
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2012

 

Czeladź, kwiecień 2013 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 2012 następujące zadania: 
 
I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Kwota w roku 2012 na zadanie publiczne Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi 
Nr XXII/315/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
na 2012 rok oraz Zarządzeniem Burmistrza Czeladź Nr 8/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. 
w sprawie planów finansowych budżetu miasta Czeladź na 2012 rok wynosiła 
150 000,00 zł.
 
DOTACJE:
1.  Akademia  Piłki  Nożnej  Czeladź  dotacja  w  wysokości  19.259,00  zł  –  Organizacja 

prozdrowotnych  i  sportowych  zajęć  pozalekcyjnych  dla  dzieci  i  młodzieży  
na  terenie  miasta  Czeladź  jako  alternatywne  formy  spędzania  czasu  wolnego 
przeciwdziałające uzależnieniom i patologiom społecznym.

2.  Miejski Szkolny Związek Sportowy dotacja w wysokości 59.384,00 zł – Prowadzenie 
profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej,  w  zakresie  rozwiązywania 
problemów  alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,  
a  w szczególności  przeznaczonej  dla  dzieci  i  młodzieży (w tym m.in.  prowadzenie 
profilaktycznych  zajęć  sportowych,  organizacja  imprez  sportowo  –  rekreacyjnych  
o charakterze profilaktycznym).

3.  Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” dotacja w wysokości 12.380,00 zł – 
Prowadzenie Telefonu Zaufania.

4.  Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” dotacja w wysokości 
5.355,00 zł – Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

5.  Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym 
dotacja w wysokości 21.280,00 zł – Ośrodek Wsparcia Rodziny.

6.  Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół dotacja 
w  wysokości  1.800,00  zł  –  Udzielanie  pomocy  osobom  znajdującym  się  
w trudnej sytuacji życiowej (psycholog).

 
MAŁE GRANTY:
1.  Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy  mały  grant  w  wysokości  7  910,00  zł  –  Zajęcia 

sportowe dla uczniów 2012 – upowszechnianie sportów zimowych Ruch rzeźbi umysł – 
uczymy się jeździć na nartach

2.  Akademia  Piłki  Nożnej  Czeladź  mały  grant  w  wysokości  4  000,00  zł  –  Wyjazd  
na  kolonie  dla  dzieci  i  młodzieży  wraz  z  organizacją  programu  profilaktycznego 
mającego na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

3.  Zarząd  Okręgowy  Polskiego  Komitetu  Pomocy  Społecznej  z  siedzibą  
w Katowicach mały grant w wysokości 3 040,00 zł – Dystrybucja żywności programu 
PEAD/2012

 
 
 
 

 



Akademia Piłki Nożnej Czeladź     z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymała dotację z 
budżetu Miasta Czeladź w wysokości 19.259,00 złotych na zadanie dotyczące organizacji 
prozdrowotnych  i  sportowych  zajęć  pozalekcyjnych  dla  dzieci  
i młodzieży na terenie miasta Czeladź jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego 
przeciwdziałając uzależnieniom i patologiom społecznym.
Cele statutowe APN to:

1. Zrzeszenie członków w Klubie,
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
3. Prowadzenie różnych form szkolenia sportowego, 
4. Organizowanie meczy, obozów, zawodów sportowych i uczestnictwo 

w rozgrywkach,
5. Tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej,
6. Pozyskiwanie środków dla realizacji działalności statutowej Klubu, 
7. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży, 
8. Propagowanie osiągnięć sportowych członków Klubu,
9. Wyrównywanie szans osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 

i wyrównywanie szans tych osób w zakresie dostępu i uprawiania sportu,
10.Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób związanych 

z kulturą fizyczną i sportem,
11. Działalność charytatywna,
12.Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia,
13.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
14.Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
15.Promocja i organizacja wolontariatu.

Zajęcia pozalekcyjne Akademia Piłki Nożnej Czeladź prowadziła w:
-        Przedszkolu Publicznym nr 1 w Czeladzi
-        Przedszkolu Publicznym nr 4 w Czeladzi
-        Przedszkolu Publicznym nr 5 w Czeladzi (do czerwca)
-        Przedszkolu Publicznym nr 7 w Czeladzi
-        Przedszkolu Publicznym nr 9 w Czeladzi
-        Przedszkolu Publicznym nr 10 w Czeladzi
-        Przedszkolu Publicznym nr 11 w Czeladzi
-        Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi
-        Szkole Podstawowej nr 3 w Czeladzi
-        Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi
-        Świetlicy Środowiskowej na ul. Zwycięstwa 6

Zajęcia  pozalekcyjne  miały  charakter  ogólnorozwojowy,  prowadzone  byłby  przez 
wykwalifikowanych  trenerów  z  odpowiednimi  uprawnieniami  i  licencjami.  W  zajęciach 
pozalekcyjnych w roku 2012 wzięło udział około 330 dzieci. 
 
Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy  z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Sportowa  2  otrzymał 
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 59.384,00 złotych na zadanie dotyczące 
prowadzenia  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej,  
w  zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,  
a  w  szczególności  przeznaczonej  dla  dzieci  i  młodzieży  (w  tym  m.in.  prowadzenie 
profilaktycznych  zajęć  sportowych,  organizacja  imprez  sportowo  –  rekreacyjnych  
o charakterze profilaktycznym). 

Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy  w  roku  2012  realizował  zadanie  publiczne 
poprzez  prowadzenie  profilaktycznych  zajęć  sportowych  oraz  organizowanie  imprez 
sportowo-rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym.



Zajęcia sportowe prowadzone były w różnych dyscyplinach sportu takich jak: piłka 
nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis stołowy,  badminton,  lekka atletyka.  
W  zajęciach  brali  udział  wszyscy  chętni  uczniowie,  według  swoich  potrzeb 
i zainteresowań. Zajęcia prowadzone były w wymiarze 51 godzin tygodniowo w szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych.
Zajęcia  realizowane  były  przez  nauczycieli  na  bazie  szkolnych  i  miejskich  obiektów 
sportowych.  Cotygodniowo  w zajęciach  uczestniczyło  około  460  dzieci  i  młodzieży  
z  gminy  Czeladź.  Podczas  realizacji  zadania  zakupiono  niezbędny  sprzęt  sportowy  
w  postaci  piłek  do  siatkówki,  koszykówki,  piłki  nożnej  i  piłki  ręcznej,  lotek  
do badmintona i piłeczek do tenisa stołowego.

W  ramach  realizacji  zadania  MSZS  zorganizował  szereg  imprez  sportowo-
rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym tj.:

1. XV Memoriału lekkoatletyczny im. Józefa Pawełczyka 
W  imprezie  udział  wzięło  ok.  150  zawodników  i  zawodniczek  ze  wszystkich 
czeladzkich szkół

2. XIV Mistrzostwa Czeladzi w pływaniu szkół podstawowych i gimnazjalnych 
3. Olimpiada Lekkoatletyczna z okazji „DNI CZELADZI 2012” 

W  imprezie  udział  wzięło  ok.  150  zawodników  i  zawodniczek  ze  wszystkich 
czeladzkich szkół

4. Biegi przełajowe im. Edwarda Maczugi z okazji „Dnia Dziecka” 
5. Mistrzostwa Czeladzi w badmintonie /indywidualne/ 
6. Mini piłka nożna chłopców szkół podstawowych 
7. Piłka nożna chłopców szkół gimnazjalnych 
8. Gry i zabawy dziewcząt i chłopców szkół podstawowych 
9. Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt szkół podstawowych 
10.Sztafetowe biegi przełajowe chłopców szkół podstawowych 
11.Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt szkół gimnazjalnych 
12.Sztafetowe biegi przełajowe chłopców szkół gimnazjalnych 
13.Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt szkół średnich 
14.Sztafetowe biegi przełajowe chłopców szkół średnich 
15.Szachy dziewcząt szkół podstawowych 
16.Szachy chłopców szkół podstawowych 
17.Szachy dziewcząt szkół gimnazjalnych 
18.Szachy chłopców szkół gimnazjalnych 
19.Tenis stołowy dziewcząt szkół podstawowych 
20.Tenis stołowy chłopców szkół podstawowych 
21.Tenis stołowy dziewcząt szkół gimnazjalnych 
22.Tenis stołowy chłopców szkół gimnazjalnych 
23.Siatkówka dziewcząt szkół gimnazjalnych 
24.Siatkówka chłopców szkół gimnazjalnych 
25.Koszykówka dziewcząt szkół gimnazjalnych 
26.Koszykówka chłopców szkół gimnazjalnych 
27.Piłka ręczna chłopców szkół gimnazjalnych 
28.Piłka ręczna dziewcząt szkół podstawowych 
29.Piłka ręczna chłopców szkół podstawowych 
30.Mini siatkówka dziewcząt szkół podstawowych 
31.Mini siatkówka chłopców szkół podstawowych 
32.Mini koszykówka dziewcząt szkół podstawowych 
33.Mini koszykówka chłopców szkół podstawowych 
34.Badminton drużynowy dziewcząt szkół podstawowych 



