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System wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin

Wstęp
Osoby niepełnosprawne legitymują się następującymi stopniami niepełnosprawności:

• ZNACZNY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do
pracy  albo  zdolną  do  pracy  jedynie  w  warunkach  pracy  chronionej  i  wymagającą,  w  celu  pełnienia  ról
społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej
egzystencji.

• UMIARKOWANY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
Do  umiarkowanego  stopnia  niepełnosprawności  zalicza  się  osobę  z  naruszoną  sprawnością  organizmu,
niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo
częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

• LEKKI STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w
sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o
podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w
pełnieniu  ról  społecznych  dające się  kompensować przy pomocy wyposażenia  w przedmioty  ortopedyczne,
środki pomocnicze lub środki techniczne.

Formy i instytucje wsparcia osób niepełnosprawnych 

1. Turnusy rehabilitacyjne 
2. Przedmioty ortopedyczne I środki pomocnicze 
3. Sprzęt rehabilitacyjny 
4. Bariery architektoniczne, techniczne, w komunikowaniu się  
5. Program Aktywny Samorząd 
6. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
7. Pomoc instytucjonalna
7a. Dom Pomocy Społecznej w Będzinie
7b. Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi
7c. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Będzinie
7d. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
7e. Dom Pomocy Społecznej „Senior”
7f. Przewóz osób niepełnosprawnych – zadanie własne gminy 
8. Organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz osób niepełnosprawnych
8a. Polski Związek Niewidomych – Koło w Czeladzi
8b. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Familia”
8c. Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym

Formy wsparcia udzielane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie

1.Turnusy rehabilitacyjne 

Turnus  rehabilitacyjny  oznacza  zorganizowaną  formę  aktywnej  rehabilitacji  połączonej  z elementami
wypoczynku,  której celem  jest  ogólna  poprawa  psychofizycznej  sprawności  oraz rozwijanie  umiejętności
społecznych uczestników,  między innymi  przez nawiązywanie  i rozwijanie  kontaktów społecznych,  realizację
i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
Turnusu  rehabilitacyjnego  nie  należy  utożsamiać  z leczeniem  uzdrowiskowym-pobytem  w sanatorium,
częściowo refundowanym przez NFZ. Pobyt w sanatorium ma na celu rehabilitację leczniczą, natomiast turnus
rehabilitacyjny ma wspomagać rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
O dofinansowanie  do uczestnictwa  w turnusie  rehabilitacyjnym  może  ubiegać  się  osoba  niepełnosprawna,
pod warunkiem że: 

1. posiada ważne orzeczenie 
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2. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje, 
3. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków 

PFRON, 
4. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego

przez  wojewodę,  albo  poza  takim  ośrodkiem,  w przypadku  gdy turnus  jest  organizowany  w formie
niestacjonarnej, 

5. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów, 
6. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała, 
7. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego

turnusu, 
8. złoży  oświadczenie,  że przeciętny  miesięczny  dochód,  w rozumieniu  przepisów  o świadczeniach

rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 

• 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, 

9. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas
pierwszego  badania  lekarskiego  na turnusie  zaświadczenie  lekarskie  o aktualnym  stanie  zdrowia,
w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach. 

Osobie  niepełnosprawnej  o znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności  albo  równoważnym
oraz osobie  niepełnosprawnej  w wieku  do 16  lat  może  być  przyznane  dofinansowanie  pobytu  na turnusie
rehabilitacyjnym jej opiekuna pod warunkiem, że:

1. wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna, 
2. opiekun: 
1. nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, 
2. nie jest osoba niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, 
3. ukończył 18 lat lub, 
4. ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej. 

Wysokość dofinansowania może wynosić:
1. 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia

następnego  miesiąca  po ogłoszeniu  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  w formie
komunikatu  w Dzienniku  Urzędowym  „Monitor  Polski”  –  dla  osoby  niepełnosprawnej  ze znacznym
stopniem  niepełnosprawności,  osoby  niepełnosprawnej  w wieku  do 16  roku  życia  oraz osoby
niepełnosprawnej  w wieku  16-24  lat  uczącej  się  i niepracującej,  bez  względu  na stopień
niepełnosprawności, 

2. 27%  przeciętnego  wynagrodzenia  (o którym  mowa  w pkt.1)  –  dla  osoby  niepełnosprawnej
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

3. 25% przeciętnego wynagrodzenia  (o którym mowa  w pkt.1)  –  dla  osoby  niepełnosprawnej  z lekkim
stopniem niepełnosprawności, 

4. 20% przeciętnego wynagrodzenia  (o którym mowa w pkt.1) – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, 
5. 20% przeciętnego wynagrodzenia  (o którym mowa w pkt.1) – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej

w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności . 

Dofinansowanie nie  może obejmować kosztów turnusu rehabilitacyjnego odbytego przed złożeniem wniosku
i  przyznaniem  dofinansowania ze środków PFRON.

1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. 
2. Dofinansowanie  będzie  przyznawane  do wyczerpania  środków  PFRON  przyznanych  powiatowi

na realizację zadań na dany rok kalendarzowy. 
3. Kwota  przekazanego  dofinansowania  nie  może  być  wyższa  od faktycznego  kosztu  uczestnictwa

w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna. 
4. Dofinansowanie  uczestnictwa  osoby  niepełnosprawnej  w turnusie  rehabilitacyjnym  może  być

wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane. 
5. Kwota  dofinansowania  do uczestnictwa  w turnusie  przyznana  osobie  niepełnosprawnej  jest

przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu. 

W 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie udzieliło 64 mieszkańcom Czeladzi dofinansowania
do turnusu rehabilitacyjnego (46 dorosłych i 18 dzieci).
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2. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne i środki  pomocnicze są to przedmioty/środki  wymienione w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dn. 6 grudnia 2013r. w/s wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie np. wózki
inwalidzkie, protezy, aparaty słuchowe, pieluchomajtki itp. (Dz. U. 2013r. , poz. 1565)
O dofinansowanie  zaopatrzenia  w przedmioty  ortopedyczne/środki  pomocnicze  mogą  ubiegać  się  osoby
niepełnosprawne  z orzeczonym  znacznym,  umiarkowanym  lub  lekkim  stopniem  niepełnosprawności
(lub posiadające orzeczenie równoważne) oraz  dzieci  i młodzież z orzeczoną niepełnosprawnością jeżeli:
1. przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę
osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie
przekracza kwoty:
–  50% przeciętnego wynagrodzenia, którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
–  65%  przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
2. uzyskają dofinansowanie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
lub środki pomocnicze.
Wysokość dofinansowania może wynosić:

1. do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych
przepisów  (Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z dnia  06  grudnia  2013  roku  w/s  wykazu  wyrobów 
medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U.  2013r., poz.1565), jeżeli taki udział jest wymagany, 

2.  do  150% sumy kwoty  limitu,  o którym mowa  w pkt.  1  ,  wyznaczonego  przez  ministra  właściwego
do spraw  zdrowia  oraz wymaganego  udziału  własnego  osoby  niepełnosprawnej  w zakupie  tych
przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit 

Dofinansowanie jest przyznawane do momentu wyczerpania środków PFRON przeznaczonych   na realizację
zadań w danym roku kalendarzowym.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

W 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie udzieliło 44 mieszkańcom Czeladzi dofinansowania
do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

3. Sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt  rehabilitacyjny  to urządzenia  (przedmioty)  niezbędne  do prowadzenia  zajęć  rehabilitacyjnych
mających  za zadanie  osiągnięcie  przy  aktywnym  uczestnictwie  osoby  niepełnosprawnej  możliwie  jak
najwyższego  poziomu  jej  funkcjonowania,  jakości  życia  i integracji  społecznej.  Jest  to sprzęt  służący
do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu.
O dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:
–   osoby  niepełnosprawne  oraz dzieci  i młodzież  z orzeczoną  niepełnosprawnością  posiadające  ważne
orzeczenie  o stopniu  niepełnosprawności,  stosownie  do potrzeb  wynikających  z niepełnosprawności,  jeżeli
zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy wykorzystaniu tego sprzętu;
–  jeden  raz  w roku  –  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą,  osoby  prawne  i jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób
niepełnosprawnych  przez  okres,  co  najmniej  dwóch  lat  przed dniem  złożenia  wniosku  oraz udokumentują
posiadanie  środków  własnych  lub  pozyskanych  z innych  źródeł  na sfinansowanie  przedsięwzięcia  w części
nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej może zostać przyznane
jeżeli  przeciętny  miesięczny  dochód w rozumieniu  przepisów o świadczeniach  rodzinnych,  podzielony  przez
liczbę  osób  we wspólnym  gospodarstwie  domowym  obliczony  za kwartał  poprzedzający  miesiąc  złożenia
wniosku nie przekracza kwoty:
–  50% przeciętnego wynagrodzenia, którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
–  65%  przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Wysokość  dofinansowania  wynosi  do 80%  kosztów  sprzętu  rehabilitacyjnego,  nie  więcej  jednak  niż
do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Dofinansowanie jest przyznawane do momentu wyczerpania środków PFRON przeznaczonych   na realizację
zadań w danym roku kalendarzowym.
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Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

W 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie udzieliło 2 mieszkańcom Czeladzi dofinansowania
do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

4. Bariery architektoniczne, techniczne, w komunikowaniu się

Bariery  architektoniczne  to wszelkie  utrudnienia  występujące  w budynku  i w jego  najbliższej  okolicy,
które  ze względu  na rozwiązania  techniczne,  konstrukcyjne  lub  warunki  użytkowania  uniemożliwiają  lub
utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
O dofinansowanie likwidacji  barier architektonicznych , jeżeli  ich realizacja umożliwi  lub w znacznym stopniu
ułatwi  osobie niepełnosprawnej    wykonywanie    podstawowych   codziennych   czynności    lub    kontaktów 
z otoczeniem, mogą ubiegać się:

1. osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości
lub  użytkownikami  wieczystymi  nieruchomości  albo  posiadają  zgodę  właściciela  lokalu  lub  budynku
mieszkalnego, którym stale zamieszkują, 

2. osoby niepełnosprawne posiadające  orzeczenie  o stopniu  niepełnosprawności  wydane przez  Zespół
ds. Orzekania  lub równoważne wydane przez inne organy. 
Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich

do rodzaju  niepełnosprawności,  przedmiotów  lub  urządzeń.  Likwidacja  tej bariery  powinna  powodować
sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.
O dofinansowanie likwidacji  barier technicznych, jeżeli  ich realizacja umożliwi  lub w znacznym stopniu ułatwi
osobie  niepełnosprawnej  wykonywanie  podstawowych  codziennych  czynności  lub  kontaktów  z otoczeniem,
mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez
Zespół  ds. Orzekania  lub  równoważne  wydane  przez  inne  organy,  jeżeli  jest  to uzasadnione  potrzebami
wynikającymi z niepełnosprawności.

Bariery  w komunikowaniu  się to ograniczenia  uniemożliwiające  lub  utrudniające  osobie
niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie, odbiór informacji.
 Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się wynosi
do 95%  kosztów  przedsięwzięcia,  nie  więcej  jednak  niż  do wysokości  piętnastokrotnego  przeciętnego
wynagrodzenia. 

1. Dofinansowanie  nie  może  obejmować  kosztów  realizacji  zadania  poniesionych  przed przyznaniem
środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. 

2. Dofinansowanie  będzie  przyznawane  do wyczerpania  środków  PFRON  przyznanych  powiatowi
na realizację zadań na dany rok kalendarzowy. 

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. 

W 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie udzieliło 22 mieszkańcom Czeladzi dofinansowania
do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się.

5. Program Aktywny Samorząd

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo
beneficjentów  programu  w  życiu  społecznym,  zawodowym  i  w  dostępie  do  edukacji.  Cele  szczegółowe
programu: 

1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia
różnych  ról  społecznych  poprzez  umożliwienie  im  włączenia  się  do  tworzącego  się  społeczeństwa
informacyjnego; 

2. przygotowanie  beneficjentów  programu  do  aktywizacji  społecznej,  zawodowej  lub  wsparcie
w utrzymaniu  zatrudnienia  poprzez  likwidację  lub  ograniczenie  barier  w  poruszaniu  się  oraz  barier
transportowych; 

3. umożliwianie  beneficjentom  programu  aktywizacji  zawodowej  poprzez  zastosowanie  elementów
wspierających ich zatrudnienie; 

4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez
podwyższanie kwalifikacji; 
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5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników
lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych. 

