
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2013

 

Czeladź, kwiecień 2014 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 2013 następujące zadania:
 
I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Kwota w roku 2013 na zadanie publiczne Przeciwdziałanie uzależnieniom i  patologiom 
społecznym zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 grudnia 2012 roku w 
sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 wynosiła 110 565,00 zł.
 
DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT:
1.Akademia Piłki  Nożnej  Czeladź  – dotacja w wysokości  27 979,00 zł  na realizację  
zadania:  Aktywne  formy  spędzania  czasu  wolnego  na  sportowych  zajęciach  
pozalekcyjnych,  wycieczkach,  gimnastyce  korekcyjnej  sposobem  na  profilaktykę  
zdrowotną, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom społecznym – sportowy styl
życia sposobem na bezpieczeństwo i zdrowie.
2.Miejski Szkolny Związek Sportowy – dotacja w wysokości  31 061,00 zł na realizację 
zadania: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.
3.Polski Komitet Pomocy Społecznej  – dotacja w wysokości  5 074,00 zł  na realizację 
zadania: Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców miasta Czeladź.
4.Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho  -  
Ruchowym – dotacja w wysokości 17 456,00 zł na realizację zadania: Ośrodek Wsparcia 
Rodziny.
5.Miejski Czeladzki Klub Sportowy – dotacja w wysokości  14 351,00 zł  na realizację  
zadania: Sport alternatywą przeciwdziałania patologiom społecznym.
6.Stowarzyszenie  Chorych  na  Stwardnienie  Rozsiane  Ich  Opiekunów  
i Przyjaciół  – dotacja w wysokości  3 406,00 zł  na realizację zadania: Pomoc Chorym  
Na Stwardnienie Rozsiane i ich rodzinom w różnych trudnych sytuacjach życiowych.

DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW:
1.Klub Abstynenta Metamorfoza mały grant w wysokości  9 990,00 zł – Organizacja  
obozu rehabilitacyjnego dla członków Klubu Abstynenta Metamorfoza.

Akademia Piłki Nożnej Czeladź     z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymała dotację 
z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  27  979,00  złotych na  zadanie  dotyczące 
aktywnych  formy  spędzania  czasu  wolnego  na  sportowych  zajęciach  pozalekcyjnych, 
wycieczkach,  gimnastyce  korekcyjnej,  które  są  sposobem  na  profilaktykę  zdrowotną, 
przeciwdziałanie  uzależnieniom  oraz  patologiom  społecznym  tj.  sportowy  styl  życia 
sposobem na bezpieczeństwo i zdrowie.
Zajęcia pozalekcyjne w roku 2013 Akademia Piłki Nożnej Czeladź prowadziła w:
− Przedszkolu Publicznym Nr 1
− Przedszkolu Publicznym Nr 4
− Przedszkolu Publicznym Nr 7
− Przedszkolu Publicznym Nr 9
− Przedszkolu Publicznym Nr 10
− Przedszkolu Publicznym Nr 11
− Szkole Podstawowej Nr 1
− Szkole Podstawowej Nr 3
− Szkole Podstawowej Nr 7

Zajęcia  pozalekcyjne  miały  charakter  ogólnorozwojowy,  prowadzone byłby przez 
wykwalifikowanych  trenerów  z  odpowiednimi  uprawnieniami  i  licencjami.  W  zajęciach 



pozalekcyjnych ogólnorozwojowych w roku 2013 wzięło udział około 260 dzieci.
Poza zajęciami ogólnorozwojowymi APN prowadziła również:
− Zajęcia z aerobiku
− Zajęcia z piłki ręcznej/tenisa
− Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
− Zajęcia z siatkówki

Podczas  wakacji  w  roku  2013  Akademia  Piłki  Nożnej  zorganizowała  Akcję  Lato  
w  której  udział  wzięło  około  200  dzieci  i  młodzieży,  a  zajęcia  te  były  otwarte  dla 
wszystkich  chętnych.   Ponadto  zorganizowano  wycieczki  profilaktyczne  dla  dzieci  
ze Świetlicy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi tj:
− 12 sierpnia 2013 r. Kraków – w wycieczce wzięło udział 20 wychowanków Świetlicy  

Środowiskowej wraz z 3 opiekunami oraz 2 wolontariuszy łącznie  25 osób. Wyjazd 
obejmował  m.in.  zabawy  wodne  w  Aqua  Parku,  spacer  po  Krakowskim  Rynku. 
Podczas wycieczki odbyła się pogadanka profilaktyczna „O alkoholu i uzależnieniach”

− 6 sierpnia 2013 r.  Jura  Krakowsko -  Częstochowska -  w wycieczce wzięło  udział  
22  wychowanków  Świetlicy  Środowiskowej  wraz  z  3  opiekunami  oraz  
3 wolontariuszami -  łącznie 28 osób. Wyjazd obejmował m.in.  zwiedzanie Zamku  
w Podzamczu, zajęcia w Adrenalina Park, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 
Podczas wycieczki odbyła się pogadanka profilaktyczna „Jak konstruktywnie spędzać 
czas wolny”

− Jazda konna rekreacyjna
Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej wzięły udział w wyjazdach do stadniny koni. Łącznie 
odbyło  się  12  godzin  jazdy konnej  rekreacyjnej  –  6  wyjazdów.   Dzięki  obcowaniu  
z  końmi  podopieczni  placówki  uczyli  się  cierpliwości,  koncentracji  i  konsekwencji,  
a  przede  wszystkim  wzrostu  pewności  siebie  oraz  lepszego  postrzegania  własnej 
osoby. Z jazdy konnej rekreacyjnej skorzystało:
3.07.2013r – 8 dzieci
12.07.2013r – 8 dzieci
17.07.2013r – 8 dzieci
2.08.2013r – 9 dzieci
9.08.2013r – 8 dzieci
29.08.2013r – 6 dzieci

− Wyjazdy do Aqua Parku „Nemo” w Dąbrowie Górniczej
23  i  31  lipca  2013  r.  wychowankowie  Świetlicy  Środowiskowej  wzięli  udział  
w wyjazdach na basen. /łącznie 26 dzieci/

− Wyjazdy do kina na seans filmowy
19 lipca oraz 28 sierpnia 2013 r. wychowankowie Świetlicy Środowiskowej w Czeladzi 
wzięli udział w wyjazdach do kina na seanse filmowe pt.
„Minionki rozrabiają” - 13 wychowanków
„Smerfy 2” - 11 wychowanków

− 6 grudnia 2013 r. zorganizowano wyjazd integracyjny Mikołajkowy pt. „Pinokio” - dzieci  
ze Świetlicy Środowiskowej oraz dzieci z APN.
Realizacja  zadania  przyczyniła  się  do  poszerzenia  działań  profilaktycznych 

skierowanych do dzieci i młodzieży z naszego miasta.  Poprzez realizację tego zadania 
wskazano sposoby konstruktywnego spędzania wolnego czasu, kształtowano przekonania 
normatywne,  promowano  zdrowy  styl  życia,  zwiększono  poczucie  własnej  wartości, 
pewności siebie, a także podniesiono umiejętności zachowań asertywnych wśród dzieci  
i młodzieży.  Poprzez realizację założonych celów wzmocniono czynniki chroniące przed 
uzależnieniami i rozwinięto następujące umiejętności wśród dzieci i młodzieży: współpraca 
w  zespole,  bezkonfliktowe  rozwiązywanie  problemów,  trafna  ocena  sytuacji,  refleksja  
i empatia, asertywność.



Dotację celową przeznaczono na:
• prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – piłka nożna, zajęcia ogólnorozwojowe,
• aerobik, fitness,
• piłka ręczna, tenis stołowy,
• gimnastyka korekcyjna,
• siatkówka,
• transport,
• puchary, medale, statuetki,
• organizacja imprez,
• wycieczka na Jurę Krakowsko-Częstochowską,
• wycieczka do Parku Wodnego w Krakowie,
• wycieczki do Aqua Parku Nemo w Dąbrowie Górniczej,
• wyjazdy do kina na seanse filmowe,
• jazda konna rekreacyjna,
• promocja, druki, foto.

Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy  z  siedzibą  w Czeladzi  ul.  Sportowa  2  otrzymał 
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 31 061,00 złotych na zadanie dotyczące 
prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy  w  roku  2013  realizował  zadanie  publiczne 
poprzez  prowadzenie  profilaktycznych  zajęć  sportowych  oraz  organizowanie  imprez 
sportowo-rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym.

Zajęcia  prowadzone  były  w  wymiarze  37  godzin  tygodniowo  w szkołach 
podstawowych  i gimnazjalnych,  łącznie  zrealizowano  703  godziny  zajęć  sportowych. 
Zajęcia prowadzone były z różnych dyscyplin sportu takich jak: piłka nożna, koszykówka, 
siatkówka,  pływanie,  tenis  stołowy,  badminton,  gry  i  zabawy.  Zajęcia  miały  walory 
wychowawcze,  zdrowotne poprzez wprowadzenie  elementów ćwiczeń zapobiegających 
wadom postawy. Oferta zajęć sportowych była formą zagospodarowania czasu wolnego 
dla  dzieci  i  młodzieży  pochodzących  z ubogich  i  trudnych  wychowawczo,  często 
patologicznych środowisk /rozbite rodziny, zagrożenie alkoholizmem, agresją/. Zajęcia były 
organizowane systematycznie a dostęp do nich był powszechny.
Zajęcia  realizowane  były  przez  nauczycieli  na  bazie  szkolnych  i  miejskich  obiektów 
sportowych. Cotygodniowo w zajęciach uczestniczyło około 430 dzieci i młodzieży z gminy 
Czeladź.

