedsię-

wziętego w ramach współpracy transgranicznej z Republiką Czeską (podobnie 
jak „Via Dualis”)

•	 stworzenie Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim im. 
A. Podżorskiego w Wiśle
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Niezależnie od wszystkich już wymienionych działań prowadzone są jeszcze inne –
wybrane i zamierzone kierunki zarządzania zasobami kultury. Należą do nich:

•	 tworzenie i stała aktualizacja bazy danych – dotyczących twórców kultury prak-
tycznie z całego zakresu sztuki: plastyki, muzyki, literatury, tańca, teatru i architek-
tury, działających lub pochodzących   z terenu powiatu cieszyńskiego oraz grup 
twórczych i zespołów artystycznych w celu dalszego wykorzystania tych danych 
m.in. w  publikacjach promocyjnych, popularyzatorskich, naukowych, a  przede 
wszystkim – w różnorodnych programach i projektach Powiatu Cieszyńskiego, 

•	 współorganizacja (corocznie w jednej z 12 gmin powiatu) dorocznych obchodów 
święta plonów czyli popularnych Dożynek Powiatowo – Gminnych  

•	 współorganizacja konkursów powiatowych (wiedzy o regionie, gwarowy, recyta-
torski itp.)

•	 stałe opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczegól-
nych gmin powiatu cieszyńskiego pod względem ładu przestrzennego oraz krajo-
brazu i ochrony dorobku kulturowego

•	 współpraca z  cieszyńskimi Wydziałami Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach, 
w zakresie rozwoju twórczości artystycznej i działalności naukowej oraz ich pro-
mocji

•	 promowanie kultury i jej twórców poprzez nadawanie corocznych Nagród Powia-
tu Cieszyńskiego w  dziedzinie kultury im. ks. Leopolda Szersznika. Od 2002 do 
2017 roku przyznano 54 nagrody w  trzech kategoriach: twórczość artystyczna, 
upowszechnianie kultury, ochrona dziedzictwa narodowego

•	 występowanie o nadanie i honorowanie odznakami Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz odznaczeniami państwowymi 
twórców kultury z terenu powiatu cieszyńskiego

•	 współpraca finansowa i merytoryczna z organizacjami pozarządowymi przy orga-
nizacji wielu wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu cieszyńskiego. Powiat Cie-
szyński udzielił organizacjom pozarządowym na zadania w dziedzinie kultury na-
stępujących rocznych kwot dotacji: od 31 000 zł w 2000 r. do 72 000 zł w 2018 r.

  Gala wręczenia nagród im. ks. L. J. Szersznika – 2017



68

20 LAT POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Śląskim – 2017 r.

Dożynki Powiatowo – Gminne w Skoczowie – 2017 r.

Patrząc na dziedzinę kultury w  Powiecie Cieszyńskim z  perspektywy ekonomicznej 
należy dostrzec, że jest ona istotnym elementem promocyjnym, kształtującym wizerunek 
miejscowości, regionu, czy kraju. Jako tak widziana jest również ważnym elementem roz-
woju całego regionu.

 
 

Dożynki Powiatowo – Gminne w Skoczowie – 2017 
 

      Patrząc na dziedzinę kultury w Powiecie Cieszyńskim z perspektywy 
ekonomicznej należy dostrzec, że jest ona istotnym elementem promocyjnym, 
kształtującym wizerunek miejscowości, regionu, czy kraju. Jako tak widziana 
jest również ważnym elementem rozwoju całego regionu. 
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PROMOCJA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCh  
POWIATU CIESZYŃSKIEGO 

MARKA śLąSK CIESZYŃSKI

Stworzenie wyrazistego wizerunku oraz tożsamości przy-
świeca tworzeniu marki turystycznej Śląsk Cieszyński. Działa-
nia prowadzone od kilku lat przez Powiat Cieszyński zaowo-
cowały stworzeniem podstawowej idei promocji regionu 
w oparciu o hasło: Śląsk Cieszyński bez granic. W ślad za tym 
powstały dwie idee kreatywne do stworzenia spójnej identy-
fikacji wizualnej oraz tworzenie kampanii promocyjnych i re-

k lamow ych. 
W  2017 roku 
p r z e p r o w a -
dzony został 
konkurs na 
logo turystyczne Śląska Cieszyńskiego, 
które staje się podstawą identyfikacji wi-
zualnej marki Śląsk Cieszyński. Warto pod-
kreślić, iż projekt logo został w roku 2018 
nominowany do nagrody w konkursie Ślą-
ska Rzecz!