Program w roku 2019 obejmuje następujące obszary wsparcia:
Moduł 1 – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 
• Zadanie  1  –  pomoc  w zakupie  i montażu  oprzyrządowania  do posiadanego  samochodu

(adresowana  do osób  z orzeczeniem  o niepełnosprawności  –  do 16  roku  życia  lub  osób
ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu); 

• Zadanie  2  –  pomoc  w uzyskaniu  prawa  jazdy  (adresowana  do osób  ze znacznym  albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu); 

• Zadanie  3  –  pomoc  w uzyskaniu  prawa  jazdy  (adresowana  do osób  ze znacznym  albo
umiarkowanym  stopniem  niepełnosprawności,  z dysfunkcją  narządu  słuchu,  w stopniu
wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego); 

• Zadanie  4  –  pomoc  w zakupie  i montażu  oprzyrządowania  do posiadanego  samochodu
(adresowana  do osób  ze znacznym  albo  umiarkowanym  stopniem  niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu słuchu); 

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: 
• Zadanie  1  –  pomoc  w zakupie  sprzętu  elektronicznego  lub  jego  elementów

oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku
życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub
obu rąk); 

• Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania; 

• Zadanie  3  –  pomoc  w zakupie  sprzętu  elektronicznego  lub  jego  elementów
oraz oprogramowania  (adresowana  do osób  z umiarkowanym  stopniem  niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu wzroku); 

• Zadanie  4  –  pomoc  w zakupie  sprzętu  elektronicznego  lub  jego  elementów
oraz oprogramowania  (adresowana  do osób  z orzeczeniem o niepełnosprawności  do 16  roku
życia  lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  z dysfunkcją
narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy); 

• Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności –
do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności); 

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 
• Zadanie  1  –  pomoc  w utrzymaniu  sprawności  technicznej  posiadanego  skutera  lub  wózka

inwalidzkiego  o napędzie  elektrycznym  (adresowana  do osób  z orzeczeniem
o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności); 

• Zadanie 2 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne,  tj. protezy co  najmniej  na III  poziomie  jakości  (adresowana do osób  ze stopniem
niepełnosprawności); 

• Zadanie 3 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano  nowoczesne  rozwiązania  techniczne  –  co  najmniej  na III  poziomie  jakości
(adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności); 

• Zadanie  4  –  pomoc  w zakupie  skutera  inwalidzkiego  o napędzie  elektrycznym  lub
oprzyrządowania  elektrycznego  do wózka  ręcznego  (adresowana  do osób  z orzeczeniem
o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją  narządu  ruchu  powodującą  problemy  w samodzielnym  przemieszczaniu  się
i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania); 

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
(dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana
do osób  ze znacznym  lub  umiarkowanym  stopniem  niepełnosprawności,  które  są  przedstawicielem
ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Moduł II Programu Aktywny Samorząd - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Moduł  adresowany  do osób  ze znacznym  lub  umiarkowanym  stopniem  niepełnosprawności,  pobierających
naukę w:
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• w szkole policealnej, 
• w kolegium, 
• w szkole  wyższej  (studia  pierwszego stopnia,  studia  drugiego  stopnia,  jednolite  studia  magisterskie,

studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły  wyższe w systemie stacjonarnym  /
dziennym  lub  niestacjonarnym  /  wieczorowym  /  zaocznym  lub  eksternistycznym,  w tym  również
za pośrednictwem  Internetu),  a także  osób,  które  przewód  doktorski  otworzyły  poza  studiami
doktoranckimi.

W ramach realizowanego przez PCPR programu „Aktywny Samorząd” mieszkańcom Czeladzi w 2018r.
przyznano dofinansowanie do następujących obszarów wsparcia:
1. Moduł 1 – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
- Obszar A – likwidacja bariery transportowej

 zad. 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – dla 1 osoby niepełnosprawnej.
- Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

 zad.  1  –  pomoc  w  zakupie  sprzętu  elektronicznego  lub  jego  elementów  oraz 
oprogramowania - dla 3 osób niepełnosprawnych, 
 zad. 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania - dla 1 osoby niepełnosprawnej.

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dla 13 osób niepełnosprawnych.

6. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Będzinie na podstawie Ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.
Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  2046  z  późn.zm.)  wydaje  orzeczenia  wykorzystywane  do  celów  pozarentowych,
a w szczególności:

• odpowiedniego zatrudnienia 
• szkolenia 
• uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej 
• zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej 
• konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
• korzystania  z  systemu  środowiskowego  wsparcia  w  samodzielnej  egzystencji;  korzystanie  z  usług

socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych 
• uzyskania zasiłku stałego 
• uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego 
• uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego 
• uzyskania karty parkingowej 
• prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju) 
• korzystanie z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów 

- RODZAJE ORZECZEŃ
a)  ORZECZENIE  O  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  -  OSOBY  DO  16  ROKU  ŻYCIA  -  orzeczenie
o niepełnosprawności - określa niepełnosprawność osób, które nie ukończyły 16 roku życia.

• w celu  uzyskania  orzeczenia  należy  złożyć  w  siedzibie  zespołu  bądź  za  pośrednictwem operatora
pocztowego  wypełniony  wniosek  w  sprawie  wydania  orzeczenia  o  niepełnosprawności,  oraz
zaświadczenie lekarskie (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku), wydane przez
lekarza,  pod  którego  opieką  lekarską  znajduje  się  dziecko,  oraz  kserokopie innych  posiadanych
dokumentów, w tym medycznych, mogących mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności 

b) ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  - OSOBY POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA - orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności - określa stopień niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia

• w  celu  uzyskania  orzeczenia  należy  złożyć  w  siedzibie  zespołu  bądź  za  pośrednictwem  poczty
wypełniony wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie
lekarskie (wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku) zawierające opis stanu
zdrowia,  rozpoznanie  choroby  zasadniczej  i  chorób  współistniejących  oraz  aktualne  wyniki  badań
diagnostycznych,  wydane  przez  lekarza,  pod  którego  opieką  lekarską  znajduje  się  osoba
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zainteresowana, a także inne posiadane dokumenty, w tym medyczne, mogące mieć wpływ na ustalenie
stopnia niepełnosprawności 

c)  ORZECZENIE  O  WSKAZANIACH  DO  ULG  I  UPRAWNIEŃ  - WYDAWANE  OSOBOM  DOROSŁYM  -
/OD WW. ORZECZENIA NIE PRZYSŁUGUJE ODWOŁANIE/ - orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień -
dotyczy  osób  posiadających  orzeczenie  o  inwalidztwie  lub  niezdolności  do  pracy,  o  których  mowa
w art.  5a Ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997 r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz zatrudnianiu  osób
niepełnosprawnych

• w celu  uzyskania  orzeczenia  należy  złożyć  w  siedzibie  zespołu  bądź  za  pośrednictwem operatora
pocztowego wypełniony wniosek w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz
dołączyć  kopię  orzeczenia  o  inwalidztwie  lub  niezdolności  do  pracy  (ZUS)  /oryginał  orzeczenia  do
wglądu/  oraz  posiadaną dokumentację  medyczną mogącą mieć wpływ na określanie  wskazań oraz
zakresu i rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg i uprawnień. 

- LEGITYMACJE
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Będzinie wydaje legitymacje dokumentującą
niepełnosprawność na podstawie:
 -  orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
 -  orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień
 -  orzeczeń o niepełnosprawności - dla osób które nie ukończyły 16 roku życia
Wymagane dokumenty:
- dla osób powyżej 16 roku życia - wypełniony wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, kopia 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, /lub kopia orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień/, 1 aktualne 
zdjęcie oraz dowód osobisty do wglądu,
- dla osób poniżej 16 roku życia - wypełniony wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej przed 16 
rokiem życia, kopia orzeczenia o niepełnosprawności, dokument z danymi dziecka do wglądu.
- ODWOŁANIA
Osoba  zainteresowana  lub  przedstawiciel  ustawowy,  w  terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia  orzeczenia
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu, za
pośrednictwem  powiatowego  zespołu,  który  wydał  orzeczenie.  Powiatowy  zespół,  który  wydał  orzeczenie,
obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania odwołania.

7a. Pomoc instytucjonalna - Dom Pomocy Społecznej w Będzinie

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych  przysługuje  prawo  do umieszczenia  w domu  pomocy  społecznej.  Na terenie  Powiatu
Będzińskiego funkcjonuje jeden dom pomocy społecznej o profilu dla osób przewlekle psychicznie chorych:
Dom Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 2
42-500 Będzin

- PROCEDURA PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ:
Zasady  przyjęcia  osoby  do domu  pomocy  społecznej  określa  ustawa  z dnia  12  marca  2004r.  o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. Zmianami). Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej
i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby.
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej
lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.
Do domu kieruje się na podstawie:

1. pisemnego  wniosku  osoby  ubiegającej  się  o skierowanie  do domu,  złożonego  do ośrodka  pomocy
społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, 

2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy
społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej
kierowania, 
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Do wniosku dołącza się:
1)  decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz jej pisemną zgodę na ponoszenie opłaty 
za pobyt w domu;
2)  decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę 
na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego
lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
3)  oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi 
zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku 
gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel, ustawowy;
4)  zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
5)  pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty 
za pobyt w domu – w przypadku wyrażenia takiej zgody;
6)  pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty 
za pobyt w domu – w przypadku skierowania do domu ponadgminnego.
W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie osoby w domu może 
nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane 
przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.
W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku miejsc, powiadamia się osobę 
o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy
społecznej.
- ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 
mieszkańca. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ustala Starosta 
prowadzący dom.
Zgodnie z art. 61 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. 
zmianami) obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są:
1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

W Domu Pomocy Społecznej  dla  osób przewlekle  psychicznie chorych w Będzinie w 2018r.  przebywało 16
mieszkańców Czeladzi. 

7b. Pomoc instytucjonalna - Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja”

Osobom,  które  ze względu  na wiek,  chorobę  lub  niepełnosprawność  wymagają  częściowej  opieki
i pomocy  w zaspokajaniu  niezbędnych  potrzeb  życiowych  mogą  być  przyznane  usługi  opiekuńcze
i specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  świadczone  w ośrodku  wsparcia,  jakim  jest  środowiskowy  dom
samopomocy. Na terenie Powiatu Będzińskiego funkcjonuje:
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Ostoja”
ul. Sikorskiego 5
41-253 Czeladź

Środowiskowy  Dom  Samopomocy  „Ostoja”  w Czeladzi  jest  ośrodkiem  wsparcia  dla  osób  z zaburzeniami
psychicznymi, który posiada 50 miejsc. Świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów
samoobsługi  i treningów  umiejętności  społecznych,  polegających  na nauce,  rozwijaniu  lub  podtrzymywaniu
umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu
osoby  samotnie  gospodarującej  lub  kwoty  dochodu  na osobę  w rodzinie,  jeżeli  dochód  osoby  samotnie
gospodarującej  lub  dochód  na osobę  w rodzinie  przekracza  kwotę  300%  odpowiedniego  kryterium
dochodowego.
Wniosek o skierowanie do domu składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania  osoby  ubiegającej  się  o skierowanie.  Decyzję  o skierowaniu  do Środowiskowego  Domu
Samopomocy  „Ostoja”  w Czeladzi  wydaje  Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w Będzinie.
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W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu wydaje się
na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące.

Zajęcia w "Ostoi" odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00. W placówce przygotowane
są sale terapeutyczne do zajęć z zakresu: 

• rehabilitacji ruchowej, 
• terapii grupowej z elementami psychoterapii, 
• indywidualnej terapii i poradnictwa psychologicznego, 
• plastyki, 
• rękodzielnictwa, 
• sztuki kulinarnej, 
• krawiectwa, 
• indywidualnych zajęć pedagogicznych, 
• relaksacji. 

Wszyscy  uczestnicy  "Ostoi"  mają  zapewniony  jeden  posiłek  w  czasie  swojego  pobytu  na  terenie  ośrodka
(obiad). 

Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Ostoja”
w Czeladzi w 2018r. korzystało 24 mieszkańców Czeladzi.

