
SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2011

Czeladź, kwiecień 2012 r.



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 2011 następujące zadania: 

I. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
Kwota  w  roku  2011  na  zadanie  publiczne  Przeciwdziałanie  uzależnieniom  
i patologiom społecznym zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr IV/22/2010  
z  dnia  29  grudnia  2010  r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  na  2011  rok  oraz 
Zarządzeniem  Burmistrza  Czeladź  Nr  3/2011  z  dnia  11  stycznia  2011  r.  w  sprawie 
zatwierdzenia  planów  finansowych  budżetu  miasta  Czeladź  na  2011  rok  wynosiła  
120 800,00 zł.

Dotacje przyznane w roku 2011:
1. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie “Jestem z Tobą” – dotacja w wysokości 3.500,00 zł – 

Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej;
2. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie “Jestem z Tobą” – dotacja w wysokości 5.120,00 zł – 

Prowadzenie Telefonu Zaufania;
3. Miejski Szkolny Związek Sportowy – dotacja w wysokości 60.050,00 zł – Prowadzenie 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej;
4. Miejski Środowiskowy Klub Sportowy “OMEGA” Czeladź – dotacja w wysokości 

7.000,00 zł – Organizacja wyjazdów profilaktycznych;
5. Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho - Ruchowym – 

dotacja w wysokości 14.600,00 zł – Ośrodek Wsparcia Rodziny;
6. Polski Komitet Pomocy Społecznej – dotacja w wysokości 3.600,00 zł – Pomoc 

osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym m.in. pomoc rzeczowa.

Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie   “Jestem  z  Tobą” z  siedzibą  w  Czeladzi  
otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  3  500,00  złotych 
na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej (pomoc rzeczowa, porady prawne). 

Zakładany cel zadania został zrealizowany.
Zadanie  to  ma  na  celu  przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  osób 

bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
Prawnik udzielał porad z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i prawa pracy. 

Pomagał  również  w  przygotowywaniu  pozwów  sądowych.  udzielał  porad  
z  zakresu  prawa  rodzinnego,  prawa  spadkowego  i  prawa  pracy.  Pomagał  również  
w przygotowaniu pozwów sądowych. Prawnik w roku 2011 udzielił 42 porady.

W  ramach  zadania  przy  ul.  Bytomskiej  62  funkcjonował  3  razy  w  tygodniu 
(poniedziałek,  środa,  piątek)  po  3  godziny  Punkt  Pomocy  Rzeczowej  dla  rodzin 
najuboższych,  którym  bezpłatnie  wydawano  odzież,  meble,  sprzęt  gospodarstwa 
domowego. Z Punktu Pomocy Rzeczowej  w roku 2011 skorzystało 71 rodzin. 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie  “Jestem z Tobą” z siedzibą w Czeladzi otrzymało 
również dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 5 120,00 złotych na Prowadzenie 
Telefonu Zaufania.

Zakładany cel został zrealizowany.
Prowadzenie Telefonu Zaufania ma na celu świadczenie pomocy osobom, które 

chcą pozostać anonimowe. Na co dzień osoby te borykają się z problemami często nie 



wiedząc  gdzie  zgłosić  się  po  pomoc  i  taką  informację  otrzymują  
w  Telefonie  Zaufania.  Osoby  te  potrzebują  podzielić  się  swoimi  problemami,  wyżalić, 
rozładować  emocje.  Ponadto  sama  rozmowa,  życzliwość  i  zrozumienie  dla  osoby 
dzwoniącej,  postawa  akceptująca  (aktywne  słuchanie)  pomagają  spojrzeć  
na problem z innej strony. 

Telefon Zaufania funkcjonował 15 godz/tygodniowo w godzinach popołudniowych: 
Poniedziałek 14.00-19.00 (5 godz.)
Wtorek 13.30-16.30 (3 godz.)
Środa 18.30-20.30 (2 godz.)
Czwartek 15.00-18.00 (3 godz.)
Piątek 16.00-18.00 (2 godz.)

Porad udzielały osoby z kwalifikacjami, posiadające doświadczenie w tego rodzaju 
pracy, oraz osoby będące członkami Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej, gdzie 
korzystają z fachowej prasy i szkoleń. W roku 2011 udzielono 230 porad. 

Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho – Ruchowym 
z siedzibą w Czeladzi otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 14 600,00 
złotych na Ośrodek Wsparcia Rodziny.

Zakładany cel został zrealizowany.
W  ramach  realizowanego  zadania  rodziny  osób  niepełnosprawnych  otrzymały 

profesjonalną  pomoc  prawną  i  psychologiczną.  Udzielane  były  również  porady  
z zakresu rehabilitacji i pielęgnacji osób niepełnosprawnych. Raz w tygodniu zapewniono 
prowadzenie  zajęć  relaksacyjno-usprawniających  dla  podopiecznych  Stowarzyszenia. 
Zajęcia odbywały się na basenie w Gimnazjum nr 3 w Czeladzi. 

Zakupione  zostały  materiały  do  terapii  zajęciowej,  dzięki  którym  dzieci  mogły 
uczestniczyć  w  różnych  zajęciach.  Podczas  zajęć  powstawały  prace  plastyczne  
i  rękodzielnicze,  które  były  prezentowane  w  Urzędzie  Miasta  oraz  w  SDK  ODEON.
W  kwietniu  2011  r.  zorganizowano  warsztaty  bukieciarskie,  w  ramach  których  osoby 
niepełnosprawne poznały techniki wykonywania “kwiatów z bibuły”. 

Podopieczni  Stowarzyszenia  uczestniczyli  również  w  zajęciach  z  zakresu 
muzykoterapii,  ergoterapii  –  polegającej  na  utrwalaniu  umiejętności  w  dbałości  
o  czystość  i  porządek pomieszczeń,  ogrodu oraz  poznawanie  zagadnień  związanych  
z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Codzienne  spotkania  w  siedzibie  Stowarzyszenia  pozwalały  na  bieżące 
rozwiązywanie  problemów rodzin  zgłaszających  się  do  placówki  o  pomoc.  Z  pomocy 
Stowarzyszenia w roku 2011 skorzystało około 80 środowisk rodzinnych z terenu Będzina, 
Czeladzi i Sosnowca. 

Miejski  Środowiskowy Klub Sportowy “OMEGA CZELADŹ” przy Gimnazjum nr  1  
w Czeladzi otrzymał dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 7 000,00 złotych na 
organizację wyjazdów profilaktycznych.

Planowane  cele  zostały  zrealizowane  poprzez  uczestnictwo  dzieci  i  młodzieży  
w różnych formach aktywności ruchowej połączonej z poznawaniem altenatywnych form 
spędzania  czasu  wolnego.  Działania  te  propagowały  zdrowy  tryb  życia,  kształtowały 
postawę dbałości  o rozwój  fizyczny i  społeczny.  Zapobiegały patologiom wśród dzieci  
i młodzieży.

W 2011 r. Miejski Środowiskowy Klub Sportowy “OMEGA CZELADŻ” zorganizował 
7 wycieczek profilaktycznych: 

- 25.03.2011 r. wycieczka na narty do Istebnej;



- 2.04.2011 r. wycieczka na łyżwy do Sosnowca;
- 9.04.2011 r. wycieczka na łyżwy do Sosnowca;
- 11.05.2011 r. wycieczka na kręgle do Sosnowca;
- 12-14.06.2011 r.  wycieczka do Warszawy (zwiedzanie Pałacu Kultury i  nauki, 

Parku  Łazienkowskiego,  Cmentarza  na  Powązkach,  wizyta  w  Sejmie  oraz 
zwiedzanie Centrum nauki “Kopernik”);

- 20.06.2011 r. wycieczka na strzelnicę sportową do Siemianowic Śląskich;
- 18.10.2011 r. wycieczka na kręgle do Sosnowca;

13  grudnia  2011  r.  Miejski  Środowiskowy  Klub  Sportowy  OMEGA  CZELADŹ 
zorganizował VII Mistrzostwa Czeladzi Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Bowlingu.