Uczniowie  z  czeladzkich  szkół  uczestniczyli  w  zawodach  sportowych  w ramach 
„Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty  
na  poziomie  szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych  zajmując  bardzo  wysokie  miejsca  
w finałach wojewódzkich w różnych dyscyplinach sportu:
 

Lp. Miejsce Szkoła Dyscyplina
1 IV MZS – Szkoła Podstawowa nr 2 Mini koszykówka chłopców
2 V-VIII MZS – Szkoła Podstawowa nr 2 Mini piłka ręczna chłopców
3 IX MZS – Szkoła Podstawowa nr 2 Czwórbój LA chłopców
4 X Szkoła Podstawowa nr 1 Orientacja sportowa dziewcząt
5 XI Szkoła Podstawowa nr 3 Orientacja sportowa chłopców
6 XVI MZS – Szkoła Podstawowa nr 2 Biegi łyżwiarskie chłopców
7 XVII Szkoła Podstawowa nr 1 Biegi łyżwiarskie dziewcząt
8 VII MZS – Gimnazjum nr 1 Orientacja sportowa chłopców
9 XIII-XVI MZS – Gimnazjum nr 1 Piłka ręczna chłopców



W  ramach  realizacji  zadania  MSZS  zorganizował  szereg  imprez  sportowo-
rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym tj.:
1.Mistrzostwa Czeladzi w badmintonie drużynowym dziewcząt szkół podstawowych
2.Mistrzostwa Czeladzi w badmintonie drużynowym chłopców szkół podstawowych
3.Mistrzostwa Czeladzi w badmintonie drużynowym dziewcząt szkół gimnazjalnych
4.Mistrzostwa Czeladzi w badmintonie drużynowym chłopców szkół gimnazjalnych
5.Grand Prix Czeladzi w badmintonie – 4 turnieje
6.Mistrzostwa Czeladzi w pływaniu
7.Mistrzostwa Czeladzi w siatkówce dziecięcej dziewcząt szkół podstawowych
8.Mistrzostwa Czeladzi w koszykówce dziecięcej chłopców szkół podstawowych
9.Mistrzostwa Czeladzi w czwórboju LA dziewcząt szkół podstawowych
10.Mistrzostwa Czeladzi w czwórboju LA chłopców szkół podstawowych
11.Mistrzostwa Czeladzi w siatkówce plażowej dziewcząt szkół gimnazjalnych
12.Mistrzostwa Czeladzi w siatkówce plażowej chłopców szkół gimnazjalnych
13.Mistrzostwa Czeladzi w LA drużynowej chłopców szkół gimnazjalnych
14.Mistrzostwa Czeladzi w LA  drużynowej dziewcząt szkół gimnazjalnych
15.Mistrzostwa Czeladzi w orientacji sportowej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych 

i gimnazjalnych
16.Biegi przełajowe im. Edwarda Maczugi
17.Mistrzostwa  Czeladzi  -  Sztafetowe  biegi  przełajowe  dziewcząt  i  chłopców  szkół 

podstawowych
18.Mistrzostwa  Czeladzi  -  Sztafetowe  biegi  przełajowe  dziewcząt  i  chłopców  szkół 

gimnazjalnych
19.Mistrzostwa Czeladzi - Piłka nożna chłopców szkół podstawowych
20.Mistrzostwa Czeladzi - Piłka nożna chłopców szkół gimnazjalnych
21.Mistrzostwa Czeladzi - Szachy drużynowe dziewcząt szkół podstawowych
22.Mistrzostwa Czeladzi - Szachy drużynowe chłopców szkół podstawowych
23.Mistrzostwa Czeladzi - Szachy drużynowe dziewcząt szkół gimnazjalnych
24.Mistrzostwa Czeladzi - Szachy drużynowe chłopców szkół gimnazjalnych
25.Mistrzostwa Czeladzi - Tenis stołowy drużynowy dziewcząt szkół podstawowych
26.Mistrzostwa Czeladzi - Tenis stołowy drużynowy chłopców szkół podstawowych
27.Mistrzostwa Czeladzi - Tenis stołowy dziewcząt szkół gimnazjalnych
28.Mistrzostwa Czeladzi - Tenis stołowy drużynowy chłopców szkół gimnazjalnych
29.Mistrzostwa Czeladzi - Tenis stołowy drużynowy chłopców szkół gimnazjalnych
30.Mistrzostwa Czeladzi - Piłka ręczna chłopców szkół gimnazjalnych
31.Mistrzostwa Czeladzi - Piłka ręczna dziewcząt szkół podstawowych
32.Mistrzostwa Czeladzi - Piłka ręczna chłopców szkół podstawowych
33.Mistrzostwa Czeladzi - Koszykówka dziewcząt szkół gimnazjalnych
34.Mistrzostwa Czeladzi - Koszykówka chłopców szkół gimnazjalnych
35.Mistrzostwa Czeladzi - Koszykówka dziewcząt szkół podstawowych
36.Mistrzostwa Czeladzi - Koszykówka chłopców szkół podstawowych
37.Mistrzostwa Czeladzi - Siatkówka dziewcząt szkół gimnazjalnych
38.Mistrzostwa Czeladzi - Siatkówka chłopców szkół gimnazjalnych
39.Mistrzostwa Czeladzi - Siatkówka dziewcząt szkół podstawowych
40.Mistrzostwa Czeladzi - Siatkówka chłopców szkół podstawowych

Dla  uczestników  imprez  sportowo-rekreacyjnych  zakupiono  medale  i  dyplomy 
natomiast dla uczestników finałów wojewódzkich zakupiono koszulki sportowe.

Podczas  realizacji  zadania  Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy  zrealizował 
następujące cele:
− przygotowanie ucznia do samodzielnej aktywności fizycznej,
− rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej,
− wszechstronne przygotowanie ucznia do uczestnictwa w kulturze fizycznej,



− przeciwdziałanie wadom postawy,
− przeciwdziałanie agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom,
− kształtowanie umiejętności organizowania i aktywnego spędzania czasu wolnego,
− nabywanie umiejętności współdziałania w grupie,
− rozbudzanie zainteresowań sportowych,
− promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów,
− wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
− kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
− nawiązywanie kontaktów interpersonalnych.
Dotację celową przeznaczono na:

• sędziowanie i opiekę medyczną,
• zakup nagród,
• prowadzenie profilaktycznych zajęć sportowych,
• ubezpieczenie uczestników zajęć,
• obsługę administracyjną zadania,
• zakup materiałów biurowych,
• zakup sprzętu sportowego.

Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej  Zarząd  Okręgowy  w  Katowicach z  siedzibą  
w Katowicach ul. Kozielska 4a otrzymał dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  
5  074,00  złotych na  realizację  zadania  pt.  Dystrybucja  żywności  dla  najuboższych 
mieszkańców miasta Czeladź.

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/2013.

Z  programu  unijnego  skorzystało  1101  mieszkańców  Czeladzi  -  beneficjentów 
zadania. Na wymienioną liczbę osób składa się 351 kobiet, 384 mężczyzn i 366 dzieci.  
Wydano łącznie 47.154,56 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, ser żółty, ser topiony, 
mleko UHT, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie pomidorowym, olej rzepakowy).
Dotację celową przeznaczono na:

• transport,
• zakup drobnych materiałów biurowych,
• wynagrodzenie dla osoby wydającej żywność.

Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho – Ruchowym 
z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Norwida  11  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  
w wysokości  17 456,00  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 przy ul. Norwida 11 od poniedziałku do piątku. 
Z  pomocy specjalistów skorzystało  około  100 środowisk  rodzinnych z  terenu Będzina, 
Czeladzi, Sosnowca o niskim statusie materialnym.

Pomieszczenia  w  siedzibie,  w  których  organizowano  zajęcia  usprawniające  
są  wyposażone w niezbędny sprzęt  umożliwiający prowadzenie  zajęć  terapeutycznych 
zakupiono m.in. sprzęt RTV.  



Zakupione  zostały  materiały  dydaktyczne  oraz  materiały  do  terapii  zajęciowej. 
 Podczas spotkań w Stowarzyszeniu odbywały się stałe zajęcia terapeutyczne, aktywnie 
działała  grupa  wsparcia  pod  opieką  psychologa,  odbywały  się  zajęcia  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 2013 r. odbyło się uroczyste spotkanie, podczas 
którego podopieczni Stowarzyszenia otrzymali paczki od Św. Mikołaja oraz zaprezentowali 
swoje prace wykonywane przez cały rok w Stowarzyszeniu.  

Realizacja zadania wpłynęła m.in. na wyzwolenie większej aktywności społecznej 
i zaradności życiowej środowiska osób niepełnosprawnych, poprawę relacji 
interpersonalnych członków rodzin dysfunkcyjnych, rozwój zainteresowań i rozwój 
twórczości plastycznej, większe usamodzielnienie i nabranie wiary we własne możliwości, 
poprawę stanu zdrowia i kondycji psychicznej, integrację społeczną, zapobieganie 
marginalizacji społecznej. Wypełnianie czasu wolnego i częściową regenerację sił.
Dotację celową przeznaczono na:

• organizację Mikołaja,
• zakup materiałów do terapii zajęciowej,
• zatrudnienie kadry

a. prawnik
b. psycholog
c. ratownik na zajęciach w basenie
d. koordynator zadania i instruktor terapii zajęciowej
e. fizjoterapeuta.

Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację 
z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości 14  351,00  złotych  na  zadanie  pt.  Sport 
alternatywą przeciwdziałania patologiom społecznym.