DZIAłANIA PROMOCYJNE

Podstawową płaszczyzną, na której prowadzone są działania promocyjne jest działal-
ność wydawnicza. W ciągu 20 lat wydanych zostało kilkadziesiąt pozycji obejmujących al-
bumy, foldery, ulotki, mapy, przewodniki itp.

Wśród publikacji, które nadal są dystrybuowane  warto wymienić:
•	 corocznie wydawany „Kalendarz imprez Śląska Cieszyńskiego”
•	 mapo-ulotka „Via Familiaris – Kalejdoskop emocji”
•	 mapo-ulotka „Via Prospecta – Kalejdoskop krajobrazów”
•	 mapo-ulotka „Via Architecturae – Kalejdoskop architektury”
•	 mapo-ulotka „Via Oecumenica – Kalejdoskop religii”
•	 Przewodnik „Cieszyńskie na weekend” (folder i filmy)
•	 Droga Książęca – zamki, pałace, kościoły i muzea na Śląsku Cieszyńskim  

(folder, mapa, ulotki, CD)
•	 folder Beskidy
•	 Śląsk Cieszyński od Bielska-Białej do Ostrawy (przewodnik)
•	 mapa i folder Śląsk Cieszyński
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Powiat Cieszyński aktywnie uczestniczy w targach turystycznych corocznie organizo-
wanych w największych aglomeracjach takich jak: Warszawa, Poznań, Wrocław, Łódź i Ka-
towice oraz innych imprezach wystawienniczych. Do najbardziej spektakularnych należy 
impreza Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce, która organizowana w lipcu – w szczycie sezonu 
urlopowego – dociera do turystów z całego kraju.

Istotne znaczenie w  dotarciu do potencjalnego turysty ma przekazywanie materia-
łów na różnego rodzaju konferencje, zjazdy, imprezy o charakterze międzynarodowym 
i ogólnopolskim organizowane na terenie powiatu cieszyńskiego z udziałem licznych go-
ści spoza powiatu.

Punkty informacji turystycznej pełnią w promocji regionu bardzo istotną rolę. Gęsta 
ich sieć na terenie powiatu powoduje, że niemal w każdej gminie funkcjonuje informa-
cja turystyczna. Poprzez nią materiały promocyjne Powiatu docierają do turysty, który już 
odwiedził region i pomagają mu zapoznać się z walorami turystycznymi Śląska Cieszyń-
skiego.

Odrębną płaszczyzną działalności promocyjnej jest promocja w sferze wirtualnej.
Dystrybucja informacji odbywa się także poprzez strony internetowe. 

•	 W ramach strony internetowej Powiatu (www.powiat.cieszyn.pl) znajduje się wy-
dzielona część poświęcona turystyce, zawierająca ogólne informacje o powiecie 
cieszyńskim, jego atrakcjach i  bazie noclegowo-gastronomicznej. Oprócz tego 
utrzymywane są dwie domeny internetowe: cieszynskie.pl oraz viaducalis.pl. 
Pierwsza z nich stanowi adres do strony internetowej gdzie atrakcje powiatu cie-
szyńskiego przedstawione są w podziale na dwie kategorie turystyczne: atrakcje 
związane z turystyką letnią i zimową. Domena viaducalis.pl stanowi adres strony 
internetowej poświęconej produkto-
wi turystycznemu pn. Droga Książęca 
– Via Ducalis.

•	 Powstały zdigitalizowane (jako .pdf 
oraz z  wykorzystaniem oprogramo-
wania Zoomify) wersje szlaków tema-
tycznych Via Familiaris, Via Prospec-
ta, Via Architecturae, Via Oecumenica 
oraz Via Ducalis – można je znaleźć na 
www.powiat.cieszyn.pl oraz cieszyn-
skie.pl. 