W realizacji wycieczek wzięło udział ponad 140 uczniów Miejskiego Zespołu Szkół 
w Czeladzi.

Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy z  siedzibą  w  Czeladzi  otrzymał  dotację  
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 60 050,00 złotych na prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i edukacyjnej.

Zakładane cele zostały zrealizowane.
Działalność MSZS w Czeladzi opierała się na:
1. organizacji i prowadzeniu powszechnych zajęć sportowych i rekreacyjnych;
2. organizacji i przeprowadzaniu imprez sportowych;
3. organizacji i przeprowadzeniu zawodów sportowych o charakterze profilaktycznym. 

Zajęcia sportowe i rekreacyjne 
W 2011 r.  w szkołach podstawowych i  gimnazjalnych zrealizowano tygodniowo  

65 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych. Zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone były 
z różnych dyscyplin sportu np. piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis 
stołowy, badminton, lekka atletyka. 

W ramach  tych  zajęć  prowadzony był  system gier  z  różnych  dyscyplin  sportu  
w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych. 

Oferta  zajęć  była  formą  zagospodarowania  czasu  wolnego  dla  dzieci  
i  młodzieży  pochodzących  z  ubogich  rodzin  i  trudnych  wychowawczo  –  często 
patologicznych  (rozbite  rodziny,  zagrożone  alkoholizmem,  agresją).  Zajęcia  były 
organizowane  systematycznie  a  dostęp  do  nich  był  powszechny.  Średnio  w  każdych 
zajęciach sportowych jak i rekreacyjnych brało udział od 8 do 20 uczestników.

Wszystkie  zajęcia  prowadzone  były  na  bazie  szkolnych  i  miejskich  obiektów 
sportowych.  Zajęcia  zawierały  wiele  aspektów  edukacyjnych  i  wychowawczych, 
organizowane były po kierunkiem doświadczonych pedagogów. 
W 2011 zrealizowano łącznie 1950 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Uczniowie  ze  szkół  w  Czeladzi  uczestniczyli  w  zawodach  sportowych  
w ramach “Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego o Puchar Śląskiego Kuratora 
Oświaty  za  rok  szkolny  2010/2011  na  poziomie  szkół  podstawowych  
i gimnazjalnych.

Na poziomie  szkół  podstawowych MZS – Szkoła  Podstawowa Nr  2  w Czeladzi 
zajęła III miejsce na ponad 200 szkół sklasyfikowanych a ponad 1000 uczestniczących.



Uczniowie z Czeladzi osiągnęli bardzo wysokie miejsca w finałach wojewódzkich  
w różnych dyscyplinach sportu:
 

l.p. Miejsce Szkoła Dyscyplina

1. IV MZS – Szkoła Podstawowa nr 2 Mini koszykówka chłopców
2. V-VIII MZS – Szkoła Podstawowa nr 2 Mini siatkówka dziewcząt
3. VIII MZS – Szkoła Podstawowa nr 2 Czwórbój LA chłopców
4. VIII MZS – Szkoła Podstawowa nr 2 Orientacja sportowa dziewcząt
5. VIII MZS – Szkoła Podstawowa nr 2 Orientacja sportowa chłopców
6. IX MZS – Szkoła Podstawowa nr 2 Szachy chłopców
7. X MZS – Szkoła Podstawowa nr 2 Badminton dziewcząt
8. XI MZS – Szkoła Podstawowa nr 2 Badminton chłopców
9. XIV MZS – Szkoła Podstawowa nr 2 Biegi łyżwiarskie chłopców
10. XIV MZS – Szkoła Podstawowa nr 2 Biegi łyżwiarskie chłopców
11. IX MZS – Gimnazjum nr 1 Orientacja sportowa chłopców

Organizacja i przeprowadzanie imprez sportowych:
1. Mistrzostwa Czeladzi w pływaniu
2. Mistrzostwa Czeladzi w badmintonie
3. Biegi przełajowe im. Edwarda Maczugi
4. XIV Memoriał im. Józefa Pawełczyka

Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych o charakterze profilaktycznym:
Mistrzostwa Czeladzi:
- Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców szkół podstawowych;
- Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych;
- Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców szkół średnich;
- Piłka nożna chłopców szkół podstawowych;
- Piłka nożna chłopców szkół gimnazjalnych;
- Gry i zabawy dziewcząt i chłopców szkół podstawowych; 
- Szachy drużynowe dziewcząt szkół podstawowych;
- Szachy drużynowe chłopców szkół podstawowych;
- Szachy drużynowe dziewcząt szkół gimnazjalnych;
- Szachy drużynowe chłopców szkół gimnazjalnych;
- Tenis stołowy drużynowy dziewcząt szkół podstawowych;
- Tenis stołowy drużynowy chłopców szkół podstawowych;
- Tenis stołowy indywidualny dziewcząt szkół gimnazjalnych;
- Tenis stołowy indywidualny chłopców szkół gimnazjalnych;
- Piłka ręczna dziewcząt szkół podstawowych;
- Piłka ręczna chłopców szkół podstawowych;
- Piłka ręczna dziewcząt szkół gimnazjalnych;
- Piłka ręczna chłopców szkół gimnazjalnych;
- Turniej badmintona “Jesień 2011”;
- Koszykówka dziewcząt szkół gimnazjalnych;
- Koszykówka chłopców szkół gimnazjalnych;
- Turniej tenisa stołowego z okazji 11 listopada;
- Czwórbój LA dziewcząt szkół podstawowych;
- Czwórbój LA chłopców szkół podstawowych;
- Siatkówka plażowa dziewcząt szkół gimnazjalnych;
- Siatkówka plażowa chłopców szkół gimnazjalnych;



- Mini piłka nożna chłopców szkół podstawowych;
- Turniej badmintona “Wiosna 2011”;
- Bieg na orientację dziewcząt i chłopców szkół podstawowych; 
- Bieg na orientację dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych; 
- Siatkówka dziewcząt szkół gimnazjalnych;
- Siatkówka chłopców szkół gimnazjalnych;
- Badminton drużynowy dziewcząt i chłopców szkół podstawowych;
- Badminton drużynowy dziewcząt szkół gimnazjalnych;
- Mini siatkówka dziewcząt szkół podstawowych;
- Mini siatkówka chłopców szkół podstawowych;
- Mini siatkówka dziewcząt klas 3 szkół podstawowych;
- Mini koszykówka chłopców klas 3 szkół podstawowych;
- LA drużynowe dziewcząt szkół gimnazjalnych;
- LA drużynowe chłopców szkół gimnazjalnych;
- Piłka ręczna dziewcząt szkół podstawowych;
- Piłka ręczna chłopców szkół podstawowych;
- Piłka ręczna dziewcząt szkół gimnazjalnych;
- Piłka ręczna chłopców szkół gimnazjalnych;
- Koszykówka dziewcząt szkół gimnazjalnych;
- Koszykówka chłopców szkół gimnazjalnych;
- Tenis stołowy indywidualny – 11 listopada;
- Turniej badmintona “Jesień 2011”.

Podczas realizacji zadania zrealizowano następujące cele:
- Upowszechnianie formy aktywnego wypoczynku;
- Wychowanie w duchu “fair play”;
- Podnoszenie umiejętności z różnych dyscyplin sportu;
- Podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej;
- Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;
- Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze fizycznej;
- Opanowanie  podstawowych  wiadomości  i  umiejętności  umożliwiających 

samokontrolę  i  samoocenę  oraz  samodzielne  podejmowanie  działań  w  celu 
kształtowania sprawności motorycznej i rozwoju fizycznego;

- Opanowanie  wiadomości  i  umiejętności  umożliwiających  bezpieczną  organizację 
zajęć ruchowych w różnych warunkach środowiskowych, indywidualnych i w grupie 
rówieśniczej; 

Realizacją  zadania  publicznego  objętych  zostało  500  dzieci  i  młodzieży  ze  szkół 
podstawowych  i  gimnazjalnych.  Zajęcia  prowadzone  były  raz  lub  dwa  razy  
w tygodniu.

Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej  Zarząd  Okręgowy  w  Katowicach z  siedzibą  
w Katowicach otrzymał dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 3 600,00 złotych 
na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej (pomoc rzeczowa).

Zakładane rezultaty i cele zadania zostały zrealizowane.
Zgodnie  z  założeniami  programu  oraz  na  podstawie  kart  żywnościowych 

wystawionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi rozdano wcześniej 
przywiezioną z magazynu głównego w Sosnowcu żywność unijną programu PEAD/2011 
wśród beneficjentów. 



Z programu unijnego w roku 2011 skorzystało około 1224 mieszkańców Czeladzi, 
beneficjentów zadania,  na podstawie kart  żywnościowych.  Na wymienioną liczbę osób 
składa się 436 kobiet, 469 mężczyzn i 319 dzieci. Wydano łącznie 49.393,8 kg żywności 
w posiadanym asortymencie. 

II. OCHRONA DÓBR TRADYCJI I KULTURY
Kwota  w  roku  2011  na  zadanie  publiczne  Przeciwdziałanie  uzależnieniom  
i patologiom społecznym zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr IV/22/2010  
z  dnia  29  grudnia  2010  r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  na  2011  rok  oraz 
Zarządzeniem  Burmistrza  Czeladź  Nr  3/2011  z  dnia  11  stycznia  2011  r.  w  sprawie 
zatwierdzenia  planów  finansowych  budżetu  miasta  Czeladź  na  2011  rok  wynosiła  
113 000,00 zł.

Dotacje przyznane w roku 2011:
1. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych – dotacja w wysokości 80.040,00 zł – XII 

Festiwal AVE MARIA, Działalność Galerii Elektrownia;
2. Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego – dotacja w wysokości 

2.000,00 zł – Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne 2011; 
3. Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi – dotacja w wysokości 7.400,00 zł – 

Wydawnictwa: “Zeszyty Czeladzkie” nr 16, “Czeladź” (zestaw 16 pocztówek starej 
Czeladzi) oraz wystawa: “Z Czeladzi w świat”;

4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “FAMILIA” – dotacja w wysokości 
2.060,00 zł – Czeladzkie spotkania plenerowe osób niepełnosprawnych. 

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi z siedzibą w Czeladzi otrzymało dotację z budżetu 
Miasta Czeladź w wysokości  7 400,00 złotych na Wydawnictwa: “Zeszyty Czeladzkie”  
nr  16,  “Czeladź”  (zestaw  16  pocztówek  starej  Czeladzi)  oraz  wystawa:  “Z  Czeladzi  
w świat”.

Cele i  rezultaty zadania publicznego realizowane w ramach przyznanej  dotacji  zostały 
osiągnięte.
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA:
1. Zeszyty Czeladzkie nr 16   
Zeszyt zawierał następujące artykuły:  

- Szkoła Policyjna na Piaskach (Władysław Kwaśniak), 
- Zachować pamięć... (Bożena Plutecka),
- 150 lat Piasków (Artur Rejdak),
- Gehenna dzieci Zagłębia – Akcja Oderberg (Barbara Kruczkowska),
- Czeladzki żużel (Krystyna Górna),
- Święto  poświęcenia  pól  (według  Gabrieli  i  Witolda  Gruszków opracowanie  – 

Władysław Maciej Żymirski),
- Spotkanie z ludową praworządnością (Paweł Wąsowicz),
- Ryszard Dudek (1936-2011) (Katarzyna Majcherczyk-Gruszka),
- Dwa pomnik w Strzemieszycach (Artur Rejdak),
- Wspomnienie  przyjaciela  przez  pryzmat  małej  szkolnej  historyjki  (Henryk 

Kuźniak).

Promocja  odbyła  się  grudniu  2011  r.  w  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej,  
w której wzięło udział ponad 40 osób.  Na spotkaniu obecni byli  m.in. córki Władysława 
Wziątka  –  Alfreda  i  Wiesława,  syn  Mieczysława  Krakowskiego  –  Zbigniew,  synowa 
Eugeniusza Kucewicza, rodzina Józefa Łyżwińskiego, autorzy tekstów.



2. Zestaw 16 pocztówek starej Czeladzi pt “Czeladź”  

Powyższe  wydawnictwa  wydano  w  nakładzie  200  egzemplarzy,  które  dotarły  do  ludzi 
interesujących się historią miasta młodzieży czeladzkich szkół, członków Stowarzyszenia 
Miłośników  Czeladzi,  byłych  czeladzian   rozsianych  po  całej  Polsce;   zostało  też 
przekazane do placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi, czeladzkich bibliotek 
szkolnych,  do   bibliotek  publicznych  Zagłębia  Dąbrowskiego,  oraz  jako  egzemplarze 
obowiązkowe do Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie 
i Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

WYSTAWA:
“Z Czeladzi w świat”

Wystawa “Z Czeladzi w świat” poświęcona była laureatom nagrody Miasta Czeladź 
z okazji rocznic ich urodzin. Okolicznościowy folder (nakład 200 egzemplarzy) oraz karta 
pocztowa  (nakład  500  egzemplarzy)  prezentowały  trzech  sławnych  czeladzian  
tj.  Zygmunta  Szkocnego,  Czesława  Słanię  oraz  Janusza  Domagalika.  Te  nazwiska  
to wybitne postacie związane z historią Czeladzi oraz obdarowane zaszczytnym tytułem 
Honorowego Obywatela Miasta. Chociaż każdy z nich specjalizował się w innej dziedzinie 
twórczości, łączyło ich jedno – miejsce urodzenia – Czeladź.

Od 1  do  30  września  2011  r.  powyższa  wystawa  prezentowana  była  w  Galerii 
Exlibris  MBP w Czeladzi.  Finisaż wystawy miał  miejsce 20 września 2011 r.,  na który 
przybyło  około  67  osób,  w  tym  liczna  grupa  młodzieży  z  Zespołu  Szkół  Nr  1  
w Czeladzi biorąca udział w projekcie “Czeladź. Moje miasto-stare i nowe…”. 

Osoby  na  finisażu  wystawy  miały  możliwość  podziwiania  modlitewników, 
podarowanych  przez  Zygmunta  Szkocnego  parafii  p.w.  św.  Stanisława  BiM  
w Czeladzi, a wypożyczone przez proboszcza parafii.

W  ramach  tego  samego  projektu  odbyło  się  spotkanie  z  synem  Zygmunta 
Szkocnego  pt.  “Twórca  najmniejszych  książek  świata  –  Zygmunt  Szkocny”.  Podczas 
spotkania  zaprezentowano  film  o  Panu  Zygmuncie,  jego  prace  związane  z  twórcami 
muzyki orz wspomniano o jego związku z Czeladzią. 

Celem powyższych przedsięwzięć była popularyzacja wiedzy o Czeladzi, o jej przeszłości 
i dniu dzisiejszym. Celem było również budowanie więzi miedzy mieszkańcami, między 
pokoleniami poprzez przybliżenie wspólnych, wieloletnich działań społeczności lokalnej. 

Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych z  siedzibą  w  Czeladzi  otrzymało  dotację 
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  80 040,00 złotych na organizację XII Festiwalu 
AVE MARIA oraz Działalność Galerii Elektrownia.

Cele  i  rezultaty  zadania  publicznego  realizowane  w  ramach  przyznanej  dotacji 
zostały osiągnięte poprzez:
1. Współorganizację   wraz  z  Urzędem  Miasta  w  Czeladzi  Festiwalu  “Ave  Maria”  

(maj 2011).
- 4 koncerty – Kościół św. Stanisława w Czeladzi
- 1 koncert – muzeum Saturn w Czeladzi 
- 1 koncert – Kościół św. Jadwigi w Będzinie
- 1 koncert – Kościół św. Trójcy w Będzinie  

W koncertach uczestniczyło ok. 3000  osób.
2. Organizowanie działalności Galerii  Elektrownia w budynku starej  zabytkowej kopalni 

“Saturn” w Czeladzi:
a) Wystawa prac studentów z pracowni prof. Ireneusza Walczaka, zorganizowana wraz 

z Akademią Sztuk Plastycznych w Katowicach (kwiecień 2011).



b) Wystawa grafiki i rysunku Katarzyny i Tomasza Chudzików (maj 2011).
c) Organizacja święta Szlaku Zabytków Techniki – INDUSTRIADA 2011 (czerwiec 2011).
d) Wystawa  “Malarstwo  w  przestrzeni  poindustrialnej”  wykładowców  Instytutu  Sztuki  

w Cieszynie (lipiec – sierpień  2011).
e) Wystawa “Malarstwo” Bronisław Chromy (wrzesień – listopad 2011).
f) Wystawa starych fotografii kopalni Saturn i Elektrowni (grudzień 2011 – styczeń 2012).

