
SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 
POZARZADOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ 

POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2004 

I. Dotacje na realizację zadań publicznych 
Zgodnie z Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych Gmina Czeladź zrealizowała w roku 
2004 następujące zadania:

I. Przeciwdziałanie patologiom społecznym:

Miejski Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację z budżetu 
Miasta  Czeladź w wysokości  61.710,00 zł  na „Prowadzenie  zajęć sportowo-rekreacyjnych,  zajęć 
pozalekcyjnych  oraz  organizowanie  konkursów  i  imprez  sportowych”.  Planowane  cele  zostały 
zrealizowane. Zorganizowano zawody międzyszkolne w następujących 17 dyscyplinach sportu: Mini 
piłka nożna chłopców SP, piłka nożna chłopców G, gry i zabawy dziewcząt i chłopców SP, sztafetowe 
biegi przełajowe dziewcząt i chłopców SP G SŚ, szachy dziewcząt SP, szachy chłopców SP, tenis 
stołowy dziewcząt SP, tenis stołowy chłopców SP, tenis stołowy dziewcząt G, tenis stołowy chłopców 
G, koszykówka chłopców szkoły średnie, siatkówka chłopców G, siatkówka dziewcząt G, siatkówka 
dziewcząt SŚ, siatkówka chłopców SŚ, piłka ręczna dziewcząt SP, piłka ręczna chłopców SP. 
W  szkołach  podstawowych  i  gimnazjalnych  realizowano  80  godzin  tygodniowo  sportowych  
i  rekreacyjnych  z  różnych  dyscyplin  sportowych  np.  piłka  nożna,  koszykówka,  siatkówka,  tenis 
stołowy,  badminton,  lekka  atletyka.  Reprezentanci  uczestniczyli  w  programie  realizowanym  przez 
ŚSZS „Sport wszystkich dzieci” uczestnicząc w rywalizacji wojewódzkiej. 

Zgromadzenie  Sióstr  Karmelitanek  Dzieciątka  Jezus z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Reymonta  44 
otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  12.000,00 zł  na „Prowadzenie świetlicy 
profilaktyczno-wychowawczej  dla  dzieci”.  Planowane  zadania  zostały  zrealizowane  w  stopniu 
całkowitym. Dzieci uczestniczyły w zajęciach świetlicowych. W czasie wakacji letnich nie prowadzono 
zajęć na świetlicy, jednak dzieci potrzebujące mogły skorzystać z posiłku. 28 lipca zorganizowano dla 
12 osób wyjście do kina w Katowicach na film pt. "Shreck 2". Wraz z grupą dzieci i opiekunów ze 
Świetlicy Środowiskowej przy parafii św. Barbary w Katowicach 11 osób z Czeladzi brało udział w 
dwutygodniowych koloniach "Wakacje z Bogiem" w Zawoi (16-31 lipiec 2004r.). Zorganizowano dla 25 
dzieci z Czeladzi, ze środków finansowych Gminy Czeladź, jednodniową wycieczkę autokarową do 
Wrocławia 23 października 2004r.  (zwiedzanie ZOO, Ogrodu Japońskiego,  Starówki).  27 listopada 
2004  r.  odbyła  się  wycieczka  jednodniowa  połączona  z  odwiedzinami  byłych  uczestniczek  zajęć 
świetlicowych w Ośrodku Wychowawczym na Dąbrówce Małej.  W grudniu dzieci  otrzymały paczki 
mikołajkowe. W grudniu 2004 r. zorganizowano Wieczerze Wigilijną  dla 31 dzieci z Czeladzi, które 
otrzymały również paczki żywnościowe i świąteczne.

Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym z siedzibą w 
Czeladzi ul.  Norwida 11 otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  5.000,00 zł na 
„Prowadzenie  Ośrodka Wsparcia  Rodziny”.  Zadanie  to  zgodnie  z  planem zostało  zrealizowane w 
całości. W ramach realizowanego programu rodziny osób niepełnosprawnych otrzymały profesjonalną 
pomoc  i  wsparcie.  Udzielane  były  porady  psychologiczne,  prawne,  wszelkie  porady  z  zakresu 
rehabilitacji  i  pielęgnacji  osób  niepełnosprawnych  oraz  porady  o  przysługujących  świadczeniach 
socjalnych. Dzieci mogły uczestniczyć w proponowanej terapii zajęciowej, podczas których powstały 
piękne  prace  plastyczne  i  rękodzielnicze.  Wykonane  prace  prezentowane  były  na  różnego  typu 
wystawach  w  celu  zaprezentowania  osiągnięć  dzieci  szerszej  społeczności  lokalnej.  Zakupiono 
literaturę z zakresu pielęgnacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, zabawki dydaktyczne oraz mini 
wieża  RTV.  Stowarzyszenie  doposażyło  również  swoją  siedzibę  poprzez  zakup  sprzętu  PPOŻ, 
gospodarczy  oraz  środki  czystości  i  wykonano  remont  generalny  toalety.  W  ramach  działalności 
kulturalno – oświatowej  odbyły  się również imprezy okolicznościowe w tym Dzień Dziecka,  Dzień 
Matki, zabawy taneczne, spotkanie noworoczne, Andrzejki, Mikołaj. W czerwcu zorganizowany został 
rodzinny turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie Morskim.  



Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” z siedzibą w Czeladzi ul. 35-lecia 6 otrzymało 
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  13.698,00 zł  na „Prowadzenie Telefonu Zaufania”. 
Zaplanowany cel został zrealizowany. Telefon Zaufania funkcjonował 15 godzin tygodniowo, w dni 
powszednie, zgodnie z potrzebami odbiorców w godzinach popołudniowych. Miesięcznie udzielono od 
20 do 30 porad. Kilkanaście razy w ciągu roku podejmowano interwencje w indywidualnych sprawach. 
Dyżurni  Telefonu  Zaufania  są  przeszkoleni  w  problemie  uzależnień,  są  członkami  Polskiego 
Towarzystwa  Pomocy  Telefonicznej  z  siedzibą  w  Warszawie.  Zajęcia  grup  wsparcia  dla  osób 
dotkniętych przemocą domową i bezrobociem przeprowadzono w wymiarze 81 godz. (średnio raz w 
tygodniu). W 2004 r. funkcjonowania Telefonu Zaufania udzielono 263 porad. Podjęto 14 interwencji w 
indywidualnych sprawach osób dzwoniących z pozytywnym skutkiem. W problematyce alkoholizmu 
udzielono 57 porad, przemocy w rodzinie 29, konflikty i nieporozumienia rodzinne 34, narkomania 14, 
sekty 11. W spotkaniach grupy wsparcia brało udział ok. 30 osób. 

Miejski Środowiskowy Klub Sportowy „OMEGA CZELADŹ” z siedzibą w Czeladzi ul. Szkolna 6 
otrzymał  dotacje  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  3.584,00  zł  na  „Organizację  wyjazdów 
profilaktycznych”.  Planowane  cele  zostały  w  większości  osiągnięte  natomiast  nie  udało  
się  zrealizować  dwóch  wycieczek  młodzieży  na  narty  z  powodu  braku  odpowiednich  warunków 
pogodowych do uprawniania tej dyscypliny sportu. Zrealizowano natomiast:

• wycieczkę  do  kopalni  soli  w  Bochni  –  zwiedzanie,  wyżywienie,  transport,  zakup  apteczki 
pierwszej pomocy 

Zorganizowano  5  wyjazdów  turystyczno-krajoznawczych  połączonych  z  zajęciami  sportowymi  
w kopalni soli w Bochni. W sumie z wyjazdów skorzystało 110 uczniów z czeladzkich szkół.

II. Ochronę dóbr tradycji i kultury:

Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  –  Oddział  Rejonowy  
z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Szpitalna  5a  otrzymał  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości 
2.700,00 zł na „Integracja  Środowiska Seniorów”.  Planowane cele  zostały  w całości  zrealizowane 
m.in. 

• występy zespoły wokalno – muzycznego „Orfeusz” odbyły się zgodnie z harmonogramem.
Rok  ubiegły  dla  zespołu  był  XX  rokiem jego  działalności.  Miasto  wspólnie  z  SDK Odeon  CzSM 
finansuje już kolejny rok zajęcia muzyczne, próby zespołu, które odbywają się pod kierownictwem 
profesjonalisty. Zespół wystąpił na terenie miasta z okazji: Dnia Kobiet (marzec), Dni Czeladzi (maj), 
Dnia Matki (maj), Dnia Seniora (wrzesień), Dnia Niepodległości (listopad), z koncertem w SDK Odeon 
(styczeń),  w Domu Seniora  dla  pensjonariuszy  i  delegacji  z  Ukrainy (marzec),  w koncercie  kolęd 
(grudzień).
Na koncertach w SDK „ODEON” każdorazowo było  około  90 – 100 widzów – byli  to  członkowie 
Związku, emeryci i renciści. 