7c. Pomoc instytucjonalna - Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z Nami” powstał z inicjatywy rodziców i opiekunów osób 
niepełnosprawnych.
Siedziba WTZ:
ul. Podłosie 10
42-504 Będzin

WTZ finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych a nadzór sprawuje PCPR.
Obejmuje opieką 55 uczestników z rejonu powiatu będzińskiego. Są to osoby z umiarkowanym i  znacznym
stopniem  niepełnosprawności.  Celem  działalności  Warsztatu  jest  rehabilitacja  społeczna  i  zawodowa,
zmierzająca  do  ogólnego  rozwoju  i  poprawy  sprawności  niezbędnych  do  prowadzenia  przez  osoby
niepełnosprawne  niezależnego,  samodzielnego  i  aktywnego  życia  na  miarę  indywidualnych  możliwości.
Uczestnikiem  Warsztatu  może  zostać  każda  osoba  niepełnosprawna  po  spełnieniu  obowiązku  szkolnego,
posiadająca  Orzeczenie  o  Stopniu  Niepełnosprawności  ze  wskazaniem do  terapii  zajęciowej.  Nad  całością
procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych czuwa wysoko wyspecjalizowany zespół
pracowników, całym sercem oddanych swoim zadaniom. Realizacja powyższego celu odbywa się poprzez:
a) Terapię zajęciową w 11 pracowniach :

• majsterkowicza
• przyrodniczo-ogrodnicza
• ceramiczno-plastyczna
• introligatorska
• tkacka z elementami szycia
• podtrzymywania Umiejętności szkolnych
• witrażu i technik różnych
• gospodarstwa domowego
• umiejętności społecznych i aktywizacji zawodowej
• sztuki użytkowej
• umiejętności społecznych i życia codziennego

b) Pomoc psychologiczną - udzielanie wsparcia psychologicznego uczestnikom, tj.:
• pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych,
• rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów
• prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych
• treningi asertywności, umiejętności poznawczych, relaksacyjnych
• diagnostyka i opiniowanie
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c) Rehabilitację ruchową
Rehabilitacja ruchowa prowadzona jest w WTZ codziennie dla wszystkich uczestników. Każdy podopieczny ma 
opracowany indywidualny program z uwzględnieniem zaleceń lekarskich.
Zajęcia rehabilitacyjne obejmują:

• ćwiczenia poprawiające ogólną sprawność i kondycję fizyczną
• kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
• kształtowanie motoryki ciała
• zapobieganie pogłębianiu skrzywień i narastaniu przykurczy
• kształtowanie prawidłowej postawy ciała w czynnościach dnia codziennego
• treningi przygotowujące uczestników do udziału w zawodach sportowych, wyjścia na basen, wycieczki 

rowerowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Z  rehabilitacji  społeczno-zawodowej  w  Warsztatach  Terapii  Zajęciowej  w  Będzinie,  według  stanu  na  dzień
31.12.2018r., korzystało 15 niepełnosprawnych mieszkańców Czeladzi.

7d. Pomoc instytucjonalna – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi

W  ramach  ustawy  o  pomocy  społecznej z  dnia  12  marca  2004r.  osoby  niepełnosprawne  korzystały
w 2018 roku z następujących form pomocy społecznej:

Zasiłek stały
Jest to świadczenie o charakterze obligatoryjnym przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy

społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym
kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.
W 2018 roku wypłacono  zasiłki stałe dla 183 osób na kwotę 846.974,00 zł

Zasiłek okresowy
Świadczenie  przysługuje  osobie,  która  znalazła  się  w  trudnej  sytuacji  ze  względu  na  szczególne

okoliczności wymienione przez ustawę (długotrwała choroba, bezrobocie czy niepełnosprawność). Każda trudna
sytuacja,  połączona  z  niemożliwością  jej  samodzielnego  przezwyciężenia,  uprawnia  do  otrzymania  tego
świadczenia.  Przyznanie  zasiłku  okresowego,  podobnie  jak  zasiłku  stałego,  uzależnione  jest  od  spełnienia
kryterium dochodowego. Jego beneficjentem może być osoba samotnie gospodarująca i rodzina. Zasiłek nie
może być jednak niższy niż 50 proc. różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej
a dochodem tej osoby oraz między kryterium dochodowym rodziny a jej dochodem.  W 2018 roku wypłacono
zasiłki okresowe z powodu niepełnosprawności dla 36 osób na kwotę 23.177,00 zł

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze:
         Osoby samotne, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają
pomocy  innych  osób,  a  są  ich  pozbawione  mogą  skorzystać  z  pomocy  w  formie  usług  opiekuńczych  lub
specjalistycznych  usług  opiekuńczych.  W  2018  roku  138  osób  było  objętych  pomocą  w  formie  usług
opiekuńczych, 28 osób w formie specjalistycznych usług opiekuńczych a  11 osób w formie specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze realizowane są w Czeladzi przez
NZOZ Alicja  Kluczna  z  Dąbrowy Górniczej.  Realizowane usługi  uwzględniają  indywidualne  potrzeby  każdej
z  tych  osób.  Ośrodek  poprzez  stałą  kontrolę  świadczonych  usług  bezpośrednio  u  klienta  dąży  do  stałego
podnoszenia jakości i efektywności świadczonych usług. 

Domy pomocy społecznej 
Osobom  niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić

niezbędnej  pomocy  w  formie  usług  opiekuńczych,  przysługuje  prawo  do  umieszczenia  w  domu  pomocy
społecznej. W 2018 roku  w domach pomocy społecznej przebywało 121 osób z terenu gminy Czeladź. 
W   Domu  Pomocy  Społecznej  dla  osób  w  podeszłym  wieku   „Senior”  w  Czeladzi  przebywało  45 osób.
W pozostałych domach  pomocy społecznej o typach:
- dla osób w podeszłym wieku
- dla osób przewlekle somatycznie chorych,
- dla osób przewlekle psychicznie chorych,
- dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
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- dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
- dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
- dla osób uzależnionych od alkoholu,
w 2018 roku przebywało 76 osób.

  FEAD Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Osoby  niepełnosprawne  skorzystały  w  2018  roku  również  z  pomocy  w  formie  żywności

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Głównym celem Programu jest
udzielanie  wsparcia  osobom  doświadczającym  najgłębszych  form  ubóstwa  poprzez  udostępnienie  pomocy
żywnościowej w formie paczek lub posiłków. 

W ramach prowadzonej  pracy socjalnej  pracownicy  socjalni  Ośrodka  na bieżąco informowali  osoby
niepełnosprawne i ich rodziny o uzyskaniu możliwego wsparcia ze strony Ośrodka, jak również o wszystkich
działaniach i inicjatywach podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie.

W ramach ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz.U. z 2018 roku,
poz. 2220) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi zgodnie z art.  13 ust.1 wyżej cytowanej ustawy
wypłacał dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Wysokości dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych są
określone w kwocie miesięcznej i podzielone ze względu na wiek dziecka. W przypadku dzieci legitymujących
się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 5. roku życia miesięczna kwota dodatku została określona
przez ustawodawcę w wysokości  90,00 zł i 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia.
W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia
i rehabilitacji na łączną kwotę 87.340,00 zł,  z czego na: 
 dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia

dla 14 osób na kwotę 11.970,00 zł,
 dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku

życia dla 67 osób na kwotę 75.370,00 zł,
Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą, na podstawie art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych,  Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi przyznaje i wypłaca zasiłek pielęgnacyjny.
Ustawodawca określił, że prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje:

 niepełnosprawnemu dziecku;
 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym

stopniu niepełnosprawności;
 osobie, która ukończyła 75 lat.
 zasiłek  pielęgnacyjny  przysługuje  także  osobie  niepełnosprawnej  w  wieku  powyżej  16.  roku  życia

legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność
powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. 

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosiła do 31.10.2018r 153,00 zł miesięcznie, obecnie tj.: od 01.11.2018 do
30.10.2019 wynosi 184,42 zł, natomiast od 01.11.2019 wynosić będzie 215,84 zł.

W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę 1.200.364,00zł,
z czego z tytułu:
 niepełnosprawności dla 652 osób na kwotę 1.130.013,00 zł
 z tytułu ukończenia 75 roku życia dla 42 osób na kwotę 70.351,00 zł

Na podstawie art. 16 a ustawy o świadczeniach rodzinnych,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
przyznaje i wypłaca specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r.  -  Kodeks rodzinny i  opiekuńczy (tj.:  Dz.  U.  z 2017 r.  poz.  2092) ciąży obowiązek
alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

-  w  celu  sprawowania  stałej  opieki  nad  osobą  legitymującą  się  orzeczeniem  o  znacznym  stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej  opieki  lub  pomocy innej  osoby  w  związku  ze  znacznie  ograniczoną możliwością  samodzielnej
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egzystencji  oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji. Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520,00 zł miesięcznie.

W 2018 roku Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  wypłacił  specjalny zasiłek opiekuńczy  na łączną
kwotę  20.880,00 zł,  dla 4 osób.  

Kolejnym zadaniem wynikającym z ustawy o świadczeniach rodzinnych, dedykowanym osobom, które
sprawują opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny – dzieckiem, jest świadczenie pielęgnacyjne.
W myśl art.17 ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3)  osobie  będącej  rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu  ustawy z dnia  9  czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny
i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad
osobą  legitymującą  się  orzeczeniem  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  albo  orzeczeniem
o niepełnosprawności  łącznie  ze wskazaniami:  konieczności  stałej  lub długotrwałej  opieki  lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie  ograniczoną możliwością  samodzielnej  egzystencji  oraz konieczności  stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą
opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub
legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2)  nie  ma  innych  osób  spokrewnionych  w  pierwszym  stopniu,  są  małoletnie  lub  legitymują  się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.

W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenie pielęgnacyjne  dla 81 osób na łączną
kwotę 1.349.877,00 zł,,

W ramach ustawy  o ustalenie i  wypłacie zasiłków dla opiekunów z  dnia  30 kwietnia  2014 roku
(tj.:  Dz.U.  z  2017 roku,  poz.  2092),  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  wypłacił  zasiłek dla  opiekuna dla
9 osób, na  łączną kwotę 52.040,00 zł 

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłku dla opiekuna
odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie emerytalno - rentowe. 

W 2018 roku zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 28.477,80 zł
z czego od:
- świadczenia pielęgnacyjnego 22.815,00 zł,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego (SZO) 1.544,40 zł,
- zasiłku dla opiekuna (ZDO) 4.118,40 zł.
Składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe odprowadzono w łącznej kwocie 255.697,59 zł z czego od:
- świadczenia pielęgnacyjnego 231.134,41 zł,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego (SZO) 7.298,07 zł,
- zasiłku dla opiekuna (ZDO) 17.265,11 zł.         

Klub Seniora „Wrzos”
Osoby  niepełnosprawne,  będące  w  podeszłym  wieku  mają  możliwość  uczestnictwa  w  zajęciach

prowadzonych w Klubie Seniora „Wrzos”. Klub Seniora „Wrzos”   jest placówką działającą w ramach struktury
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Czeladzi  i  skupia  29 osób (26 kobiet  i  3  mężczyzn).  W Klubie
prowadzone są  zajęcia  kulturalne,  edukacyjne  i  integrujące,  zgodne z  oczekiwaniami  uczestników oraz  ich
predyspozycjami.
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7e. Pomoc instytucjonalna –    Dom Pomocy Społecznej „Senior”  

Działalność Domu ukierunkowana jest i wyspecjalizowana w opiece nad osobami w wieku od 60 lat. 
Z  oferty  usług  bytowych,  opiekuńczych  i  wspomagających  DPS  jednocześnie  korzysta

48 mieszkańców, którym umożliwia się również dostęp do świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego.

Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi, zamieszkują głównie osoby ze
schorzeniami somatycznymi tj. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, osteoporoza, parkinsonizm, niewydolność nerek,
stany po zawale serca. 
W pakiecie oferowanych przez DPS usług opiekuńczych, dominują świadczenia polegające na:
- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacji,
- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
Dom zatrudnia również psychologa.

Mieszkańcowi umożliwia się ponadto, korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów
świadczeń  zdrowotnych,  zaopatrzenie  w  konieczne  leki,  środki  opatrunkowe,  oraz  niezbędny  sprzęt
rehabilitacyjny i ortopedyczny.