Do każdej wystawy wydano katalog, plakat, zaproszenia.
Wykonano dokumentacje fotograficzną.
Zorganizowano wernisaże dla każdej wystawy. 
Wystawy obejrzało ok. 2800 osób.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “FAMILIA” z siedzibą w Czeladzi 
otrzymało  dotację z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  2  060,00  złotych 
na organizację Czeladzkich spotkań plenerowych osób niepełnosprawnych.

Zakładane cele i rezultaty zadania publicznego zostały osiągnięte.
31  maj  2011  r.  zorganizowano  Czeladzkie  spotkania  plenerowe  osób 

niepełnosprawnych.
W  zadaniu  brały  udział  osoby  niepełnosprawne  z  5  ośrodków  (Zespół  Szkół 

Specjalnych  z  Czeladzi  i  Będzina,  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej  z  Będzina  -  Łagiszy, 
Środowiskowe Domy Samopomocy z Sosnowca i Czeladzi).

Stowarzyszenie z przyznanej dotacji zakupiło zestaw farb akrylowych dla każdego 
uczestnika plenerów, co umożliwiło pracę indywidualną  a także  przenośne, aluminiowe 
sztalugi umożliwiające malowanie w terenie. Opiekę artystyczną nad tym projektem objął 
Pan Krzysztof Zięcik –artysta zagłębiowski. Każdy uczestnik pleneru po zakończeniu prac 
plastycznych został obdarowany zestawem materiałów do malowania.
Powstałe prace były prezentowane podczas: 
- imprezy sportowej “Ostojada”, 
- pikniku integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czeladzi, 
- obchodów Dnia Osoby Niepełnosprawnej odbywającej się w SDK ODEON. 

Dzięki realizacji tego zadania spora grupa osób z niepełnosprawnością intelektualną 
mogła  wykazać  się  swoimi  umiejętnościami  plastycznymi,  co  w  szerszym  kontekście 
przekłada się na zwiększenie poziomu samooceny tychże osób.

Stowarzyszenie  Twórców  Kultury  Zagłębia  Dąbrowskiego z  siedzibą  w  Będzinie 
otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 2 000,00 złotych na organizację 
Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych 2011. 

Zakładane cele i rezultaty zadania publicznego zostały osiągnięte.
W ramach realizowanego projektu Stowarzyszenie otrzymało dotację z budżetu miasta 
Czeladź na:
- Druk katalogu pokonkursowego “Słowo matka i Ojciec” 
- Zakup nagród w konkursie “Słowo matka i Ojciec”
16 czerwca 2011 r. w SDK ODEON odbył się finał IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Literacko-Plastycznego “Słowo Matka i Ojciec”, w którym udział wzięło około 150 osób.  
Po finale wydano katalog pokonkursowy.



III. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Kwota w roku 2011 na zadanie publiczne Przeciwdziałanie uzależnieniom i  patologiom 
społecznym  zgodnie  z  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi  Nr  IV/22/2010  z  dnia  
29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok oraz Zarządzeniem 
Burmistrza Czeladź Nr 3/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów 
finansowych budżetu miasta Czeladź na 2011 rok wynosiła 411 000,00 zł.

Dotacje przyznane w roku 2011:
1. Miejski Czeladzki Klub Sportowy – dotacja w wysokości 250.200,00 zł – Wspieranie 

i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
2. Klub Sportowy “Górnik Piaski” – dotacja w wysokości 98.385,00 zł – Wspieranie

i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
3. Klub Sportów Walki “FIGHT CLUB BĘDZIN” – dotacja w wysokości 2.400,00 zł – 

Akademia Sztuk Walk – szkolenie dzieci i młodzieży;
4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych FAMILIA – dotacja 

w wysokości 3.500,00 zł – Impreza sportowa dla osób niepełnosprawnych “OSTOJADA 
2011”;

5. Akademia Piłki Nożnej Czeladź – dotacja w wysokości 30.000,00 zł – Sportowy styl 
życia od najmłodszych lat.

Klub Sportowy “Górnik Piaski” z siedzibą w Czeladzi otrzymał dotację z budżetu Miasta 
Czeladź w wysokości 98 385,00 złotych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu.

Planowane cele zadania zostały zrealizowane w następujący sposób:
W miesiącach zimowych roku 2011 drużyny seniorów, juniorów, trampkarzy Klubu 

Sportowego Górnik Piaski prowadziły zajęcia przygotowawcze do rundy wiosennej sezonu 
2010/2011.  W  ramach  przygotowań  drużyny  uczestniczyły  w  turniejach  piłkarskich 
organizowanych  wewnętrznie  przez  Kluby.  Drużyna  seniorów  K.S.  Górnik  Piaski 
uczestniczyła  w  turnieju  halowym  imienia  Włodzimierza  Mazura,  gdzie  wywalczyła 
awansowała do turnieju finałowego. 

Rozgrywano mecze sparingowe m.in. z Orzeł Balin, Orzeł Mokre, MCKS Czeladź, 
Unia Strzemieszyce. 

Przez  cały  I  kwartał  2010  r.  prowadzone  były  intensywne  przygotowania  
do sezonu wszystkich drużyn zarówno seniorów jak i pozostałej młodzieży. Podobnie jak 
w latach poprzednich korzystano z obiektów czeladzkich tj. Hala Sportowa w Czeladzi  
z  siłownią  oraz  sala  gimnastyczna  w  Gimnazjum  Nr  3  na  Piaskach  i  Szkoła  
Podstawowa Nr 7. 

Po okresie przygotowawczym drużyny przystąpiły do rund rewanżowych w swoich 
grupach.

W  trakcie  rozgrywek  drużyna  seniorów  wywalczyła  awans  do  IV  ligi,  co  było 
największym sukcesem piłkarskim na przestrzeni ostatniej dekady. 

Drużyna juniorów w swojej grupie zajęła II miejsce natomiast trampkarze wygrali  
VI turniej im. A. Chojnackiego zorganizowany przez sosnowieckie drużyny.

W  czerwcu  2011  r.  Klub  pomagał  w  organizacji  Paraolimpiady  pod  nazwą 
“Ostojada”, w której  uczestniczą niepełnosprawne osoby mieszkające w Zagłębiu oraz  
w pobliskich miastach śląskich. Impreza, odbyła się na stadionie w dzielnicy Piaski. 

W  lipcu  2011  r.  rozpoczęto  przygotowania  do  następnego  sezonu.  Rozegrano 
kolejne serie sparingów w takimi drużynami jak: RKS Grodziec, Krupiński Suszec, tęcza 
Błędów. 



W  sierpniu  2011  r.   Klub  organizował  turnieje  i  zapewniał  stałą  opiekę  nad 
młodzieżą w dzielnicy Piaski w ramach prowadzonej corocznej akcji “Lato w mieście”. 

W  sierpniu  rozpoczęto  rozgrywki  ligowe  drużyn  seniorów,  juniorów  
i  trampkarzy.  Ponadto  Klub  zgłosił  do  rozgrywek  kolejną  drużynę  młodzieżową  
tj. trampkarzy młodszych.  

W  listopadzie  2011  r.  zakończyła  się  runda  jesienna,  natomiast  zajęcia  
na obiektach sportowych trenerzy Klubu prowadzili do grudnia 2011 r. 

Klub realizuje  swoje  założone cele  sportowe i  wychowawcze.  Osiągnął  sukcesy 
sportowe w rozgrywkach i stale można zaobserwować progresję w osiągniętych wynikach. 

