
SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ 
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE 

ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2005 

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 
2005 następujące zadania: 

I. Przeciwdziałanie patologiom społecznym:

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych z siedzibą w Czeladzi ul. 11 Listopada 8 otrzymał dotację 
z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  42.706,00  zł na  „Organizację  pozalekcyjnych  zajęć 
profilaktycznych  w  gminnych  placówkach  oświatowych”.  Zadanie  wykonano  w  całości  zgodnie  
z  programami  autorskimi.  Podczas  prowadzenia  zajęć  uczono  dzieci  alternatywnych  sposobów 
spędzania  czasu  wolnego,  kształtowano  postawy  prospołeczne,  nauczano  pracy  w  grupie  
i  odpowiedzialności  za  podejmowane  przez  siebie  zadania,  kształtowano  umiejętności  właściwej 
komunikacji i rozwiązywania konfliktów w sposób społecznie aprobowany, wyrabiano wiarę we własne 
możliwości,  kreowano  właściwy  stosunek  do  używek,  promowano  zdrowy  styl  życia  poprzez 
oddziaływania artystyczne, wyrabiano umiejętności pracy w grupie oraz umiejętności radzenia sobie 
w sytuacjach problemowych. Zajęcia obejmowały: zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, artystyczne, 
ekologiczne, komputerowe . W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło około 624 dzieci.
Zajęcia prowadzono w poszczególnych placówkach oświatowych:
SP 1 – 10 godz./tyg.
SP 3 – 6 godz./tyg.
SP 7 – 10 godz./tyg.
MZS – 20 godz./tyg.
G 2 – 10 godz./tyg.
G 3 – 11 godz./tyg. 
   
Miejski Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację z budżetu 
Miasta Czeladź w wysokości 30.000,00 zł  na „Prowadzenie zajęć profilaktycznych”. Planowane cele 
zostały zrealizowane. 
W ramach  zajęć  rekreacyjnych  organizowano:  biegi  przełajowe,  dwa  ognie,  piłka  nożna  halowa, 
siatkonoga,  ringo,  piłka  siatkowa,  piłka  koszykowa,  tenis  stołowy,  badminton,  palant,  unihokej, 
konkurencje lekkoatletyczne, narciarstwo alpejskie i biegowe. W ramach tych zajęć prowadzony jest 
system gier z różnych dyscyplin sportu w ramach w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych. Łącznie 
w  szkołach  podstawowych  i  gimnazjalnych  realizowanych  jest  cotygodniowo  579  godzin  zajęć,  
w których bierze udział ok. 700 uczniów. 
Zajęcia  sportowe  organizowano  i  prowadzono  w  różnych  dyscyplinach  sportu  dla  dzieci  
i młodzieży z uzdolnieniami spotrowymi np. koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, badminton, lekka 
atletyka,  piłka  nożna.  Łącznie  w  szkołach  podstawowych  i  gimnazjalnych  realizowanych  jest 
cotygodniowo 621 godzin zajęć sportowych, w których uczestniczy ok. 400 uczniów.
Zajęcia  profilaktyczno-zdrowotne  realizowane  były  w  postaci:  nauki  pływania  oraz  pływania 
korekcyjnego dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz w przedszkolach. 
Łącznie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych realizowanych jest cotygodniowo 14 godzin nauki 
pływania (2 godziny na każdą szkołę) i 8 godzin w przedszkolach. Na realizowanych zajęciach uczy 
się pływać ok. 290 uczniów i uczennic. Zajęcia realizowane są w Gimnazjum nr 3 oraz w Będzinie.
Gimnastyka  korekcyjna  dla  dzieci  i  młodzieży  z  wadami  postawy  w  szkołach  podstawowych 
realizowana jest w ilości 4 zajęć cotygodniowo (1 godzina na szkołę). W zajęciach uczestniczyło około 
50 dzieci z klas 4-6.
Miejski Szkolny Związek Sportowy organizował dla uczniów szkół czeladzkich imprezy: Memoriał im. 
Józefa  Pawełczyka  –  impreza  lekkoatletyczna  zgromadziła  na  starcie  najlepszych  zawodników  z 
poszczególnych  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych  i  średnich.  Rywalizowano  
w konkurencjach lekkoatletycznych, najlepsi zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i medalami. 
Dla  najlepszych  reprezentacji  drużynowych  przygotowano  puchary  i  dyplomy.  W  zawodach 
uczetniczyło około 150 zawodników i zawodniczek. Podczas organizacji imprez miejskich udział wzięło 
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łącznie około 500 dzieci i młodzieży (Olimpiada LA, Biegi przełajowe im. E. Maczugi, Impreza z okazji 
Dnia Dziecka).
Organizowano  również  zawody  międzyszkolne,  w  których  wzięło  udział  około  550  dzieci  
i młodzieży biorących udział w 17 konkurencjach sportowych: 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 G, szachy chłopców SP G, tenis stołowy dziewcząt SP, 
tenis  stołowy  chłopców  SP,  tenis  stołowy  dziewcząt  G,  tenis  stołowy  chłopców  G,  tenis  stołowy 
chłopców SŚ, koszykówka chłopców SŚ, koszykówka dziewcząt SŚ.