Ważnym elementem działalności promo-
cyjnej jest działalność szkoleniowa.

Powiat Cieszyński organizuje szkolenia dla 
pracowników punktów informacji turystycz-
nej oraz pracowników recepcji bazy noclego-
wej z  terenu powiatu. Szkolenia prowadzo-
ne w terenie mają za zadanie przybliżyć pra-
cownikom pierwszego kontaktu atrakcje tu-
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rystyczne powiatu w celu lepszego ich poznania i wzmocnienia jakości przekazywanych 
informacji. Działanie to jest niezwykle potrzebne z uwagi na często występującą sytuację, 
w której pracownicy punktów IT znają atrakcje regionu jedynie „teoretycznie”, nigdy ich 
nie odwiedzając. Do roku 2018 przeprowadzono 8 szkoleń, których uczestnicy odwiedzili 
najważniejsze atrakcje m. in. Cieszyna, Wisły, Ustronia i Goleszowa.

Beskid Śląski stanowi nieodłączny element walorów krajobrazowo – kulturowych re-
gionu. Przemierzać go można po wytyczonych szlakach turystycznych. Powiat Cieszyń-
ski od początku swojego istnienia współfinansuje wytyczanie i utrzymanie szlaków tu-
rystycznych na terenie powiatu (oznakowań, drogowskazów) współpracując z  Polskim 
Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym Oddział Beskid Śląski oraz Oddział Wisła. 
Dzięki temu wędrowanie po górach i zapoznawanie się z atrakcjami turystycznymi jest 
możliwe i bezpieczne.

Powiat w ramach konkursu ofert wspiera także szereg imprez turystycznych populary-
zujących atrakcje krajobrazowo-kulturowe, stwarzając możliwość ich poznania. Należą do 
nich rajdy turystyczne dla młodzieży szkolnej pn. Powitanie wiosny oraz Pożegnanie lata 
organizowane przez PTTK Oddział Beskid Śląski, cykl rajdów turystycznych:  Międzynaro-
dowe Rajdy Narciarsko – Piesze „Ku Źródłom Wisły", Ogólnopolskie Rajdy Piesze im. Jerzego 
Kukuczki adresowane do szerokiej rzeszy turystów, organizowane przez PTTK Oddział Wi-
sła. Należą też do nich rajdy i gry terenowe, których organizatorem jest Związek Harcer-
stwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Cieszyńskiej.

Nową formą turystyki, która zdobywa dużą popularność w ostatnich latach są gry te-
renowe. Powiat Cieszyński jest aktywnym kreatorem geocachingu na terenie Śląska Cie-
szyńskiego.

Geocaching polega na poszukiwaniu „skarbów” za pomocą odbiornika GPS. Ideą 
przewodnią jest znalezienie ukrytego wcześniej w  terenie pojemnika (skrytki) i  odno-
towanie tego faktu na specjalnej stronie internetowej. Geocaching jest zabawą mię-
dzynarodową kierowaną do poszukiwaczy przygód w  każdym wieku. Jej  uczestni-
cy utrzymują ze sobą kontakty i  organizują cykliczne spotkania. Skrzynki lokowane są 
w miejscach ciekawych i w pobliżu atrakcji turystycznych. Gra cieszy się dużym zaintere-
sowaniem, szczególnie u obcokrajowców, w tym u naszych sąsiadów zza zachodniej i po-
łudniowej granicy. Aktualnie działa 9 skrytek założonych przez Powiat Cieszyński, znajdu-
ją się one w przy następujących atrakcjach turystycznych – Muzeum na Grapie i Chata Ka-
wuloka (Trójwieś), Muzeum im. J. Sarkandra i Skansen w Ochabach (gmina Skoczów), Dwór 
Czelów z Czechowic (gmina Zebrzydowice), Skansen w Puńcowie (gmina Goleszów), Le-
śny Park Niespodzianek (gmina Ustroń), Kozia Zagroda (gmina Brenna), Tężnie solankowe 
w Dębowcu. Działanie to ma na celu zachęcenie ludzi aktywnych, uczestniczących w grze, 
do zapoznania się z atrakcjami turystycznymi powiatu cieszyńskiego i ich popularyzację. 
W internetowym serwisie geocaching.com uczestnicy gry również komentują odkrywa-
ne skrytki i miejsca przy których je umieszczono. Z wielu informacji wynika, że dana osoba 
nigdy by nie odwiedziła, ani nawet nie usłyszała o atrakcji, gdyby nie ukryta w jej pobliżu 
skrytka. Pokazuje to celowość utrzymywania i rozszerzania sieci skrytek.  
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Inne działania promocyjne polegają na 
wykorzystaniu działań wzmacniających, czy-
li narzędzi wspierających główne działania 
promocyjne. Najczęściej stosowanymi narzę-
dziami są gadżety promocyjne. Najpopular-
niejsze z  nich to długopisy firmowe, ołówki, 
torby reklamowe, breloki. Stosuje się czasem 
inne drobne produkty służące do zachęce-
nia i skłonienia do zainteresowania się głów-
nymi nośnikami informacji. Do takich działań 