Kolejny obszar usług oferowanych przez Dom, to tzw. usługi wspomagające. Są to działania skierowane
na  aktywizowanie  sprawnościowe  i  twórcze  podopiecznych  placówki.  Ten  rodzaj  aktywności  przejawia  się
przede wszystkim w różnorodnych formach terapii  zajęciowej. Terapeuta zajęciowy proponuje mieszkańcom:
terapię sztuką, rękodzieło artystyczne, terapię audiowizualną, muzykoterapię, terapię kulturalno – oświatową,
biblioterapię,  ruch  leczniczy,  organizowanie  świąt  i  uroczystości.  Mieszkańcy  codziennie  uczestniczą
w rehabilitacji indywidualnej (w tym przyłóżkowej). 
W 2018 r. z oferty usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających i rehabilitacyjnych Domu skorzystało 49
mieszkańców Czeladzi. W Domu są wyeliminowane bariery architektoniczne.

7  f  . Pomoc instytucjonalna –  Przewóz osób niepełnosprawnych – zadanie własne gminy   

Obowiązkiem  gminy  jest  zapewnienie  uczniom  niepełnosprawnym  bezpłatnego  transportu  i  opieki
w  czasie  przewozu  do  najbliższej  szkoły  podstawowej  lub  ośrodka  umożliwiającego  realizację  obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji
publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice (art. 39 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe – t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 996 z późn. zm.).

W 2018 roku Gmina Czeladź zapewniała przewóz dla 43 uczniów z czego 25 uczniów dowożonych było
przez przewoźników wyłonionych w drodze postępowania o zamówienie publiczne. Uczniowie dowożeni byli do
placówek w Będzinie, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Katowicach. Koszt dowozu uczniów w ubiegłym roku
wyniósł 108.884,36 zł. 18 uczniów dowożonych było do szkół na terenie Czeladzi (Szkoła Podstawowa Nr 3,
Szkoła Podstawowa Nr 5 i Zespół Szkół Specjalnych). Przewozy wykonywane były busem będącym własnością
Gminy.

Gmina  Czeladź  zapewnia  również  przewóz  osób  niepełnosprawnych  do  środowiskowych  domów
samopomocy w Czeladzi oraz Sosnowcu.  W 2018 roku zapewniono dowóz z/do miejsca zamieszkania do/z
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 2 dla 7 osób niepełnosprawnych oraz
dowóz  z/do  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  „Ostoja”  w  Czeladzi  ul.  Sikorskiego  5  do/z  miejsca
zamieszkania dla 11 osób niepełnosprawnych.

8a. Organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Polski 
Związek Niewidomych – Koło w Czeladzi

Polski Związek Niewidomych to jedyna w Polsce organizacja powołana, zarządzana oraz działająca na
rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki sieciowej strukturze obecna w każdym powiecie w Polsce.
Od  ponad  60  lat  skutecznie  zapobiega  wykluczeniu  społecznemu  oraz  zawodowemu  niewidomych
i słabowidzących.

W  2018  roku  czeladzkie  koło  PZN  podejmowało  na  rzecz  osób  niewidomych  i  niedowidzących
następujące działania:
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• pomoc w adaptacji  do życia w środowisku naturalnym,  po utracie  częściowej lub całkowitej  wzroku
/szkolenia  indywidualne  z  czynności  dnia  codziennego,  orientacji  przestrzennej,  tyflologii/  -  zadanie
dofinansowane przez UM Czeladź - 2730 zł,

• szkolenie dla przewodników osób niewidomych i słabo widzących,
• przekazywanie informacji członkom Związku w zakresie ulg i przywilejów, oraz poradnictwo społeczne,
• wypisywanie wniosków na szkolenia z rehabilitacji podstawowej do Ośrodka PZN w Bydgoszczy,
• współpraca z PFRON i PCPR,          
• organizacja spotkań integracyjnych w siedzibie Związku,  
• zorganizowanie warsztatów psychologicznych – zadanie dofinansowane przez UM Czeladź - 900 zł,
• wypełnianie wniosków na turnusy rehabilitacyjne i udział w turnusach,
• pomoc  członkom Związku w załatwianiu różnych spraw socjalno-bytowych,
• kierowanie na szkolenia prowadzone przez Okręg Śląski PZN w Chorzowie,
• zorganizowanie wyjazdu rekreacyjno - turystycznego do Wisły,
• zorganizowanie obchodów jubileuszu 35-lecia Koła PZN w Czeladzi,
• odwiedziny chorych członków Koła i ufundowanie paczek świątecznych,
• współpraca z innymi organizacjami w mieście.

8b. Organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz osób niepełnosprawnych - 
Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Familia”

Stowarzyszenie  powstało  w  październiku  2002  roku  z  inicjatywy  rodziców  pensjonariuszy
Środowiskowego Domu Samopomocy “Ostoja” w Czeladzi. Działalność Stowarzyszenia polega na udzielaniu
pomocy osobom nie w pełni  sprawnym i  ich rodzinom (działamy głównie na rzecz osób z obniżoną normą
intelektualną).  Działalność  stowarzyszenia  to  szeroko  pojęta  socjoterapia:  coroczne  turnusy  rehabilitacyjne,
wycieczki krajoznawczo- dydaktyczne, pikniki oraz różnego rodzaju imprezy okazjonalne. 

W 2018 roku Stowarzyszenie „Familia” podejmowała i zrealizowała następujące inicjatywy:
• zorganizowanie  karnawałowej  imprezy  integracyjnej  „Tłusty  Czwartek”  dla  ok.  80  osób  (osoby

niepełnosprawne, starsze, opiekunowie, wolontariat);
• realizacja projektu „Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej” – uczestnicy z 6 ośrodków pomocowych

z Czeladzi, Będzina ,Dąbrowy Górniczej i Sosnowca – 24.05.2018 – uczestniczyło około 200 osób;
• zorganizowanie wycieczki do ogrodu zoologicznego w Opolu w dn. 11.09.2018 dla grupy 50 osób;
• zorganizowanie wycieczki integracyjno – krajoznawczej do Kotliny Kłodzkiej w dniach 8-9-10.06.2018

dla 50 uczestników (osoby niepełnosprawne z rodzinami) - zadanie dofinansowane przez UM Czeladź -
2976 zł;

• udział w turnusie rehabilitacyjnym w Sarbinowie w dniach 14.08-28.08.2018 dla 42 osób;
• realizacja projektu „Czeladzkie Spotkania plenerowe osób niepełnosprawnych” - podsumowanie 7 edycji

projektu – udział ok. 130 osób w dniu 19.10.2018 - zadanie dofinansowane przez UM Czeladź - 4700 zł;
• zorganizowanie pikniku rodzinnego „60+”(otwarte drzwi  w  stowarzyszeniu) dla około 70 osób w dniu

19.09.2018;
• współorganizacja  Powiatowej  Olimpiady  Osób Niepełnosprawnych  „Integracja  2018”  oraz  obchodów

Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej;
• zorganizowanie spotkania opłatkowego w dn. 7.12.2018 – obecnych około 70 osób. 

8c. Organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 
Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym

Celem działania Stowarzyszenia jest tworzenie warunków rozwoju rehabilitacji i opieki dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Realizacja celów Stowarzyszenia:
- występowanie z inicjatywą w sprawie organizowania placówek wypoczynkowo-rehabilitacyjnych, opiekuńczych,
  warsztatów terapii zajęciowej oraz tworzenie warunków korzystania z nich;
- współdziałanie z władzami samorządowymi i innymi grupami osób  zainteresowanych pomocą  Stowarzyszeniu;
- organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów;
- organizowanie zajęć specjalistycznych, zabaw i wycieczek;
- informowanie opiekunów o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz pomoc w realizowaniu
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   tych uprawnień;
- gromadzenie funduszy społecznych na potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia.

Członkowie Czeladzkiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho – Ruchowym już
od 23 lat  wspierają  środowisko osób niepełnosprawnych ruchowo i  intelektualnie.  Podejmujemy różnorodne
inicjatywy oraz realizujemy projekty skierowane do osób potrzebujących pomocy. 
W 2018 roku podjęto następujące inicjatywy:
- w okresie karnawału zorganizowano zabawę taneczną z poczęstunkiem dla 120 osób;  
- członkowie Stowarzyszenia korzystali raz w tygodniu z zajęć relaksacyjno- usprawniających na basenie            
  w Szkole Podstawowej nr 5;
- z okazji Dnia Dziecka zorganizowano Rodzinny Piknik;
- w wakacje odbywały się zajęcia w ogrodzie dla naszych rodzin;
- zorganizowano wycieczkę do Łańcuta, Sanoka  i okolic – zadanie dofinansowane przez UM Czeladź - 6550 zł.
- Stowarzyszenie było współorganizatorem wrześniowej Powiatowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych
  „Integracja 2018r. W imprezie uczestniczyło ok. 300 osób z różnych instytucji wspierających środowiska osób 
  niepełnosprawnych  z terenu Powiatu Będzińskiego.
- 23.11.2018r  Stowarzyszenie było  organizatorem  obchodów Międzynarodowego Dnia Osób 
  Niepełnosprawnych w  „Kopalni Kultury” w Czeladzi – zadanie dofinansowane przez UM Czeladź - 600zł.
- 8 grudnia zorganizowano spotkanie, podczas którego członkowie Stowarzyszenia otrzymali paczki
  od św. Mikołaja - zadanie dofinansowane przez UM Czeladź - 2800zł

W minionym roku z inicjatywy Urzędu Miasta Czeladź w siedzibie Stowarzyszenia zostały wymienione 
drzwi wejściowe i wykonano poręcz przy schodach prowadzących do posesji, które ułatwiają  dostępność do 
obiektu  osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych.

Warto wspomnieć,  że od 2004 roku Czeladzkie Stowarzyszenie  Pomocy Osobom z Upośledzeniem
Psycho-Ruchowym  otrzymuje  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  na  realizację  zadania:  Ośrodek  Wsparcia
Rodziny.  W  2018  roku  przyznano  22536,80zł,  w  ramach  tego  zadania  rodziny  osób  niepełnosprawnych
otrzymały  wsparcie  i  profesjonalną  pomoc  prawną  i  psychologiczną.  Udzielane  były  porady  z  zakresu
rehabilitacji,  leczenia  i  opieki  nad  osobami  niepełnosprawnymi.  Ponadto  zapewniono  organizację  zajęć
ogólno-usprawniających  i  relaksacyjnych  dla  podopiecznych  w  tym  m.in.  zajęcia  na  basenie  oraz  zajęcia
ruchowe. Przez cały rok w siedzibie stowarzyszenia odbywały się zajęcia terapii zajęciowej. Realizacja zadania
przyczyniła  się  do  wyzwolenia  większej  aktywności  społecznej  i  zaradności  życiowej  środowiska  osób
niepełnosprawnych, poprawę relacji interpersonalnych członków rodzin dysfunkcyjnych, rozwoju zainteresowań,
podopieczni nabrali wiary we własne możliwości, poprawili swój stan zdrowia i kondycję psychiczną.
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Działalność sportowa w mieście. Funkcjonowanie klubów 

i stowarzyszeń sportowych

Przedstawiony poniżej materiał został opracowany na podstawie materiałów dostarczonych przez

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi oraz kluby i stowarzyszenia sportowe.



MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZELADZI

Baza sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi:

a. Hala widowisko-sportowa:

• hol  główny  -  wejściowy  z  pomieszczeniami  towarzyszącymi,  który

wynajmowany jest na kiermasze, wystawy oraz targi handlowe

• główna  sala  sportowa  o  pow.  870  m2  z  widownią  na  540  miejsc,

przystosowana  do  przeprowadzania  gier  zespołowych,  lekcji  wychowania

fizycznego oraz imprez kulturalnych wraz ze sceną i imprez sportowych

• sala baletowa z szatniami o pow. użytkowej 128 m2, w której prowadzone są

treningi  sekcji  MOSiR  -  Śląska  Liga  Weteranów  i  Amatorów  w  Tenisie

Stołowym, zajęcia odbywają się we wtorki  i  czwartki  w godz. 9:00 – 13:00.

W poniedziałki  i  piątki  w godz. 17:00-19:00 prowadzone są treningi  IV Ligi

Tenisa  Stołowego  MCKS.  Sala  baletowa  udostępniana  jet  również  dla

Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  -  aerobic,  gimnastyka.  Sala  jest  również

wynajmowana odpłatnie na zajęcia sportowe min. Wschodnie Sztuki Walki itp.