35.Badminton drużynowy chłopców szkół podstawowych 
36.Badminton drużynowy dziewcząt szkół gimnazjalnych 
37.Badminton drużynowy chłopców szkół gimnazjalnych 
38.LA drużynowe chłopców szkół gimnazjalnych 
39.LA  drużynowe dziewcząt szkół gimnazjalnych 
40.Czwórbój LA dziewcząt szkół podstawowych 
41.Czwórbój LA chłopców szkół podstawowych 
42.Siatkowa plażowa dziewcząt szkół gimnazjalnych 
43.Siatkowa plażowa chłopców szkół gimnazjalnych 
44.Orientacja  sportowa  dziewcząt  i  chłopców  szkół  podstawowych  

i gimnazjalnych 
Dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych zakupiono medale natomiast dla 

uczestników finałów wojewódzkich zakupiono koszulki sportowe. 
Uczniowie  z  czeladzkich  szkół  uczestniczyli  w  zawodach  sportowych  

w ramach „Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego o Puchar Śląskiego Kuratora 
Oświaty  za  rok  szkolny  2011/2012”  na  poziomie  szkół  podstawowych  
i gimnazjalnych.
Na poziomie szkół podstawowych Miejski Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa Nr 2 zajęła 
XI  miejsce,  podczas  gdy  w  rywalizacji  brało  udział  2130  szkół  natomiast  
222 szkoły zostały sklasyfikowane. 

Uczniowie z Czeladzi osiągnęli bardzo wysokie miejsca w finałach wojewódzkich  
w różnych dyscyplinach sportu:
 
Lp. Miejsce Szkoła Dyscyplina
1 I MZS – Szkoła Podstawowa nr 2 Mini siatkówka dziewcząt
2 III MZS – Szkoła Podstawowa nr 2 Badminton dziewcząt
3 VII MZS – Szkoła Podstawowa nr 2 Czwórbój LA chłopców
4 IX MZS – Szkoła Podstawowa nr 2 Czwórbój LA dziewcząt
5 XII MZS – Szkoła Podstawowa nr 2 Biegi łyżwiarskie dziewcząt
6 XII Szkoła Podstawowa nr 3 Biegi łyżwiarskie chłopców
7 V-VIII MZS – Gimnazjum nr 1 Piłka ręczna chłopców
8 X MZS – Gimnazjum nr 1 Biegi na orientację chłopców
9 IX-XII ZS nr 1 Piłka nożna chłopców

Zajęcia  sportowe  były  formą  zagospodarowania  czasu  wolnego  dla  dzieci  
i  młodzieży  pochodzących  z ubogich  i  trudnych  wychowawczo  często  patologicznych 
środowisk  /rozbite  rodziny,  zagrożenie  alkoholizmem, agresją/.  Zajęcia  zawierały  wiele 
aspektów  edukacyjnych  i  wychowawczych.  Organizowane  były  pod  kierunkiem 
doświadczonych  pedagogów.  Miały  za  zadanie  m.  in.:  przeciwdziałać  zachowaniom 
agresywnym,  rozwijać  umiejętności  komunikowania  się,  kształtować  postawy 
prospołeczne, promować zdrowy styl życia, upowszechniać formy aktywnego wypoczynku, 
podnosić umiejętności z różnych dyscyplin sportu, kształtować umiejętności współpracy  
w grupie.
 
Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie      „Jestem  z  Tobą”   z  siedzibą  w  Czeladzi  
ul.  35-lecia  PRL  22d/49  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  
w wysokości 12.380,00 złotych na zadanie dotyczące prowadzenia Telefonu Zaufania.

Prowadzenie Telefonu Zaufania miało na celu świadczenie pomocy osobom, które 
chciały  pozostać  anonimowe.  Na  co  dzień  osoby  te  borykają  się  z  problemami  



często nie wiedząc gdzie zgłosić się po pomoc i taką informację otrzymały w Telefonie  
Zaufania.  Osoby dzwoniące potrzebują podzielić się  swoimi problemami.  Często sama 
rozmowa, życzliwość i zrozumienie, postawa akceptująca (aktywne słuchanie) pomagały 
spojrzeć na problem z innej strony. 

W  roku  2012  Telefon  Zaufania  funkcjonował  20  godzin/tygodniowo  
w godzinach popołudniowych: 
Poniedziałek 14.00-19.00 (5 godz.)
Wtorek 14.00-18.00 (4 godz.)
Środa 14.00-18.00 (4 godz.)
Czwartek 14.00-18.00 (4 godz.)
Piątek 15.00-18.00 (3 godz.)

Porad  udzielały  osoby  będące  członkami  Polskiego  Towarzystwa  Pomocy 
Telefonicznej, które korzystają z fachowej prasy i szkoleń.
            W  Telefonie  Zaufania  udzielano  od  40  do  50  porad  miesięcznie.  Łącznie  
w roku 2012 udzielono 372 porad. 
 
Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie      „Jestem  z  Tobą”   z  siedzibą  w  Czeladzi  
ul.  35-lecia  PRL 22d/49  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  
5.355,00  złotych na  zadanie  dotyczące  udzielania  pomocy osobom znajdującym się  
w trudnej sytuacji życiowej.
 

Zadanie to miało na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu szczególnie 
osób  bezrobotnych.  Świadczono  pomoc  rzeczową  (odzież,  meble)  dla  najbardziej 
potrzebujących  szczególnie  rodzin  wielodzietnych,  co  wpłynęło  
na zmniejszenie ubóstwa tych rodzin.  

Prawnik  zatrudniony  przy  realizacji  tego  zadania  udzielił  7  porad  prawnych  
z  zakresu  prawa  rodzinnego,  prawa  spadkowego  i  prawa  pracy.  Pomagał  również  
w przygotowaniu pozwów sądowych. 

Psycholog  podczas  realizacji  zadania  udzielił  11  porad,  które  w  szczególności 
dotyczyły:

- mechanizmów  uzależnień,  zachowań  przemocowych,  problemów 
wychowawczych i konfliktów w rodzinie;
- ukierunkowano osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, zmotywowano 
do konstruktywnego rozwiązywania problemów.
Ponadto  w  Czeladzi  przy  ulicy  Bytomskiej  62  funkcjonował  3  razy  w  tygodniu  

(poniedziałek,  środa,  piątek)  po  4  godziny  Punkt  Pomocy  Rzeczowej  dla  rodzin 
najuboższych,  w  którym  bezpłatnie  wydawano  odzież,  meble,  sprzęt  gospodarstwa 
domowego. Z pomocy skorzystało 151 rodzin. 
 
Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho – Ruchowym 
z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Norwida  11  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  
w wysokości  21.280,00 złotych na zadanie dotyczące prowadzenia Ośrodka Wsparcia 
Rodziny.

W  ramach  realizowanego  zadania  rodziny  osób  niepełnosprawnych  otrzymały 
wsparcie  i  profesjonalną  pomoc  prawną  i  psychologiczną.  Udzielane  były  porady  
z  zakresu  rehabilitacji,  leczenia   i  opieki  nad  osobami  niepełnosprawnymi.  Spotkania 
odbywały  się  w  siedzibie  Stowarzyszenia.  Z  pomocy  specjalistów  skorzystało  około  
80  środowisk  rodzinnych  z  terenu  Będzina,  Czeladzi,  Sosnowca  o  niskim  statusie 
materialnym. 



Pomieszczenia w siedzibie, w których organizowano zajęcia usprawniające zostały 
wyremontowane i wyposażone w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie tego typu 
zajęć.  

Zakupione  zostały  materiały  dydaktyczne  oraz  materiały  do  terapii  zajęciowej. 
 Podczas  spotkań  w  Stowarzyszeniu  odbywały  się  stałe  zajęcia  terapeutyczne, 
rehabilitacyjne,  plastyczne,  rękodzielnicze.  Prace  wykonywane  podczas  zajęć 
prezentowane  były  na  wielu  wystawach.  Raz  w  tygodniu  odbywały  się  zajęcia 
usprawniające  na  basenie  w  Gimnazjum  Nr  3  w  Czeladzi.  Z  okazji  Dnia  Dziecka 
zorganizowano Piknik Rodzinny, w którym uczestniczyło około 120 osób. W grudniu 2012 
r. odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego podopieczni Stowarzyszenia otrzymali 
paczki ze słodyczami od Św. Mikołaja.  
 
Stowarzyszenie  Chorych  na  Stwardnienie  Rozsiane  Ich  Opiekunów  i  Przyjaciół 
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ul. Wiejska 2 otrzymało dotację z budżetu Miasta 
Czeladź w wysokości 1.800,00 złotych na zadanie dotyczące udzielania pomocy osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (psycholog).