Zadanie polegało na prowadzeniu zajęć z dziećmi z klas I-III z czeladzkich szkół 
podstawowych w 8 grupach sportowych (2 grupy w Miejskim Zespole Szkół – SP Nr 2,  
2 grupy w Szkole Podstawowej Nr 1, 2 grupy w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz 2 grupy 
w Szkole Podstawowej Nr 7).

 Zajęcia prowadzone były z następujących dyscyplin sportowych: piłka siatkowa, 
koszykówka,  tenis  stołowy,  piłka  nożna  z  elementami  gimnastyki  korekcyjno-
kompensacyjnej o charakterze profilaktycznym.

Miejski  Czeladzki  Klub  Sportowy zajęcia  organizował  systematycznie,  a  dostęp  
do  nich  był  powszechny.  Zajęcia  te  zawierały  wiele  aspektów  prozdrowotnych, 
społecznych, edukacyjnych jak i wychowawczych. W trakcie realizacji zadania odbyły się 
dwa spotkania z psychologiem.

Zajęcia  dla  każdej  grupy  prowadzone  były  1  raz   tygodniu  po  60  minut. 
Zrealizowano 176 godzin zajęć sportowych, w których uczestniczyło tygodniowo ok. 120 
dzieci. Dla potrzeb realizacji zajęć zakupiono sprzęt sportowy m.in. piłki do koszykówki, 
piłki do  siatkówki.
Dotację celową przeznaczono na:

• wynagrodzenie dla trenerów,
• ubezpieczenie uczestników,
• zakup wody mineralnej,
• zakup sprzętu sportowego,
• zakup materiałów biurowych,
• wynagrodzenie dla psychologa,
• obsługę administracyjną zadania,



• obsługę księgową zadania,
• zakup plakatów, broszur.

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  3  406,00  złotych na  zadanie  dotyczące  pomocy  chorym  
na stwardnienie rozsiane i ich rodzinom w różnych trudnych sytuacjach życiowych.

W okresie od kwietnia do grudnia 2013 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:
• 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)
• spotkania  i  pogadanki  oraz  profesjonalne  grupy  wsparcia  dla  chorych  i  ich 

opiekunów, pomoc psychologiczna, poradnictwo indywidualne i grupowe
• 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
• cotygodniowe spotkania informacyjno-integracyjne dla chorych

Usługi,  które  Stowarzyszenie  oferowało  swoim  podopiecznym  to:  w  każdym 
miesiącu  2  porady  neurologa,  15  usług  w  zakresie  gimnastyki  grupowej  i  15  usług 
gimnastyki indywidualnej, 30 zabiegów fizykoterapii, 15 usług masażysty, 5 godzin grup 
wsparcia, 8 usług pomocy psychologicznej, 6 godzin terapii zajęciowej i manualnej oraz 
4 spotkania poradniczo-informacyjne.

W miesiącach kwiecień – grudzień 2013 r.  z  usług Stowarzyszenia skorzystało  
11 podopiecznych – członków Stowarzyszenia zamieszkałych w Czeladzi.

Poprzez  realizację  zadania  przedłużono  okres  zdolności  do  samodzielnej 
egzystencji  i  samoobsługi,  zmniejszono liczbę obłożnie chorych,  przełamywano bariery 
psychiczne  i  społeczne.  Umożliwiono  chorym  akceptację  i  aktywność  społeczną, 
sprawność manualną a także przeciwdziałano marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 
poprzez aktywny udział w życiu publicznym.
Dotację celową przeznaczono na:

• wynagrodzenia dla  
a. psychologa,
b. fizjoterapeuty,
c. opiekunki,
d. masażysty.

MAŁE GRANTY 

Klub Abstynenta Metamorfoza z siedzibą w Czeladzi przy  ul. 11 Listopada 8  otrzymał 
dotację w formie „małego grantu” w wysokości  9 990,00 złotych na realizację zadania  
pt. Organizacja obozu rehabilitacyjnego dla członków Klubu Abstynenta Metamorfoza.



Zadanie  polegało  na  organizacji  obozu  rehabilitacyjnego dla  klubowiczów i  ich  
rodzin.  Obóz  rehabilitacyjny  zorganizowany został  w gospodarstwie  agroturystycznym  
w  Ponikwie  powiat  Długopole  Zdrój  w  terminie  od  1  do  11  lipca  2013  r.  W  obozie  
uczestniczyło 27 osób – członków KA Metamorfoza.

Podczas  obozu  odbywały  się  m.in.  zajęcia  terapeutyczne,  wymieniano  swoje  
doświadczenia życiowe. Obóz zmotywował grupę do dalszego utrzymywania trzeźwości. 

Dzięki  realizacji  zadania uczestnicy bardziej  zrozumieli  swoją chorobę jaką jest  
alkoholiz poprzez:
• utrzymywanie trzeźwości
• wyrobienie nawyków trzeźwego sposobu spędzania wolnego czasu
• wyrobienie właściwych norm moralno-etycznych
• wzmocnienie więzi rodzinnych.
Dotacje w formie „małego grantu” przeznaczono na:

• zapłatę za noclegi dla 27 osób uczestniczących w obozie rehabilitacyjnym.
 
 
 
 
 
 



II. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota w roku 2013 na zadanie publiczne Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej  w Czeladzi  z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta na 2013 wynosiła 50 900,00 zł.
 
DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT:
1.Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych  –  dotacja  w  wysokości  23  589,00  zł  na 
realizację zadania: Działalność Górniczej Orkiestry Dętej.
2.Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi – dotacja w wysokości 2 873,00 zł na realizację 
zadania: „Zeszyty Czeladzkie” nr 18/2013.
3.Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego  – dotacja w wysokości  
5 452,00 zł na realizację zadania: Art. Passion Festiwal.
4.Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  „FAMILIA”  –  dotacja  
w wysokości  2 349,00 zł  na realizację zadania: III Czeladzkie spotkania plenerowe osób 
niepełnosprawnych.
5.Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego – 
dotacja w wysokości  4 080,00 zł  na realizację zadania: Działalność zespołu muzyczno – 
wokalnego Orfeusz w Czeladzi.

DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW:
1.ZHP Chorągiew Śląską Hufiec Ziemi Będzińskiej im. Króla Kazimierza Wielkiego 
mały grant w wysokości 3 042,00 zł – Organizacja obchodów stulecia czeladzkiego ZHP.
2.Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi mały grant w wysokości 1 192,00 zł – Wystawa 
Jubileuszowa 95 lat Sodalicji Mariańskiej w Czeladzi.
3.Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych mały grant w wysokości 762,00 zł – Wystawa 
fotografii turystycznej.

Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  11  Listopada  8 
otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 23 589,00 złotych na zadanie 
pt. Działalność Górniczej Orkiestry Dętej.

W  ramach  zadania  Stowarzyszenie  zapewniło  przeprowadzenie  prób  wraz  
z przygotowaniem utworów do 5 koncertów Górniczej Orkiestry Dętej. Koncerty odbyły się 
z okazji:
–Święta 1 maja
–Święta Narodowego 3 maja
–Rocznicy powstania Solidarności
–Święta Narodowego 11 listopada
–Barbórki
Koncerty prowadzone były przez 22 członków orkiestry.

Ponadto Stowarzyszenie zakupiło instrumenty muzyczne tj. perkusja – 1 komplet  
5 częściowy, flet piccolo, werbel marszowy.
Dotację celową przeznaczono na:

• wynagrodzenie dla członków Górniczej Orkiestry Dętej,
• transport Orkiestry podczas koncertu Barbórkowego 4.12.2013 r.,
• zakup instrumentów muzycznych.

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi z siedzibą w Czeladzi ul. 1-go Maja 27 otrzymało 
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  2 873,00 złotych na zadanie dotyczące 
wydania „Zeszytów Czeladzkich” nr 18.

Celem przedsięwzięcia była popularyzacja wiedzy o Czeladzi o jej przeszłości i dniu 
dzisiejszym,  o  ludziach  istotnych  dla  naszego  miasta,  rozbudzanie  przywiązania  



do miejsca, w którym mieszkamy i żyjemy, a z drugiej strony – pobudzanie społeczności 
lokalnej do aktywności,  do docierania do swoich korzeni,  do dokumentów związanych  
z „małą ojczyzną”. Celem było również budowanie więzi między mieszkańcami poprzez 
przybliżanie wspólnych, wieloletnich działań Stowarzyszenia i jego dorobku, a tym samym 
propagowanie  idei  stowarzyszeń  regionalnych  ich  roli  w  umacnianiu  tożsamości 
regionalnej i lokalnej.
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA – Zeszyty Czeladzkie nr 18 
Zeszyt zawierał artykuły:
• 30 lat Stowarzyszenia Miłośników
• Towarzystwo Miłośników Zagłębia Dąbrowskiego autorstwa Anny Zarębskiej
• Honorowi Obywatele Czeladzi z lat 2009-2013 (zamieszczono tu biogramy: Michała 

Szczujko,  Ilony  Kuśmierskiej-Kocyłak,  Haliny  Normand,  Ryszarda  Dudka,  Marie 
Pascal Salvino, Freddego Kaczmarka)

• Prof. Alina Kowalska (1932-2001)
• Po 100 latach dar powrócił do Czeladzi (autor o wizycie rodziny Victora Viannay'a 

w Czeladzi w lipcu 2013 r.)
Promocja „Zeszytów” odbyła się w 21 października 2013 r. w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej.  Promocję  połączono  z  obchodami  30-lecia  istnienia  Stowarzyszenia. 
Wydawnictwo  o  nakładzie  200  egzemplarzy  rozdano  m.in.  wszystkim  uczestnikom 
spotkania,  Honorowym  Obywatelom  Czeladzi  bądź  ich  rodzinom.  Ponadto  Zeszyty 
przekazano 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 we Francji dla rodziny Victora Viannay’a.