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.  Ze  środków  finansowych  Gminy  zakupione  zostały  artykuły  spożywcze,  chemiczne, 
obuwie,  leki  itp.  Przez cały rok prowadzone były zajęcia wychowawcze,  edukacyjne i  rekreacyjne. 
Ponadto  15  dzieci  brało  udział  w  spotkaniach  indywidualnych  i  grupowych  (integracyjnych)  
z pedagogami dziecięcymi, łącznie 41 spotkań indywidualnych i 5 grupowych (75 godzin). 
W czasie wakacji letnich tj. od 28 do 30 sierpnia 2005 r. zorganizowano dla 12 dzieci z Czeladzi udział 
w koloniach "Wakacje z Bogiem" w Zielonej. 
30 lipca 2005 r. 7 dzieci uczestniczyło w wycieczce do Piekar Śląskich; 27 sierpnia 2005 r. 12 dzieci 
odbyło pielgrzymkę do Częstochowy; 29 sierpnia 2005 r. 12 dzieci skorzystało z Parku Wodnego  
w Tarnowskich Górach. 
Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2005/2006 dzieci otrzymały pomoc w wyposażeniu szkolnym. 
6  grudnia  2005 r.  dzieci  otrzymały  paczki  z  artykułami  spożywczymi,  słodyczami  i  owocami  oraz 
drobną odzieżą zimową. 
20 grudnia 2005 r. zorganizowano Wieczerzę Wigilijną dla 28 dzieci poprzedzoną krótkimi Jasełkami 
przygotowanymi przez dzieci  i  w tym dniu każde dziecko otrzymało drobny świąteczny upominek  
i paczki przygotowane przez Burmistrza Miasta. 
21 grudnia 2005 r. dzieci otrzymały paczki przygotowane przez rówieśników z Austrii. 
Przez  kolejne  niedziele  grudnia  2005  r.  dzieci  zorganizowały  kiermasz  z  ozdobnymi  choinkami 
przygotowanymi przez siebie, aby mogły zarobić na wyjazdy zimowe. 

Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym z siedzibą  
w Czeladzi ul. Norwida 11 otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  7.000,00 zł 
na  „Prowadzenie  Ośrodka  Wsparcia  Rodziny”.  Zadanie  to  zostało  zrealizowane  zgodnie  
z założeniami. W ramach realizowanego programu, dzieci niepełnosprawne i ich rodziny otrzymały 
profesjonalną  pomoc  i  wsparcie.  Prowadzone  były  zajęcia  rehabilitacyjne.  Udzielane  były  porady 
psychologiczne, prawne, wszelkie porady z zakresu rehabilitacji i pielęgnacji osób niepełnosprawnych 
oraz  porady  o  przysługujących  świadczeniach  socjalnych.  Dzieci  uczestniczyły  w  zajęciach 
usprawniająco – relaksujących organizowanych na basanie w Gimnazjum nr 5 w Czeladzi. Zakupiono 
materiały do terapii  zajęciowej  oraz pomoce – szablony i  wzory do wykonania różnorodnych prac 
plastycznych i rękodzielniczych. Zakupiona została pralka automatyczna w celu prowadzenia zajęć  
z ergoterapii (terapia poprzez pracę). Dzięki temu podopieczni mogli przyswajać praktyczną wiedzę 
z zakresu prac gospodarstwa domowego. W ramach działalności kulturalno – oświatowej odbyły się 
również imprezy okolicznościowe w tym Dzień Matki, zabawy taneczne w restauracji California, Piknik 
Rodzinny,  wycieczka  do  miejscowości  Moszna  –  zwiedzanie  zabytkowego  zamku,  zabawa 
Andrzejkowa, spotkanie z Mikołajem oraz zaprezentowano lokalnej społeczności prace rękodzielnicze. 
Reprezentacja  stowarzyszenia  uczestniczyła  w  II  Powiatowej  Olimpiadzie  Integracyjnej  oraz  
w  ogólnopolskich  zjazdach,  konferencjach  poświęconych  środowisku  osób  niepełnosprawnych. 
Zorganizowano jak każdego roku, rodzinny turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie Morskim, w którym 
uczestniczyło 50 rodzin.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 6 otrzymał 
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 2.000,00 zł na „Pokrycie kosztów transportu w sprawie 
przywozu  żywności  dla  rodzin  w  trudnej  sytuacji  życiowej”.  Żywność  ta  pochodziła  z  programu 
unijnego PEAD/2005 dla mieszkańców Czeladzi. Główne produkty spożywcze, które dostarczano do 
Czeladzi to mleko, ryż, mąka, ser żółty,  ser topiony. Beneficjenci, którzy otrzymywali żywności byli 
kwalifikowani wg kart wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi osobom, które 
wymagały pomocy.  
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Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 6 otrzymało 
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  11.880,00 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. Telefon Zaufania świadczy usługi dla osób szukających pomocy, które chcą pozostać 
anonimowe,  chcą  podzielić  się  swoimi  problemami,  zostać  wysłuchane  oraz  otrzymać  pomoc  
i  niezbędne  informacje  pomocne  w  rozwiązaniu  problemu.  Udzielano  specjalistycznych  porad  
w  zakresie  różnych  sfer  życia  i  problemów  społecznych,  których  większość  dotyczyła  problemu 
uzależnienia od alkoholu i patologii z tym związanych. Informowano o placówkach pomocowych ale 
także udzialano wsparcia poprzez aktywne słuchanie i serdeczną rozmowę. Kilka osób uczestniczyło 
w spotkaniach grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej. Kilkakrotnie podejmowano interwencję  
w  zgłaszanych  sprawach  na  policji  (np.  handel  narkotykami).  W roku  2005  udzielono  211  porad 
telefonicznych. 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. 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 6 otrzymało 
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 9.000,00 zł na „Aktywizację zawodową i wsparcie dla 
osób bezrobotnych i ich rodzin”. Osoby objęte programem nabyły nowych umiejętności dzięki którym 
łatwiej będą poruszać się po rynku pracy. Nauczyli się metod aktywnego poszukiwania pracy. 3 osoby 
otrzymały zatrudnienie. Zajęcia w grupie wsparcia dały pomoc i wsparcie bezrobotnym i ich rodzinom, 
zapobiegły  wykluczeniu  społecznemu  tych  osób.  Zakładany  cel  został  zrealizowany.  W  ramach 
programu przeprowadzono następujące zajęcia: 