W okresie od marca do grudnia 2012 r. Stowarzyszenie prowadziło kompleksową 
rehabilitację  osób  chorych  na  stwardnienie  rozsiane.  W  celu  skutecznej  rehabilitacji 
prowadzono specjalistyczne zajęcia indywidualne i grupowe dla osób niepełnosprawnych, 
chorych na stwardnienie rozsiane. 
W ramach zadania realizowano zadania takie jak:
- cotygodniowe spotkania informacyjno-integracyjne dla chorych
- grupowe  i  indywidualne  zajęcia  usprawniania  ruchowego,  poprzez  ćwiczenia 

indywidualne i grupowe, masaże relaksujące zaburzonych narządów ruchu
- indywidualne zajęcia w zakresie fizykoterapii (światłolecznictwo, magnetoterapia, lasery, 

ultradźwięki)
- balneologia  (kąpiele  perełkowe,  kąpiele  wirowe  kończyn  dolnych  i  górnych,  masaże 

podwodne)
- indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, grupy wsparcia i telefon zaufania
- prowadzone różne formy terapii (zajęciowa, relaksacyjna)
- konsultacje i poradnictwo lekarza neurologa

W  miesiącach  marzec  –  grudzień  2012  r.  z  usług  Stowarzyszenia  skorzystało  
13 podopiecznych – członków mieszkańców Czeladzi.

 
 

MAŁE GRANTY
 
Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Sportowa  2  otrzymał 
dotację w formie „małego grantu” w wysokości  7.910,00 złotych na realizację zadania  
pt. „Zajęcia sportowe dla uczniów 2012 – upowszechnianie sportów zimowych Ruch rzeźbi 
umysł – uczymy się jeździć na nartach”.

Oferta zajęć była formą zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 
w okresie  zimowym.  Zajęcia  były  organizowane  systematycznie,  a  dostęp  do  nich  był 
powszechny. W zajęciach uczestniczyło 160 uczniów z czeladzkich szkół podstawowych. 
Zajęcia organizowane były w Sosnowcu na stoku narciarskim „Środula” pod kierunkiem 
doświadczonych pedagogów. 

Uczestnicy  zajęć  opanowali  umiejętności  techniczne  z  narciarstwa  
zjazdowego,  rozwijali  ogólną  sprawność  fizyczną,  współdziałali  w  grupie,  rozwijali  
zainteresowania  sportowe.  Zajęcia  sportowe  umożliwiły  przygotowanie  ucznia  



do  samodzielnej  aktywności  fizycznej  w  okresie  zimowym,  kształtowanie  umiejętności 
organizowania  i  aktywnego  spędzenia  czasu  wolnego,  podniesienie  sprawności 
motorycznej, przygotowanie ucznia do uczestnictwa w kulturze fizycznej, przeciwdziałanie 
zachowaniom  nie  akceptowanym  społecznie,  zaspokojenie  biologicznej  potrzeby 
zwiększonej  aktywności  ruchowej,  przeciwdziałanie  agresji,  patologiom  społecznym  
i  innym  zagrożeniom  jak  również  kształtowanie  poczucia  odpowiedzialności  
za bezpieczeństwo własne i innych.

Podczas realizacji zadania Miejski Szkolny Związek Sportowy zrealizował 30 zajęć 
sportowych alternatywnych ze względu na złe warunki pogodowe /brak śniegu/. Zajęcia 
alternatywne  odbywały  się  w  salach  gimnastycznych  szkół  podstawowych,  podczas 
których  dzieci  doskonaliły  umiejętności  w  następujących  dyscyplinach  sportowych: 
koszykówka, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, badminton.

Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej  Zarząd  Okręgowy  w  Katowicach z  siedzibą  
w  Katowicach  ul.  Kozielska  4a  otrzymał  dotację  w  formie  „małego  grantu”  
w wysokości 3.040,00 złotych na realizację zadania pt. „Dystrybucja żywności programu 
PEAD/2012”.

Zgodnie  z  założeniami  programu PEAD oraz  na podstawie  wystawionych przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi kart indywidualnej pomocy żywnościowej 
dla najuboższych mieszkańców Czeladzi PKPS ZO rozdawał żywność unijną programu 
PEAD/2012. 

Z  programu  unijnego  skorzystało  561  mieszkańców  Czeladzi  -  beneficjentów 
zadania. Na wymienioną liczbę osób składa się 201 kobiet, 177 mężczyzn i 183 dzieci. 
Wydano łącznie  15.149,3  kg  żywności  w następującym asortymencie  (mąka  pszenna, 
makaron świderki,  ryż  biały,  kasza gryczana,  płatki  kukurydziane,  herbatniki,  groszek  
z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem wiśniowy, cukier biały, mielonka wieprzowa, 
klopsiki w sosie pomidorowym, olej rzepakowy).
 
Akademia Piłki Nożnej Czeladź z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymała dotację 
w formie „małego grantu” w wysokości 4.000,00 złotych na realizację zadania pt. „Wyjazd 
na kolonie dla dzieci i młodzieży wraz z organizacją programu profilaktycznego mającego 
na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Akademia Piłki Nożnej Czeladź w terminie od 1 do 12 lipca 2012 r. zorganizowała 
wyjazd do Pobierowa dla 48 dzieci z terenu Czeladzi. 
Podczas  kolonii  opiekunowie  realizowali  program  profilaktyczny,  który  miał  na  celu 
propagowanie  prozdrowotnych  form  spędzania  czasu  wolnego,  a  także  informowano 
dzieci  o  zagrożeniach  związanych  z  uzależnieniami.  Organizowano  również  zajęcia 
sportowe  i  rekreacyjne  oraz  wycieczki  do  pobliskich  gmin  m.in.  do  Kołobrzegu, 
Międzyzdrojów, Międzywodzia, Trzęsacza, Świnoujścia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
Kwota  w  roku  2012  na  zadanie  publiczne  Przeciwdziałanie  uzależnieniom  
i  patologiom  społecznym  zgodnie  z  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi  
Nr  XXII/315/2011  z  dnia  29  grudnia  2011  r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  
na 2012 rok oraz Zarządzeniem Burmistrza Czeladź Nr 8/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.  
w  sprawie  planów  finansowych  budżetu  miasta  Czeladź  na  2012  rok  wynosiła  
43 000,00 zł.
 
DOTACJE:
1.  Stowarzyszenie  Inicjatyw Kulturalnych  dotacja  w  wysokości  20  194,00  zł  –  Plener: 

Szkice Czeladzkie, Działalność Górniczej Orkiestry Dętej.
2.  Stowarzyszenie  Miłośników  Czeladzi  dotacja  w  wysokości  6.150,00  zł  –  „Zeszyty 

Czeladzkie”  nr  17,  Organizacja  dwóch  wystaw:  „Czeladź....  zatrzymane  w  kadrze: 
szlakiem Jerzego Żymirskiego”; „Nasza klasa – szkoła i uczniowie w dawnej fotografii”.

3.  Stowarzyszenie  Twórców  Kultury  Zagłębia  Dąbrowskiego  dotacja  w  wysokości 
1.700,00 zł – Warsztaty Artystyczne 2012 „Sztuka w oku czasu”.

4.  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  „FAMILIA”  dotacja  
w wysokości 2.355,00 zł – II Czeladzkie spotkania plenerowe osób niepełnosprawnych.

5.  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego dotacja 
w  wysokości  4.000,00  zł  –  Działalność  zespołu  muzyczno  -  wokalnego  Orfeusz  
w Czeladzi.

 
Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  11  Listopada  8 
otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  20.194,00 złotych 
na  zadanie  dotyczące  organizacji  pleneru  pt.  Szkice  Czeladzkie  oraz  na  Działalność 
Górniczej Orkiestry Dętej.

W  związku  ze  zbyt  małą  ilością  zgłoszonych  uczestników  do  organizacji  pleneru 
rysunkowego  „Szkice  Czeladzkie”  Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych  zwróciło  się  
z  prośbą  o  aneksowanie  umowy  poprzez  pomniejszenie  całkowitych  kosztów  
na  realizację  zadania  publicznego  w  związku  z  czym  dotacja  w  roku  2012  dla 
Stowarzyszenia wyniosła 15 594,00 złotych.

W  ramach  zadania  Stowarzyszenie  zapewniło  przeprowadzenie  12  prób  Górniczej 
Orkiestry Dętej oraz zorganizowano 5 koncertów z okazji:
-        Święta Narodowego 3 maja
-        750 lecia miasta
-        Rocznicy powstania Solidarności
-        Święta Niepodległości
-        Święta Górnika 
Koncerty prowadzone były przez 22 członków orkiestry. 
 
Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi z siedzibą w Czeladzi ul. 1-go Maja 27 otrzymało 
dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  6.150,00  złotych 
na zadanie dotyczące wydania „Zeszytów Czeladzkich” nr 17, Organizacji dwóch wystaw: 
„Czeladź....  zatrzymane  w  kadrze:  szlakiem  Jerzego  Żymirskiego”;  „Nasza  klasa  
– szkoła i uczniowie w dawnej fotografii”.

Celem  powyższych  przedsięwzięć  była  popularyzacja  wiedzy  o  Czeladzi  
o  jej  przeszłości  i  dniu  dzisiejszym,  o  ludziach  i  budowlach  istotnych  dla  przeszłości 
naszego  miasta,  rozbudzenie  przywiązania  do  miejsca,  w  którym  mieszkamy  



i  żyjemy,  a  z  drugiej  strony  –  pobudzenie  społeczności  lokalnej  do  aktywności,  
do docierania do swoich korzeni, do dokumentów związanych z „małą ojczyzną”. Celem 
było  również  budowanie  więzi  między  mieszkańcami,  między  pokoleniami  poprzez 
przybliżenie wspólnych, wieloletnich działań społeczności lokalnej. 
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA – Zeszyty Czeladzkie nr 17  

Zeszyt  zawierał  artykuły  o:  Victorze  Viannay’u,  dyrektorze  kopalni  „Czeladź  
w  latach  1912-1931”,  wspomnienie  Edwarda  Majchrowicza  z  okresu  budowy  osiedla 
domków fińskich na Piaskach, o czeladzkich jednodniówkach okresu międzywojennego, o 
podziemnej gazetce okresu okupacji pt. „Polska Walcząca”, uwagi do książki Czeladź w 
latach  II  wojny  światowej  (1939-1945),  o  ostatnim  czeladzkim  członku  Związku  Orła 
Białego – Marianie Ledwójciku.  

Promocja „Zeszytów” odbyła się w grudniu 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
w  której  udział  wzięło  48  osób.  Wydawnictwo  o  nakładzie  
200  egzemplarzy  trafiło  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 oraz do Lyonu dla rodziny 
Victora Viannay’a.
WYSTAWY
-     „Czeladź.... zatrzymane w kadrze: szlakiem Jerzego Żymirskiego”

W kwietniu 2012 r. minęła 10 rocznica śmierci fotografika Jerzego Żymierskiego, który 
dokumentował w fotografii przemiany zachodzące w Czeladzi od 1956 r. Jego dorobek jest 
swoistą  kroniką  powojennej  Czeladzi.  Za  swoją  działalność  na  rzecz  „naszej  Małej 
Ojczyzny” został laureatem Nagrody Miasta Czeladź w 2002 r. Rocznica śmierci Jerzego 
Żymirskiego  była  więc  doskonałą  okazją  przybliżenia  mieszkańcom  Czeladzi  zarówno 
osoby twórcy, jak i jego dorobku.

Wystawa  prezentowała  była  w  Galerii  Exlibris  MBP  w  Czeladzi  od  2  kwietnia  
do 7 maja 2012 r.
-    „Nasza klasa – szkoła i uczniowie w dawnej fotografii”

Podczas  wystawy  zaprezentowano  dzieje  szkół  i  przedszkoli  Czeladzi  
od początku XX wieku do otwarcia pierwszej Tysiąclatki w Polsce (Szkoła Podstawowa 
Nr 7 w Czeladzi) tj. do 1959 roku. Ponad 100 starych zdjęć obrazowało życie czeladzkich  
placówek  oświatowych:  zarówno  szkół  powszechnych,  jak  i  szkół  prywatnych  kopalń 
węgla  „Saturn”  i  „Czeladź”,  ochronek  i  przedszkoli,  kursów  kroju  
i szycia prowadzonych w Czeladzi i  na Piaskach przez firmę Singer, zajęcia w ławach 
szkolnych,  spotkania  przy  pieczeniu  ziemniaków,  wycieczki  szkolne  i  półkolonie 
organizowane  przez  miasto.  Znalazły  się  też  fotografie  Wilhelma  Kidawy  wykonane  
w Czeladzkich szkołach w latach 1910-1925.  Najstarszym zdjęciem było  zdjęcie  klasy 
żeńskiej  z  samego  początku  XX  wieku,  szkolne  zdjęcie  Apolinarego  Chlęcha  
z  roku  szkolnego  1906/1907  (i  jego  świadectwo  z  tego  okresu),  zdjęcie  Anny 
Domagałówny w grupie  dziewcząt  uczennic  szkoły  gospodarstwa  domowego,  zdjęcia  
z 1918 r., 1920 r., 1923 r., zdjęcia z kronik Szkoły Podstawowej Nr 2, zdjęcia klasowe  
z  okresu  II  wojny  światowej,  fotografie  klasowe  okresu  powojennego.  Bogaty  zbiór 
szkolnych  fotografii  dopełniły  dokumenty  związane  z  czeladzkim  szkolnictwem  
m.in.:  dwujęzyczne  (rosyjsko-polskie)  świadectwo  Stanisławy  Łabuzówny  z  1915  r., 
świadectwa  szkolne  z  okresu  1906-1953,  zeszyty  szkolne  Eustachego  Markiewicza  
z 1934 roku i Andrzeja Chlęcha z roku szkolnego 1937/38, stare kroniki szkolne, stary 
dzwonek szkolny, kałamarz.

Wystawa  prezentowała  była  w  Galerii  Exlibris  MBP  w  Czeladzi  od  5  września  
do 9 października 2012 r.



Stowarzyszenie  Twórców  Kultury  Zagłębia  Dąbrowskiego z  siedzibą  w  Będzinie  
ul.  Małachowskiego  29  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  
1.700,00  złotych na  zadanie  dotyczące  organizacji  Warsztatów  Artystycznych  2012 
„Sztuka w oku czasu”.
W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie:
-     zorganizowało  10  godzin  warsztatów  decoupage’u,  w  których  udział  wzięło  

10 osób (5 spotkań po 2 h)
-     zorganizowało 2 konkursy literacko-plastyczne, w których udział wzięło 200 osób
-     wydało 2 katalogi pokonkursowe (150 egzemplarzy)
-     zorganizowało 2 wystawy pokonkursowe
-     wydało katalog poplenerowy (300 egzemplarzy) 
-     zorganizowano 1 wystawę poplenerową i 1 wystawę indywidualną, w których udział  

wzięło 150 osób
-    wydało katalog „Dwa kroki w wyobraźnię” (300 egzemplarzy) 
 
Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  „FAMILIA” z  siedzibą  
w  Czeladzi  ul.  Sikorskiego  5  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  
w wysokości  2.355,00 złotych na zadanie dotyczące organizacji II Czeladzkich spotkań 
plenerowych osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie przy realizacji tego zadania zrealizowało następujące cele:

-       integracja środowiska osób niepełnosprawnych, 
-       stworzenie  szansy  na  wykazanie  się  uzdolnionych  plastycznie  osób 

niepełnosprawnych, 
-       prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych szerszemu gronu społeczeństwa 
-        propagowanie walorów miasta Czeladzi.

12  września  2012   r.  zorganizowano  II  Czeladzkie  spotkania  plenerowe  osób 
niepełnosprawnych. W zadaniu brały udział osoby niepełnosprawne z 6 ośrodków (Zespół  
Szkół Specjalnych z Czeladzi i Będzina, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Będzina - Łagiszy,  
Środowiskowe Domy Samopomocy z Sosnowca i Czeladzi, Warsztaty Terapii Zajęciowej 
z Dąbrowy Górniczej).
Podczas realizacji projektu dodatkowo udział wzięli:

-        pensjonariusze „Ostoi” – 45 osób
-        personel ŚDS „Ostoja” – 15 osób
-        Stowarzyszenie „Familia”, wolontariat – 10 osób
-        opiekun artystyczny – P. Krzysztof Zięcik
-        personel Biblioteki (filia nr 4) w Czeladzi – 3 osoby
-        zaproszeni goście – 8 osób + uczniowie szkół specjalnych (20 osób)

Stowarzyszenie z przyznanej dotacji zakupiło farby akrylowe i podstawowe artykuły 
malarskie  tworzące zestaw podstawowych  kolorów dla  każdego uczestnika  plenerów,  
co  umożliwiło  pracę  indywidualną.  Każdy  zespół  po  zakończonym  plenerze  został  
obdarowany zestawem materiałów do malowania, żeby móc dalej doskonalić umiejętności. 

Praca jednego z zeszłorocznych uczestników Plenerów pt. „Osiedle przy ulicy Auby” 
została przekazana do francuskiego miasta partnerskiego jako upominek dla merostwa. 
Powstałe prace były prezentowane podczas: 

-        obchodów Dnia Osoby Niepełnosprawnej odbywającej się w SDK ODEON.
-        wernisażu wystawy poplenerowej, która odbyła się w Filii nr 4 Biblioteki Miejskiej 

w Czeladzi.
 



Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  Zarząd  Oddziału  Rejonowego 
z siedzibą w Czeladzi ul. Szpitalna 5a otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź dotacja 
w wysokości  4.000,00 złotych na zadanie dotyczące Działalności  zespołu muzyczno - 
wokalnego Orfeusz w Czeladzi.

W ramach realizacji zadania Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Zarząd Oddziału Rejonowego zorganizował koncerty z okazji:
-        Dnia Kobiet i Dnia Matki, na który przybyło ok. 60 osób
-        Dnia Inwalidy i Dnia Seniora, na który przybyło ok. 50 osób
-        Święta Niepodległości, na który przybyło ok. 150 osób
-        Święta Bożego Narodzenia, na który przybyło ok. 200 osób

Występy  zespołu  Orfeusz  były  promocją  dla  Naszego  miasta  jak  również  
dla samego Zespołu. Występy Zespołu wzbogacały uroczystości miejskie podczas Święta 
Niepodległości oraz aktywizowały życie kulturalno-artystyczne mieszkańców jak również 
osób przybyłych z miast ościennych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Kwota  w  roku  2012  na  zadanie  publiczne  Przeciwdziałanie  uzależnieniom  
i  patologiom  społecznym  zgodnie  z  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi  
Nr  XXII/315/2011  z  dnia  29  grudnia  2011  r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  
na 2012 rok oraz Zarządzeniem Burmistrza Czeladź Nr 8/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.  
w  sprawie  planów  finansowych  budżetu  miasta  Czeladź  na  2012  rok  wynosiła  
411 000,00 zł.
 
DOTACJE:
1.  Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-Ruchowym 

dotacja w wysokości 2.091,00 zł – Łączy nas sport i zabawa: impreza integracyjna.
2.  Klub  Sportów  Walki  „FIGHT  CLUB  BĘDZIN”  dotacja  w  wysokości  1.750,00  zł  – 

Akademia Sztuk Walk: szkolenie dzieci i młodzieży. 
3.  Klub  Sportowy  „Górnik  Piaski”  dotacja  w  wysokości  105.000,00  zł  –  Realizacja 

programu w zakresie usportowienia osób poprzez prowadzenie zajęć sportowych w 
piłce nożnej mających na celu przygotowanie zawodników do gry w klubie sportowym 
Górnik Piaski. 

4.  Akademia  Piłki  Nożnej  Czeladź dotacja  w wysokości  56.000,00  zł  –  Usportowienie 
dzieci  i  młodzieży  oraz  przygotowanie  zawodników  do  rywalizacji  sportowej  
w rozgrywkach piłkarskich: sportowy styl życia od najmłodszych lat.

5.  Akademia  Piłki  Nożnej  Czeladź  dotacja  w  wysokości  6.200,00  zł  –  Turnieje  
i imprezy sportowe w mieście Czeladź: nasze małe Euro 2012.

6.  Miejski Czeladzki Klub Sportowy dotacja w wysokości 157.200,00 zł – Podaruj sobie 
zdrowie: uprawiaj sport.

 
MAŁE GRANTY:
1.  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  „FAMILIA”  mały  grant  

w wysokości 3.000,00 zł – Dzień godności osoby niepełnosprawnej: impreza sportowo-
rekreacyjna

2.  Miejski  Czeladzki  Klub  Sportowy  mały  grant  w  wysokości  3.110,00  zł  Turniej  Piłki  
Nożnej: Nasze Małe Euro 2012

3.  Czeladzki  Klub  Sportowy mały grant  w wysokości  6.008,00 zł  –  Mecz wspomnień: 
Starcie pokoleń CKS Czeladź

4.  Klub Sportów Walki FIGHT CLUB BĘDZIN mały grant w wysokości 6.000,00 zł – Letnia 
Akademia  Sportu  –  czyli  wyjazd  dzieci  i  młodzieży  z  czeladzkich  szkół  na  obóz 
rekreacyjno  -  sportowy  promujący  zdrowy  styl  życia  oraz  promujący  czeladzkich 
mistrzów i miasto Czeladź

5.  Miejski Czeladzki Klub Sportowy mały grant w wysokości 7.400,00 zł – Szkolenie grup 
naborowych

6.  Miejski Czeladzki Klub Sportowy mały grant w wysokości 3.585,00 zł  – Organizacja 
Turniejów: koszykówki chłopców i siatkówki dziewcząt

 
Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho – Ruchowym 
z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Norwida  11  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  
w  wysokości  2.091,00  złotych na  realizację  zadania  pt.  Łączy  nas  sport  
i zabawa: impreza integracyjna.

W  czerwcu  2012  r.  Stowarzyszenie  zorganizowało  imprezę  integracyjną  
pt. „Łączy nas sport i zabawa”, podczas której zorganizowano zawody sportowe, wspólne 
zabawy  i  gry  sportowe  dla  osób  niepełnosprawnych  oraz  zdrowej  młodzieży  



Naszego  miasta. W  zawodach udział  wzięło  60  zawodników   ich  opiekunowie  oraz  
10 wolontariuszy z zaprzyjaźnionych czeladzkich szkół. 

Realizacja  zadania  umożliwiła  osobom niepełnosprawnym  rozwój  zainteresowań 
sportowych,  ciekawe  spędzenie  czasu  wolnego  poprzez  aktywną  formę  rehabilitacji, 
zwiększyła usamodzielnienie i nabranie wiary we własne możliwości jak również poprawiła 
stan zdrowia i kondycję psychiczną oraz integrację społeczną. 
 
Klub  Sportów  Walki  FIGHT  CLUB  BĘDZIN z  siedzibą  w  Będzinie  przy  
ul. Sączewskiego 11/8 otrzymał dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 1.750,00 
złotych na prowadzenie Akademii sztuk walk – szkolenie dzieci i młodzieży z Czeladzi.

W  ramach  zadania  Klub  zakupił  sprzęt  treningowy  przeznaczony  
do prowadzenia zajęć w sekcji Kick Boxingu Czeladź.  Od marca do października 2012 r. 
w  sekcji  Czeladź  przeprowadzono  123  godziny  treningów,  w  których  uczestniczyło  
w grupie dziecięcej około 25 osób  natomiast w grupie starszej około 30 osób z czego 60% 
zawodników stanowią mieszkańcy Czeladzi.
 
Klub Sportowy „Górnik Piaski” z siedzibą w Czeladzi ul. Mickiewicza otrzymał dotację z 
budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  105.000,00  złotych na  realizację  programu  w 
zakresie  usportowienia  osób  poprzez  prowadzenie  zajęć  sportowych  
w piłce nożnej mających na celu przygotowanie zawodników do gry w klubie sportowym 
Górnik Piaski. 
Zadanie Klubu było zrealizowane poprzez:

W miesiącach zimowych roku 2012 z drużynami  seniorów,  juniorów,  trampkarzy 
prowadzono  zajęcia  przygotowawcze  do  rundy wiosennej  sezonu  2011/2012.  Drużyny 
uczestniczyły  w  turniejach  piłkarskich  organizowanych  przez  kluby.  Drużyna  seniorów 
uczestniczyła w turnieju halowym imienia Włodzimierza Mazura, gdzie wywalczyła awans 
do turnieju finałowego. Rozgrywano również mecze sparingowe m.in. z drużynami Orzeł  
Mokre, MCKS Czeladź, AKS Niwka.

W  trakcie  rozgrywek  rundy  wiosennej  drużyna  seniorów wywalczyła  9  miejsce, 
drużyna trampkarzy starszych zajęła również miejsce 9 natomiast trampkarze młodsi zajęli 
10 miejsce. 

W  czerwcu  2012  r.  Klub  pomagał  w  organizacji  Paraolimpiady  „OSTOJADA”,  
w  której  uczestniczą  niepełnosprawne  osoby  mieszkające  w  Zagłębiu  oraz  pobliskich 
miastach woj. śląskiego. Impreza odbyła się na obiekcie KS Górnik Piaski.

W  lipcu  2012  r.  rozpoczęto  przygotowania  do  następnego  sezonu.  Rozegrano 
kolejne  serie  sparingów w takimi  drużynami  jak:  MCKS Czeladź,  LKS Siewierz,  Orzeł 
Mokre, RKS Grodziec oraz inne drużyny. 

W lipcu i sierpniu 2012 r.  Klub organizował turnieje  i zapewniał stałą opiekę nad 
młodzieżą  w  dzielnicy  Piaski  w  ramach  prowadzonej  corocznej  akcji  „Lato  
w mieście”. 

Po wakacjach rozpoczęto rozgrywki ligowe drużyn seniorów, trampkarzy starszych 
i  młodszych oraz nowo utworzonej  drużyny orlików. Seniorzy wystartowali  w Pucharze 
Polski.  