Stowarzyszenie  Miłośników  Czeladzi z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  1  Maja  27  otrzymało  dotację  
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  5.800,00 zł na „Ochronę Dóbr Tradycji  i Kultury Lokalnej”. 
Wszystkie zadania zostały zrealizowane to znaczy:

• wydawnictwa – Zeszyty Czeladzkie, Pocztówki starej Czeladzi, Legendy czeladzkie
• konkurs wiedzy o Czeladzi 

W ramach  w/w  zadań  Stowarzyszenie  Miłośników Czeladzi  wydało  kolejny,  dziesiąty  już  „Zeszyt 
Czeladzki”. W zeszycie znalazły się m.in. artykuły dotyczące:
- 20 – lecie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi
- Związku Strzeleckiego
- organów i chórów kościelnych
- historii czeladzkiego ołtarza górniczego
- wyprawy do innej Czeladzi
oraz wspomnienia o Czeladzi Włodzimierza Mroza, Ilony Kuśnierskiej, a także materiały historyczne 
dotyczące  czasów  Księstwa  Opolskiego  (XII/XIII  w.)  oraz  pogranicza  rosyjsko  –  niemieckiego 
(początek XX w.)
Stowarzyszenie wydało również dwuczęściowe reprinty starych czeladzkich pocztówek:
I cz. to pocztówki przedstawiające starą Czeladź
II cz. to pocztówki przedstawiające dzielnicę Piaski



W  roku  2004  Stowarzyszenie  Miłośników  Czeladzi  było  także  organizatorem  konkursu  wiedzy  
o Czeladzi dla uczniów szkół podstawowych (klasy V), gimnazjalnych (klasy II) i ponadgimnazjalnych 
(klasy II).

III. Upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu:
 
Klub Sportowy „Górnik Piaski” z siedzibą w Czeladzi ul. Mickiewicza otrzymał dotację z budżetu 
Miasta Czeladź w wysokości 25.000,00 zł na „Upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu” na 
organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz młodzieżowego współzawodnictwa 
sportowego. W imprezach sportowych uczestniczyła młodzież i dorośli mieszkańcy miasta Czeladź. 
Od miesiąca sierpnia 2004 r. klub dodatkowo zgłosił do rozgrywek drużynę juniorów angażując około 
20 młodzieżowych zawodników.   

Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację z budżetu 
Miasta Czeladź w wysokości 225.000,00 zł na „Upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu”. 

• Szkolenie dzieci i młodzieży z predyspozycjami do wybranej dyscypliny sportowej 
(koszykówka, siatkówka, piłka nożna)

• Organizacja wyjazdów drużyn sportowych na rozgrywki ligowe
• Organizacja obozów sportowych
• Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

Realizacją  zadania  publicznego  objętych  zostało  ok.  270  dzieci  z  predyspozycjami  do  wybranej 
dyscyplin sportowej (55 dziewcząt i 215 chłopców) w następujących sekcjach sportowych:
Sekcje piłki nożnej – 120 uczestników
Sekcje koszykówki – 65 uczestników
Sekcje siatkówki chłopców – 15 uczestników
Sekcje siatkówki dziewcząt – 40 uczestników
Sekcje lekkiej atletyki – 30 uczestników. 

IV. Ratownictwo i ochronę  ludności:

Urząd  Miasta  Czeladź  Wydział  Zarządzania  Kryzysowego  udzielił  dotacji  dla  Ochotniczej  Straży 
Pożarnej w Czeladzi w kwocie 50.000,00 zł na wykonanie zadania obejmującego działalność: 

• ratowniczo-gaśniczą na terenie miasta Czeladź, 
• usuwanie skutków zagrożeń ekologicznych, 
• katastrof i innych zdarzeń, 
• działalność prewencyjno-propagandową w zakresie ochrony przeciw pożarowej 

Jednym z głównych zadań Ochotniczej Straży Pożarnej jest przede wszystkim utrzymanie gotowości 
bojowej.  

V. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i  Przyjaciół z  siedzibą w 
Katowicach ul. Ordona 22a/60 otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 2.380,00 zł 
na  realizację  zadania  publicznego  „Wichrowe  Wzgórze”  tzn.  rehabilitację  społeczną  i  leczniczą 
chorych na stwardnienie rozsiane ich opiekunów i  przyjaciół.  Stowarzyszenie  w okresie styczeń – 
grudzień 2004 r.  prowadziło kompleksową rehabilitację osób chorych na stwardnienie rozsiane. W 
zakresie  rehabilitacji  społecznej  prowadzone były  spotkania  z  chorymi  oraz  różnymi  specjalistami 
(psychologiem, lekarzem neurologiem, diabetykiem, rehabilitantem) prowadzone były pogadanki dla 
chorych  i  ich  rodzin  dotyczące  radzenia  sobie  w  różnych  sytuacjach  życiowych,  rozwiązywania 
konfliktów w rodzinie, dobrego odżywiania, rehabilitacji w domu chorego, radzenia sobie ze stresem. 
Stworzono profesjonalne grupy wsparcia dla chorych i opiekunów prowadzone trzy razy w tygodniu 
przez  psychologa,  grupy  samopomocowe  (odwiedziny  chorych  leżących,  wzajemna  pomoc), 
prowadzone były  spotkania  relaksacyjne  w zakresie  psychoterapii  i  muzykoterapii  a  także  terapia 
zajęciowa  dla  chorych.  Odbywały  się  cotygodniowe  spotkania  z  chorymi,  które  miały  na  celu 
przezwyciężenie sytuacji kryzysowej, przełamywanie barier psychologicznych i społecznych, pomoc w 
radzeniu  sobie  w  nowej  rzeczywistości.  W  Stowarzyszeniu  działał  również  telefon  zaufania  oraz 
pomocy  i  doradztwa  w  różnych  sytuacjach  dla  chorych  czy  ich  opiekunów.  W  tych  miesiącach 



skorzystało  24  podopiecznych  członków  stowarzyszenia  mieszkańców  Czeladzi  z  kompleksowej 
rehabilitacji. 
 

Polski  Związek Niewidomych z  siedzibą  w Czeladzi  ul.  Szpitalna  5  otrzymał  dotację  z  budżetu 
Miasta Czeladź w wysokości 1.820,00 zł na realizację zadania publicznego „Zorganizowanie świetlicy 
Złotego Wieku”. Wszystkie cele zostały przez Stowarzyszenie zrealizowane. Przeprowadzone zostały 
szkolenia dla członków Koła przyjętych w dwóch ostatnich w latach i osoby, które nie uczestniczyły do 
tej pory w szkoleniach rehabilitacyjnych: 
-Z zakresu orientacji przestrzennej – samodzielne posługiwanie się białą laską skorzystało 8 osób
-Szkolenie dla 19 osób z zakresu tyflologii oraz możliwości uzyskiwania pomocy z PCPR i MOPS
-16 osób nabyło umiejętności z zakresu radzenia sobie z czynnościami dnia codziennego 
-Zakupiono laski do nauki samodzielnego poruszania się.
Przeszkolono również osoby nowoociemniałe w wieku 20-70 lat, w większości kobiety zamieszkujące 
teren miasta Czeladź. 

Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym z siedzibą w 
Czeladzi ul.  Norwida 11 otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  3.000,00 zł na 
„Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”. Zadanie to zgodnie z planem zostało zrealizowane w 
całości. W ramach realizowanego programu dzieci niepełnosprawne otrzymały profesjonalną pomoc i 
wsparcie. Prowadzone były zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z harmonogramem. Rodzice i opiekunowie 
mieli  możliwość  skonsultowania  niepokojących  objawów  i  obserwacji  dotyczących  pielęgnacji  i 
rehabilitacji swoich dzieci z doświadczonym rehabilitantem. Uzyskali wskazówki i pomoc w leczeniu. 
Dzieci  wraz  z  rodzicami  uczestniczyli  w  zajęciach  usprawniająco  –  relaksujących  na  basenie  w 
Gimnazjum  nr  5  w  Czeladzi.  Zakupiono  literaturę  z  zakresu  pielęgnacji  i  rehabilitacji  dzieci 
niepełnosprawnych w celu zagłębienia wiedzy i  edukacji  rodzin. Ponadto doposażono została sala 
rehabilitacyjna w profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny – UGUL – urządzenie do biernego usprawniania 
osób niepełnosprawnych, stół do masażu, lampę Solux do terapii światłem oraz zabawki dydaktyczne 
usprawniające czynności manualne.  

Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „START” z siedzibą w 
Katowicach ul. Gliwicka 150 otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 2.800,00 zł na 
realizację  zadania  publicznego  „Udział  niepełnosprawnego  sportowca  R.  Moryca  
w międzynarodowych zawodach sportowych”. Zaplanowane cele zostały zrealizowane w całości.
Zgodnie  z  harmonogramem  Ryszard  Moryc  wziął  udział  w  II  połowie  2004  r.  w  następujących 
prestiżowych wyścigach na wózkach:
-Mistrzostwa Polski w Białymstoku, maraton klasyczny 42,195 km 28 sierpień – 6 miejsce 
-Maraton „Dzieci Zamojszczyzny” 4 wrzesień – 5 miejsce 
-Mistrzostwa Świata w supermaratonie (175 km) na handbike Lemon/Szwajcaria 1 – 3.10.2004 r. nie 
ukończył – awaria wózka na 88 km
-Klasyczny maraton w Bejrucie (Libia) 10 październik 2004 r.  – 7 miejsce w 52 osobowej  stawce 
czołowych zawodników Europy i Afryki Północnej.  

II. Inne formy współpracy 

1.  Na  terenie  Czeladzi  Wydział  Polityki  Społecznej  współpracuje  również  z  Kołem 
Niepełnosprawnych „Przyjaciele” przy SDK Odeon. Jedną z form rehabilitacji prowadzonej przez 
w/w  koło  jest  działalność  w  zakresie  rękodzieła  artystycznego.  Wspólna  organizacja  Dnia 
Niepełnosprawności w końcu października każdego roku pozwala na pokazanie szerszej społeczności 
dokonań artystycznych Koła – jest organizowana wystawa prac manualnych oraz występy muzyczne. 
W dniu  7  września  2004  r.  Urząd  Miasta  Czeladź  ufundował  przewóz  dla  członków  Koła  Osób 
Niepełnoprawnych  „Przyjaciele”  wycieczkę  krajoznawczą  do  miejscowości  Podlesie  na  Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej.   

2.  Urząd Miasta wspiera  też amatorską działalność rękodzielniczą  Czeladzkiego Stowarzyszenia 
Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psychoruchowym –  wystawa  prac  z  okazji  Dnia 
Niepełnosprawności.  W  trakcie  imprez  miejskich  tj;  Dni  Czeladzi,  Mikołaj  oraz  w  okresach 
przedświątecznych  Stowarzyszenie  korzystało  z  możliwości  przedstawiania  i  jednocześnie 
sprzedawania swoich wyrobów rękodzielniczych. 



3.  Urząd  Miasta  współpracuje  również  z „Klubem  Rodów  Czeladzkich”.  W  trakcie  swojej 
działalności od roku 2001 Klub zorganizował wiele imprez kulturalnych były to między innymi:

- wieczory  autorskie  poświęcone  pracy  o  dorobkowi  naukowemu  prof.  dr  hab.  Jana 
Walczaka, prof. dr hab. Kamili Termińskiej,

- wieczór poświecony pamięci Jerzego Żymirskiego

- benefis Władysława Kwaśniaka

- wieczór poświęcony 42 rocznicy powstania szkolnictwa medycznego w Czeladzi

- promocje książek: „Biografia Jerzego Ziętka” Jana Walczaka, 

- koncerty: chóru duszpasterstwa akademickiego „Gloria Dei”, czeladzkiej orkiestry dętej.
Przede wszystkim zorganizowano cztery edycje historii rodów czeladzkich, w których przedstawiono 
drzewa genealogiczne 16 rodzin. W 2004 r. w edycji historii rodów czeladzkich udział wzięli również 
uczniowie czeladzkich szkół, którzy przygotowali 52 drzewa genealogiczne.
Uczestnicy  IV  edycji  dostali  pamiątkowe  medale  i  dyplomy.  IV-tą   edycją  rozpoczął  cykl  spotkań 
„Rodziny i ich historie”. Jako pierwszą zaprezentowano rodzinę i sylwetkę I burmistrza Czeladzianina 
pełniącego swój urząd w Czeladzi  już w Polsce niepodległej  w latach 1920 – 1922 – Wincentego 
Frąckiewicza.  Zorganizowano wystawę poświęconą jego  działalności  samorządowej  i  społeczno  – 
politycznej oraz przedstawiono drzewo genealogiczne jego rodziny.
Opracowano broszurę o życiu Wincentego Frąckiewicza dla wszystkich uczestników spotkania. Na 
uroczystości obecni byli syn Tadeusz Frąckiewicz z żoną – prof. zw. dr hab. Lucyną Frąckiewicz – 
Akademia Ekonomiczna w Katowicach, doradca premiera w rządzie, córka Maria Frąckiewicz i wnuk 
obecnie zamieszkujący w Niemczech. W  części artystycznej wystąpiła młodzież czeladzkich szkół w 
programie wokalno – muzycznym oraz wykonano koncert na fagocie – p. Jan Grzyba i keyboardzie – 
p. Ryszard Soliński i solistki z „Odeonu”.