l.p. Rodzaj zajęć Liczba godzin Liczba uczestników
1. Kurs komputerowy 60 godzin 31 osób
2. Podstawy języka niemieckiego 10 godzin 4 osoby
3. Podstawy języka angielskiego 10 godzin 14 osób
4. Kurs obsługi kasy fiskalnej 50 godzin 53 osoby 
5. Kurs bukieciarstwa 10 godzin 16 osób
6. Porady prawne 40 godzin 35 osób
7. Grupa wsparcia 20 godzin 20 osób

Łącznie 200 godzin, w których uczestniczyły 173 osoby. Pedagog rodzinny udzielił 6 porad. 
17 czerwca 2005 r.  zorganizowano giełdę pracy,  w której wzięło udział  13 pracodowców z około  
300 ofertami pracy np. na stanowiska blacharz-lakiernik, kierowca, ślusarz, spawacz, tokarz, elektryk, 
kasjer-sprzedawca,  specjalista  ds.  BHP,  magazynier,  kucharki  i  pomoce  kuchenne,  informatyk, 
sprzedawca ubezpieczeń itp. Przedstawiciele Górniczej Agencji Pracy swoją ofertę kierowali głównie 
do byłych górników, dysponowali  również propozycjami pracy dla kobiet w średnim wieku, nawet  
z możliwością przeszkolenie i przekwalifikowania. 
W  ramach  wolontariatu  prowadzono  zajęcia  dla  osób  zaawansowanych  z  języka  angielskiego  
(4  osoby),  podstaw języka  francuskiego (3  osoby).  Przeprowadzono warsztaty  dla  młodzieży  klas 
zawodowych z ZSS w Czeladzi  na temat metod aktywnego poszukiwania pracy, w których wzięło 
udział 15 uczniów.  
 
Miejski Środowiskowy Klub Sportowy „OMEGA CZELADŹ” z siedzibą w Czeladzi ul. Szkolna 6 
otrzymał  dotacje  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  5.000,00  zł  na  „Organizację  wyjazdów 
profilaktycznych  oraz  prowadzenie  zajęć  pozalekcyjnych”.  Planowane  cele  zostały  zrealizowane 
poprzez uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej połączonej z poznawaniem tradycji  
i  zabytków kultury  i  przyrody  oraz  poprzez  udział  w  zajęciach  pozalekcyjnych  w piłce  siatkowej  
a działania te w znacznym stopniu zapobiegają patologiom społecznym na terenie miasta. Miejski 
Środowiskowy Klub Sportowy „OMEGA CZELADŹ” zorganizował 9 wycieczek profilaktycznych:

• 22 kwietnia 2005 r. wycieczka na kręgielnię do Sosnowca 
• 24-25 maja 2005 r. wycieczka do Wisły
• 11 czerwca 2005 r. wycieczka rowerowa do Piaskowej Skały – Ojców 
• 4 października 2005 r. wycieczka na kręgle 
• 27 października 2005 r. wycieczka do Ustronia – wejście na Równicę
• 22 listopada 2005 r. wycieczka na kręgielnię „ORION” w Sosnowcu (Mistrzostwa Czeladzi  

w boulingu szkół podstawowych i gimnazjalnych)
• 8 grudnia 2005 r. wycieczka na kręgle do Sosnowca 
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• 10 grudnia 2005 r. wycieczka na narty do Wisły – Nowa Osada 
• 15 grudnia 205 r. wycieczka na narty do Wisły – Soszów   

W sumie z wyjazdów skorzystało 115 uczniów z czeladzkich szkół (Miejski Zespół Szkół – Gimnazjum 
Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 2 i 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 i 7).  

II. Ochronę dóbr tradycji i kultury:

Stowarzyszenie  Miłośników  Czeladzi z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  1  Maja  27  otrzymało  dotację  
z  budżetu  Miasta  Czeladź w wysokości  4.800,00 zł na „Ochronę  dóbr  tradycji  i  kultury  lokalnej”. 
Wszystkie zadania zostały zrealizowane to znaczy:

• wydawnictwa – Zeszyty Czeladzkie nr 11
Nakład  w  wysokości  300  sztuk  dociera  do  obecnych  i  byłych  mieszkańców Czeladzi:  członków  
SMCz, do ludzi  interesujących się historią miasta, do wędkarzy i  ich rodzin,  wychowanków SP 8, 
filatelistów. Na promocji „Zeszytów” w dniu 28 listopada 2005 r. obecnych było 60 osób. Wydawnictwa 
dostarczono  do  Urzędu  Miasta,  wszystkich  bibliotek  szkolnych,  placówek  Miejskiej  Biblioteki 
Publicznej  i  Biblioteki  Pedagogicznej  w  Czeladzi,  bibliotek  publicznych  w  Zagłębiu  Dąbrowskim; 
egzemlarze  obowiązkowe  wysłano  do  Biblioteki  Narodowej,  Biblioteki  Jagiellońskiej  i  Biblioteki 
Śląskiej.  Publikacja  przybliżyła  wiedzę  o  historii  Czeladzi  –  tej  odległej  i  tej  dopiero  co  mininej;  
od  początków  XVII  wieku  do  czasów  nam  współczesnych.  Przedstawiono:  historię  lewobrzeżnej 
części Czeladzi – Zarzecza na planach miasta, dzieje Czeladzi w okresie przynależnosci do Księstwa 
Warszawskiego,  omówiono  historię  czeladzkiej  poczty  od  początków  jej  powstania,  zapoznano  
z dziejami szkoły nr 8 i z historią działalności koła wędkarskiego w Czeladzi. Kontynuując rozpoczęty 
w „Zeszytach”nr 10 cykl „Wspomnienia z Czeladzi”przedstawiono wspomnienia byłych mieszkańców 
naszego miasta (Czesława Mądrego i Jerzego Machury byłych mieszkańców dzielnicy Piaski obecnie 
mieszkających w Katowicach i Warszawie).    

• konkurs Wiedzy o Czeladzi dla uczniów czeladzkich szkół  
W  konkursie  wzięło  udział  ponad  600  uczniów  z  klas  V  szkół  podstawowych  i  II  gimnazjów.  
Po przeprowadzeniu dwóch etapów (wewnątrzszkolnego, który wyłonił 5 najlepszych uczniów z każdej 
szkoły i  drugiego międzyszkolnego),  do finału zakwalifikowało się po 5  ucznió w każdej kategorii 
(reprezentantów szkół SP 1,3 i 7 oraz G1 i G2). Finał Konkursu odbył się 15 kwietnia 2005 r. w SDK 
ODEON  w  kategoriach  szkół  podstawowych  i  gimnazjów.  Drużynom  szkół  biorących  udział  
w zmaganiach konkursowych towarzyszyli  liczni kibice zaopatrzeni w okolicznościowe transparenty, 
czapeczki,  proporczyki,  hasłai  rymowanki  zagrzewające  uczestników  do  boju.  Po  podsumowaniu 
wszystkich wymaganych zadań okazało się, że w kategorii  szkół podstawowych zwyciężył  Tomasz 
Dąbek, a w kategorii gimnazjów Magdalena Wróblewska. Dla zwycięzców miasto ufundowało nagrody 
w postaci wyjzdów na wakacyjny wypoczynek (Białka Tatrzańska – podstawówki, gimnazja – wyjazd 
do Auby). Uczestnicy finału i ich opiekunowie otrzymali cenne nagrody książkowe. Wszystkie szkoły, 
wszyscy  uczestnicy,  opikunowie  i  współpracownicy  zostali  uhonorowani  dyplomami,  otrzymali  też 
wydawnictwa SMCz. Konkurs ten mobilizuje młodzież do szerszego poznania przeszłości,  tradycji  
i historii Czeladzi, budzi postawy prowadzące do utożsamiania się z „Małą Ojczyzną”. 

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych z siedzibą w Czeladzi ul. 11 Listopada 8 otrzymało dotację 
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  30.000,00 zł  na „Ochronę dóbr tradycji  i kultury lokalnej –  
VI  Festiwal  AVE  MARIA”.  Cele  zadania  wykonano  w  całości,  zgodnie  z  założeniami.  Podczas 
Festiwalu odbyły się następujące koncerty w Czeladzi:

Dzień Miejsce Koncert 
3 maja 2005 r. Kościół św. Stanisława w Czeladzi Otwarcie festiwalu – 

Recital „Eleni”

4 maja 2005 r. Kościół św. Stanisława w Czeladzi Koncert Galowy – Chór Opery 
Dolnośląskiej we Wrocławiu 

5 maja 2005 r. Kościół św. Stanisława w Czeladzi Turniej tenorów polskich w 103 
rocznicę urodzin Jana Kiepury

6 maja 2005 r. Kościół św. Stanisława w Czeladzi Chór kameralny
„Gloria” – Lwów 

4



W koncertach uczestniczyło około 1000 osób. Koncerty zgromadziły widzów z terenu Czeladzi oraz 
okolicznych miejscowości. Dzięki Festiwalowi upowszechnia się kulturę muzyczną na profesjolanym 
poziomie  wśród  wielopokoleniowego  społeczeństwa  Czeladzi,  Powiatu  Będzińskiego  i  okolic, 
podtrzymuje tradycję festiwalu muzycznego w Zagłębiu Dąbrowskim, osiąga się wymiar edukacyjny 
poprzez  profesjonalne  komentarze,  prezentuje  muzyczne  formy  sakralne,  popularyzuje  muzykę  
i formy baletowe o wysokiej randze artystycznej, upowszechnia kulturę wysoką wśród mieszkańców 
Czeladzi i Zagłębia Dąbrowiskiego.