Elementem  dodatkowym  promocji  była  wystawa  dokumentująca  historię 
Stowarzyszenia tj. dorobek wydawniczy, udział w życiu Czeladzi, udział w ogólnopolskim 
Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych oraz wystawa „Czeladź w starej fotografii”.

W uroczystości promocji udział wzięło około 90 osób.
Dotację celową przeznaczono na:

• druk Zeszytu nr 18,
• uroczystą promocję (spotkanie i poczęstunek).

Stowarzyszenie  Twórców  Kultury  Zagłębia  Dąbrowskiego z  siedzibą  w  Będzinie  
ul.  Małachowskiego  29  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  
5 452,00 złotych na zadanie pt. Art. Passion Festiwal.
W ramach zadania m.in:
1/ rozpropagowano sztukę jako środek wyrazu pozwalający na przekazanie artystycznej 
wizji świata jako szacunku dla innych, skierowanej do odbiorców o różnym 
światopoglądzie;
2/ wykreowano cykliczny festiwal realizowany poza największymi centrami kulturalnymi, 
pozwalający na wypracowanie oryginalnej formuły uczestnictwa w kulturze;
3/ Art Passion Festival  był szeroko rozumianą prezentacją dorobku artystycznego twórców 
z całego kraju oraz zagranicy, szczególnie miast i regionów partnerskich Zagłębia;
4/  umożliwiono wymianę doświadczeń i pomysłów artystycznych, w tym również idei 
integracji europejskiej, tożsamości lokalnej i wielokulturowości w sztuce;
5/ stworzono stałą Zagłębiowską przestrzeń do konfrontacji sztuki artystów krajowych 
i zagranicznych, zdefiniowaną w kategoriach festiwalowych.

Realizacja Art Passion Festival  przyczyniła się do osiągnięcia następujących 
rezultatów jakościowych  tj.: kreowanie wzrostu zainteresowania kulturą i sztuką wśród 
mieszkańców Zagłębia i innych regionów Województwa Śląskiego; zwiększenie dostępu 
do innych form sztuki mieszkańców Zagłębia i osób na co dzień związanych z Aglomeracją 
Śląską; integracja środowiska twórczego artystów Zagłębia oraz wszystkich artystów, 



których prace zostaną pokazane na Art Passion Festival; kreowanie aktywnych postaw 
obywatelskich przez czynny udział w promowaniu kultury polskiej i międzynarodowej 
opartej na poszanowaniu europejskich norm i wartości; wzrost poczucia przynależności 
społecznej przez aktywne uczestnictwo w życiu środowiska artystycznego.
W trakcie realizacji zadania skala działań obejmowała:
• Artystów biorących udział w festiwalu – 110 osób.
• Prace nadesłane na festiwal – 462 prace.
• Prace zakwalifikowane przez jury do udziału w festiwalu – 304 prace.
• Organizację 1 wernisażu festiwalu – udział około 400 osób.
• Organizację 4 finisaży festiwalu – udział około 400 osób.
• Wydanie katalogu festiwalowego – 250 egzemplarzy.
Dotację celową przeznaczono na:

• honorarium dla autora tekstu wstęp do katalogu festiwalowego,
• honorarium dla korektora katalogu festiwalowego,
• druk katalogu Art. Passion Festival,
• transport i retransport prac,
• oświetlenie i klimatyzację pomieszczeń wystawowych,
• ubezpieczenie wystawy,
• druk plakatów, zaproszeń, banerów itp.

Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  „FAMILIA” z  siedzibą  
w Czeladzi ul. Sikorskiego 5 otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  
2 349,00 złotych na zadanie dotyczące organizacji III Czeladzkich spotkań plenerowych 
osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie przy realizacji tego zadania zrealizowało następujące cele:
• stworzono  szansę  na  wykazanie  się  uzdolnionych  plastycznie  osób 

niepełnosprawnych,
• prezentację twórczości osób niepełnosprawnych szerszemu gronu społeczeństwa,
• integrację środowiska osób niepełnosprawnych,
• propagowano walory miasta Czeladzi.

11  września  2013  r.  zorganizowano  III  Czeladzkie  spotkania  plenerowe  osób 
niepełnosprawnych. Uczestnikami zadania byli  podopieczni 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).

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

Wszystkie prace wykonane podczas III edycji plenerów były prezentowane lokalnej 
społeczności podczas obchodów Dnia Osoby Niepełnosprawnej w SDK „Odeon” i w filii  
nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi.
Dotację celową przeznaczono na:

• zakup materiałów edukacyjnych
     a. farby akrylowe

b. ołówki i gumki
c. pędzle
d. palety plastikowe
e. kredki akwarelowe
f. podobrazia 50x70
g. szkicownik.



Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  Zarząd  Oddziału  Rejonowego 
z siedzibą w Czeladzi ul. Szpitalna 5a otrzymał dotację z budżetu Miasta Czeladź dotacja 
w wysokości  4 080,00 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 Wiosny – Orfeusz wita wiosnę – SDK ODEON (powyżej 150 osób)
• Dnia Inwalidy i Dnia Matki – SDK ODEON (powyżej 150 osób)
• Święta Niepodległości, Dnia Seniora – SDK ODEON (powyżej 150 osób)
• Święta Bożego Narodzenia – SDK ODEON (powyżej 150 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 pobliskich miast np. podczas koncertów z okazji Dnia Inwalidy jak i Dnia  
Seniora.
Dotację celową przeznaczono na:

• honorarium dla instruktora zespołu Orfeusz.

MAŁE GRANTY 
 
ZHP Chorągiew Śląską Hufiec Ziemi Będzińskiej im. Króla Kazimierza Wielkiego  
z siedzibą w Będzinie przy ul. Przechodniej 1 otrzymało dotację w formie „małego grantu” 
w wysokości  3 042,00 złotych  na realizację zadania pt.  Organizacja obchodów stulecia 
czeladzkiego ZHP.

19  czerwca  2013  r.  zorganizowano  obchody 100-lecia  czeladzkiego  ZHP,  które 
odbyły  się  w  Miejskim  Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji w  Czeladzi.  Obchody  rozpoczęto 
poprzez  rozpalenie  ogniska,  którego  dokonał  najmłodszych  z  czeladzkich  harcerzy. 
Podczas uroczystości przewodniczący HKS phm Jerzy Krzemień przedstawił zarys historii 
czeladzkiego  harcerstwa,  po  czym  wręczono  odznaczenia  harcerskie  zasłużonym 
seniorom przyznane przez Komendę Chorągwi Śląskiej ZHP, jak również podziękowania 
skierowane do czeladzkich harcerzy.
Rezultaty, które ZHP osiągnęło podczas realizacji zadania:
• Zapoznano z historią czeladzkiego harcerstwa (edukacja dzieci i dorosłych)
• Edukowano artystycznie dzieci
• Upamiętniono rocznicę powstania harcerstwa czeladzkiego
• Wypromowano statutową działalności ZHP.
Dotacje w formie „małego grantu” przeznaczono na:

• zakup pamiątkowych znaczków,
• wysyłkę zaproszeń,
• poczęstunek podczas uroczystości 100-lecia czeladzkiego ZHP.

 
Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi z siedzibą w Czeladzi ul. 1-go Maja 27 otrzymało 
dotację w formie „małego grantu” w wysokości   1 192,00 złotych na realizację zadania 
pt. Wystawa Jubileuszowa 95 lat Sodalicji Mariańskiej w Czeladzi.

Celem zadania było budowanie więzi między mieszkańcami, między pokoleniami 
poprzez pokazanie wspólnych, wieloletnich działań Sodalicji Mariańskiej.

W czerwcu 2013 r.  minęło 95 lat  od powstania i  25 lat  od reaktywacji  Sodalicji 
Mariańskiej działającej w parafii  p.w. św. Stanisława BM w Czeladzi. Jest to najstarsza 
Sodalicja działająca w Zagłębiu Dąbrowskim. Od początku istnienia Sodalicja jest bardzo 
aktywna  w  parafii  nie  tylko  na  płaszczyźnie  duchowej,  a  także  na  polu  działalności  



charytatywnej.  Podejmuje  wiele  działań  na  rzecz  mieszkańców  naszego  miasta  
m.in.  dofinansowuje  wyjazdy  wakacyjne  dzieci,  wspiera  materialnie  Dom  Dziecka  
w  Sosnowcu,  pomaga  osobom  starszym  i  samotnym.  Przez  lata  swojej  działalności 
wzrosła w życie mieszkańców Czeladzi i stanowi ważny element naszej „Małej Ojczyzny”. 
Wystawę poświęconą 95.  leciu  istnienia sodalicji  Mariańskiej  prezentowano w kościele 
p.w.  św.  Stanisława  BiM  oraz  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej.  Wystawie  towarzyszył  
okolicznościowy folder mówiący o historii i działalności Sodalicji Mariańskiej w Czeladzi  
w nakładzie 200 egzemplarzy.  Był  on do dyspozycji  zwiedzających ekspozycję i  został  
przekazany 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 Muzeum Saturn w Czeladzi.
Dotacje w formie „małego grantu” przeznaczono na:

• skanowanie, obróbkę zdjęć i dokumentów,
• wydruk zdjęć,
• projekt graficzny folderu,
• wydruk folderu.

Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  11  Listopada  8 
otrzymało dotację  z  formie „małego grantu”  w wysokości  762,00 złotych  na realizację 
zadania pt. Wystawa fotografii turystycznej. 