4.  Wydział  Polityki  Społecznej  ufundował  druk  publikacji  „Historia  ZHP w Czeladzi”  –  czeladzkie 
harcerstwo w latach 1957-1963 r. 

5.  Wydział  Polityki  Społecznej  sfinansował  druk książki  i  zakup proporczyków z okazji  80 – lecia 
czeladzkich klubów sportowych.

6.  Wydział  Polityki  Społecznej  wspomaga  funkcjonowanie  Klubu  Abstynenta  „Metamorfoza”  
z siedzibą w Czeladzi przy ulicy 11 Listopada 8 poprzez:
• Bieżące utrzymanie Klubu (media) oraz zabezpieczenie funkcji gospodarza Klubu 
• Prowadzenie terapii w Klubie
• Zabezpieczenie  obsługi  oraz  zakup  materiałów  na  V  Halowy  Turniej  Piłki  Nożnej  Drużyn 

Abstynenta 
• Wyjazd członków Klubu Abstynenta na obóz terapeutyczny 

7.  Podczas  Festynu  Zdrowia  Wydział  Polityki  Społecznej  współpracował  z  Fundacją  Nowej 
Ewangelizacji „DUC IN ALTUM” im. Jana Pawła II z siedzibą w Czeladzi przy ulicy Dehnelów 40. 

8. Wydział Polityki Społecznej współpracował z  Klubem Sportowym „Olimp” w ramach kampanii 
Zachowaj Trzeźwy Umysł. 

9.  Współpraca  ze  Stowarzyszeniem  Przyjaciół  OSTOI  w  pracach  nad  przeciwdziałaniem 
wykluczeniu społecznemu (bez rezultatu). 

10. Dla Zespołu Orfeusz Wydział Polityki Społecznej dofinansował specjalistę prowadzącego chór. 

11. Współpraca ze  Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych w zakresie m.in. organizacji  pleneru 
malarskiego „Paleta Barw Czeladzi”.

12.  Wydział  Polityki  Społecznej  współpracował  z  Polską  Federacją  Ornitologiczną,  Polskim 
Związkiem Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych – Oddział Czeladź przy organizacji 68 
Ornitologicznych Mistrzostw Polski, które odbyły się w Czeladzi w Hali MOSiR i trwały od 6 grudnia 
2004 r.  do 12 grudnia 2004 r.  W mistrzostwach wzięli  udział hodowcy z całego kraju, wystawiono 



ponad  1000  ptaków  –  były  to:  kanarki  harceńskie,  kanarki  kształtne,  kanarki  śpiewające,  ptaki 
egzotyczne, papużki, papużki faliste, papugi, gołębie, przepiórki, kuropatwy.

13.  Urząd  Miasta  Czeladź  współpracował  Polskim Związkiem Wędkarskim – Koło w Czeladzi, 
któremu ufundowano nagrody dla uczestników i zwycięzców Zawodów Wędkarskich odbywających się 
podczas obchodów Dnia Dziecka 1 czerwca 2004 r.   

14. Pozostała działalność współpracy Wydziału Polityki Społecznej ze Stowarzyszeniami:
• Bieżące konsultacje (pomoc w problemach zewnętrznych z funkcjonowaniem stowarzyszeń)
• Pomoc Czeladzkiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym 

w organizacji dwóch kiermaszów w Urzędzie Miasta Czeladź oraz jednego kiermaszu podczas 
Dni Czeladzi

• Finansowanie szkoleń dla członków Klubu Abstynenta „Metamorfoza”
• Pomoc w organizacji rocznic powstania Klubu Abstynenta „Metamorfoza”

Kierownik Wydziału Polityki Społecznej   Burmistrz Miasta Czeladź
Teresa Wąsowicz          Marek Mrozowski
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