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych z siedzibą w Czeladzi ul. 11 Listopada 8 otrzymało dotację 
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  5.200,00 zł  na „Ochronę dóbr tradycji  i  kultury lokalnej –  
szkolna  Akademia  Muzyczna,  organizacja  pleneru  malarskiego  Paleta  Barw  Czeladzi  oraz 
doposażenie  zespołu  muzycznego  Misz-Masz”.  Cele  zadania  wykonano  w  całości,  zgodnie  
z  założeniami.  W  szkolnej  Akademii  Muzycznej  uczestniczyła  grupa  28  uczniów.  

Akademia Muzyczna: 
• rozwijała podstawowe zdolności i potrzeby muzyczne, 
• wychowywała do życia w kulturze, 
• kształtowała i doskonaliła słuch muzyczny, 
• zapoznawała uczniów z wartościową literaturą chóralną, 
• kształtowała głos, 
• rozwijała poczucie wartości dla pieśni polskiej i kultury narodowej, 
• zapoznawała uczniów z tańcami narodowymi, 
• pogłębiała związki z kulturą narodową. 

Podczas pleneru w „Palecie Barw Czeladzi” uczestniczyło 30 artystów z regionu Śląska i Zagłębia:
• popularyzowano architekturę i krajobraz miasta w dziełach plastycznych
• pozyskiwano  dzieła  sztuki  z  tematyką  miasta  możliwych  do  wykorzystania  w  materiałach 

promocyjnych o mieście
• tworzono warunki do wypowiedzi artystycznych młodych twórców z terenu Czeladzi i regionu
• rozbudzano więzi emocjonalne twórców z miastem
• promowano miasto poprzez działania twórcze
• uzyskano prace plastyczne będące zaczątkiem Galerii Miejskiej 

Przy wyposażeniu zespołu „Misz-Masz” w straje (grupa 30 osób – uczniów szkół czeladzkich):
• podniesiono standard wyposażenia scenicznego zespołu tanecznego
• wspierano działania związane z upowszechnianiem kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży
• tworzono warunki pełnej realizacji zamierzeń artystycznych członków zespołu.

III. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
 
Klub Sportowy „Górnik Piaski” z siedzibą w Czeladzi ul. Mickiewicza otrzymał dotację z budżetu 
Miasta  Czeladź  w  wysokości  30.400,00  zł  na  „Upowszechnianie   kultury  fizycznej  i  sportu  – 
prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej”. Klub uczestniczył w: 
• rozgrywkach piłkarskich ligi trampkarzy, juniorów oraz seniorów
• turnieju Włodzimierza Mazura – seniorzy 
• Podokręg Sosnowiec zorganizował turniej dla młodzieży tj. juniorów i trampkarzy 
Działalność  Klubu  Sportowego  „Górnik  Piaski”  opierała  się  na  prowadzeniu  zajęć  sportowych  
i rekreacyjnych promujących zdrowy tryb żżycia wśród mieszkańców Czeladzi.
W miesiącach zimowych  styczeń,  luty  drużyny seniorów,  juniorów oraz trampkarzy  uczestniczyły  
w różnego rodzaju turniejach halowych.
W miesiącach kwiecień, maj drużyny Klubu uczestniczyły w rundzie rewanżowej rozgrywek ligowych 
sezonu 2004/2005.
W maju 2005 r.  Klub Sportowy „Górnik  Piaski”  był  współorganizatorem V paraolimpiady dla  osób 
niepełnosprawych „OSTOJADA”.
29 maja 2005 r. został zorganizowany turniej trampkarzy z okazji „Dnia Dziecka”.
Na  koniec  sezonu  piłkarskiego  2004/2005  drużyny  Klubu  Sportowego  „Górnik  Piaski”  zajęły 
odpowoednio miejsca trampkarze II miejsce; juniorzy VII miejsce; seniorzy II miejsce. 
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Od sierpnia 2005 r. rozpoczęło się „Lato w mieście” na obiekcie Klubu. Zajęcia odbywały się cztery 
razy w tygodniu w godzinach 10.00 – 13.00. Zajęcia dostosowane były do wieku i potrzeb biorących 
w nich udział. Uczestnicy mieli do dyspozycji  boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i tenisa 
ziemnego. W przypadku niekorzystych warunków atmosferycznych uczestnicy mogli korzystać z gier 
stolikowych i rzutek w świetnicy klubowej. W ciągu miesiąca w akcji „Lato w  mieście” brało udział 
średnio 15-20 osób dziennie. 
W miesiącu wrześniu 2005 r. rozpoczęły się rozgrywki ligowe sezonu 2005/2006.     
Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację z budżetu 
Miasta Czeladź w wysokości  230.000,00 zł  na „Upowszechnianie  kultury fizycznej i  sportu wśród 
dzieci i młodzieży”. 

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

Realizacją  zadania  publicznego  objętych  zostało  ok.  300  dzieci  z  predyspozycjami  do  wybranej 
dyscyplin sportowej (75 dziewcząt i 225 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 – 40 uczestników
Sekcja tenisa stołowego – 20 uczestników.