Celem  wystawy  „Indie  nieznane”  była  popularyzacja  form  aktywności  twórczej 
mieszkańców  naszego  miasta  oraz  sposobów  realizowania  własnych  pasji  i  rozwoju 
osobowościowego człowieka.
W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie osiągnęło następujące rezultaty:
• poszerzono wiedzę o świecie zewnętrznym,
• aktywizowano do życia kulturalno-artystycznego w mieście,
• upowszechniano formy aktywności społecznej,
• upowszechniano twórczość amatorską.

Wystawę prezentowano w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzi w miesiącach 
sierpień-wrzesień 2013 r.
Dotacje w formie „małego grantu” przeznaczono na:

• wydruk zdjęć do wystawy „Indie nieznane”,
• wydruk 270 szt. folderów do wystawy „Indie nieznane”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



III. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Kwota w roku 2013 na zadanie publiczne Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej  w Czeladzi  z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta na 2013 wynosiła 330 000,00 zł.
 
DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT:
1.Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym 
– dotacja w wysokości  1 487,00 zł  na realizację zadania: Łączy nas sport  i  zabawa – 
impreza integracyjna.
2.Centrum  Sportu  i  Rekreacji  AGATSU  –  dotacja  w  wysokości  2  119,00  zł  
na realizację zadania: Dziecięca Akademia Sportu – czyli  prowadzenie zajęć sportowo-
rekreacyjnych z elementami kick-boxingu dla dzieci z miasta Czeladź.
3.Klub  Sportowy  „Górnik  Piaski”  –  dotacja  w  wysokości  83  587,00  zł  
na  realizację  zadania:  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  53 280,00 zł  na realizację 
zadania: Usportowienie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji 
sportowej w rozgrywkach piłkarskich – sportowy styl życia od najmłodszych lat.
5.Czeladzki Klub Sportowy – dotacja w wysokości  18 949,00 zł  na realizację zadania: 
Usportowienie  młodzieży  i  seniorów  oraz  przygotowanie  zawodników  do  rywalizacji 
sportowej.
6.Miejski  Czeladzki  Klub  Sportowy  –  dotacja  w  wysokości  135  302,00  zł  
na realizację zadania: Przez sport do lepszego jutra – upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu w środowisku lokalnym.

DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW:
1.Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  „FAMILIA” mały  grant  
w wysokości 6 500,00 zł – Wycieczka do Warszawy: działanie sportowo-rekreacyjne
2.Klub Sportowy Górnik Piaski mały grant w wysokości 4 060,00 zł – Udział dzieci Klubu 
Sportowego Górnik Piaski w zawodach sportowych
3.Akademia  Piłki  Nożnej  Czeladź mały  grant  w  wysokości  7  000,00  zł –  Wyjazd 
rekreacyjno-sportowy na kolonie dla dzieci i młodzieży
4.Klub Sportowy Górnik Piaski mały grant w wysokości 2 600,00 zł – Lato w mieście
5.Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU mały grant w wysokości  1 150,00 zł – Wiele 
sportu, jedno zdrowie – www.agatsu.pl
6.Miejski  Czeladzki  Klub  Sportowy mały  grant  w  wysokości  5  752,00  zł 
Upowszechnianie lekkiej atletyki – Szybciej, dalej, wyżej
7.Stowarzyszenie  Rodziców  Uczniów  Gimnazjum  Nr  3 mały  grant  w  wysokości  
3 188,00 zł – Bezpieczeństwo na lądzie

Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho – Ruchowym 
z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Norwida  11  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  
w wysokości  1 487,00 zł  złotych na realizację zadania pt.  Łączy nas sport  i  zabawa: 
impreza integracyjna.

29  czerwca  2013  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.

http://www.agatsu.pl/


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,  zapobiegła  również 
marginalizacji społecznej środowiska osób niepełnosprawnych.
Dotację celową przeznaczono na:

• zakup złotych medali [z szarfą] dla uczestników,
• zakup drobnych upominków – nagród dla zawodników i wolontariuszy ze szkół,
• zakup napoi dla uczestników imprezy,
• poczęstunek + art. organizacyjne,
• koszty naczyń jednorazowych: kubki, miseczki, łyżki itp.

Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU z siedzibą w Będzinie przy ul. Sączewskiego 11/8 
otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  2  119,00  złotych  
na  prowadzenie  Dziecięcej  Akademii  Sportu  –  czyli  prowadzenie  zajęć  sportowo-
rekreacyjnych z elementami kick-boxingu dla dzieci z miasta Czeladź.

W  ramach  zadania  Klub  zakupił  sprzęt  treningowy  przeznaczony  
do  prowadzenia  zajęć  w  sekcji  Kick  Boxingu  w  Czeladzi.  W  okresie  od  kwietnia  
do listopada 2013 r. prowadzono systematycznie zajęcia sportowe. Zajęcia odbywały się 
w Miejskim Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  w  Czeladzi  we  wtorki  i  czwartki  w  3  grupach 
wiekowych:
• grupa wiekowa 4-7 lat
• grupa wiekowa 8-12 lat
• grupa powyżej 13 roku życia

W  trakcie  trwania  zadania  przeprowadzono  łącznie  148,5  godzin  zajęć 
treningowych. W zajęciach średnio brało udział: w grupie dziecięcej ok. 25 osób, w grupie 
starszej ok. 30 osób z czego ponad 60% zawodników to mieszkańcy miasta Czeladź.
Zajęcia w czeladzkiej sekcji Kick Boxingu prowadzone były przez 2 instruktorów.
Rezultaty, które udało się osiągnąć Klubowi to m.in.:
• upowszechnianie  kultury  fizycznej  i  sportu  wśród  dzieci,  młodzieży,  w  tym  

w szczególności wśród uczniów czeladzkich szkół, oraz przedszkoli,
• przełamywanie barier kulturowych dzieci i młodzieży,
• promocja zdrowego trybu życia,
• integracja środowiska dzieci, młodzieży szkolnej i przedszkolnej uprawiającej sport 

i Kick Boxing,
• promocja sportu i miasta Czeladź,
• promocja regionu Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.
Dotację celową przeznaczono na:

• zakup sprzętu sportowego:
a. łapa trenera,
b. packa,
c. rękawice dziecięce,
d. skakanki,
e. pachołek,
f.  laska gimnastyczna.

Klub Sportowy „Górnik Piaski” z siedzibą w Czeladzi ul. Mickiewicza otrzymał dotację  
z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  83  587,00  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.

Działalność  Klubu  Sportowego  „Górnik”  Piaski  w  roku  2013  opierała  się  na 



prowadzeniu zajęć sportowych i rekreacyjnych promujących sport oraz zdrowy tryb życia 
wśród mieszkańców Czeladzi. W szczególności klub uczestniczył w rozgrywkach ligowych, 
prowadził treningi, organizował imprezy i turnieje sportowe.
W roku 2013 Klub prowadził następujące grupy:
• SENIORZY – organizacja meczów – 30 x 1,5h
• GRUPA NABOROWA – organizacja zajęć – 2 zajęcia w tygodniu po 1,5h
• SENIORZY – organizacja zajęć treningowych – 4 zajęcia w tygodniu po 1,5h
• JUNIORZY – organizacja zajęć treningowych – 2 zajęcia w tygodniu po 1,5h
• TRAMPKARZE STARSI – organizacja zajęć treningowych – 2 zajęcia w tygodniu po 

1,5h
• TRAMPKARZE STARSI – organizacja meczów – 9 x 1h
• TRAMPKARZE MŁODSI – organizacja zajęć treningowych – 2 zajęcia w tygodniu 

po 1,5h
• TRAMPKARZE MŁODSI – organizacja meczów – 18 x 1h
• ORLIKI – organizacja zajęć treningowych – 2 zajęcia w tygodniu po 1,5h
• ORLIKI – organizacja meczów – 17 x 1h

Drużyna seniorska w 2013 r. uczestniczyła w rozgrywkach IV ligi w Śląskim Związku 
Piłki Nożnej. Na zakończenie sezonu piłkarskiego 2012/2013 drużyna uplasowała się na 
2 pozycji w tabeli, dzięki czemu zdobyła tytuł Wicemistrza. Pozwoliło to rozegrać baraże 
o Awans do III  ligi  z  klubem Rekord  Bielsko Biała.  Mecz zakończył  się  remisem 1:1  
i o zwycięstwie Rekordu zdecydowały rzuty karne.
W  sezonie  piłkarskim  2013/2014  w  rundzie  jesiennej,  tj.  na  koniec  2013r.  drużyna 
zajmowała pozycję lidera w tabeli IV ligi.

Klub  Sportowy  „Górnik”  Piaski  prowadził  także  grupy  młodzieżowe  i  dziecięce 
(naborowe).  Zawodnicy rozgrywali  mecze ligowe w rozgrywkach organizowanych przez 
Podokręg Sosnowiec Śląskiego Związku Piłki Nożnej w grupach: Juniorzy, Trampkarze  
i Orliki. Poza meczami ligowymi organizowane były liczne sparingi. Drużyny uczestniczyły 
jednocześnie  w  organizowanych  przez  inne  kluby  turniejach  piłkarskich  (m.in.  APN 
Czeladź).

Klub Sportowy „Górnik” Piaski organizował w 2013r. 2 turnieje piłkarskie: O flagę 
biało-czerwoną w dn. 2 maja 2013r.  (dwie kategorie wiekowe: trampkarze i  orliki)  oraz 
turniej piłkarski dla trampkarzy 31 sierpnia 2013r. na zakończenie wakacji.