Miejski  Czeladzki  Klub Sportowy z  siedzibą  w Czeladzi  otrzymał  dotację  z  budżetu 
Miasta Czeladź w wysokości 250 200,00 złotych na wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu.

W roku 2011 w strukturach  Klubu działało 5 sekcji sportowych:
- piłka nożna 
- piłka koszykowa chłopcy 
- piłka siatkowa dziewcząt 
- lekka atletyka
- tenis stołowy

Szkolenie dzieci  i  młodzieży odbywało się w Hali  MOSiR Czeladź, na stadionie im. 
Józefa Pawełczyka, w salach gimnastycznych czeladzkich szkół. 

ROZGRYWKI MIEJSKIEGO CZELADZKIEGO KLUBU SPORTOWEGO:
W  rozgrywkach  ligowych  i  w  szkoleniu  udział  brało  295  beneficjentów  

w następujących grupach: piłka nożna (grupa naborowa, trampkarze młodsi orliki, klasa 
okręgowa  –  60  osób),  koszykówka  chłopców  (juniorzy  starsi,  kadeci,  młodzicy  starsi, 
młodzicy młodsi, minikoszykówka, grupa naborowa - 94 osoby), siatkówka dziewcząt (III 
liga, juniorki, kadetki, młodziczki I, młodziczki II, grupa naborowa – 90 osób) , tenis stołowy 
(III liga, 2 grupy naborowe  - 27 osób), lekka atletyka (2 grupy – 24 osoby). Realizacją 
działania zajmowało się 14 trenerów.

Zawodnicy  sekcji  sportowych   poszczególnych  sekcji  uczestniczyli  w  rozgrywkach 
międzyklubowych  sezonu  2010/2011,  które  zakończyły  się  w  czerwcu  zajmując 
następujące lokaty:
1. Koszykówka chłopców: juniorzy starsi uplasowali się na 6 miejscu, kadeci uplasowali 

się  na 8  miejscu,  młodzicy  starsi  uplasowali  się  na   10  miejscu,  młodzicy młodsi 
uplasowali  się na 6 miejscu, mini  koszykówka zajęli  6 lokatę. Od września drużyny 
biorą udział w rozgrywkach sezonu 2011/2012, które nadal trwają.

2. Siatkówka dziewcząt: III liga zajęły 13 miejsce, juniorki  zajęły 6  miejsce, kadetki zajęły 
23 miejsce, młodziczki I zajęły 23 miejsce, młodziczki II 39 miejsce,  mini siatkówka – I 
miejsce w Mistrzostwach Śląska w kategorii “trójek” - awans do Mistrzostw Polski oraz 
8 miejsce w kategorii “czwórek”.

3. Minisiatkówka – w czerwcu drużyna “trójek” zajęła 1 miejsce w Mistrzostwach Śląska 
oraz awans do Mistrzostw Polski,  które odbyły się  3-4 września 2011 r.  w Zabrzu. 
Drużyna Miejskiego Czeladzkiego Klubu Sportowego zajęła 8 miejsce w Polsce. 

4. Tenis  stołowy –  zajęli  10  pozycję  w  tabeli.  Od  września  drużyna  bierze  udział  
w rozgrywkach sezonu 2011/2012, które nadal trwają.         

5. Lekkkaatletyka - Halowy Miting w Brzeszczach.
6. Piłka nożna 

- klasa okręgowa – zajęli 9  miejsce. 
- trampkarze młodsi –  zajęli 9 miejsce.



- Orliki – zajęli 9 miejsce.
Drużyna  klasy  okręgowej  zajęła  3  miejsce  w  Halowym  Turnieju  Piłki  Nożnej  
im. Włodzimierza Mazura.
We wrześniu drużyny rozpoczęły rozgrywki  sezonu 2011/2012 po zakończonej  rundzie 
jesiennej zajmują następujące lokaty:

- klasa  okręgowa  -  drużyna  zakończyła  rozgrywki  rundy  jesiennej  sezonu 
2011/2012. Drużyna plasuje się na 16 pozycji.

- trampkarze  młodsi  -  drużyna  zakończyła  rozgrywki  rundy  jesiennej  sezonu 
2011/2012. Drużyna plasuje się na 8 pozycji.

- orliki  -  drużyna  zakończyła  rozgrywki   rundy  jesiennej  sezonu  2011/2012. 
Drużyna plasuje się na 6 pozycji.

W  ROKU  2011  MIEJSKI  CZELADZKI  KLUB  SPORTOWY  BYŁ  ORGANIZATOREM  
I WSPÓŁORGANIZATOREM NASTĘPUJĄCYCH  SPORTOWOREKREACYJNYCH:

- 05.02.2011 – Mistrzostwa Czeladzi w Narciarstwie Alpejskim;
- 12.02.2011 – Ogólnopolski Turniej Trampkarzy;
- 26.02.2011 – Mistrzostwa Czeladzi w Badmintonie;
- 05-08.03.2011 – Festiwal Siatkówki Dziewcząt – Czeladź 2011;
- 12.03.2011 – Turniej Koszykówki i Siatkówki klas 3;
- 20.03.2011 – Turniej Koszykówki i Siatkówki klas 6;
- 30.04-1.05.2011 – Turniej Piłkarski ERREA CUP Czeladź 2011;
- 07.05.2011 – Wiosenny Turniej Badmintona;
- 15.05.2011  –  Półfinały  Mistrzostw  Śląska  w  Mini  Siatkówce  Dziewcząt  w 

kategorii – czwórki;
- 02.06.2011 – Turniej koszykówki klas IV;
- 03.06.2011 – Biegi Przełajowe im. Edwarda Maczugi z Okazji Dnia Dziecka;
- 25.09.2011 – Zagłębiowski Turniej Piłki Nożnej (współorganizacja);
- 30.09.2011 – Memoriał im. Józefa Pawełczyka - (współorganizacja);
- 05.11.2011 – Turniej Badmintona “Jesień 2011” - współorganizacja
- 11.11.2011  –  Mistrzostwa  Czeladzi  w  Tenisie  Stołowym  z  okazji  “Dnia 

Niepodległości”;
- 20.11.2011 – Halowy turniej Piłki Nożnej – orliki i trampkarze młodsi;
- 04.12.2011 – udział orlików w Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej w Jaworznie.

Łącznie  w  imprezach  organizowanych  i  współorganizowanych  przez  Miejski  Czeladzki 
Klub Sportowy udział wzięło 1500 uczestników.

UCZESTNICY  SEKCJI  MIEJSKIEGO  CZELADZKIEGO  KLUBU  SPORTOWEGO 
REPREZENTOWALI KLUB RÓWNIEŻ NA LICZNYCH IMPREZACH M.IN.:

- 18.09.2011  –  IX  Memoriał   im.  Stanisława  Padlewskiego  w  Piłce  Siatkowej 
Kadetek  w  Mysłowicach  –  drużyna  MCKS  Czeladź  na  12  drużyn  zajęła  6 
miejsce; 

- 27.112011 – udział orlików w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty 
Będzińskiego;

- 17.12.2011  –  udział  orlików  w  Mikołajkowym  Turnieju  Piłki  Nożnej 
organizowanego przez Stowarzyszenie Kibiców CKS Czeladź.     

W  ROKU  2011  MIEJSKI  CZELADZKI  KLUB  SPORTOWY  BYŁ  ORGANIZATOREM 
OBOZÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH:

- Darłówko Zachodnie (09.08 – 21.08.2011r.);
- Brenna (11-26.09.2011 r.).



Od   2004  roku  Miejski  Czeladzki  Klub  Sportowy  objął  patronatem  dzieci  i  młodzież 
Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi. Dzieci te aktywnie uczestniczą w realizacji celów 
klubu.

Akademia  Piłki  Nożnej  Czeladź z  siedzibą  w  Czeladzi  otrzymała  dotację  z  budżetu 
miasta  Czeladź  w  wysokości  30  000,00  złotych na  organizację  zajęć  w  zakresie 
“Sportowy styl życia od najmłodszych lat”.

Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte.

TRENINGI:
Klub w 2011 r. prowadził 7 grup sportowych tj. juniorzy, trampkarze starsi, trampkarz 

młodsi x 2, orliki, żaczki, grupa naborowa).

Liczebność grup treningowych:
- 16 trampkarze starsi
- 38 trampkarzy (młodsi, ŚLT)
- 13 juniorów
- 29 młodzików (orliki, żaczki)
- 10 przedszkolaków
- 9 osób ze Świetlicy Środowiskowej

Drużyny sportowe osiągnęły następujące sukcesy:
- Awans do Śląskiej Ligii Trampkarzy – osiągnięte
- Mistrzostwo Podokręgu Sosnowiec – osiągnięte
- promocja Miasta Czeladź – turnieje 

Zajęcia  treningowe  prowadzone  były  przez  7  trenerów  minimum  3  razy  
w  tygodniu.  Treningi  organizowane  były  na  boisku  szkolnym  Orlik  przy  Szkole 
Podstawowej  Nr  3,  Stadionie  Miejskim  MOSiR,  boisku  treningowych  ze  sztuczną 
nawierzchnią przy stadionie MOSiR, boisku szkolnym Orlik przy ul. Grodzieckiej, Boisku 
przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Czeladzi, sali gimnastycznej Miejskiego Zespołu Szkół.

IMPREZY SPORTOWE:
1. Imprezy sportowe organizowane w Czeladzi: 

- dwudniowy turniej ERREA CUP 2011 dla roczników 2003 i 2002,  
- turniej charytatywny dla Konrada Strzelczyka, 
- Festyn z okazji Dnia Dziecka, 
- sparing z Wisłą Kraków, 
- Akcja Lato, 
- turniej Mistrzostwa Zagłębia Dąbrowskiego REAL Czeladź CUP 2002 
- turniej Mistrzostwa Zagłębia Dąbrowskiego REAL CZELADŹ CUP dla 1997, 
- Liga Żaczków (z Zagłębiem Sosnowiec i Podokręgiem Sosnowiec).

2. Imprezy sportowe na wyjeździe, to m.in.
- turniej w Mikołowie
- turniej w Kłobucku
- turniej w Krakowie
- turniej w Zabrzu
- turniej w Łaziskach Górnych
- turniej w Katowicach
- turniej w Rybniku



- turniej w Opavie (Czechy)
- turniej w Koniecpolu
- turniej w Dąbrowie Górniczej
- turniej w Starachowice
- turniej w Częstochowie
- turniej w Ornontowice
- turniej w Bełchatowie
- turniej w Siemianowicach Śląskich

OBOZY SPORTOWE:
- obóz w Nowej Rudzie;
- obóz w Wiśle;
- obóz w Nędzy.

Zadanie zrealizowano poprzez udział w rozgrywkach rozgrywki, treningach, organizację 
imprez i obozów sportowych.
W roku 2011 APN posiadał  około 115 zawodników natomiast w imprezach sportowych 
udział wzięło ponad 1000 osób.

Klub Sportów Walki  FIGHT CLUB BĘDZIN z  siedzibą w Będzinie  otrzymał  dotację  
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 2 400,00 złotych na prowadzenie Akademii sztuk 
walk – szkolenie dzieci i młodzieży z Czeladzi.

Cele i rezultaty zadania zostały zrealizowane.
Klub  Sportów  Walki  FIGHT  CLUB  BĘDZIN  dotację  z  miasta  otrzymał  

na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego. 
Klub wykorzystał całość dotacji – 2 400,00 zł.

Działalność Klubu w roku 2011 polegała na:
- prowadzeniu  systematycznych  zajęć  sportowych.  Od  stycznia  do  listopada  

2011 r.  Klub przeprowadził łącznie 277 godzin treningowych (wliczając w to 180 
godzin treningów w sekcji sportów walki w grupie młodszej i starszej, 97 godzin 
treningowych podczas zimowych treningów na obozie, oraz treningów na obozie 
letnim).

- zorganizowaniu zimowego obozu sportowego (styczeń 2011r.) - obóz odbył się 
w Rycerce Dolnej. W obozie udział wzięło 17 osób.

- zorganizowanie obozu sportowego nad morzem (sierpień 2011 r.) - obóz odbył 
się w Pogorzelicy k. Niechorza. Udział w obozie wzięło 12 osób.

W roku 2011 Klub Sportów Walki FIGHT CLUB BĘDZIN:
- upowszechniał  kulturę fizyczną i  sportu  wśród dzieci,  młodzieży i  dorosłych,  

w  tym  
w szczególności wśród uczniów czeladzkich szkół,

- prowadził systematyczne zajęcia sportowe z Taekwondo i Kick Boxingu,
- nawiązywał  kontakty  pomiędzy  młodzieżą  z  różnych  krajów  poprzez  udział  

w rywalizacji sportowej, w której uczestniczyli zawodnicy innych państw,
- kształtowanie postawy fair-play podczas zawodów sportowych,
- przełamywał bariery kulturowe i językowe dzieci i młodzieży,
- integrował  środowiska  młodzieży  szkolnej  oraz  rodziny  dzieci  trenującej 

Taekwondo i Kick Boxing,
- promował sport i miasto Czeladź,



- promował  region  Śląska  i  Zagłębia  Dąbrowskiego  na  arenie  krajowej  
i międzynarodowej.

W  roku  2011  zawodnicy  Klubu  zdobyli  56  medali  na  najważniejszych  turniejach  
w kraju i za granicą.

Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  FAMILIA z  siedzibą  
w Czeladzi otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 3 500,00 złotych na 
organizację  integracyjnej  imprezy  sportowej  dla  osób  niepełnosprawnych  OSTOJADA 
2011.

Cele i rezultaty zakładane w projekcie zostały w pełni zrealizowane. 
Dotacja dla stowarzyszenia została przyznana na zakup medali, dyplomów oraz na 

posiłek dla uczestników podczas imprezy.
“Ostojada 2011” odbyła się 10 czerwca 2011 r. i zgromadziła razem z zaproszonymi 

gośćmi ok. 240 osób z różnych miejsc naszego regionu śląskiego. 
Uczestnikami  imprezy  sportowej  “Ostojada  2011”  były  osoby  z  niepełnosprawnością 
intelektualną  lub  zaburzeniami  psychofizycznymi  zgromadzonych  wokół  18  ośrodków 
(Domy  Pomocy  Społecznej,  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej,  Środowiskowe  Domy 
Samopomocy).
Zawodnicy przybyli z następujących miast naszego regionu:

- Czeladź - 58 osób
- Katowice - 34 osoby
- Sosnowiec - 21 osób
- Dąbrowa Górnicza - 24 osoby
- Będzin - 28 osób
- Myszków - 10 osób
- Lubliniec - 20 osób
- Zawiercie -11 osób

Oprócz zawodników w “Ostojadzie” uczestniczyli:
- rodzice (20 osób) ze Stowarzyszenia “Familia”  
- personel Środowiskowego Domu Pomocy “Ostoja” (15 osób)
-  zaproszeni goście (około 30 osób)

Terenem sportowych zmagań był stadion Klubu Sportowego Górnik Piaski. Zawody  
w  konkurencjach  dopasowano  do  możliwości  zawodników  (przeciąganie  liny,  rzut  do 
kosza, tor przeszkód, skoki w workach, rzut woreczkiem do celu).
 Druga część “Ostojady” odbyła się na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy 
“Ostoja”,  gdzie  czekał  na  wszystkich  zawodników  poczęstunek  i  gdzie  odbyło  się 
uroczyste wręczanie medali i pucharów. 