• Organizacja imprez 
2 kwietnia 2005 r. zorganizowano wiosenny Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt. W turnieju udział wzięło 
11  2-osobowych  drużyn  z  Będzina,  Dąbrowy  Górniczej  i  Czeladzi.  Wszystkie  zwycięskie  zespoły 
otrzymały dyplomy i maskotki.  
16  kwietnia  2005  r.  zorganizowano  Mistrzowstwa  Czeladzi  „5  Koszykarskich  Chłopców”.  
W  zawodach  rywalizowały  drużyny  czeladzkich  szkół  w  trzech  kategoriach  wiekowych  –  szkoły 
podstawowe klasy IV, szkoły podstwowe klasy V-VI i gimnazja.
2  maja  2005  r.  zorganizowano  Młodzieżowy  Turniej  Piłaki  Nożnej  o  Puchar  Miasta  Czeladź.  
W turneju  uczestniczyło  6  drużyn  –  rocznik  1992  podzielonych  na dwie  grupy:  Grupa A:  Rozwój 
Katowice,  Górnik  Zabrze,  Zagłębie  Sosnowiec.  Grupa  B:  GKS  Katowice,  Ruch  Chorzów,  
MCKS Czeladź.
14 maja 2005 r. Mistrzostwa Zagłębia w mini koszykówce chłopców – rocznik 1993. W turnieju udział 
wzięły 3 drużyny z Czeladzi, Będzina i Dąbrowy Górniczej. Drużyna MCKS zajęła I miejsce.
21 maja  2005 r.  I  Wojewódzki  Turniej  Koszykówki  Dziecięcej  Chłopców – Dzień  Dziecka  2005.  
W turnieju startowało 6 zespołów złożonych z zawodników urodzonych w 1994 roku i  młodszych. 
Zespoły podzielono na dwie grupy.  O wyjście z grupy A rywalizowały zespoły:  MCKS, SP Nr 10  
z Będzina i MKKS Rybnik, z grupy B: MOSM Bytom, MMKS Dąbrowa Górnicza, MCKiS Jaworzno. 
Drużyna MCKS zdobyła II miejsce.
27 września 2005 r. Turniej piłki nożnej chłopców z czeladzkich szkół średnich i podstawowych.
28 września 2005 r. Turniej piłki siatkowej plażowej dziewcząt i chłopców szkół średnich. 
28 września 2005 r. Turniej piłki nożnej chłopców – gimnazja.
28 września 2005 r. Turniej piłki siatkowej dziewcząt – szkoły podstawowe, gimnazja
30 września 2005 r. Turniej piłki koszykowej chłopców – szkoły podstawowe.
3 grudnia 2005 r. Mistrzostwa Czeladzi w Tenisie Stołowym. O tytuł Mistrza Czeladzi rywalizowały 
dziewczęta i chłopcy czeladzkich szkół.
10 grudnia 2005 r.  Turniej Mini Koszykówki Chłopców. W turnieju udział  wzięły 3 drużyny:  MCKiS 
Jaworzno, MOSM Bytom i MCKS Czeladź. Drużyna MCKS zdobyła II miejsce. 
11  grudnia  2005  r.  Mikołajkowy  Turniej  Piłki  Siatkowej  Dzwiecząt.  W  turnieju  udział  wzięło  
12 2-osobowych drużyn z Będzina, Dąbrowy Górniczej, Krzanowic i Czeladzi. 
17 grudnia 2005 r. Świąteczny Turniej Koszykówki Chłopców. W turnieju udział wzięły 22 drużyny  
w trzech kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe – klasy IV i młodsi, szkoły podstawowe – klasy 
V-VI, gimnazja). Ogółem w turnieju uczestniczyło 140 zawodników.

 
• Udział w imprezach
20 marca 2005 r. – udział młodzików sekcji piłki nożnej w V Halowych Mistrzostwach Piłki Nożnej w 
Sosnowcu – MCKS zdobył II miejsce.
W maju 2005 r. zawodnicy MCKS uczestniczyli w Mistrzostwach Śląska w Mini Siatkówce
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MCKS  uczestniczył  również  w  Wojewódzkim  Turnieju  Koszykówki  oraz  Mistrzostwach  Śląska 
Juniorów i Juniorów Młodszych w Częstochowie.

• Organizacja obozów
Od 11-25 sierpnia 2005 r. zawodnicy sekcji lekkiej atletyki, koszykówki i siatkówkipod okiem trenerów 
czynnie wypoczywali w Wiśle. 
Od 20-31 sierpnia 2005 r. piłkarze swoją formę szlifowali na obozie w Koniecpolu.
Dni  spędzone  na  obozach  zostały  pracowicie  wykorzystane.  Oprócz  zajęć  sportowych  pobyt 
uczestnikom urozmaicały dyskoteki,  konkursy,  gry,  zabawy oraz wycieczki.  Celem zgrupowań było 
teoretyczne i praktyczne szkolenie zawodników. 

Czeladzki  Klub Sportowy „CKS 1924” z  siedzibą  w Czeladzi  ul.  Sportowa  2 otrzymał  dotację  
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 121.300,00 zł na „Upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu 
–  organizacja procesu szkoleniowego oraz rozrywek koszykówki  młodzieżowej”.  Zakres rzeczowy 
zadania został  wykonany poprzez działania wychowawcze  mające na celu szczegółową realizację 
wytycznego zadania w szczególności: 
• Przyczynienie się do szeroko rozumianego rozwoju fizycznego młodzieży
• Upowszechnianie zdrowego stylu życia
• Kształtowanie umiejętności życia w grupie
• Kształcenie umiejętności współzawodnictwa
• Wykształcenie w młodzieży odporności na stres 
• Organizację przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej 
• Organizację  przedsięwzięć  usportowienia  dzieci  i  młodzieży  poprzez  prowadzenie  zajęć 