Zajęcia  sportowe  prowadzone  były  na  obiektach  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  
i Rekreacji (hala sportowa, boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Stadionie Miejskim im. 
Pawełczyka, Stadion Miejski na ul. Mickiewicza), salach gimnastycznych Gimnazjum Nr 3 
i Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czeladzi oraz boiskach piłkarskich przy Szkole Podstawowej 
Nr 7 i Szkole Podstawowej Nr 3. Klub w roku 2013 r. zatrudniał trenerów z odpowiednimi  
kwalifikacjami do prowadzenia zajęć w poszczególnych grupach.
Dotację celową przeznaczono na:

• trenerów
a. seniorów
b. trampkarzy starszych
c. trampkarzy młodszych
d. instuktor juniorów
e. orlików
f. grupa naborowa
• opłaty startowe, licencje i opłaty regulaminowe
• opłaty sędziów
• obsługę techniczną obiektu
a. obsługa
b. środki czystości



• ubezpieczenie zawodników
• transport
• zakup wody mineralnej napojów, soków wyżywienia, usługi gastronomicznej oraz 

art. organizacyjnych
• zakup sprzętu sportowego
• obsługę księgową
• zakup materiałów biurowych, pieczątek, opłata za abonament telefoniczny itp.
• druki, plakaty itp.

Akademia Piłki Nożnej Czeladź z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymała dotację 
z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  53  280,00  złotych na  usportowienie  dzieci  
i  młodzieży  oraz  przygotowanie  zawodników  do  rywalizacji  sportowej  w  rozgrywkach 
piłkarskich – sportowy styl życia od najmłodszych lat.

Akademia  Piłki  Nożnej  Czeladź  w  roku  2013  r.  zatrudniała  10  trenerów  
z odpowiednimi uprawnieniami i licencjami.
W APN w ubiegłym roku prowadzono następujące drużyny:
• Śląska Liga Trampkarzy (1999)
• Juniorzy (1997/1998)
• Trampkarze młodsi
• Trampkarze starsi
• Orliki (2002/2003/2004)
• Rocznik 1999 (klasa sportowa)
• Żaki (2004)
• Skrzaty
• Rocznik 2006
• Rocznik 2005
• Rocznik 2004
• Rocznik 2003
• Rocznik 2000
• Przedszkolaki (2007 i młodsi)

Treningi  odbywały  się  dla  każdej  grupy  rozgrywkowej  zgodnie  z  systemem 
szkolenia młodzieży w Polsce. Treningi odbywały się na Orliku przy Szkole Podstawowej 
Nr  3,  Stadionie  MOSiR,  boisku treningowych  ze  sztuczną nawierzchnią  przy stadionie 
MOSiR, Orliku przy ul. Grodzieckiej.

Ponadto Akademia Piłki Nożnej w roku 2013 r. była organizatorem lub uczestnikiem 
m.in. takich imprez sportowych jak:
• 13 stycznia 2013 r. Turniej „Zagłębie CUP 2013” współorganizowany z Zagłębiem 

Sosnowiec w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czeladzi.
• 27 stycznia 2013 r. 49 Halowy Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca – 

Finał
• 2 lutego 2013 r. Turniej Bażantowo CUP 2013
• 23 lutego 2013 r. Turniej w Bielsku Białej
• 3 marca 2013 r. Turniej Bielszowice Cup
• 23 marca 2013 r. Turniej Simar CUP 2013 w Czeladzi
• 1 maja 2013 r. Turniej Czeladź CUP 2013
• Udział  dwóch  grup  w  turniejach  z  cyklu  DEICHMANN  MINI  MISTRZOSTWA 

EUROPY 2013
• Udział w turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”
• 24-26 maja 2013 r. VII Międzynarodowy Turniej w Nowym Sączu im. Adama Siei
• 8 czerwca 2013 r. Zagłębie CUP 2013



• 13  czerwca  2013  r.  Powiatowy  Turniej  Piłki  Nożnej  o  Flagę  Biało  Czerwoną  
w Czeladzi

• 22 czerwca 2013 r. Turniej w Dobrodzieniu
• Udział w testach sprawnościowych GRASSROOTS organizowanych przez PZPN
• 23 listopada 2013 r. Turniej Dragon Piast CUP 2013
• 24 listopada 2013 r. Turniej Czeladź CUP 2013 dla rocznika 2004
• 7 grudnia 2013 r. III Halowe Mistrzostwa Zagłębia Dąbrowskiego w Czeladzi
• 14-15 grudzień 2013 r. Turniej Silver Cup 2013 w Krakowie
• Rezultaty, które udało się osiągnąć APN w roku 2013 to:
• prowadzenie grup rozgrywkowych.
• poprawa umiejętności, szkolenie i usportowienie.
• promowanie sportowego stylu życia.
• promocja Miasta Czeladź.
• wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez rozgrywki i trening.
Dotację celową przeznaczono na:

• trenerów,
• ubezpieczenie zawodników,
• opłaty sędziów,
• zgłoszenie zawodników,
• puchary, medale, statuetki,
• medykamenty,
• promocję, druki, foto.

Czeladzki  Klub  Sportowy z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Sportowa  2  otrzymał  dotację  
z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  18  949,00  złotych na  realizację  zadania  
pt.  Usportowienie młodzieży i seniorów oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji  
sportowej.

W roku 2013 r. CKS organizował systematycznie treningi sportowe, które odbywały 
się  3  razy  w  tygodniu  pod  okiem wykwalifikowanych  trenerów.  Zrealizowano  łącznie  
ok. 143 jednostek treningowych, w tym 24 mecze ligowe oraz 9 gier kontrolnych.
Ponadto CKS zorganizował:
• 8 grudnia 2013r. zorganizowano IV Turniej Gwiazdkowy, w którym udział wzięło  

9 zespołów młodzików oraz 9 seniorów amatorów, wystąpiło w nim łącznie ok. 200-
220 zawodników.

• 11  września  2013r.  zorganizowano  zawody  piłkarskie  -  mecz  II  runda  Pucharu 
Polski  
z Pionier Ujejsce.

• 25  sierpnia  2013r.  został  zorganizowany turniej  grand  prix  KlimaInstal  CUP dla 
amatorów-mieszkańców  Czeladzi,  w  turnieju  wzięło  udział  8  drużyn  –  ok.  100 
zawodników.

• 16 czerwca 2013r. zakończyły się rozgrywki ligowe. Mecz z Ostoją II  Żelisławice 
CKS wygrał 10:0 dzięki czemu CKS awansował do wyższej klasy rozgrywkowej.

• w maju  2013r.  na  stadionie  MOSiR  (sztuczna  nawierzchnia),  odbył  się  turniej  
o puchar Prezesa CKS – wystartowało 8 drużyn amatorskich, a w czasie meczy 
odbyły się dla najmłodszych konkursy z nagrodami.

W roku 2013 r. CKS osiągnął następujące rezultaty:
• awans z klasy B do klasy A,
• rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez działaczy, zawodników, trenerów,
• organizacja imprez dla mieszkańców (m.in.  konkursy na meczach, 25.08.2013 r. 

amatorski  turniej  piłkarski  -  turniej  grand  prix  Klimainstal  CUP,  8.12.2013  r.  



organizacja IV turnieju gwiazdkowego),
• zawodnicy zwiększyli swoje zdolności poprzez rywalizację sportową,
• po półrocznych staraniach 23.12.2013 r. podpisano porozumienie z MCKS Czeladź 

o przejęciu wszystkich grup młodzieżowych sekcji piłki nożnej.
Dotację celową przeznaczono na:

• trenerów,
• opłaty sędziów (mecze ligowe),
• opłaty sędziów (mecze sparingowe),
• zakup piłek treningowych,
• zakup piłek meczowych,
• transport,
• medykamenty, 
• promocja, druki, foto. 

Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację 
z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  135  302,00  złotych na  realizację  zadania  
pt.   Przez  sport  do  lepszego  jutra  –  upowszechnianie  kultury  fizycznej  i  sportu  
w środowisku lokalnym.
W roku 2013 w strukturach Klubu działało 4 sekcji sportowych:
• piłka nożna
• piłka koszykowa chłopcy
• piłka siatkowa dziewcząt
• tenis stołowy

W  rozgrywkach  ligowych  i  w  szkoleniu  udział  brało  150  beneficjentów  
w następujących grupach:  piłka nożna (trampkarze starsi, trampkarze młodsi, orliki, klasa 
okręgowa,  grupa  naborowa,  juniorzy)  koszykówka  chłopców (III  liga,  kadeci,  młodzicy 
starsi, młodzicy młodsi, mini koszykówka – 2 grupy), siatkówka dziewcząt (III liga, kadetki, 
juniorki,  młodziczki  I,  młodziczki  II,  mini  siatkówka),  tenis  stołowy  (IV  liga,  grupa 
naborowa). Do realizacji zadania zatrudniono 13 trenerów.

Szkolenie  dzieci  i  młodzieży  odbywało  się  w  Hali  MOSiR  Czeladź,  na  stadionie  
im. Józefa Pawełczyka, w salach gimnastycznych czeladzkich szkół.
W 2013 roku drużyny MCKS-u zajęły następujące lokaty:
Piłka nożna:
• A klasa: drużyna 13 marca 2013 r. rozpoczęła rozgrywki  rundy wiosennej sezonu 

2012/2013. Drużyna na koniec rozgrywek zajęła 13 miejsce.
• Juniorzy: drużyna od  września 2013 r. rozpoczęła rozgrywki sezonu 2013/2014 – 

runda jesienna. Drużyna zajęła 8 miejsce.
• trampkarze  starsi:  drużyna  20  kwietnia  2013  r.  rozpoczęła  rozgrywki   rundy 

wiosennej  sezonu  2012/2013.  Drużyna  na  koniec  sezonu  zajęła  9  miejsce.  
Od  września 2013 r. rozpoczęła rozgrywki sezonu 2013/2014 – runda jesienna. 
Drużyna zajęła 4 miejsce.