TRYB “MAŁYCH GRANTÓW”
W roku 2011 działając zgodnie z  art.  19a ustawy o działalności  pożytku publicznego  
i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość 
realizacji  zadania  publicznego,  mógł  zlecić  organizacji  pozarządowej  lub  podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania 
publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.
Udzielenie dotacji w formie “małego grantu”: 
a) Wysokość dotacji nie mogła przekroczyć kwoty 10 000 zł, 
b) Zadanie musiało być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni, 
c) Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej 



w tym trybie nie mogła przekroczyć 20 000 zł rocznie, 
d) Wysokość środków finansowych przekazywanych organizacjom w tym trybie nie mogła 

przekroczyć 20% środków zaplanowanych na dotacje w danym roku budżetowym.
Zgodnie z powyższym Gmina Czeladź zabezpieczyła 10% z wszystkich środków 

które były przeznaczone na realizację zadań publicznych tj. kwotę 64 500,00 zł. 

W  roku  2011  udzielono  dotacji  w  formie  “małych  grantów”  następującym 
podmiotom:
1. Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie  “Jestem  z  Tobą”  realizacja  zadania  “Doradztwo 

prawno-psychologiczne – punkt konsultacyjny” (kwota 4.000,00 zł). 
Założone cele zostały osiągnięte.
Dotacja  udzielona  na  to  zadanie  pozwoliła  na  udostępnienie  usług  prawno-
psychologicznych  mieszkańcom  w  trudnej  sytuacji  materialnej  i  życiowej.  Mogli  oni 
bezpłatnie  korzystać  z  fachowych  porad  blisko  swojego  miejsca  zamieszkania,  
w siedzibie instytucji, która na co dzień wspomaga rodziny i osoby potrzebujące pomocy-
MOPS. Porady udzielane były w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6. 
Podczas realizacji powyższego zadania zorganizowano 20 dyżurów, na których udzielono 
61 konsultacji.

2. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych realizacja zadania “Koncert Górniczej Orkiestry 
Dętej w dniu Święta Narodowego 3 maja”(kwota 3.620,00 zł). 

Założone cele zostały osiągnięte.
Próby do koncertu odbywały się od 28.04.-1.05.2011 r. tj. 4 próby. 
Koncert  został  przeprowadzony przez  18  członków Górniczej  Orkiestry  Dętej.  Koncert 
odbył  się  podczas  Święta  Narodowego  w  dniu  3.05.2011  r.  (liczba  uczestników 
uroczystości około 500 osób).

3. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych realizacja zadania “Koncert Górniczej Orkiestry 
Dętej w dniach 18 września i 11 listopada 2011 r.” (kwota 6.380,00 zł).

Założone cele zostały osiągnięte.
Próby do koncertu odbywały się od 24.08.-9.11.2011 r. tj. 8 prób. 
Koncert dnia 18.09.2011 został przeprowadzony przez 20 członków Górniczej Orkiestry 
Dętej  natomiast  w  koncercie,  który  odbył  się  11.11.2011  r.  udział  wzięło  
23 członków Górniczej Orkiestry Dętej. 
W każdym z powyższych koncertów udział wzięło około 500 osób.

4. Polski  Związek Emerytów,  Rencistów i  Inwalidów –  Zarząd Oddziału  Rejonowego  
w Czeladzi  realizacja  zadania  “Działalność  Zespołu  muzyczno-wokalnego  Orfeusz  
w Czeladzi”  (kwota 2.200,00 zł). 

Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte m.in. poprzez:
- promocję miasta
- wzbogacenie  uroczystości  miejskiej  –  występ  zespoły  podczas  Dnia  Niepodległości 

oraz z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
- upowszechnianie kultury wśród społeczności naszego regionu
- aktywizowanie życia kulturalno-artystycznego w mieście
Koncerty zespoły:
- z okazji Dnia Niepodległości 11.11.2011 r. przybyło około 150 osób. 
- z  okazji  zbliżających  się  Świąt  Bożego  Narodzenia  15.12.2011  r.  przybyło  około  

60 osób.

5. Stowarzyszenie  Kibiców  CKS  Czeladź  realizacja  zadania  “Organizacja  II  Turnieju 
Gwiazdkowego pt. Gramy dla FAMILII”  (kwota 1.000,00 zł). 



Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte.
Turniej odbył się 17.12.2011 r. w Hali MOSiR w Czeladzi. W turnieju w rozgrywkach udział 
wzięło  74  graczy  (drużyna  młodzików  rocznik  2000)  plus  11  trenerów  i  ponad  
90 zawodników turnieju głównego (drużyny seniorów). Podczas turnieju przeprowadzona 
została zbiórka publiczna a cały dochód został przekazany na sprzęt sportowy i inne cele 
statutowe Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych FAMILIA.
Podczas turnieju  upowszechniano amatorską działalność  sportową wśród społeczności 
naszego regionu i  aktywizowano życie społeczne w mieście z uwzględnieniem działań 
charytatywnych.

INNE FORMY WSPÓŁRACY

Zgodnie  z  Uchwałą  Nr  XXXI/383/2008  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi  z  dnia  
31  stycznia  2008  r.  w  sprawie  przyjęcia  zasad  udostępniania  obiektów  
i  urządzeń  użyteczności  publicznej  oraz  terenów  będących  w  administrowaniu  
jednostek organizacyjnych Gminy Czeladź: 

- prowadzenia  nieodpłatnej  działalności  kulturalnej,  społecznej,  zdrowotnej, 
sportowej  i  opiekuńczo-wychowawczej  przez  organizacje,  o  których  mowa  
w  ustawie  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  
i o wolontariacie oraz organizacje kombatanckie;

- nieodpłatnego prowadzenia zajęć  pozalekcyjnych i  pozaszkolnych dla  dzieci  
i młodzieży;

- organizacji imprez, których współorganizatorem jest gmina lub jednostki gminne; 

Siedziba  przy  ul.  Szpitalnej  5B  (utrzymanie  lokalu  w  2011  r.  przez  Zakład  Budynków 
Komunalnych wyniosło 14 528,52 zł)
- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło nr 1
- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Czeladzi
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy
- Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej 
Siedziba w placówkach oświatowych (spotkania)
- Miejski Środowiskowy Klub Sportowy “Omega Czeladź” (MZS)
- Polski Związek Filatelistów – Młodzieżowe Koło im. Czesława Słani (SP1)
Siedziba przy ul. 1-go Maja 27 (spotkania)
- Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi
- Związek Harcerstwa Polskiego – Krąg Seniorów 
Siedziba przy ul. Zwycięstwa 6
- Stowarzyszenie Trzeźwościowe “Nowe” (siedziba do grudnia 2011 r.)
Siedziba przy ul. 11-go Listopada 8
- Klub Abstynenta “Metamorfoza”
- Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych
Siedziba przy ul. Sportowej 2
- Miejski Czeladzi Klub Sportowy
- Miejski Szkolny Związek Sportowy
- Akademia Piłki Nożnej Czeladź (siedziba w MOSiR od grudnia 2011 r.)
- Polska Federacja Ornitologiczna PZHK i PE – Oddział w Czeladzi
- Zagłębiowskie Koło Pszczelarzy – oddział w Czeladzi
- Terenowa Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej “Saturn”
Siedziba przy ul. Mickiewicza
- Klub Sportowy “Górnik Piaski”



Siedziba przy ul. Norwida 11
- Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-Ruchowym 

(umowa użyczenia do 3 sierpnia 2012 r.)

Wydatki związane z wykorzystaniem pomieszczeń MOSiR Czeladź w roku 2011 wyniosły 
148 732,61 zł. Czeladzkie stowarzyszenia (w tym MCKS, MSZS, KS Górnik Piaski,TKKF 
SATURN,  Stowarzyszenie  Abstynentów  NOWE,  APN  Czeladź,  Stowarzyszenie  MKS 
PIASKI,  Stowarzyszenie  Czeladzkich  Kibiców,  Czeladzkie  Stowarzyszenie  PRIMO 
CZELADŹ,  Zagłębiowskie  Koło  Pszczelarzy,  Stowarzyszenie  Hodowców  Gołębia 
Pocztowego, Polska federacja Ornitologiczna O/Czeladź) korzystały m.in. z sali głównej, 
sali baletowej, pokoi przeznaczonych na siedzibę, boisk piłkarskich. 