koszykówki
• Przygotowywanie młodzieży klubu do rywalizacji w ramach prowadzonych rozgrywek sportowych
• Organizacja meczy w ramach uczestnictwa w rozgrywkach sportowych
• Organizacja gier pokazowych
• Przygotowywanie wyjazdów na mecze
• Współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych 
W ramach realizacji powyższych zadań dokonano:
• Doboru grup młodzieży w ramach prowadzonego procesu szkoleniowego
• Selekcji  szczególnie  predysponowanych  młodych  sportowców  do  usprawniania  preferowanej 

przez klub dyscypliny sportowej
• Organizowanie współzawodnictwa młodzieży
• Organizacja wyjazdów treningowych oraz sportowo-promocyjnych
• Zapewnienie dożywniania ćwiczącej klubowej młodzieży 
• Zapewnienie odpowiedniego do preferowanej dyscypliny sportu – sprzętu sportowego 
• Zapewnienie ćwiczącej młodzieży klubowej odpowiednich strojów klubowych
Zrealizowanie  zadań  było  możliwe  dzięki  szczególnemu zaangażowaniu  wysoko  wykwalifikowanej 
kadry trenerskiej, opieki medycznej oraz odnowy biologicznej, jak również licznych uczestniczących 
w pracach klubu wolontariuszy. Kadra trenerska to dwóch trenerów I klasy z wszystkimi uprawnieniami 
niezbędnymi do prowadzenia drużyny oraz instruktor z uprawnieniami pedagogicznymi.
W ramach działalności klubowej w sezonie 2005-2006 codziennie w godzinach od 15.00 do 21.30 
odbywały  się  treningikolejno  w  poszczególnych  grupach  wiekowych,  a  trzy  razy  w  tygodniu  
w godzinach od 10.00 do 12.00 zajęcia w siłowni.  W soboty odbywały się mecze na miejscu oraz 
mecze wyjazdowe w poszczególnych grupach wiekowych.  

Uczniowski  Klub  Sportowy „OLIMP”  z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Staszica  47  otrzymał  dotację  
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 3.300,00 zł na „Upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu – 
wsparcie  imprez sportowych  i  udział  w przedsięwzięciu  ogólnopolskim Piłkarska Liga Coca-Cola  
CUP 2005”. Planowane cele zostały zrealizowane. 
21  kwietnia  2005  r.  odbył  się  Turniej  Koszykówki  Ulicznej  „Mierz  Wysoko”  podczas  imprezy 
wyselekcjonowano najlepszych do gry w piłkę koszową oraz otwarto kompanię Zachowaj Trzeźwy 
Umysł.  W  turnieju  koszykarskim  udział  wzięło  20  drużyn  kosztykarskiech  (80  osób)  w  kategorii 
dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych z terenu gminy Czeladź.
18  i  19  maja  2005  r.  odbył  się  Środowiskowy  Turniej  Badmintona  podczas  którego  wyłoniono 
najlepszych  badmintonistów  UKS  „Olimp”,  przygotowywano  się  do  zawodów  Igrzysk  Młodzieży 
Szkolnej  województwa  śląskiego.  W turnieju  wzięło  udział  40 uczestników w kategorii  dziewcząt  
i chłopców UKS „OLIMP”. 
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W kwietniu  i  w  czerwcu  2005  r.  drużyny  piłkarskie  OKS „OLIMP”  uczestniczyły  w przesięwzięciu 
ogólnopolskiej ligi Coca-Cola Cup (II miejsce w I edycji turnieju), Real Junior Cup (zajęcie IV miejsca)
21 października 2005 r. odbył się Turniej Szachowy z mistrzynią świata Agnieszką Matras z okazji  
40-lecia Szkoały Podstawowej Nr 3. W turnieju wzięło udział 47 uczestników ze szkół podstawowychi 
gimnazjalnych zarówno jak i chłopców w przedziale wiekowym od 9 do 16 roku życia z terenu gminy 
i regionu. 
18  listopada  2005  r.  odbył  się  Wojewódzki  Turniej  Tenisa  Stołowego  z  okazji  40-lecia  Szkoły 
Podstawowej nr 3 i  10-lecia UKS „OLIMP” przyczynił  się do integracji  szkół korczakowskich kręgu 
śląskiego, popularyzacja tenisa stołowego. 

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.  

II. Inne formy współpracy 

1.  Na  terenie  Czeladzi  Wydział  Polityki  Społecznej  współpracuje  również  z  Kołem 
Niepełnosprawnych  „Przyjaciele” przy  SDK  Odeon.  Wydział  Polityki  Społecznej  sfinansował 
przewozy dla członków Koła do:
Krakowa (Łagiewniki) – czerwiec 2005 r.
Morska – wrzesień 2005 r.
24 października 2005 r. obchodzono Dzień Osób Niepełnosprawnych w SDK „ODEON” pod hasłem 
„Jesteśmy  Jeden  dla  Drugiego”  z  prezentacją  prac  wykonywanych  przez  instruktorów  
i podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Świetlicy Terapeutycznej z Sosnowca działającej 
przy  Fundacji  im.  Brata  Alberta  w  Krakowie.  W  części  artystycznej  wystąpili  uczniowie  Szkoły 
Muzycznej w Będzinie. Podczas tej uroczystości „Orderami serca” obdarowani zostali:
• Burmistrz Miasta Czeladź Marek Mrozowski 
• Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
• Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi Ewa Ambroży 
• Plastyk z SDK „ODEON” Jadwiga Kwiatkowska 
Ordery zostały przyznane za przychylność, wspaniałą współpracę oraz wspieranie działalności Koła 
na rzecz Osób Niepełnosprawnych. 
  