• sala zapasów o pow. użytkowej  80 m2, gdzie odbywają się  treningi  sekcji

Judo MOSiR w poniedziałki i środy w godz. 16:00-18:00. Sala zapasów jest

również wynajmowana odpłatnie na zajęcia sportowe

• pomieszczenie poligrafii o pow. użytkowej 50 m2 oddane w najem

• kawiarnia (o pow. użytkowej 200 m2) oraz siłownia (o pow. użytkowej 200 m2)

- oba pomieszczenia zostaną połączone i zamienione w Czeladzką bawialnie

dla dzieci

• pomieszczenia administracyjno-socjalne o pow. użytkowej 400 m2

• pomieszczenia komunikacyjne o pow. użytkowej 386 m2

• piętro  o  pow.  użytkowej  195  m2,  w  którym  znajdują  się  pomieszczenia

administracyjno-techniczne  przeznaczone  na  archiwum,  sala  prób  zespołu

muzycznego, zespół bazowy stacji telefonii komórkowej oddany w najem

• sala   narad  o  pow.  Użytkowej  50  m2,  gdzie  odbywają  się spotkania

przedstawicieli  klubów  sportowych  i  stowarzyszeń  z  terenu  Czeladzi  oraz

spotkania okolicznościowe

• pomieszczenia kotłowni, ciepłowni, techniczne, pomocnicze, magazynowe

• pomieszczenia techniczne sekcji sportowych

• magazyn sprzętu sportowego



b. Stadion MOSiR Czeladź im. Józefa Pawełczyka 

• główna  płyta  boiska  o  łącznej  powierzchni  7000  m2  przeznaczona

do treningów i rozgrywek czeladzkich klubów i stowarzyszeń sportowych

• budynek trybuny o pow. użytkowej  260 m2 wykorzystany w szatnie,  łaźnie

i pomieszczenia zaplecza sekcji sportowych

• budynek gospodarczy  o  pow.  użytkowej  40  m2 wykorzystany na magazyn

narzędzi i sprzęt sportowy

• bieżnia lekkoatletyczna

• skocznia do skoku w dal

• rzutnia do pchnięcia kulą 

c. Boisko sportowe o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą

• płyta  boiska  z  trawy  syntetycznej  o  wym.  65x100m   (wymiar  całkowity-

71x112m) wraz z odwodnieniem

• oświetlenie obiektu w formie masztowej z projektorami jako źródłem światła

(4 maszty z 6 projektorami zewnętrznymi) 



• lekka systemowa trybuna sportowa na 236 osób

• ogrodzenie terenu obiektu boiska wraz z bramą wjazdową i furtkami oraz piłko

chwyty (łącznie 516 m)

• parking na 10 stanowisk w tym z 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych,

placyk oraz chodnik i dojścia do i wokół basenu

d.  Stadion  MOSiR Czeladź przy  ul.  Mickiewicza na co  dzień  użytkowany przez  

KS Górnik Piaski

• obiekt  o  pow. 36.970 m2 w skład,  którego wchodzi  płyta  boiska głównego

wraz  z  systemem nawadniającym przeznaczona  do  treningów i  rozgrywek

czeladzkich  klubów i  stowarzyszeń sportowych,  budynek  klubowy,  trybuna,

dwa korty  przeznaczone  do gry  w tenisa  ziemnego,  ścianka  do nauki  gry

w tenisa  ziemnego,  boisko  piaszczyste  przeznaczone  do  gry  w  siatkówkę

plażową oraz boisko o sztucznej nawierzchni ogrodzone piłko chwytami 



e. Kompleks basenów 

• o   pow.  użytkowej  16.372  m2  wraz  z  zapleczem  socjalnym  i  budynkiem

restauracyjnym

f. Park Grabek

• w skład, którego wchodzi staw, źródlisko, kaskady, przepompownia, muszla

koncertowa oraz budynek oddany w najem

Sekcje sportowe

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji prowadzone są następujące sekcje sportowe

a. Tenis stołowy - Śląska Liga Weteranów i Amatorów

• sekcja liczy 15 osób w wieku od 40 do 81 lat, prowadzona jest przez Pana

Zygmunta  Kazka.  Zajęcia  odbywają się w  każdy  wtorek  i  czwartek

w godz. 10:00 - 14:00 w sali baletowej MOSiR. Zajęcia są bezpłatne

b. Biegi Rekreacyjne i Nordic Walking

• sekcja liczy 35 osób w wieku od 20 do 70 lat. Trenerami sekcji są Pan Wacław

Majcherczyk  (biegi)  i  Pani  Jolanta  Ptaś  (Nordic  Walking)  zawodnicy  sekcji

biorą  udział  w  biegach  i  marszach  na  terenie  całej  Polski.  W  roku  2017

wywalczyli  po  raz  18 Paterę  Dziennika  Zachodniego I  ŚL.  TKKF.  Treningi

odbywają się w każdy poniedziałek, środę i piątek godz. 15:30 - 18:00. Zajęcia

sekcji są bezpłatne.

c. JUDO

• sekcja  liczy  30 osób w wieku 7  do 12  lat,  podzielona jest  na  dwie  grupy

w zależności  od  stopnia  zaawansowania.  Trenerem sekcji  jest  Pan  Jakub

Sobański. Zajęcia odbywają się w sali zapasów w każdy poniedziałek i środę

w godz. 16:00 - 18:00. Zajęcia są bezpłatne.

Imprezy sportowe i rekreacyjne

MOSiR  Czeladź  kładzie  nacisk  na  organizację  imprez  rekreacyjnych  dla

młodzieży   i   dorosłych   mieszkańców   Czeladzi.   W   2018   roku   zorganizował 

następujące imprezy:

DATA IMPREZA MIEJSCE IMPREZY ILOŚĆ OSÓB

14.01.2018

III NOWOROCZNY 

TURNIEJ W PIŁCE 

SIATKOWEJ

HALA MOSIR 

CZELADŹ
120



DATA IMPREZA MIEJSCE IMPREZY ILOŚĆ OSÓB

20.01.2018

8 CHARYTATYWNY 

TURNIEJ GWIAZDKOWY 

„GRAMY DLA ALICJI I DAMIANA”

HALA MOSIR 

CZELADŹ
500

29.01.2018 FERIE Z MOSIREM

LODOWISKO SP7

HALA MOSIR 

CZELADŹ

300

17.02.2018
II TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

IM. WALDKA LUBNAUA

HALA MOSIR 

CZELADŹ
200

24.02.2018

XII MISTRZOSTWA 

CZELADZI 

W NARCIARSTWIE 

ALPEJSKIM ORAZ 

SNOWBOARDZIE

ISTEBNA - ZŁOTY 

GROŃ
130

10.03.2018

XIII MISTRZOSTWA 

CZELADZI W KRĘGLACH 

O PUCHAR BURMISTRZA 

MIASTA CZELADŹ

DĄBROWA 

GÓRNICZA 

KRĘGIELNIA 

OŚMIORNICA

70

24.03.2018

III GRAND PRIX 

W GOKARTACH 

O PUCHAR BURMISTRZA 

MIASTA CZELADŹ

SOSNOWIEC

TOR KARTINGOWY 

AUTODROM

50

07.04.2018
WIOSENNY TURNIEJ 

PIŁKI SIATKOWEJ

HALA MOSIR 

CZELADŹ
100

14.04.2018

MISTRZOSTWA CZELADZI 

O PUCHAR BURMISTRZA 

ZBIGNIEWA SZALEŃCA - FIFA 18

HALA MOSIR 

CZELADŹ
500

29.04.2018

OGÓLNOPOLSKI BIEG 

PRZEŁAJOWY O PATERĘ 

DZIENNIKA ZACHODNIEGO 

ŚLĄSKIEGO TKKF POD 

HONOROWYM PATRONATEM 

BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ

HALA MOSIR 

CZELADŹ

TERENY WOKÓŁ 

HALI

PARK GRABEK

220



DATA IMPREZA MIEJSCE IMPREZY ILOŚĆ OSÓB

03.05.2018

TURNIEJ SZACHOWY 

Z OKAZJI UCHWALENIA 

KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

HALA MOSIR 

CZELADŹ
30

19.05.2018
VII RODZINNY RAJD 

ROWEROWY
CZELADŹ 50

21.05-23.05.2018

LOSOWANIE DRUŻYN - TURNIEJ 

MINI MISTRZOSTWA ŚWIATA 

2018 W PIŁCE NOŻNEJ 

CZELADZKIE 

SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ

2000

04.06.2018 Z PRZEDSZKOLA NA STADION

STADION MOSIR 

IM. JÓZEFA 

PAWEŁCZYKA

320

11.06-18.06.2018

MINI MISTRZOSTWA ŚWIATA 

2018 - CZELADZKIE SZKOŁY 

PODSTAWOWE

STADION MOSIR 

IM. JÓZEFA 

PAWEŁCZYKA

2000

22.06-23.06.2018 DNI CZELADZI 2018

STADION MOSIR 

IM. JÓZEFA 

PAWEŁCZYKA

1500

14.06-15.07.2018
STREFA KIBICA - MISTRZOSTWA

ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ 2018
RYNEK W CZELADZI 1000



DATA IMPREZA MIEJSCE IMPREZY ILOŚĆ OSÓB

01.08-31.08.2018 WAKACJE Z MOSIREM

HALA MOSIR 

CZELADŹ

STADION MOSIR 

PRZY ULICY 

MICKIEWICZA

RYNEK W CZELADZI

PLAC IM. VICTORA 

VIANNAY’A

PARK 

PROCHOWNIA

PARK JORDAN

SP 1 W CZELADZI

SP 2 W CZELADZI

SP 3 W CZELADZI

SP 5 W CZELADZI

SP 7 W CZELADZI

MIASTECZKO 

TWINPIGS 

I MUZEUM 

OGNIA - ŻORY

800

04.08.2018

OGÓLNOPOLSKI BIEG 

PRZEŁAJOWY ORAZ NORDIC 

WALKING - LATO 2018

HALA MOSIR 

CZELADŹ

TERENY WOKÓŁ 

HALI PARK GRABEK

150

31.08.2018
IV NOCNY AMATORSKI TURNIEJ 

PIŁKI NOŻNEJ

BOISKO MOSIR O 

SZTUCZNEJ 

NAWIERZCHNI

120

08.09.2018 URODZINY PIASKÓW

STADION MOSIR 

PRZY 

UL. MICKIEWICZA

1000

22.09.2018
RODZINNY TURNIEJ FAMILY CUP

W PIŁCE NOŻNEJ

BOISKO MOSIR O 

SZTUCZNEJ 

NAWIERZCHNI

50



DATA IMPREZA MIEJSCE IMPREZY ILOŚĆ OSÓB

29.09.2018

V MISTRZOSTWA CZELADZI 

W JEŹDZIE NA ROLKACH POD 

PATRONATEM BURMISTRZA 

MIASTA CZELADŹ

PARK JORDAN 50

02.10.2018
CZELADZKIE SPORTOWE 

SENIORALIA 2018 

HALA MOSIR 

CZELADŹ TERENY 

WOKÓŁ HALI

30

27.10.2018
RODZINNY TURNIEJ FAMILY CUP

W BUDMINTONIE

HALA MOSIR 

CZELADŹ
50

07.11.2018

TEST COOPERA Z OKAZJI 

OBCHODÓW 100-LECIA 

NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

STADION MOSIR 

IM. JÓZEFA 

PAWEŁCZYKA

50

01.12.2018
OGÓLNOPOLSKI BIEG 

PRZEŁAJOWY - BARBÓRKA 2018

HALA MOSIR 

CZELADŹ

TERENY WOKÓŁ 

HALI PARK GRABEK

100

02.12.2018
IV ANDRZEJKOWY TURNIEJ 

PIŁKI SIATKOWEJ

HALA MOSIR 

CZELADŹ
120

14.12-16.12.2018
81 ORNITOLOGICZNE 

MISTRZOSTWA

HALA MOSIR 

CZELADŹ
2000

W 2018 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał następujących sponsorów:

a. Huhtamaki 

• 5.000,00 zł. brutto + naczynia jednorazowe o wartości 4.000,00 zł. brutto

b. Platforma dla Remontu i Budowy

• 5.000,00 zł. brutto

c. Hellmann Worldwide Logistics

• 5.000,00 zł. brutto

d. UniPol 

• 2.000,00 zł. brutto

e. Hurtownia Zabawek Czeladź

• 2.000,00 zł. brutto



f. Konsul - Trofea Sportowe

• 40% zniżki na cały asortyment

Inwestycje jednostki budżetowej:

a.  Remont stadionu MOSiR przy ul.  Mickiewicza - wykonano system nawadniania

boiska, piłko chwyty, ogrodzenie i nawierzchnie asfaltową 

b. Aktualizacja projektu na remont stadionu MOSiR im. Józefa Pawełczyka przy  

ul. Sportowa 7

c.  Wykonano  program  funkcjonalno-użytkowy  hali  MOSiR  pod  nazwą:  „Poprawa

efektywności  energetycznej  Hali  Widowiskowo-Sportowej  MOSiR  oraz  budynku

obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE”

d. Zakup sprzętu do pielęgnacji boiska ze sztuczną nawierzchnią - oczyszczarka

e. Zakup profesjonalnych bramek na stadion MOSiR im. Józefa Pawełczyka oraz

przy ul. Mickiewicza

f. Wykonano projekt dotyczący adaptacji pomieszczeń przyziemia hali MOSiR w celu

wykonania bawialni

g. Zakup ławko-wieszaków do szatni hali MOSiR oraz stadionów MOSiR im. Józefa

Pawełczyka i przy ul. Mickiewicza

h. Zakup 4 stołów do tenisa stołowego

i. Zakup - wertykulator

       W okresie wiosennym i letnim pracownicy techniczni MOSiR Czeladź rozkładali 

i   składali  2  szt.  tzw.  dmuchańców  (zjeżdżalnia  Małpka  i  plac  zabaw  Jungle)  - 

na   Rynku   w   Czeladzi,   w   Parku   Grabek,   przy   Kopalni   Kultury,  przy  Galerii

Elektrownia,  przy  okazji  imprez  rocznicowych  i  okolicznościowych  w  placówkach

szkolnych i przedszkolnych oraz w trakcie imprez miejskich.