Zgodnie  z  Uchwałą  Nr  Nr  LVIII/943/2009  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi  z  dnia  
29 października 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości  rocznych stawek podatku  
od nieruchomości za rok 2010 zwolniono z podatku od nieruchomości następujące 
stowarzyszenia działające na terenie naszego miasta:
- Klubowi Abstynenta “Metamorfoza”;
- Czeladzkiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym;
- Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy; 
- Związkowi Kombatantów RP i Byłym Więźniom Politycznym;
- Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Śląski Koło w Czeladzi.

ZADANIA WYKONYWANE WSPÓLNIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI LUB 
POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA:

Gminny Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Miasta Czeladź na lata 2010-2012 
(dz. 851, 85195):

Zadanie 7. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych z:
1. Polskim Związkiem Niewidomych – Koło w Czeladzi:
- wkład finansowy Urzędu Miasta Czeladź (kwota: 1 500,00 zł). Zorganizowanie szkoleń 

dla nowoprzyjętych członków Związku z zakresu rehabilitacji podstawowej (30.08.2011 
r. – 19.09.2011 r.). 

2. Kołem Osób Niepełnosprawnych “Przyjaciele”:
- wkład  finansowy  Urzędu  Miasta  Czeladź  (kwota:  2  499,99  zł)  koszty  organizacji 

wycieczki do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach;
- organizacja  Miejskiego  Dnia  Osób  Niepełnosprawnych  (umowa  z  SDK  ODEON  – 

kwota: 2 000,00 zł).
3. Urząd Miasta  Czeladź partycypował  w kosztach transportu  objazdowego  (kwota:  4 

500,00  zł)  po  Kazimierzu  Dolnym,  Sandomierzu  i  okolicach  w  terminie  od  14-16 
czerwca 2011 r. dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
“FAMILIA”  zgodnie  z  Gminnym  Programem  Profilaktyki  Zdrowotnej  dla  Miasta 
Czeladź na lata 2010-2012 (dz. 851, 85195, par. 4300).

4. Zgodnie  z  Gminnym  Programem  Profilaktyki  Zdrowotnej  dla  Miasta  Czeladź  
na  lata  2010-2012  (dz.  851,  85195,  par.  4210)  Gmina  Czeladź  zakupiła  koszulki 
(kwota:  346,12 zł)  dla uczestników Powiatowej  Olimpiady Osób Niepełnosprawnych 
“INTEGRACJA 2011”  –  organizatorem Olimpiady  było Powiatowe Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych Ruchowo “SZANSA”.

5. Zgodnie  z  Gminnym  Programem  Profilaktyki  Zdrowotnej  dla  Miasta  Czeladź  
na  lata  2010-2012  (dz.  851,  85195,  par.  4210)  Urząd  Miasta  zakupił  kalendarze 
pochodzące z Fundacji Dla Dzieci DAR SERCA. Kalendarze przekazano czeladzkim 
stowarzyszeniom, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi (kwota: 500,00 zł). 



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(dz. 851, 85154):

Zadanie  1.  Zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  
dla osób uzależnionych od alkoholu z:
Czeladzkim  Stowarzyszeniem  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-
Ruchowym  - wkład finansowy Urzędu Miasta Czeladź (kwota:  300,00 zł)  na pokrycie 
kosztów transportu na integracyjną imprezę sportową, która odbyła się dnia 30.09.2011 r.

Zadanie  3.  Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  
w  zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  w  szczególności  wśród  dzieci  
i  młodzieży,  w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,  a  także działań na  
rzecz  dożywiania  dzieci  uczestniczących  w  pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo  – 
wychowawczych i socjoterapeutycznych z:
1. Związkiem Harcerstwa Polskiego – Krąg Seniorów – wkład finansowy Urzędu Miasta 
(kwota:  47  200,00  zł)  polegał  na  organizacji  wypoczynku  dla  dzieci  w  ramach 
“Nieobozowej Akcji Letniej” oraz podczas “Harcerskiej Akcji Zima”.
2.  Dla  dzieci  uczęszczających  na  świetlicę  profilaktyczną  prowadzoną  przez 
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus  wkład finansowy Urzędu Miasta 
Czeladź  (zakup  artykułów  spożywczych,  gier  i  zabawek  dla  dzieci  z  okazji  
św. Mikołaja oraz Świąt Bożego Narodzenia - kwota: 1 466,45 zł).
3. Burmistrz Miasta Czeladź objął honorowym patronatem imprezy organizowane przez 
Akademię Piłki Nożnej Czeladź w związku z czym Gmina Czeladź: 
- zakupiła  puchary  na  turniej  ERREA  CUP  2011  zorganizowany  

w dniach 30.04.-1.05.2011 r. (kwota: 500,00 zł);
- zapewniła  poczęstunek  podczas spotkania  zorganizowanego z  okazji  Dnia  Dziecka 

(kwota: 1 124,03 zł);
- zakupiła puchary na profilaktyczny turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, który odbył 

się 5.06.2011 r. (kwota: 150,00 zł); 
- zakupiła puchary na turniej ERREA CUP 2011 zorganizowany w dniach 2.10.2011 r. 

(kwota: 200,00 zł).

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej  
rozwiązywaniu problemów alkoholowych z:
1. Klubem Abstynenta “Metamorfoza” - wkład finansowy miasta Czeladź polegał na: 
- opracowaniu autorskiego programu terapeutycznego oraz  prowadzeniu  zajęć terapii 

grupowej z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w Klubie (kwota: 1 080,00 zł);
- utrzymaniu lokalu (kwota: 10 594,74 zł);
- zorganizowaniu 10 - dniowego obozu terapeutycznego w Ponikwie dla członków Klubu 

“Metamorfoza” (kwota: 12 350,00 zł);
- przewozie  dla  członków  Stowarzyszenia  w  dniu  2.05.2011  r.  do  Krakowa  

z  okazji  zakończenia  roku Jubileuszowego 750-lecia  Parafii  św.  Stanisława (kwota: 
918,00 zł); 

- 16.04.2011  r.  zorganizowaniu  II  Turnieju  Tenisa  Stołowego  Klubów Abstynenckich  
w Hali MOSiR w Czeladzi (zabezpieczono obsługę, zakupiono puchary, zapewniono 
posiłek regeneracyjny dla uczestników) (kwota: 1 901,83 zł).

2. Czeladzkim  Stowarzyszeniem  Trzeźwościowym  NOWE wkład  finansowy  Urzędu 
Miasta Czeladź: 
- zapewnienie  dwóch  noclegów  dla  członków  Stowarzyszenia  uczestników 

Międzywojewódzkiego  Halowego  Turnieju  Piłki  Nożnej  Drużyn  Abstynenckich  
w Praszce (kwota: 550,00 zł)



- zorganizowanie  w  dniu  27.03.2011  r.  Halowego  Turnieju  Piłki  Nożnej  Klubów 
Abstynenckich w Hali MOSiR w Czeladzi (zabezpieczono obsługę, zakupiono puchary, 
stroje oraz zapewniono posiłek regeneracyjny dla uczestników) (kwota: 3 822,67 zł).

3.  Urząd  Miasta  Czeladź zakupił  książki  stanowiące  nagrody   dla  laureatów  
“XX Ogólnopolskiego Przeglądu Abstynenckiej Twórczości Artystycznej Zamczysko 2010” 
organizowanego  w  dniach  od  25  do  28  sierpnia  2011  r.  w  miejscowości  Olsztyn  
k  /  Częstochowy  przez  Trzeźwościowe  Stowarzyszenie  Kulturalno-Turystyczne  
w Katowicach (kwota: 500,00 zł). 

Bieżąca działalność kulturalno-edukacyjnej prowadzona w czeladzkich placówkach 
oświatowych (dz. 801, 80195):

UM  Czeladź  pokrył  koszty  udziału  w  49  Ogólnopolskim  Młodzieżowym  Konkursie 
Filatelistycznym dla uczniów i opiekuna Polskiego Związku Filatelistów Młodzieżowego 
Koła im. Czesława Słani odbywającego się 23-26.06.2011 r. w Iławie (kwota: 720,00 zł).

Zastępca Kierownika Wydziału
Polityki Społecznej i Edukacji

mgr inż. Michał Słomka 
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