• trampkarze  młodsi:  drużyna  14  kwietnia  2013  r.  rozpoczęła  rozgrywki   rundy 
wiosennej  sezonu  2012/2013.  Drużyna  na  koniec  sezonu  zajęła  6  miejsce.  
Od  września 2013 r. rozpoczęła rozgrywki sezonu 2013/2014 – runda jesienna. 
Drużyna zajęła 4 miejsce.

• Orliki: drużyna 13 kwietnia 2013 r. rozpoczęła rozgrywki  rundy wiosennej sezonu 
2012/2013.  Drużyna na koniec sezonu zajęła  11 miejsce.  Od  września 2013 r. 
rozpoczęła  rozgrywki  sezonu  2013/2014  –  runda  jesienna.  Drużyna  zajęła  
5 miejsce.

Koszykówka chłopców:
• III liga: drużyna we wrześniu 2013 r. rozpoczęła rozgrywki sezonu 2013/2014. Na 



koniec okresu sprawozdawczego drużyna zajmuje 6 miejsce w grupie.
• młodzicy  młodsi:  drużyna  we  wrześniu  2013  r.  rozpoczęła  rozgrywki  sezonu 

2013/2014.  Na  koniec  okresu  sprawozdawczego  drużyna  zajmuje  14  miejsce  
w grupie.

• młodzicy  starsi:  drużyna  we  wrześniu  2013  r.  rozpoczęła  rozgrywki  sezonu 
2013/2014.  Na  koniec  okresu  sprawozdawczego  drużyna  zajmuje  3  miejsce  
w  grupie.

• Kadeci: drużyna we wrześniu 2013 r. rozpoczęła  rozgrywki sezonu 2013/2014. Na 
koniec okresu sprawozdawczego drużyna zajmuje 6 miejsce w grupie.

• Mini  koszykówka rocznik 2002 i  młodsi:  drużyna w kwietniu  2013 r.  zakończyła 
rozgrywki  sezonu  2012/2013.  Drużyna  zajęła  9  miejsce.  Od   października  
2013  r.  drużyna  rozpoczęła  rozgrywki  sezonu  2013/2014.  Na  koniec  okresu 
sprawozdawczego drużyna zajmuje 10 miejsce w grupie.

• Mini  koszykówka   rocznik  2001  i  młodsi:  drużyna  w  maju  2013  r.  zakończyła 
rozgrywki sezonu 2012/2013 zajęła 16 miejsce.

• Mini  koszykówka  rocznik  2003  i  młodsi:   od   października  2013  r.  drużyna 
rozpoczęła  rozgrywki  sezonu  2013/2014.  Na  koniec  okresu  sprawozdawczego 
drużyna zajmuje 6 miejsce w grupie.

Siatkówka dziewcząt:
• III  liga  kobiet:  drużyna  we  wrześniu  2013  r.  rozpoczęła  rozgrywki  sezonu 

2013/2014.  Na  koniec  okresu  sprawozdawczego  drużyna  zajmuje  8  miejsce 
w grupie.

• Kadetki: drużyna we wrześniu 2013 r. rozpoczęła rozgrywki sezonu 2013/2014. Na 
koniec okresu sprawozdawczego drużyna zajmuje 3 miejsce w grupie.

• młodziczki I: drużyna we wrześniu 2013 r. rozpoczęła rozgrywki sezonu 2013/2014. 
Na  koniec  okresu  sprawozdawczego  drużyna  zajmuje  9  miejsce  
w grupie.

• młodziczki II: drużyna we wrześniu 2013 r. rozpoczęła rozgrywki sezonu 2013/2014. 
Na  koniec  okresu  sprawozdawczego  drużyna  zajmuje  27   miejsce  
w grupie.

• Mini  siatkówka:  od  kwietnia  2013  r.  drużyny  dwójek  i  trójek  brały  udział  
w  rozgrywkach  ligowych.  Drużyna  dwójek  zakwalifikowała  się  do  finału 
wojewódzkiego gdzie zdobyła 5 miejsce. W grudniu 2013 r. rozgrywki rozpoczęły 
drużyny w kategorii „czwórek”.

Tenis stołowy IV liga:  
• drużyna  w  kwietniu  2013  r.  zakończyła  rozgrywki  sezonu   2012/2013.  Drużyna 

zajęła  5  miejsce.  W październiku  2013 r.  drużyna  rozpoczęła  rozgrywki  sezonu 
ligowego  2013/2014.  Na  koniec  okresu  sprawozdawczego  drużyna  zajmuje  
3 miejsce w tabeli.

Ponadto  w  2013  r.  Miejski  Czeladzki  Klub  Sportowy  był  organizatorem, 
współorganizatorem  następujących  imprez sportowo - rekreacyjnych:
• 13 kwietnia 2013 r. Turniej koszykówki klas VI,
• 24-27 kwietnia 2013 r. „Festiwal Siatkówki Dziewcząt – Czeladź 2013”,
• 19 maj 2013 r. Grand Prix Badmintona (współorganizacja),
• 1 czerwca 2013 r. turniej piłki nożnej (grupa orlików starszych i młodszych),
• 9 czerwiec 2013 r. Grand Prix Badmintona (współorganizacja),
• 15 czerwiec 2013 r. turniej piłki nożnej (trampkarze starsi i młodsi),
• 17 listopad 2013 r. - Grand Prix Badmintona (współorganizacja),
• 23 listopad 2013 r. Mistrzostwa Czeladzi Dziewcząt i Chłopców w Tenisie Stołowym.
Ogółem w imprezach  organizowanych  i  współorganizowanych  przez  Miejski  Czeladzki 
Klub Sportowy udział wzięło ok. 500 uczestników.



Dotację celową przeznaczono na:
• trenerów, 
• opłaty startowe drużyn w rozgrywkach i turniejach,
• opłaty delegacji sędziowskich,
• ubezpieczenie zawodników, 
• opiekę medyczną w tym leki, badania,
• imprezy sportowe,
• transport,
• zakup wody mineralnej,
• zakup sprzętu sportowego,
• obsługę administracyjną zadania,
• obsługę księgową zadania,
• plakaty, dyplomy, foto.

MAŁE GRANTY
 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „FAMILIA” z siedzibą w Czeladzi 
ul.  Sikorskiego  5  otrzymało  dotację  w  formie  „małego  grantu”  w  wysokości  6  500,00 
złotych na  realizację  zadania  pt.  Wycieczka  do  Warszawy:  działanie  sportowo- 
rekreacyjne.

Od 25 do 27 czerwca 2013 r. Stowarzyszenie zorganizowało 3-dniową wycieczkę 
do Warszawy, w której wzięło udział 50 osób.
Głównym  celem  realizacji  tego  zadania  było  zwiększenie  aktywności  fizycznej  osób 
niepełnosprawnych,  poznanie  ważnych  dla  każdego Polaka  miejsc  w stolicy,  edukacja 
poprzez wizytę w Centrum Nauki Kopernik, co skutkowało wzrostem wydolności fizycznej 
i  psychicznej  osób z  niepełnosprawnością  (głównie  intelektualną).  Wyjazd ten  wymusił 
zwiększoną aktywnością fizyczną powodując widoczny wzrost formy i aktywność fizycznej 
uczestników wycieczki.
Dotacje w formie „małego grantu” przeznaczono na:

• transport,
• wyżywienie dla uczestników wycieczki (2 x śniadanie + 3 x kolacja).

Klub Sportowy „Górnik Piaski” z siedzibą w Czeladzi ul. Mickiewicza otrzymał dotację 
w formie „małego grantu” w wysokości 4 060,00 złotych na realizację zadania pt. Udział 
dzieci Klubu Sportowego Górnik Piaski w zawodach sportowych.
W miesiącach maju i czerwcu 2013 r. dzieci Klubu Sportowego Górnik Piaski uczestniczyły 
w  zawodach  sportowych  organizowanych  m.in.  w  Czeladzi,  Będzinie,  Sosnowcu, 
Dąbrowie Górniczej,  Jaworznie.  Zadanie miało  na celu uaktywnienie dzieci  w zakresie 
uprawiania sportu i rekreacji oraz osiągnięcie wyższego poziomu sportowego zawodników.
Podczas realizacji zadania Klub zrealizował następujące cele:
• upowszechniał kulturę fizyczną i sport wśród dzieci i młodzieży,
• drużyny biorące udział w zawodach zajmowały punktowane miejsca,
• promowano Miasto Czeladź poprzez udział w zawodach,
• promowano sport amatorski wśród dzieci i młodzieży.
Dotacje w formie „małego grantu” przeznaczono na:

• transport,
• opłaty sędziów,
• opiekę medyczną.



Akademia Piłki Nożnej Czeladź z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymała dotację 
w formie „małego grantu” w wysokości 7 000,00 złotych na realizację zadania pt. Wyjazd 
rekreacyjno-sportowy na kolonie dla dzieci i młodzieży.

Akademia  Piłki  Nożnej  Czeladź  w  terminie  od  30  czerwca  do  11  lipca  2013  r.  
zorganizowała wyjazd do Świerzna dla 89 dzieci z terenu Czeladzi.
Podczas  kolonii  realizowali  zajęcia  sportowe  i  rekreacyjne,  poprawiono  stan 
psychoruchowy dzieci. Podczas kolonii  dzieci zwiedziły m.in.  Kołobrzeg, Międzyzdroje, 
Świnoujście, Niechorze, Trzęsacz, Kamień Pomorski.
Dotacje w formie „małego grantu” przeznaczono na:

• transport.