Ponadto pracownicy pomagali w rozkładaniu i składaniu oraz w obsłudze lodowiska,

pomoc w trakcie imprez szkolnych i  przedszkolnych  na  terenie  gminy.  Utrzymanie

w parku Grabek (koszenia, przygotowanie terenu pod imprezy).

Pracownicy  MOSiR  Czeladź brali  udział w  przygotowaniach  technicznych

(m.  in.  rozkładanie,  składanie  namiotów,  krzeseł,  stołów,  dmuchańców,  banerów,

płotków, nagłośnienia, telebimu, nagrzewnic itp.) następujących imprez miejskich: 

• marzec 2018 - festiwal siatkówki 

• kwiecień  2018  -  turniej  siatkówki  MCKS,  festiwal  wyobraźni,  grand  prix

w badmintonie



• maj 2018 - uroczystości związane ze świętem 3-go maja, majówka na Rynku,

majówka na placu im. Victora Viannay’a, jarmark Św. Stanisława, festiwal Ave

Maria,  festyn  przy  Szkole  Podstawowej  nr  7,  dzień  dziecka  i  dzień  matki

(CKS), biegi przełajowe im. E. Maczugi

• czerwiec 2018 - otwarcie Parku Prochownia, dzień dziecka, Industriada 2018,

festyn przy Parafii Św. Mateusza, dni Czeladzi

• lipiec 2018 - festyn rodzinny Oś. Piłsudskiego

• sierpień 2018 -  kino  plenerowe plac  im.  Victora  Vianna’a,  bitwa na balony

w  rynku,  kino  plenerowe  w  rynku,  szalom  na  rynku,  festyn  rodzinny

„Pożegnanie Lata” (MOPS)

• wrzesień  2018  -  magiczny  wieczór  (Oś.  Piłsudskiego),  festyn  zdrowia

(Rynek), urodziny Piasków, piknik Kościół Piaski, festyn (Przedszkole nr 11),

Senioralia 2018

• październik  2018  -  otwarcie  Parku  Grabek  po  modernizacji,  otwarcie

psiaczkowni (Park Prochownia),  dzień nauczyciela,  otwarcie parku linowego

w Parku Prochownia 

• listopad  2018  -  turniej  piłki  nożnej  w  ramach  społecznej  kampanii  „Biała

Wstążka”.

MIEJSKI CZELADZKI KLUB SPORTOWY

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w sferze

kultury  fizycznej,  kształtowanie  pozytywnych  cech  charakteru  i  osobowości

w  środowisku  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych,  jak  również  tworzenie  dogodnych

warunków w tym zakresie, realizacja zadań w zakresie sportu, czyli „wszelkich form

aktywności  fizycznej,  które  przez  uczestnictwo  doraźne  [np.  rekreacyjne]  lub

zorganizowane  wpływają  na  wypracowanie  lub  poprawienie  kondycji  fizycznej

i psychicznej  uczestników, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników

sportowych na wszelkich poziomach”.

Te zadania w roku 2018 Stowarzyszenie realizowało  poprzez następujące działania:

• szkolenie  dzieci  i  młodzieży  z  predyspozycjami  do  wybranej  dyscypliny

sportowej (koszykówka chłopców, siatkówka dziewcząt,  tenis stołowy),

• udział  w  rozgrywkach  międzyklubowych  drużyn  (koszykówki  chłopców,

siatkówki dziewcząt,  tenisa stołowego),

• organizowanie  turniejów dla dzieci i młodzieży,



• uczestnictwo  dzieci  i  młodzieży  w  imprezach  organizowanych  przez  Klub

i inne Stowarzyszenia,

• organizację obozów sportowych.

Działalność Klubu opiera się głównie na środkach  przyznanych w ramach

realizacji  zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pozyskanych

z  Urzędu  Miasta  Czeladź  oraz   Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki.  W  roku  2018

Stowarzyszenie otrzymało następujące środki:

• dotacja  Urzędu  Miasta  Czeladź  na  zadanie  publiczne  „Upowszechnianie

kultury fizycznej i sportu – Sportowa Czeladź” - kwota: 95 620,00 zł.

• dotacja  Urzędu  Miasta  Czeladź  na  zadanie  publiczne  „Upowszechnianie

kultury fizycznej i sportu – Trenowanie i rozgrywki  juniorów starszych w lidze

wojewódzkiej ” - kwota: 7 950,00 zł. (mały grant)

• dotacja z  Urzędu Miasta Czeladź na zadanie publiczne „Upowszechnianie

kultury  fizycznej  i  sportu  –  wspieranie  sportu  seniorskiego”  -  kwota:

39 350,00 zł.

• Dotacja  Urzędu  Miasta  Czeladź  na  zadanie  publiczne  „Upowszechnianie

kultury  fizycznej  i  sportu  –   Festiwal  Siatkówki  i  Basket  CUP”  -  kwota:

7 550,00 zł. (mały grant)

• dotacja  celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozwój sportu i dzieci –

Program „Klub” w kwocie 15 000,00  zł.

Środki  własne  Klubu  to  przychody,  na  które  składają  się  środki  pochodzące

z następujących źródeł:

· składki członkowskie, 

· przychody  z  działalności  odpłatnej  (wyszkolenia  zawodników,  organizacji

turniejów, organizacji obozów itp.),

· wpływ darowizn, 

· wpływy z 1%.

W roku 2018 w strukturach Klubu działały 3 sekcje sportowe:

• piłka koszykowa chłopców

• piłka siatkowa dziewcząt

• tenis stołowy

Szkolenie  dzieci  i  młodzieży  odbywało  się  w Hali  MOSiR Czeladź,  Szkole

Podstawowej Nr 2 w Czeladzi oraz Szkole Podstawowej Nr 4 w Czeladzi.



W  rozgrywkach  ligowych  sezonu  2017/2018  udział  brało  15  drużyn  (ok.  170

zawodników) w następujących dyscyplinach: koszykówka chłopców  (III liga, juniorzy

starsi, juniorzy, kadeci, młodzicy  starsi, młodzicy młodsi, mini koszykówka – U-12,

mini koszykówka – U-11 ) siatkówka dziewcząt (kadetki, młodziczki I, młodziczki II,

mini siatkówka – dwójki, trójki, czwórki), tenis stołowy (IV liga).

Na koniec sezonu ligowego 2017/2018 drużyny grające pod egidą Miejskiego

Czeladzkiego Klubu Sportowego zajęły następujące lokaty:

Koszykówka chłopców:

• III liga mężczyzn -  drużyna zajęła 7 miejsce na 12 startujące zespoły

• juniorzy starsi - drużyna zajęła 4 miejsce na 4 startujące zespoły

• juniorzy  -   drużyna zajęła 15 miejsce na 15 startujące zespoły

• kadet  -   drużyna zajęła 9 miejsce na 21 startujące zespoły

• młodzik starszy - drużyna zajęła 11 miejsce na 12 startujących zespołów

• młodzik młodszy - drużyna zajęła 5 miejsce na 18 startujących zespołów

• mini koszykówka U-12 - drużyna zajęła 9 miejsce na 20 startujące zespoły

• mini koszykówka U-11 - drużyna zajęła 7 miejsce na 14 startujące zespoły.

Siatkówka dziewcząt:

• mini siatkówka - drużyny 4, 3 i 2 

• czwórki - 24-32 miejsce na 80 startujących drużyn z województwa śląskiego

• trójki - 17-32  miejsce na 64 startujące drużyny z województwa śląskiego

• dwójki - 32-54 miejsce na 126 startujących drużyn z województwa śląskiego

• młodziczki  I  -  drużyna  zajęła  23  miejsce  na  64  startujące  zespoły

z województwa śląskiego

• młodziczki  II  -  drużyna  zajęła  49  miejsce  na  64  startujące  zespoły

z województwa śląskiego.

Tenis stołowy IV liga:

• drużyna  na  koniec  sezonu  ligowego  2017/2018  zajęła  2  miejsce  na

12 startujących drużyn.

Do  nowego  sezonu  rozgrywkowego  2018/2019  zgłoszono  14  drużyn

w następujących dyscyplinach i kategoriach: koszykówka chłopców  (III liga, juniorzy

starsi,  juniorzy, kadeci,  młodzicy starsi,  młodzicy młodsi,  mini  koszykówka – U12,

mini koszykówka – U11) siatkówka dziewcząt (kadetki, młodziczki I, mini siatkówka –

dwójki, trójki, czwórki), tenis stołowy (IV liga).



Na dzień 31 grudnia 2018 r. trwającego sezonu ligowego 2018/2019 drużyny

uczestniczące w rozgrywkach zajmują następujące miejsca:

Koszykówka chłopców:

• III liga Mężczyzn – 4 miejsce na 8 startujących drużyn

• juniorzy – 7  miejsce na 7 startujących drużyn

• kadeci – 2  miejsce na 12 startujących drużyn w  grupie

• młodzicy starsi – 11 miejsce  na 11 startujących drużyn

• młodzicy młodsi – 10 miejsce w swojej grupie  na 14 startujących drużyn

• Mini koszykówka U-12 – 7 miejsce na 7 startujących drużyn

• Mini koszykówka U-11 – 8 miejsce na 14 startujących drużyn.

Siatkówka dziewcząt:

• Kadetki – 5 miejsce na 9 startujących  drużyn w grupie

• Młodziczki I –  4 miejsce  w grupie na 9  startujących drużyn

• mini siatkówka – czwórki –  awans do I etapu rozgrywek w kategorii czwórek

• mini siatkówka – dwójki – rozgrywki eliminacyjne - 150 startujących drużyn

• mini siatkówka – trójki i - awans do I etapu rozgrywek w kategorii  trójek.

Tenis stołowy IV liga:

• IV liga tenisa stołowego – 2 miejsce na 10 drużyn.

W 2018 r. Miejski Czeladzki Klub Sportowy był organizatorem i współorganizatorem

następujących imprez sportowo-rekreacyjnych dla lokalnej społeczności: 

• Festiwal Siatkówki Dziewcząt – Czeladź 2018, 

• Basket Cup, 

• Mistrzostwa Czeladzi w Tenisie Stołowym, 

• Amatorski Turniej Siatkówki,  

• Grand Prix w Badmintonie.

Ogółem  w  imprezach  organizowanych  i  współorganizowanych  udział  wzięło

ok. 700 uczestników.

Ponadto  w  roku  2018  Miejski  Czeladzki  Klub  Sportowy  był  organizatorem

obozu  sportowo-rekreacyjnego  w  Kołobrzegu,  w  którym  udział  wzięło

45 zawodników.