17  grudnia  2012  r.  Klub  zorganizował  turniej  „Gwiazdkowy”  pod  patronatem 
Starosty Będzińskiego, w którym uczestniczyło 120 dzieci z naszego powiatu.

W listopadzie 2012 r.  zakończyła się runda jesienna, w której  drużyna seniorów 
zajęła  4  miejsce  z  możliwością  awansu  do  III  ligi,  trampkarze  starsi  zajęli  
6 miejsce, trampkarze młodsi 8 miejsce natomiast orliki 7 miejsce. 



W roku 2012 treningi drużyn prowadzone były na czeladzkich obiektach sportowych 
tj. Hala Sportowa MOSiR w Czeladzi, boiska ze sztuczną nawierzchnią, siłownia oraz sale 
gimnastyczne w Gimnazjum Nr 3  i Szkoły Podstawowej Nr 7.
 
Akademia Piłki Nożnej Czeladź z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację 
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości: 
-    56.000,00  złotych na  usportowienie  dzieci  i  młodzieży  oraz  przygotowanie 

zawodników do rywalizacji sportowej w rozgrywkach piłkarskich: sportowy styl życia od 
najmłodszych lat.

-    6.200,00 złotych na Turnieje  i  imprezy sportowe w mieście  Czeladź:  nasze małe  
Euro 2012.
W  Akademii  Piłki  Nożnej  Czeladź  w  ubiegłym  roku  trenowało  186  zawodników  

w poszczególnych drużynach:
-        Juniorzy (1997)
-        Trampkarze starsi (1998 i 1999)
-        Śląska Liga Trampkarzy (1999)
-        Trampkarze młodsi (2000 i 2001)
-        Orliki A (2002)
-        Orliki B (2003)
-        Żaki (2004)
-        Skrzaty A (2005)
-        Skrzaty B (2006)
-        Przedszkolaki (2007 i młodsi) 

APN  Czeladź  zatrudniała  11  trenerów  z  odpowiednimi  uprawnieniami  
i licencjami:
-    Bogdan  Pikuta  –  licencjonowany  trener,  złoty  medalista  Mistrzostw  Polski  

z  Widzem  Łódź,  najwyższy  szczebel  rozgrywek  w  Polsce,  ponadto:  Zagłębie 
Sosnowiec, GKS Katowice

-    Adam  Bała  –  licencjonowany  trener,  srebrny  medalista  Mistrzostw  Polski  z  GKS 
Katowice,  najwyższy szczebel  rozgrywek  w  Polsce,  ponadto:  Podbeskidzie  Bielsko 
Biała, Zagłębie Sosnowiec

-    Marcin Paul – licencjonowany trener, który doprowadził Górnik Piaski do IV ligi, później 
trener IV ligowej Sarmacji Będzin

-    Robert Jakóbczyk – licencjonowany trener, nauczyciel wychowania fizycznego
-    Bartosz Kubisa – trener, licencja europejska UEFA B, Dyrektor Sportowy
-    Radosław Szwajczewski – trener, licencja europejska UEFA B
-    Radosław Zatoń – licencjonowany trener
-    Wojciech Pniak – trener, licencja europejska UEFA B
-    Ilona Gregorczyk – dyplom AWF, aerobik 
-    Jarosław Salachna – trener bramkarzy, trener bramkarek reprezentacji Polski
-    Marcin Szczepowski – trener bramkarzy, dyplom AWF
Najważniejsze osiągnięcia ligowe w 2012 r.:
-        Mistrzostwo Trampkarzy Młodszych Podokręgu Sosnowiec
-        Mistrzostwo Trampkarzy Starszych Podokręgu Sosnowiec
-        utrzymanie w elitarnej Śląskiej Lidze Trampkarzy

1 września 2012 r. w Gimnazjum Nr 2 w Czeladzi powstała pierwsza w regionie klasa 
sportowa  o  profilu  piłki  nożnej.  Klasa  sportowa  cieszy  się  sporym  zainteresowaniem, 
pozwala łączyć naukę z trenowaniem piłki nożnej, jednej z najpopularniejszych dyscyplin 
sportowych.



W roku 2012 APN Czeladź zorganizował następujące imprezy sportowe:
-    28 stycznia 2012 – Turniej rocznicowy, w którym udział wzięło 12 drużyn (Lech Poznań, 

Korona Kielce, Ruch Chorzów, Raków Częstochowa, GKS Katowice, Odra Centrum 
Wodzisław, BBTS Podbeskidzie Bielsko Biała,  Stal  Brzeg).  Gość specjalny:  Tomasz 
Rząsa, Dyrektor Sportowy Reprezentacji Polski, reprezentant Polski. (Hala MOSiR)

-    1 maja 2012 – Turniej  Piłkarski  dla rocznika 2002, w którym udział wzięły drużyny  
z całej Polski oraz Czech (SP 3)

-    15 maja 2012 – Turniej Piłkarski o Puchar Tymbarku. APN Czeladź była organizatorem 
eliminacji w powiecie będzińskim (SP 3)

-    31 maja 2012 – Zorganizowano Dzień Dziecka na Stadionie MOSiR dla 6 latków, w 
którym udział wzięło 300 dzieci (Stadion Miejski)

-    10 czerwiec 2012 – Mini Turniej Piłkarski dla rocznika 2004 (Zagłębie Sosnowiec, Wisła 
Kraków, APN Czeladź) (Stadion Miejski)

-    16  czerwiec  2012  –  Zdobycia  dwóch  Mistrzostw  Podokręgu  Sosnowiec,  oficjalne 
zakończenie sezonu 2011/2012, (Stadion Miejski)

-    30 czerwiec 2012 – Wielkie Granie w Czeladzi, podczas którego zorganizowano dwa 
mecze:  Samorządowcy  vs  Ikea  oraz  Kadra  Oldboyów  Województwa  Śląskiego  vs 
Fiege (Stadion Miejski)

-    22 wrzesień 2012 – Czeladź CUP 2012 turniej rocznika 2003 (Stadion Miejski)
-    18 listopada 2012 – Trójmecz APN Czeladź – GKS Katowice – Wisła Kraków (hala 

MOSiR)
-    29 wrzesień 2012 – Trening z gwiazdą – trening juniorów prowadził były kapitan Ruchu 

Chorzów Wojciech Grzyb 
-    27 październik 2012 – Turniej Piłkarski dla rocznika 2004 (hala MOSiR)
-    26 listopada 2012 – Gwiazdy w Czeladzi – mecz pomiędzy Kadrą Śląskich Olbojów 

oraz Wisły Kraków Oldboys (Stadion Miejski)
-    1 grudzień 2012 – II Halowe Mistrzostwa Zagłębia Dąbrowskiego
 
Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację 
z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  157.200,00  złotych na  realizację  zadania  pt. 
Podaruj sobie zdrowie: uprawiaj sport.

Miejski Czeladzki Klub Sportowy jest Stowarzyszeniem założonym w czerwcu  2003 r. 
Celem Klubu jest: 
-     upowszechnianie  kultury  fizycznej  i  sportu  poprzez  prowadzenie  zajęć  w  różnych 

dyscyplinach  sportowych,  mających  na  celu  przygotowanie  zawodników  klubu  
do rywalizacji sportowej, 

-     tworzenie niezbędnych  warunków organizacyjnych i materialnych dla rozwoju sportu 
-     kształtowanie wśród członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych. 
W roku 2012 w strukturach  Klubu działało 5 sekcji sportowych:
-        piłka nożna 
-        piłka koszykowa chłopcy 
-        piłka siatkowa dziewcząt 
-        lekka atletyka                   
-        tenis stołowy

W  rozgrywkach  ligowych  i  w  szkoleniu  udział  brało  299  beneficjentów  
w następujących grupach: piłka nożna (trampkarze młodsi, trampkarze starsi, orliki, klasa 
okręgowa,  A  klasa  –  100  osób),  koszykówka  chłopców  (III  liga,  juniorzy,  



kadeci I,  kadeci II,  mini  koszykówka rocznik 2001 i  młodsi, mini  koszykówka – rocznik 
2002 i młodsi - 90 osób), siatkówka dziewcząt (III liga, kadetki, młodziczki I, młodziczki II,  
mini siatkówka – dwójki, trójki, czwórki – 79 osób), tenis stołowy (III liga, 1 grupa naborowa 
- 15 osób), lekka atletyka (1 grupa – 15 osób).  