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.
Od września  do grudnia 2005 r.  Urząd Miasta zapewnił  prowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji 
ruchowej w Czeladzkim Stowarzyszeniu Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym.
15 października 2005 r. Urząd Miasta Czeladź sfinansował przejazd na wycieczkę do Moszny koło 
Opola dla członków Stowarzyszenia. 

3.  Urząd  Miasta  współpracuje  również  z „Klubem  Rodów  Czeladzkich”.  W  trakcie  swojej 
działalności w roku 2005 Klub zorganizował wiele imprez kulturalnych były to między innymi:
11.01.2005 r. spotkanie noworoczne – złożenie życzeń, wręczenie legitymacji nowym członkom Klubu. 
Podsumowanie  realizacji  zadania:  IV  edycja  historii  Rodów  Czeladzkich  rozpoczynającej  cykl 
wieczorów „Rodziny i ich historie”. Tematem była prezentacja Burmistrza I Czeladzian w Niepodległej 
Polsce – Wincentego Frąckiewicza społecznika i działacza politycznego.
Przyjęcie w poczet członków honorowych – pp. Lucynę i Tadeusza Frąckiewiczów.
18.02.2005  r.  zorganizowano  wieczór  autorki  p.Wita  Gruszki  „Moje  miasto  i  jego  dzieje  
w kalejdoskopie historii Polski” – ODEON
Promocja książki Wita Gruszki – „Nie zabijaj”
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1.05.2005 r. i 3.05.2005 r. udział członków Klubu w miejskich uroczystościach. Złożenie kwiatów pod 
pomnikami. 
3.06.2005  r.  zorganizowanie  ogólnomiejskiego  wieczoru:  „Pasje  Czeladzkich  Pedagogów”. 
Zorganizowanie  wystawy prac autorskich nauczycieli.  Prezentacja  sylwetek  nauczycieli  i  ich  pasji. 
Wydano broszurki Pasje Czeladzkich Pedagogów. 
5.06.2005  r.  zorganizowanie  wycieczki  do  kopalni  soli  w  Wieliczce  –  zwiedzanie  rynku.  Udział  
w festynie z okazji „Święta soli”. Zwiedzanie Muzeum Zup Krakowskich Wieliczka. Zwiedzanie świątyni 
w  Łagiewnikach.  Zwiedzanie  zabytków  dzielnicy  Krakowa  –  Kazimierza:  zabytkowa  synagoga  
i kamieniczki. 
6.10.2005 r. udział w uroczystościach z okazji 100 lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi.
3.11.2005 r. spotkanie poświęcone przygotowaniu programu i materiałów do V edycji Historie Rodów 
Czeladzkich „Kalejdoskopem przez historię przeobrażeń miasta Czeladź” (luty lub marzec 2006 r.)
11.01.2006  r.  spotkanie  noworoczne:  powitanie  2006  roku  wykład:  Geografia  geniuszu  –  gdzie  
i  dlaczego  powstały  wyspy  geniuszu  sprzyjające  rozkwitaniu  talentów  i  ich  pielęgnowania  –  
D. Walczak. 

4. Wydział Polityki Społecznej sfinansował transport przedstawicieli  Ruchu Obrony Bezrobotnych  
po żywność dla najbiedniejszych mieszkańców Czeladzi. 

5. Dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy Wydział Polityki 
Społecznej  ufundował  20  szalików  oraz  7  krawatów  z  okazji  20  rocznicy  działalności  zespołu 
„Orfeusz”. Sfinansowanie oprawy muzycznej podczas festynu seniorów w dniu 17 września 2005 r.

6. Dla Śląskiego Związku Pszczelarzy w dniu 4 grudnia 2005 r. sfinasowano poczęstunek z okazji 
spotkania podsumowującego Rok Pasieczny 2005.

7. Wydział Polityki Społecznej finansuje poczęstunek na spotkanie władz miasta z członkami Związku 
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych  z okazji rocznicy Potulic, 
świąt narodowych.

8.  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 2005 r., 

9.  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  VI  Halowy Turniej  Piłki  Nożnej  Drużyn 

Abstynenta 

10.  Współpracujemy  również  ze  Związkiem  Hodowców  Kanarków  i  Ptaków  Egzotycznych 
wspierając finansowo i organizacyjnie Ornitologiczne Mistrzostwa Polski od 2004 r. organizowane w 
Czeladzi.

11. W roku 2005 ukazały się 72 artykuły na temat działalności organizacji  pozarządowych poprzez 
prasę lokalną  „Echo Czeladzi”. 

12. Pozostała działalność współpracy Wydziału Polityki Społecznej ze Stowarzyszeniami:
• Bieżące konsultacje (pomoc w problemach zewnętrznych z funkcjonowaniem stowarzyszeń, 

pomoc w wypełnianiu wniosków o dotację, itp.)
• Pomoc w trakcie  organizacji imprez 

Burmistrz Miasta Czeladź
Marek Mrozowski
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