W  roku  2019  Miejski  Czeladzki  Kub  Sportowy  będzie  chciał  zapewnić

młodzieży  jak  najlepsze  warunki  do  rozwoju.  Stworzyć  ciągłość  szkolenia  na  jak

najwyższym poziomie,  by wychowankowie trafiali  w drużynach seniorskich na jak

najwyższy poziom sportowy. Najważniejszy jest prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży



i  stworzenie  im  optymalnych  warunków do  działania.  Klub  dąży  do  poprawy  ich

umiejętności,  a  z  czasem  zapewnienia  możliwości  rywalizacji  z  najlepszymi

rówieśnikami  w  województwie.  Prawidłowość  i  skuteczność  szkolenia  pozwoli

na odpowiednie ukształtowanie zawodnika pod względem sportowym jak i moralnym.

Współpraca z  rodzicami  na  wielu  płaszczyznach  pomoże przynieść  spodziewane

efekty. Planowe działania mają na celu stworzenie grup rozgrywkowych od młodzika

do  seniora   w  każdej  sekcji  sportowej.  W  sekcji  koszykówki  zamierzenia  Klubu

zostały osiągnięte natomiast w sekcji siatkówki ze względu na brak wychowanków

rozgrywki seniorskie zostały zaprzestane. Od sierpnia bieżącego roku Klub zamierza

reaktywować seniorską drużynę siatkówki.

W roku bieżącym Miejski Czeladzki Klub Sportowy otrzymał dofinansowanie

z budżetu Miasta Czeladź na realizację następujących zadań publicznych:

• Sportowa Czeladź – kwota: 99 050,00 zł

• Wspieranie sportu seniorskiego – kwota: 48 150,00 zł 

• Festiwal Siatkówki, Basket CUP – kwota: 7 950,00 zł (mały grant).

KLUB SPORTOWY „GÓRNIK” PIASKI

Klub  Sportowy  Górnik  Piaski  swoją  siedzibę  ma  przy  ul.  Mickiewicza

na  Piaskach,  gdzie  jest  gospodarzem  Stadionu  Sportowego.  Klub  jest

zarejestrowany w KRS i posiada status organizacji pożytku publicznego.

W dzielnicy Czeladzi - Piaski KS Górnik Piaski jest jedynym stowarzyszeniem

organizującym  regularne  zajęcia  sportowo  –  rekreacyjne  zarówno  dla  dzieci

i dorosłych. 

Na  płaszczyźnie  szkolenia  młodzieżowego  klub  prowadzi  także  aktywną

współpracę z Akademią Piłki Nożnej Czeladź.

Władze stowarzyszenia

Zarząd Klubu Sportowego Górnik Piaski:

Andrzej Grolik – Prezes

Paweł Gad – Wiceprezes ds. organizacyjnych

Dariusz Michalski – Wiceprezes ds. organizacyjnych

Jarosław Cyz – Sekretarz

Jacek Marzec – Skarbnik

Dariusz Nocoń – Członek Zarządu ds. akademii

Grzegorz Pilarski – Członek Zarządu ds. promocji



W  2018  r.  odbyło  się  kilka  zebrań  zarządu,  na  których  omawiano  przede

wszystkim sprawy związane z bieżącą działalnością klubu: sytuacją organizacyjną

oraz finansową, poszukiwaniem sponsorów i możliwościami dalszego rozwoju klubu.

Zarząd  klubu  przez  cały  rok  starał  się,  aby  możliwie  jak  najlepiej  zabezpieczyć

finansowo i  organizacyjnie  uczestnictwo  drużyn  piłkarskich  (seniorów,  trampkarzy

i młodzików) w rozgrywkach ligowych.

Cele Stowarzyszenia

Głównym celem stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród

dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z naciskiem na piłkę nożną. 

Poprzez realizację celu głównego klub osiąga nw. rezultaty:

• poprawienie  umiejętności  zawodników  i  przygotowanie  ich  do  rywalizacji

sportowej,

• rozwój klubu i zwiększenie ilości zawodników,

• poprawienie wyników w rywalizacji sportowej,

• promowanie Miasta Czeladź,

• zintegrowanie środowiska lokalnego,

• rozwój kultury fizycznej,

• propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia,

• podnoszenie  poziomu  wyszkolenia  sportowego  wśród  dzieci,  młodzieży  

i dorosłych,

• kształtowanie dobrych postaw i cech tj. obowiązkowość, odpowiedzialność,

wytrwałość, życzliwość, godność i honor,

• stworzenie  możliwości  dla  dzieci  i  młodzieży  dowartościowania  się  

i  samorealizacji  oraz  spełnienia  marzeń  związanych  z  sukcesami

sportowymi.

Grupy rozgrywkowe

Seniorzy

Klub Sportowy szczyci się rozgrywkami w IV lidze piłki nożnej oraz własną akademią

piłkarską. Klub w sezonie 2017/18, który zakończył się w czerwcu 2018 r. uplasował

się  na  12  miejscu,  co  pozwoliło  w  sezonie  2018/19  kontynuować  rozgrywki  na

poziomie IV ligi. Na chwilę obecną KS Górnik Piaski plasuje się na 17 pozycji, przy

powiększonej  lidze  do  18  zespołów,  klub  może  jeszcze  w  większym  zasięgu

promować Miasto Czeladź. 



Młodziki

Akademia Górnika Piaski  w sezonie 2018 brała udział  w rozgrywkach młodzików

młodszych IV ligi podokręgu Sosnowiec Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Rozgrywki

zakończyła na 8 pozycji w grupie 11 drużyn.

W  sumie  2018  roku  drużyny  seniorów  i  grup  młodzieżowych  rozegrały

kilkadziesiąt meczów ligowych oraz kilkanaście sparingowych.

Akademia  Górnika  Piaski  posiada także liczną drużynę żaków i  skrzatów,  która  

z uwagi na swój wiek nie bierze udziału w rozgrywkach, a uczestniczy w turniejach 

i sparingach.

Liczebność drużyn:

• Seniorzy – 25 zawodników,

• Młodziki (rocznik 2005/06) – 16 zawodników,

• Żaki (2008/09) – 12 zawodników,

• Skrzaty (2010 i młodsi) – 24 zawodników.

Łącznie  około  77  zawodników  (do  grup  dzieci  jednakże  stale  dołączają  nowi

członkowie).

Wszystkie drużyny piłkarskie odbywają regularne treningi – seniorzy 4 razy

w tygodniu, a pozostałe 3 razy w tygodniu od stycznia do czerwca oraz od sierpnia

do  grudnia.  W  okresie  letnim  na  kompleksie  boisk  sportowych  MOSiR  Czeladź,

w okresie zimowym na hali MOSiR oraz salach gimnastycznych SP nr 7 w Czeladzi

oraz Gimnazjum nr 3 w Czeladzi.

Praca  z  dziećmi  objęta  jest  programem  szkoleniowym,  na  który  klub

pozyskuje środki z dotacji budżetu Miasta Czeladź. Systematyczna praca z dziećmi

przyniosła wiele sukcesów i  wyróżnień. Drużyny dziecięce oraz drużyna seniorów

reprezentowały  Klub  w  rozgrywkach  ligowych  a  drużyny  najmłodszych  dzieci  w

licznych  turniejach,  których  klub  był  organizatorem  lub  gościem.  Dzięki  pracy

szkoleniowej i podjętym akcjom promocyjnym wraz z nowym rokiem wzrosła liczba

dzieci uczęszczających na treningi piłki nożnej. Istniejące drużyny powiększyły swój

skład.

Realizowanie działań statutowych.

Klub  Sportowy  „Górnik”  Piaski  nie  prowadzi  działalności  gospodarczej.

Utrzymuje  się  z  dotacji  z  Urzędu  Miasta  Czeladź  oraz  składek  członkowskich

i darowizn.



Dotacja celowa w roku 2018 przeznaczona była na następujące zadania:

• Szkolenie piłkarzy mające na celu przygotowanie ich do rywalizacji  w piłce

nożnej  oraz  propagowanie  aktywnego  i  zdrowego  trybu  życia  –   dotacja

w wysokości 111 600,00 zł

• Stypendia  sportowe  dla  zawodników  IV  ligi  piłki  nożnej  –  dotacja

w wysokości 86 400,00 zł.

Dzięki otwarciu kompleksu nowych boisk sportowych (boisko mini orlik, korty

tenisowe, boisko do siatkówki plażowej) KS Górnik Piaski liczy na jeszcze większy

udział  mieszkańców  Czeladzi  w  organizowanych  imprezach  sportowych,

co przyczyni się w znaczący sposób do realizacji celów stowarzyszenia. 

Dalszy rozwój Klubu Sportowego Górnik Piaski

Głównym celem na chwilę obecną jest utrzymanie I zespołu w IV lidze oraz

przeprowadzenie  dla  grup  młodzieżowych  certyfikacji  klubowej  co  pozwoli  na

zdobywanie większej ilości dotacji z PZPN oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W  roku  bieżącym  Klub  Sportowy  Górnik  Piaski  otrzymał  dofinansowanie

z budżetu Miasta Czeladź na realizację następującego zadania publicznego:

• Szkolenie piłkarzy mające na celu przygotowanie ich do rywalizacji  w piłce

nożnej,  propagowanie  aktywnego  i  zdrowego  trybu  życia  oraz  stypendia

sportowe dla zawodników IV ligi piłki nożnej – kwota: 193 520,00 zł.

Czeladzki Klub Sportowy

Rok  2018  klub  rozpoczął  od  pozyskania  kilku  nowych  partnerów

i przedłużenia umów z dotychczasowymi partnerami. W roku 2018 klub otrzymał

dotacje celowe z budżetu Miasta Czeladź na następujące zadania:

• Usportowienie dzieci, młodzieży i seniorów oraz przygotowanie zawodników

do rywalizacji sportowej - dotacja w wysokości 71 696,00 zł. 

• 8 Turniej Gwiazdkowy - dotacja w wysokości 4 700,00 zł. (mały grant)

• Czeladzki Dzień Matki oraz Dzień Dziecka na sportowo - dotacja w wysokości

3 600,00 zł. (mały grant)

• I  Piłkarski  Memoriał  imienia  Józefa  Pawełczyka  -  dotacja  w  wysokości

2 900,00 zł. (mały grant)



Działania  klubu  w  poszczególnych  miesiącach  roku  2018  przedstawiały  się

następująco:

Styczeń 2018

• 20  stycznia  2018  r.  odbył  się  8  Charytatywny  Turniej  Gwiazdkowy,  CKS

Czeladź organizator tej imprezy, osiągnięty cel to przede wszystkim:

• pomoc potrzebującym Alicji i Damianowi  - uzbierana kwota na leczenie

i  rehabilitację  wyniosła  28.500,00 zł  oraz  38 euro,   którą  podzielono

po równo dla dwojga bohaterów.

• Wielka promocja naszego miasta i klubu, na imprezie były 4 telewizje:

Polsat  News,  Polsat  Sport,  TV  Silesia,  TVP  3  Katowice,  materiał

z imprezy był pokazywany kilkukrotnie. 

• Do czeladzkiej  hali  przybyły znane osoby ze świata sportu i  telewizji:

Norbi  i  Kuba  Kojot  Olszewski,  którzy  świetnie  poprowadzili  licytację,

Bożydar  Iwanow  –  jeden  z  najlepszych  komentatorów  i  dziennikarz

sportowy  w  Polsce,  zebrał  drużynę  gwiazd,  a  w  niej  byli  zawodnicy

z Reprezentacji Polski, byli ligowcy, dziennikarze, trenerzy, zawodniczki

Reprezentacji Polski Kobiet.

• Honorowy patronat  nad imprezą objęli  Burmistrz miasta Czeladź pan

Zbigniew  Szaleniec  oraz  Burmistrz  miasta  Wojkowice  pan  Tomasz

Szczerba.

• W  imprezie  uczestniczyło  ponad  300  zawodników  w  rozgrywkach

piłkarskich, w czasie licytacji była świetna frekwencja ponad 500 osób

na  hali.  W  czasie  całej  imprezy  rotacyjnie  odwiedziło  nas  ponad

2 tysiące osób.

• Imprezę ochraniała profesjonalna firma WOLF. 

• Po  imprezie  same  bardzo  pozytywne  opinie  na  temat  organizacji

imprezy można było usłyszeć w telewizji oraz prasie.

• Impreza  była  współfinansowana  ze  środków  Miasta  Czeladź  (kwota:

4 700,00 zł – mały grant).  