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

W  czerwcu  2012  roku  zakończyły  się  rozgrywki  międzyklubowe,  w  których  
uczestniczyły  następujące drużyny zajmując następujące lokaty:
Piłka nożna:
-        Klasa okręgowa – drużyna zajęła 14 miejsce w tabeli na 16 startujących drużyn.
-        Trampkarze młodsi – drużyna zajęła 8  miejsce w tabeli na 10 startujących drużyn.
-        Orliki – drużyna zajęła 7 miejsce w tabeli na 10 startujących drużyn.
Koszykówka chłopców:
-        Mini koszykówka –  drużyna zajęła 12  miejsce w tabeli na 19 startujących drużyn.
-        Kadeci I – 8 miejsce na 25 startujących drużyn.
-        Kadeci II – 20 miejsce na 25 startujących drużyn.
-        Juniorzy – 14 miejsce na 14 startujących drużyn.
Siatkówka dziewcząt:
-        Mini  siatkówka – drużyna w kategorii  „czwórek” zdobyła 1 miejsce -  Mistrzostwo 

Śląska,  w  kategorii  trójek  9-12  na  48  startujących  zespołów,  w  kategorii  „dwójek” 
miejsce 16-24 na 84 startujące zespoły.

-        Młodziczki I – 26 miejsce na 51 startujące drużyny.
-        Młodziczki II – 39 miejsce na 51 startujące drużyny.
-        Kadetki – drużyna zajęła 21 miejsce w tabeli na 32 startujące drużyny.
-        III liga – 13 miejsce na 16 startujących drużyn.
Tenis stołowy III liga:  
-        drużyna zajęła 13 miejsce w tabeli na 16 drużyn startujących. 

Od  września następujące drużyny zostały zgłoszone do rozgrywek ligowych  sezonu 
2012/2013:
Piłka nożna chłopców:
-        A klasa, 
-        trampkarze starsi, 
-        trampkarze młodsi, 
-        orliki,
Koszykówka chłopców:
-        III liga, 
-        kadeci I, 
-        kadeci II, 
-        mini koszykówka rocznik 2002 i młodsi, 
-        mini koszykówka – rocznik 2001 i młodsi,
Siatkówka dziewcząt:
-        III liga, 
-        juniorki, 
-        młodziczki I,
-        młodziczki II, 
-        mini siatkówka (czwórki, trójki, dwójki),
Tenis stołowy: 
-        IV liga



W 2012 roku Miejski Czeladzki Klub Sportowy był organizatorem, współorganizatorem  
następujących  imprez sportowo - rekreacyjnych:
-        11 marca – Mistrzostwa Czeladzi w Badmintonie – współorganizacja
-        23 marca – Turniej siatkówki klas VI
-        24 marca – Turniej koszykówki klas VI
-        31 marca – Turniej siatkówki klas III
-        31 marca – turniej koszykówki klas III
-        27 kwietnia – Olimpiada Lekkoatletyczna
-        28 kwietnia – Turniej Piłki Nożnej „Nasze Małe Euro 2012” - rocznik 2001
-        5 czerwca – Turniej Piłki Nożnej na Sarmacji Będzin    
-        24 czerwca – Turniej Piłki Nożnej w Siewierzu   
-        28 września – Memoriał im. Józefa  Pawełczyka     
-        18 listopad  – Grand Prix w Badmintonie
-        2 grudnia – Halowy turniej piłki nożnej w kategoriach: rocznik 2002, rocznik 2003, 

trampkarze młodsi i trampkarze starsi.

Łącznie w imprezach organizowanych i współorganizowanych przez Miejski Czeladzki 
Klub Sportowy udział wzięło 800 uczestników.

W  roku  2012  Miejski  Czeladzki  Klub  Sportowy  był  organizatorem  
2 profesjonalnych  obozów sportowych: w Kołobrzegu i Węgierskiej Górce.
 
 

MAŁE GRANTY
 
Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  „FAMILIA” z  siedzibą  
w  Czeladzi  ul.  Sikorskiego  5  otrzymało  dotację  w  formie  „małego  grantu”  
w  wysokości  3.000,00  złotych na  realizację  zadania  pt.  Dzień  godności  osoby 
niepełnosprawnej: impreza sportowo-rekreacyjna.

16 maja 2012 r. Stowarzyszenie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 zorganizowało 
po  raz  pierwszy  imprezę  sportowo-rekreacyjną  pt.  Dzień  godności  osoby 
niepełnosprawnej.  Uczestnicy  imprezy  mieli  możliwość  zapoznania  się  
z zasadami gry sportowej Boccia – miniturniej z udziałem 14 drużyn.

W części  artystycznej  imprezy zaprezentowano umiejętności  uczestników zajęć  
w  Środowiskowym  Domu  Samopomocy  „Ostoja”  w  Czeladzi  –  pokaz  mody  
z całego świata w ich wykonaniu, uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 7 zaprezentowali  
pokaz  tańca  towarzyskiego,  gimnastyki  artystycznej  oraz  występ  wokalny.  Ostatnim 
punktem  części  artystycznej  był  występ  dzieci  i  młodzieży  
z Ogniska Muzycznego w Sosnowcu pod kierownictwem prof. Jana Grząby.

Podczas  imprezy  zostały  rozdane  wśród  uczestników  i  zaproszonych  gości 
materiały na temat savoir-vivru wobec osób niepełnosprawnych.
Uczestnikami imprezy byli:
-        Czeladź – 60 osób
-        Sosnowiec – 11 osób
-        Dąbrowa Górnicza – 12 osób
-        Będzin – 28 osób
 
Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację 
w formie „małego grantu” w wysokości 3.110,00 złotych na realizację zadania pt. Turniej 
Piłki Nożnej: Nasze Małe Euro 2012.



3  czerwca  2012  r.  Miejski  Czeladzki  Klub  Sportowy  zorganizował  Turniej  Piłki  
Nożnej  „Nasze  Małe  Euro  2012”  dla  rocznika  1999.  W  turnieju  wzięło  udział  
16 zespołów. Każda z grających w turnieju drużyn reprezentowała wylosowany wcześniej  
kraj - uczestnika Euro 2012.

Zespoły, które zajęły miejsca na podium zostały nagrodzone pucharami, dyplomami 
oraz  medalami  dodatkowo każdy zawodnik  mistrzowskiej  drużyny dostał  gadżety Euro 
2012  natomiast  zespoły,  które  zajęły  miejsca  od  4  do  16  uhonorowano  statuetką  
i dyplomem za udział w turnieju. Najlepsi zawodnicy otrzymali gadżety Euro oraz replikę 
piłek EURO 2012. Ponadto przyznano dwa wyróżnienia zawodnikom gospodarzy turnieju.

W imprezie ogólnie wzięło udział ponad 300 osób tj. zawodnicy, trenerzy drużyn, 
osoby zaproszone, organizatorzy oraz publiczność. 
 
Czeladzki  Klub Sportowy z  siedzibą w Czeladzi  ul.  35-lecia  24a/3 otrzymał  dotację  
w  formie  „małego  grantu”  w  wysokości  6.008,00  złotych na  realizację  zadania  
pt. Mecz wspomnień: Starcie pokoleń CKS Czeladź.

30 czerwca 2012 r. Klub zorganizował mecz wspomnień pod tytułem Starcie pokoleń 
CKS Czeladź, w którym udział wzięło:
-        "nowa" drużyna CKS - 25 uczestników,
-        "stara" drużyna CKS - 20 uczestników,
-        sędziowie - 3 osoby,
-        opieka medyczna - 1 osoba,
-        wolontariusze, działacze CKS - 20 osób,
-        widzowie 150-200 osób.
 
Klub  Sportów  Walki  FIGHT  CLUB  BĘDZIN z  siedzibą  w  Będzinie  przy  
ul. Sączewskiego 11/8 otrzymał dotację w formie „małego grantu” w wysokości  6.000,00 
złotych na  zadanie  pt.  Letnia  Akademia  Sportu:  czyli  wyjazd  dzieci  
i  młodzieży z czeladzkich szkół na obóz rekreacyjno - sportowy promujący zdrowy styl  
życia oraz promujący czeladzkich mistrzów i miasto Czeladź. 

W ramach  realizacji  zadania  Klub  w  terminie  od  30.07.2012  r.  do  8.08.2013  r.  
zorganizował  obóz  rekreacyjno-sportowy  w  Miłakowie  na  Mazurach.  W  obozie  udział 
wzięło  20 osób z terenu Czeladzi.  Podczas trwania obozu organizowano treningi  oraz 
wycieczkę m.in. do Malborka.
 
Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację 
w  formie  „małego  grantu”  w  wysokości  7.400,00  złotych na  realizację  zadania  
pt. Szkolenie grup naborowych.
W ramach realizacji zadania Klub prowadził zajęcia w 4 grupach sportowych: 

-        1 grupa koszykówki chłopców, 
-        1 grupa tenisa stołowego (chłopców i dziewcząt), 
-        1 grupa piłki nożnej chłopców, 
-        1 grupa siatkówki dziewcząt. 