zaliczyć można także artykuły prasowe i reklamy zamieszczane w czasopismach specjali-
stycznych lub regionalnych w zależności od grupy odbiorców. 

FINANSOWANIE

Podstawą finansowania prowadzonych działań promocyjnych jest budżet Powiatu 
Cieszyńskiego. W  budżecie na rok 2018 na działania związane z  promocją przeznaczo-
nych zaplanowanych zostało 55 100 zł, zaś na turystykę 81 800 zł. Duże środki pozyskane 
zostały z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpraca Transgranicz-
na Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2017-2013 oraz ze Śląskiej Organizacji Tury-
stycznej w ramach dotacji dla swoich członków, przyznawanych w trybie konkursowym. 

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym możliwa była realizacja większości działań 
promocyjnych. Ważniejsze projekty zrealizowane w ostatnich latach przedstawia tabela 
poniżej. 

Lp. Nazwa projektu Beneficjent Partner Okres realizacji

1.
Cieszyńskie na weekend –  

przewodnik turystyczny
Powiat Cieszyński

Regionální rada  

rozvoje a spolupráce se  

sidlem v Třinci

01.05.2011-

30.01.2013

2.

Droga Książęca-Via Ducalis –  

poszerzenie produktu  

turystycznego

Powiat Cieszyński Muzeum Těšínska
01.04.2010-

31.01.2012

3.
Droga Książęca-Via Ducalis –  

przewodnik GPS
Powiat Cieszyński Muzeum Těšínska

01.09.2010-

31.12.2011

4. Śląsk Cieszyński dla wszystkich Powiat Cieszyński

Regionální rada  

rozvoje a spolupráce se  

sidlem v Třinci

08.10.2014 – 

30.06.2015

5. Śląsk Cieszyński bez Granic Powiat Cieszyński

Regionální rada  

rozvoje a spolupráce se  

sidlem v Třinci

01.04.2018 – 

30.09.2019
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KULTURA FIZYCZNA I SPORT W POWIECIE CIESZYŃSKIM
Aktywność mieszkańców w dziedzinie sportu przejawia się m.in. tym, że zwiększa się 

z roku na rok liczba klubów sportowych. Jest ich ponad 100, w tym blisko 21 uczniowskich 
klubów sportowych. Uprawia się najróżnorodniejsze dyscypliny sportowe, wśród których 
wymienić należy: skoki narciarskie, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne, narciar-
stwo biegowe, skiboby, kombinację norweską, snowboard, a także hokej na lodzie. Roz-
wijają się nie tylko dyscypliny sportów zimowych, ale także: piłka nożna, siatkowa, ręczna, 
plażowa, koszykówka, lekkoatletyka, tenis ziemny, stołowy, biegi przełajowe, górskie, ko-
larstwo górskie, jeździectwo, motocross, rajdy samochodowe, sztuki walk wschodu, sza-
chy, pływanie, łucznictwo i inne. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Z DZIEDZINY SPORTU
Nie tylko zrzeszeni w klubach sportowcy, osiągają wspaniałe wyniki i sukcesy. Rokrocz-