Klub Sportowy „Górnik Piaski” z siedzibą w Czeladzi ul. Mickiewicza otrzymał dotację 
w formie „małego grantu” w wysokości  2 600,00 złotych na realizację zadania pt. Lato  
w mieście.

Zadanie  miało  na  celu  zagospodarowanie  czasu wolnego dzieciom i  młodzieży, 
które pozostawały w Czeladzi podczas wakacji. Wszystkie chętne osoby mogły skorzystać 
z  organizacji zabaw sportowych, które organizowane były na boisku przy ul. Mickiewicza. 
Zajęcia  odbywały  się  we  wtorki,  środy  i  czwartki  w  godzinach  od  10.00  do  12.00.  
Realizacją zadania w ciągu wakacji w 2013 r. objęto ok. 120 dzieci i młodzieży.
W związku z powyższym Klub zrealizował zakładane przez siebie cele tj.:
• upowszechnienie kultury fizycznej i sportu
• zagospodarowanie czasu wolnego
• ogólny rozwój fizyczny
• umiejętność zabawy z innymi uczestnikami
• kulturalna rywalizacja między rówieśnikami
Dotacje w formie „małego grantu” przeznaczono na:

• zakup art. spożywczych, napojów i wody mineralnej,
• zakup nagród,
• zapewnienie opiekuna podczas zajęć,
• obsługę księgową zadania.

Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU z siedzibą w Będzinie przy ul. Sączewskiego 11/8 
otrzymało dotację w formie „małego grantu” w wysokości 1 150,00 zł na realizację zadania 
pt. Wiele sportu, jedno zdrowie – www.agatsu.pl.

Zadanie miało na celu zakup 46 szt. koszulek z nadrukiem logo Miasta Czeladź, 
oraz napisem: „wiele sportu, jedno zdrowie - www.agatsu.pl”

Koszulki  te  zostały  rozdane  nieodpłatnie  dzieciom  z  Czeladzi  na  pierwszych 
treningach wrześniowych odbywających się w sezonie 2013/2014.
Dzięki realizacji tego zadania Klub osiągnął następujące rezultaty:
• popularyzację sportu i idei zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży,
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru Adeptów,
• promocję miasta Czeladź, oraz regionu Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.
Dotacje w formie „małego grantu” przeznaczono na:

• zakup koszulek (46 szt.).

Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację 
w formie  „małego  grantu”  w wysokości  mały grant  w wysokości  5 752,00 złotych  na 
realizację zadania pt. Upowszechnianie lekkiej atletyki – Szybciej, dalej, wyżej.

Podstawowym celem zadania było  upowszechnianie lekkiej  atletyki  wśród dzieci  
i  młodzieży oraz utworzenie sprzyjających warunków aktywności  sportowej,  wdrażanie  
do systematycznej dbałości o zdrowie i  sprawność fizyczną, zachęcanie do uprawiania 

http://www.agatsu.pl/


lekkiej  atletyki.  Zajęcia prowadzone były z dziećmi z czeladzkich szkół podstawowych  
w  4  grupach  ćwiczebnych.  W  każdej  grupie  udział  brało  około  15  uczniów.  Zajęcia 
prowadzone były 2 razy w tygodniu po 90 min. Szkolenie dzieci i młodzieży odbywała się 
w Miejskim Ośrodku sportu i rekreacji w Czeladzi, na stadionie im. Józefa Pawełczyka,  
w  salach  gimnastycznych  czeladzkich  szkół  oraz  przyszkolnych  boiskach.  Ogółem  
w zajęciach uczestniczyło około 480 uczniów.

Ponadto w ramach zadania Klub zorganizował 3 Mityngi Lekkoatletyczne_22 i 29 
września oraz 14 listopada,  podczas których dzieci  i  młodzież mogła sprawdzić swoje 
umiejętności. Zwycięzcom konkurencji lekkoatletycznych wręczano dyplomy i medale.
Dotacje w formie „małego grantu” przeznaczono na:

• trenerów,
• sprzęt sportowy,
• wyżywienie podczas mityngów.

Stowarzyszenie  Rodziców  Uczniów  Gimnazjum  Nr  3 z  siedzibą  w  Czeladzi  
ul. Lwowska 2 otrzymało dotację w formie „małego grantu” w wysokości 3 188,00 złotych 
na realizacje zadania pt. Bezpieczeństwo na lądzie.

Zadanie polegało na prowadzeniu kursów zajęć karate z elementami samoobrony 
w  dwóch  cyklach  –  po  10  spotkań  po  90  min.  zajęcia  były  organizowane  w  sali 
gimnastycznej w Gimnazjum nr 3 w czeladzi. Podczas realizacji zadania Stowarzyszenie 
zakupiło 8 kasków, 8 par rękawic i 16 koszulek z nadrukiem herbu Czeladzi, wykonano 
również 16 certyfikatów dla uczestników zajęć.
Rezultaty jakie Stowarzyszenie osiągnęło podczas tego zadania to m.in.:
• zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów;
• zwiększenie poziomu sprawności fizycznej uczniów oraz świadomości w zakresie 

konieczności dbania o własny rozwój fizyczny;
• utrwalenie poczucia pewności i wiary w swoje siły i możliwości;
• rozwój osobowy uczestników;
• nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych i umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia;
• wzmocnienie kultury organizacyjnej szkoły.
Dotacje w formie „małego grantu” przeznaczono na:

• wynagrodzenie instruktora zajęć karate,
• zakup koszulek (16 szt.),
• zakup kasków treningowych,
• zakup rękawic dla uczestników zajęć karate.

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  
w  roku  2013  nieodpłatnie  udostępniono  siedziby  następującym  organizacjom 
pozarządowym:  
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
-        Czeladzki Klub Sportowy 
-        Stowarzyszenie Kibiców CKS Czeladź 
-        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”
-        Stowarzyszenie „KARAOKE”
Siedziba przy ul. Mickiewicza
-        Klub Sportowy “Górnik Piaski”
Siedziba przy ul. Norwida 11
-        Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym 

(umowa użyczenia)

ZADANIA WYKONYWANE WSPÓLNIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:
 

I.  Gminny  Program  Profilaktyki  Zdrowotnej  dla  Miasta  Czeladź  na  lata  2013-2015  
(dz. 851, 85195):
Zadanie 10. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych z:
1. Zakupiono koszulki, medale oraz zapewniono transport uczestnikom na X Powiatową 
Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA 2013” Olimpiada odbyła się w dniu 
27.09.2013  r.  w  Będzinie-Łagiszy  –  organizatorem  Olimpiady  jest  Powiatowe 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SZANSA”.

II. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Czeladź 
na rok 2013 (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 organizację zajęć sportowych „Ruch rzeźbi umysł – uczymy się jeździć na 
nartach” w ramach profilaktyki uzależnień dla uczniów z czeladzkich szkół podstawowych 
od  11  stycznia  2013  r.  do  31  marca  2013  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 Mikołaja oraz Świąt Bożego Narodzenia.
• zamówiono wykonanie zabudowy meblowej dla potrzeb Świetlicy Profilaktycznej.
• zapewniono pobyt  dla  14  podopiecznych  Świetlicy Profilaktycznej  w dniach od  

12 do 25 lipca 2013 r. w Pensjonacie w Białym Dunajcu.
4. Zapewniono pobyt na obozie w Ośrodku Wypoczynkowym w Zakopanem dla 9 dzieci 
i młodzieży zamieszkałych na terenie Czeladzi. Obóz organizowała parafia św. Mateusza 
w Czeladzi.
5.  Zapewniono przewóz na wycieczki  dzieciom i  młodzieży z  parafii  św.  Wojciecha  
w Czeladzi:

• 16-17.08.2013 r. - wycieczka do Lichenia dla 24 osób. 
• 23.08.2013 r. - wycieczka do Wadowic, Krakowa, Sanktuarium w Łagiewnikach dla 

24 osób. 
6. Zakupiono nagrody (art. spożywcze) 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 
1 czerwca 2013 r.

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej  
rozwiązywaniu problemów alkoholowych z:
1. Klubem Abstynenta „Metamorfoza” poprzez:

• prowadzenie:
terapii dla osób uzależnionych,
spotkań społeczności klubowej wraz z rodzinami,

• zapewnienie bazy lokalowej,
2. zakupiono książki stanowiące nagrody dla laureatów „XXII Ogólnopolskiego Przeglądu 
Abstynenckiej  Twórczości  Artystycznej  Zamczysko  2013”  –  Trzeźwościowe 
Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach.

III.  Bieżąca  działalność  kulturalno-edukacyjnej  prowadzona  w  czeladzkich  placówkach 
oświatowych (dz. 801, 80195):
1. Pokryto koszty udziału w 51 Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Filatelistycznym 
trzech  uczniów i  opiekuna  Polskiego  Związku Filatelistów  –  Młodzieżowego Koła  
im. Czesława Słani odbywającego się 30.05.-2.06.2013 r. w Toruniu.
 

Kierownik Wydziału 
Rozwoju Społecznego
mgr Dorota Dobrucka

 
 
 
 

 

 
Przedstawiony powyżej materiał został opracowany na podstawie sprawozdań końcowych organizacji 

pozarządowych, które otrzymały dotację w roku 2013.


	 
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
	MAŁE GRANTY 
	DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA – Zeszyty Czeladzkie nr 18 
	MAŁE GRANTY