Każda  grupa  liczyła  15  osób.  Tygodniowo  w  zajęciach  uczestniczyło  
60 dzieci. Zajęcia dla każdej grupy odbywały się 2 razy w tygodniu po 90 minut. Zajęcia 
grupy naborowej piłki nożnej prowadzone były na stadionie MOSiR Czeladź do listopada 
2012  r.  natomiast  od  listopada  2012  r.  w  Hali  MOSiR  Czeladź,  zajęcia  koszykówki 
chłopców  i  siatkówki  odbywały  się  w  Miejskim  Zespole  Szkół,  a  zajęcia  
z tenisa stołowego w sali lustrzanej MOSiR Czeladź. 



W ramach  realizacji  zadania  zakupiono  piłki  nożne,  piłki  do  siatkówki,  rakietki  
do tenisa stołowego, piłeczki do tenisa stołowego oraz wodę mineralną.
 
Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację 
w  formie  „małego  grantu”  w  wysokości  3.585,00  złotych na  realizację  zadania  
pt. Organizacja Turniejów: koszykówki chłopców i siatkówki dziewcząt.

Turniej siatkówki dziewcząt odbył się 17 listopada 2012 r. w Hali MOSiR. Turniej  
rozegrano  w  trzech  kategoriach  wiekowych:  „dwójki”,  „trójki”  i  „czwórki”.  
W  turnieju  wzięło  udział  25  zespołów  z  następujących  miast:  Katowic,  Gilowic,  Rudy 
Śląskiej,  Dąbrowy  Górniczej,  Sławkowa  i  Czeladzi.  W  kategorii  „dwójek”  miejsce 
I  zajęła  drużyna  MCKS,  miejsce  II  reprezentacja  Gilowic,  miejsce  III  MCKS  
w II  składzie.  W kategorii  „trójek”  miejsce I  zajęła drużyna z Rudy Śląskiej,  miejsce II 
MCKS w II składzie, miejsce III MCKS I w składzie. W kategorii „czwórek” I miejsce zajął  
zespół  z  Rudy  Śląskiej,  miejsce  II  zespół  ze  Sławkowa,  miejsce  III  MCKS  
I  w  składzie.  Zawodniczki  zwycięskich  zespołów  z  miejsc  I-III  otrzymały  medale.  
W  każdej  kategorii  przyznano  statuetkę  dla  najlepszej  zawodniczki  turnieju.  
W kategorii „dwójek” statuetkę otrzymała zawodniczka MCKS Czeladź,  w kategorii „trójek” 
zawodniczka  MCKS  Czeladź,  w  kategorii  „czwórek”  zawodniczka  drużyny  
z Rudy Śląskiej. 

Turniej koszykówki chłopców został zorganizowany 25 listopada 2012 r. również w 
Hali MOSiR. W turnieju udział wzięły 4 drużyny: UKS SP 27 Katowice, MOSM Bytom, KKS 
Tarnowskie  Góry  oraz  MCKS Czeladź.  Turniej  rozegrano  systemem każdy z  każdym. 
Klasyfikacja miejsc w turnieju: I miejsce KKS Tarnowskie Góry,   II miejsce MCKS Czeladź, 
III  miejsce UKS SP 27 Katowice, IV miejsce MOSM Bytom. Statuetkę dla najlepszego 
zawodnika  turnieju  przyznano  zawodnikowi  z  Tarnowskich  Gór,  natomiast  najlepszym 
obrońcą turnieju został reprezentant MCKS Czeladź.

Ponadto dla wszystkich uczestników  biorących udział w powyższych turniejach 
przygotowano drobne upominki oraz słodki poczęstunek i napoje.
 
 

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 5 
-        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)
-        Polski Związek Filatelistów – Młodzieżowe Koło im. Czesława Słani (SP1)
-        Miejski Środowiskowy Klub Sportowy “Omega Czeladź” (MZS)
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 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 
-        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)
 
Zgodnie  z  Uchwałą  Nr  XX/242/2011  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi  z  dnia  
27  października  2011  r.  w  sprawie:  ustalenia  wysokości  rocznych  stawek  podatku  
od  nieruchomości  za  rok  2012  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:
 

I. 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:
- zorganizowano szkolenia z zakresu rehabilitacji podstawowej (5.11.2012 r.-14.11.2012 r.)

 
2. Zapewniono transport dla uczestników wycieczki rehabilitacyjnej organizowanej przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Familia”, na trasie: Czeladź – 
Wadowice – Nidzica – Czorsztyn – Biały Dunajec – Zakopane oraz wyjazd



na Słowację do Starej Lubowni, przejazd Tatrzańskim Parkiem Narodowym (w terminie od 
3 do 5 czerwca 2012 r.).
 
3. Zakupiono koszulki oraz zapewniono transport uczestników na IX Powiatową Olimpiadę 
Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA 2012” odbywająca się w dniu 28.09.2012 r. w 
Będzinie  –  organizatorem  Olimpiady  jest  Powiatowe  Stowarzyszenie  Osób 
Niepełnosprawnych Ruchowo „SZANSA”.
 

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

 
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. Zapewniono prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych sportowych  
w ramach profilaktyki  uzależnień od 9 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2012 r.  Zajęcia 
prowadzone były przez Miejski Szkolny Związek Sportowy.
 
2. Związkiem Harcerstwa Polskiego – Krąg Seniorów z którym zorganizowano 
wypoczynek dla dzieci w ramach “Nieobozowej Akcji Letniej” oraz podczas “Harcerskiej 
Akcji Zima”.
 
3. Dla dzieci uczęszczających na świetlicę profilaktyczną prowadzoną przez 
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 
-    zakupiono paczki dla dzieci z okazji Świąt Wielkanocnych oraz z okazji Mikołaja.
-    zakupiono artykuły spożywcze w ramach podwieczorków dla dzieci uczęszczających 

na świetlicę profilaktyczną.
-    zakupiono aparat fotograficzny, środki czystości, materiały biurowe. 

 
4.  Zapewniono  pobyt  dla  9  dzieci  i  młodzieży  z  parafii  św.  Mateusza  w  Czeladzi 

w Ośrodku Wypoczynkowym w Zakopanem.
 

5. Akademią Piłki Nożnej Czeladź 
- zakupiono puchary na profilaktyczny turniej sportowy dla rocznika ’99 (28.01.2012 r.).

6. Zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży uczestniczących w imprezie sportowo – 
rekreacyjnej o charakterze profilaktycznym (zawody wędkarskie) organizowanej przez 
Polski Związek Wędkarski – Zarząd Koła Nr 6 w Czeladzi w dniu 3 czerwca 2012r.
 
Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej  
rozwiązywaniu problemów alkoholowych z:
1. Klubem Abstynenta „Metamorfoza” poprzez:
-    prowadzenie:
     - terapii dla osób uzależnionych,
-    zapewnienie bazy lokalowej i opłacanie mediów dla Klubu,
-    doposażono w sprzęt nagłaśniający,



-    zorganizowano  obóz  terapeutyczny  dla  członków  Klubu  w  Ponikwie  
w dniach od 5.07.2012 r. do 15.07.2012 r.

 
2. Stowarzyszeniem Trzeźwościowym „Nowe” poprzez:
-    zapewnienie nagród na Turniej Tenisa Stołowego - impreza sportowa propagująca idee 

trzeźwości,
-    zakupienie mikrofonu,
-    zorganizowanie  XIII  Halowego  Turnieju  Piłki  Nożnej  Klubów Abstynenckich  w  Hali 

MOSiR w Czeladzi (25.03.2012 r.). Pokryto koszty organizacji w tym: ubezpieczenie, 
zabezpieczono  obsługę,  zakupiono  puchary,  zapewniono  posiłek  regeneracyjny  dla 
uczestników).
 

3. zakupiono książki stanowiące nagrody  dla laureatów „XXI Ogólnopolskiego Przeglądu 
Abstynenckiej  Twórczości  Artystycznej  Zamczysko  2012”  –  Trzeźwościowe 
Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach. 
 

III. Bieżąca działalność kulturalno-edukacyjnej prowadzona w czeladzkich placówkach 
oświatowych 

(dz. 801, 80195):
1. Umożliwiono  udział  w  50  Ogólnopolskim  Młodzieżowym  Konkursie  Filatelistycznym 
trzech  uczniów i  opiekuna  Polskiego  Związku Filatelistów  –  Młodzieżowego Koła  
im. Czesława Słani odbywającego się 7-10.06.2012 r. w Tarnowie.
 
 

Kierownik Wydziału
Rozwoju Społecznego
mgr Dorota Dobrucka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przedstawiony powyżej materiał został opracowany na podstawie sprawozdań końcowych organizacji 

pozarządowych, które otrzymały dotację w roku 2012.

 


	 
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
	MAŁE GRANTY:
	 
	MAŁE GRANTY
	DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA – Zeszyty Czeladzkie nr 17 
	III. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

	MAŁE GRANTY:
	MAŁE GRANTY