nie na podium dla zwycięzców staje z naszego powiatu wielu sportowców, zdobywców 
złotych, srebrnych czy brązowych medali na arenach świata oraz Polski. Doceniając ich 
sukcesy od wielu już lat władze Powiatu Cieszyńskiego podczas uroczystej gali honoru-
ją wielkich ludzi sportu: zawod-
ników, trenerów i  działaczy za-
służonym w  osiąganiu wyników 
swych podopiecznych, przyzna-
jąc im nagrody finansowe oraz 
wyróżnienia. Co roku przyzna-
wanych jest ok. 6 nagród finan-
sowych i  20 wyróżnień. Kilku-
krotnym laureatem takiej nagro-
dy jest np. wybitny paraolimpij-
czyk trenujący lekkoatletykę Ja-
nusz Rokicki, skoczek narciarski 
Adam Małysz czy kierowca raj-
dowy Kajetan Kajetanowicz. W 
ciągu 20 lat przyznano 78 na-
gród oraz 244 wyróżnienia. 

WSPÓłZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MłODZIEŻY
Szeroki program imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gim-

nazjalnych i ponadgimnazjalnych realizuje Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, który 
rozpoczął działalność 1 stycznia 1999 roku. Stowarzyszenie przeprowadza rocznie 36 za-
wodów w  dyscyplinach takich jak: biegi narciarskie, tenis stołowy, piłka nożna, ręczna, 
koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa, pływanie, szachy, czwórbój lekkoatletyczny, 
dwubój nowoczesny, sztafetowe biegi przełajowe. Od kilku już lat odbywa się uroczyste 
honorowanie przez Powiat, szkół oraz gmin, które we współzawodnictwie sportowym za-
jęły miejsca medalowe. Zwycięzcom wręczane są nagrody oraz puchary i dyplomy. War-
to zaznaczyć, iż zadanie pn. „Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkół Po-
wiatu Cieszyńskiego”, które realizuje PSZS należy do zadań priorytetowych i finansowa-
ne jest przez Powiat w ramach Otwartego Konkursu Ofert w postaci powierzenia zadania. 
W  ramach współzawodnictwa sportowego zorganizowanych zostało ponad 700 zawo-
dów, w których brało udział ok. 90 tysięcy dzieci i młodzieży szkolnej. 

Laureaci nagród i wyróżnień
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ZLECANIE ZADAŃ – GRANTY
Powiat wspiera program usportowienia nie tylko 

dzieci i młodzieży, lecz także osób niepełnosprawnych 
oraz dorosłych uprawiających sport amatorski, widząc 
w tym zarówno drogę rozwoju szczególnie uzdolnio-
nych, jak i  odpowiednią formę profilaktyki. Sprawy 
sportu znajdują właściwe miejsce w corocznym budże-
cie Powiatu, głównie poprzez zlecanie wykonania za-
dań publicznych, które realizowane są w oparciu o wy-
żej wspomniany Otwarty Konkurs Ofert. W  ramach 
wspierania zadań własnych Powiat przekazuje dotacje 

na działania obej-
mujące w  głów-
nej mierze orga-
nizację imprez lub 
udział w  turnie-
jach sportowych. 
Warto wymienić niektóre z nich, takie jak: Festiwal Ko-
larski w Ustroniu, Cross Świętojański, Mistrzostwa Eu-
ropy w Motocrossie, Beskidzka „160 na Raty”, Amator-
ska Liga Siatkówki, Cieszyński Miting Pływacki, Mię-
dzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich „Memoriał  
im. Leopolda i  Władysława Tajnerów, Cykl zawodów 
„Czwartki Lekkoatletyczne”. 

Rocznie podpisywanych jest ok. 60 umów, a w zle-
canych przez Powiat zadaniach bierze udział ponad  
9 tysięcy zawodników.

POWIATOWA RADA SPORTU
Od roku 2009 funkcjonuje Powiatowa Rada Sportu powołana jako organ opiniodaw-

czy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Obecnie w składzie Rady zasiada 15 członków, 
w tym przedstawiciele gminnych rad sportu z terenu powiatu cieszyńskiego, przedsta-
wiciele organizacji i  instytucji realizujących zadania w  zakresie kultury fizycznej, osoby 
o uznanym autorytecie w środowisku sportowym, koordynator współzawodnictwa dzie-
ci i młodzieży powiatu cieszyńskiego.

ORGANIZACJA IMPREZY SPORTOWO REKREACYJNEJ 
 „POWIAT BEZ GRANIC”

Impreza sportowo – rekreacyjna „Powiat bez Granic” organizowana była przez 12 lat, 
kolejno w każdej gminie Powiatu Cieszyńskiego. W roku 2012 ostatnia, 12 edycja odbyła 
się w Strumieniu. Jej ideą było uczczenie rocznicy powstania samorządu terytorialnego 
w  Polsce. Podczas imprezy przeprowadzane były rozgrywki sportowo-rekreacyjne. Im-
preza skierowana była przede wszystkim do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z  Powiatu, a także przedstawicieli władz samo-
rządowych oraz polityków związanych z naszym regionem. Impreza miała charakter inte-
gracyjny. Corocznie w imprezie brało udział ok. 600 uczestników. 
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ARP GAMES
ARP Games sp. z o.o. to jedyny w Polsce akcelerator gier wideo, na którego wsparcie 

mogą liczyć młodzi twórcy. Spółka powstała w  2016 r. Została założona przez Agencję 
Rozwoju Przemysłowego S.A. SPIN-US sp. z o.o. – spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego 
oraz Powiat Cieszyński. Jej siedziba znajduje się w Cieszynie.

Główną osią działalności ARP Games sp. z o.o. są ogłaszane dwa razy w roku konkursy. 
Przystępują do nich zespoły tworzące gry wideo, które zamierzają rozpocząć program ak-
celeracyjny. Do tej pory na rozwój projektów gier w ramach programu przeznaczono po-
nad pół miliona złotych. 

Program ARP Games proponuje wspar-
cie finansowe, jak również merytoryczne, 
techniczne i  lokalowe. Te wszystkie czynniki 
są niezbędne do szybkiego rozwoju projek-
tu. Do połowy 2018 r.  z akceleracji skorzysta-
ło 25 projektów. Zespoły przystąpiły ze swo-
imi pomysłami do pierwszego etapu, w  któ-
rym otrzymały wsparcie finansowe oraz me-
rytoryczne. ARP Games zorganizowało sze-
reg szkoleń biznesowych. Każdy zespół roz-
począł także współpracę z wybranym mento-
rem. Dzięki takiemu wsparciu zespoły przygotowały wersję demo gry, która następnie zo-
staje zaprezentowana zainteresowanym wydawcom. Najciekawsze projekty mają szan-
sę ukazać się na rynku. Pierwsze gry wydane pod patronatem ARP Games sp. z o.o. uka-
żą się już w 2019 r. 

Podsumowując cztery edycje konkursowe do programu zgłosiło się ponad 90 pro-
jektów. W pierwszym etapie akceleracji znalazło się 25 gier komputerowych. W ramach 
programu powstały cztery spółki, które podpisały umowy inwestycyjne z ARP Games sp. 
z o.o. Są to: 

•	 Punk Notion sp. z o.o. 
•	 Cindermoon Games sp. z o.o.
•	 Cubeish Games sp. z o.o. 
•	 Hypnotic Ants sp. z o.o. 
Projekty realizowane w ramach programu promowane są w kraju i za granicą podczas 

wydarzeń branżowych, takich jak Gamescom w Kolonii oraz Game Industry Conference 
w Poznaniu. Spółka jest laureatem konkursu Forum Wizja Rozwoju w kategorii start-up. 
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Powiat Cieszyński od lat znajduje się w czołówce  
organizowanego przez Związek Powiatów Polskich  

Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów,  
w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców.  

 
Za działania prowadzone w 2017 r. Powiat Cieszyński 

osiągnął miejsce drugie, utrzymując pozycję  
z roku 2016. 

Starostwo Powiatowe, ul. SzerokaStarostwo Powiatowe, ul. Bobrecka
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Opracowanie:

Starostwo Powiatowe w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
www.powiat.cieszyn.pl

ISBN:  978-83-946937-4-9

Wydawca, skład DTP i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Sp.  z o. o.
ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała
www.drukarnia.beskidzka.pl

ISBN 978-83-946937-4-9
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