Luty 2018 

Kontynuacja  okresu  przygotowawczego  pierwszego  zespołu,  który  rozpoczął  się

w połowie stycznia, sparingi, treningi. Ponadto: 

• udział w II Turnieju im. Waldemara Lubnau organizowanym przez MOSiR

• transfery do pierwszego zespołu



• szkolenie młodzieży i  nowe nabory.  Klub posiadał  9 grup młodzieżowych.  

3  drużyny  zostały  zgłoszone  do  rozgrywek,  natomiast  6  drużyn  było

szkolonych    

• 4 zwycięstwa odnotowała drużyna seniorów w meczach sparingowych. 

Marzec 2018

• w 3 lidze Brydża Sportowego nasza drużyna zajęła w rozgrywkach 8 miejsce

• rozpoczęły się rozgrywki ligowe KLASY A. 

Kwiecień 2018 

• ruszyły rozgrywki grup młodzieżowych

• dzięki wsparciu finansowemu klubu, dwaj nasi trenerzy, mogli uczęszczać na

kursy i zdali egzaminy, mają uprawnienia UEFA B, bardzo wysoko cenione

uprawnienia trenerskie 

• cały  klub  włączył  się  w  akcję  #krewdlaemilki  organizowaną  w przedszkolu

„Bajka” w Czeladzi, zarząd oraz zawodnicy pierwszej drużyny oddali krew.

Maj 2018

• 26 maja 2018 r.  zorganizowano przy wsparciu finansowym Miasta Czeladź

(kwota:  3  600,00  zł  –  mały  grant)  imprezę  „Czeladzki  dzień  matki  i  dzień

dziecka na sportowo” -  piknik rodzinny dla mieszkańców Czeladzi  podczas

którego  odbyły  się  turnieje  dla  rodziców  z  dzieckiem,  poczęstunek

z grilla dla wszystkich, gry i zabawy z nagrodami dla uczestników

• 29 maja  2018 r.  zawodnik CKS Czeladź -  Paweł  Jończyk wygrywa turniej

w Brydża Sportowego organizowany w Brzezinach Śląskich.

Czerwiec 2018 

• pierwsza drużyna CKS Czeladź zajmuje 3 miejsce w rozgrywkach A klasy 

• trampkarze zajmują 2 miejsce w swoich rozgrywkach

• młodziki  CKS  Czeladź  zajęli  w  rozgrywkach  4  ligi  Podokręg  Sosnowiec

- 5 miejsce

• Orliki CKS Czeladź awansowali do 4 ligi Podokręg Sosnowiec.

Lipiec 2018 

• okres  przygotowawczy  seniorów  do  nowego  sezonu  2018/2019  runda

jesienna 2018

• otwarte treningi dla dzieci i młodzieży - 2 razy w tygodniu. 

 Sierpień 2018 

• 1 sierpnia 2018 r.  odbył się camp – treningi pokazowe szkółki CKS Czeladź



• otwarte treningi dla dzieci i młodzieży - 2 razy w tygodniu 

• startuje  Klasa  A,  zespół  wzmocniony  kilkoma  nowymi  zawodnikami  oraz

zatrudniony zostaje nowy trener Artur Szymkowski

• Na  „27  Otwartym  Turnieju  Brydża  Sportowego  we  Wroniu''  drużyna  CKS

zajęła 2 miejsca, a indywidualnie świetnie spisał się zawodnik Paweł Jończyk,

który był drugi.

Wrzesień 2018

• Zarząd  podpisał  umowy  z  nowymi  partnerami:  Restauracja  Daito  Sushi,

Akademia Języka Czeladź, Fizjoterapia Justyna

• Zarząd  CKS  z  własnych  środków  finansowych  wyremontował  dwa

pomieszczenia na trybunie główniej stadionu

• do  kadry  CKS  dołączył  Mariusz  Muszalik,  sportowe  portale  internetowe

ogłosiły,  że  to  jeden  z  hitów  transferowych  w  Polsce.  To  zawodnik  kilku

ekstraklasowych klubów, rozegrał ponad 300 spotkań  w ekstraklasie polskiej,

Reprezentant  Polski  kadry  U-21,  do  CKS-u  przyszedł  z  drugoligowego

Row Rybnik 

• 15 września 2018 r. zorganizowano KLIMAINSTAL CUP 6 dla zawodników

amatorów w wieku od 16 lat wzwyż - udział ponad 100 zawodników.

• 15 września 2018 r. zorganizowano I Piłkarski Memoriał Józefa Pawełczyka

dla zawodników w roczniku od 2006 do 2012 - udział w nim wzięło ponad 200

zawodników.  Impreza  była  współfinansowana  ze  środków  Miasta  Czeladź

(kwota: 2 900,00 zł – mały grant).

Październik 2018

• sukces  Szkółki  Piłkarskiej  CKS  Czeladź  roczniki  2011/2010.  Po  zaciętych

spotkaniach  okazało  się,  że  jedna  z  drużyn  osiągnęła  ogromny  sukces.

Awansowała  do  Finału  Wojewódzkiego  Turnieju  o  Puchar  Tymbarka

i  w  nagrodę  pojedzie  na  kolejne  spotkania,  które  rozegrane  zostaną

w kwietniu  2019 r.  na  arenie  niedawnych zmagań pierwszej  Reprezentacji

Polski czyli Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Listopad 2018 

• dzięki pracy Zarządu i nawiązaniu współpracy z Anną Lewandowską jej firma

Foods by Ann wspiera naszą Szkółkę Piłkarską, fundując batony regenerujące

• Seniorzy  w  A  klasie  zajęli  3  miejsce  przegrywając  w  całej  rundzie  tylko

3 mecze



• Trampkarze osiągnęli  sukces sportowy, awansowali  do 3 ligi Wojewódzkiej,

wiosna zmierzą się  z  takimi  zespołami  jak GKS Katowice,  Ruch Chorzów,

Zagłębie Sosnowiec.

Grudzień 2018 

• 4  grudnia  2018  r.  organizowano  zawody  w  Jorkyballu  w  Sosnowcu  na

specjalnych obiektach dla roczników 2003-2004-2005-2006

• 7 grudnia  2018  r.   organizacja  Mikołajek  w hali  MOSiR dla  całej  Szkółki

i rodziców, impreza kulturalno – sportowa. Występ iluzjonisty oraz prezentacja

Szkółki Piłkarskiej.

W  roku  2018  szkolono  ok.180  zawodników,  w  9  grupach,  4  grupy  łącznie

z  seniorami  grały  w  rozgrywkach  odnosząc  sukcesy.  Stowarzyszenie  promuje

Miasto  Czeladź poprzez  organizację  oraz  udział  w  wielu  turniejach i  imprezach

sportowych, charytatywnych, kulturowych. 

Plany na rok 2019:

• w styczniu  2019  r.  zorganizowano  Turniej  Noworoczny  w piłce  nożnej  dla

zawodników  w  roczniku  2011-2013.  16  zespołów,  udział  ponad  200

zawodników

• w lutym 2019 r.  odbył  się II  Turniej  Noworoczny dla roczników 2010-2011.

12 drużyn, udział ponad 150 zawodników – środki finansowe własne

• 9-10  marca  2019  r.  zorganizowano  I  Memoriał  Stanisława  Hachorka,

upamiętniający mieszkańca i wybitnego zawodnika CKS Czeladź sprzed laty,

byłego Reprezentanta Polski – środki finansowe własne

• 13-14  kwietnia  2019  r.  planowana  organizacja  turnieju  piłkarskiego  dla

amatorów w wieku 16-100 lat

• 12 maja 2019 r.  planowana organizacja II Sportowego Pikniku Rodzinnego;

gry i zabawy, grill, turnieje na stadionie

• 25 maja 2019 r. planowana organizacja Turniej Brydża Sportowego o Puchar

Burmistrza Miasta Czeladź

• 15-16 czerwca 2019 r. planowana organizacja imprezy z okazji 95-lecia klubu

CKS Czeladź

• lipiec 2019 r. „Wakacje z CKS” otwarte treningi i konkursy z nagrodami, dwa

razy w tygodniu



• sierpień  2019  r.  organizacja  przed  nowym  sezonem  rozgrywkowym,

zgłaszanie drużyn, badania, plan sparingów, start rozgrywek, koniec sierpnia

obozy stacjonarne dla grup młodzieżowych

• 8  września  –  20  października  2019  r.  planowany  start  14  edycji  CLA  -

Czeladzkiej Ligi Amatorskiej

• 14 września 2019 r.  planowana organizacja II Memoriału Józefa Pawełczyka

w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży oraz Turniej KlimaInstal CUP 7 - turniej

dla seniorów amatorów

• 28 września 2019 r.  planowana organizacja Turnieju „BNI”  turniej piłkarski

dla firm

• 7-8 grudnia 2019 r.  planowana organizacja imprezy pn. „Mikołajki z CKS” 

• 7-8  grudnia  2019  r.   planowana  organizacja  9  Charytatywnego  Turnieju

Gwiazdkowego.

W  roku  bieżącym  Czeladzki  Klub  Sportowy  otrzymał  dofinansowanie

z budżetu Miasta Czeladź na realizację następującego zadania publicznego:

• Usportowienie dzieci, młodzieży i seniorów oraz przygotowanie zawodników

do rywalizacji  sportowej – kwota:   72 920,00 zł.  Środki  finansowe własne,

które zostaną zaangażowane wyniosą około 84 134,00 zł.

Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU

W roku 2018 Centrum Sportu i rekreacji AGATSU otrzymało dofinansowanie

z budżetu Miasta Czeladź na realizację następujących zadań publicznych: 

• Kickboxing i sport z AGATSU – kwota: 3 000,00 zł

• Letnia Akademia Sportu – obóz rekreacyjno-sportowy – kwota:  2 575,00 zł 

(mały grant).

Centrum Sportu i Rekreacji Agatsu to klub sportowy prowadzący treningi kick-

boxingu dla dzieci i dorosłych oraz zajęć crosffit dla Pań. Treningi są prowadzone

na  hali  MOSiR  w  Czeladzi  od  2005  roku.  W  niezmiennych  dniach  i  godzinach

tj. wtorki i czwartki od 17:00 do 18:00 zajęcia dla Pań, od 18:00 do 19:00 zajęcia dla

dzieci  i  młodzieży  natomiast  od  19:00  do  21:00  zajęcia  grup  zawodników  oraz

dorosłych osób. W soboty w godzinach od 11:30 do 13:00 prowadzona jest grupa

łączona dzieci i dorośli. 

W  klubie  jest  5  trenerów,  którzy  zajmują  się  fizjoterapią,  suplementacją,

treningami kick-boxingu oraz szkoleniami strzeleckimi. 



Ponadto klub co roku organizuje dwa obozy sportowo-rekreacyjne,  zimowy

oraz  letni.  Na  obóz  zimowy  w zeszłym roku  wyjechało  21  zawodników  z  czego

8  zawodników  to  mieszkańcy  Czeladzi  natomiast  w  obozie  letnim  uczestniczyło

25 osób w tym 19 mieszkańców Czeladzi.

8 grudnia 2018 r. klub był organizatorem zawodów sportowych z kickboxingu

pn. „Śląska Liga”, w których udział wzięło aż 350 zawodników. Zawody odbyły się na

hali MOSiR w Czeladzi. 

Klub systematycznie jeździ  na zawody sportowe.  W zeszłym roku w ciągu

całego  sezonu  zawodnicy  CSiR  AGATSU ogółem z  wszystkich  turniejów zdobyli

ok.  80  medali.  W tym roku  zawodnicy  klubu mają  już  za  sobą dwa turnieje,  na

których  zdobyli  12  medali.  Był  to  Puchar  Polski  w  Kickboxingu  w  Płocku  oraz

Drużynowe Mistrzostwa Polski Taekwondo w Zawierciu. 

W roku bieżącym klub planuje uczestniczyć jeszcze w około 8 turniejach.

Ponadto planowana jest organizacja letniego obozu w pierwszej połowie sierpnia

br. w Bieszczadach. 

W  roku  bieżącym  Centrum  Sportu  i  Rekreacji  AGATSU  otrzymało

dofinansowanie  z  budżetu  Miasta  Czeladź  na  realizację  następującego  zadania

publicznego:

• Akademia młodych wojowników z CSiR AGATSU – kwota:  3 200,00 zł.

Akademia Piłki Nożnej Czeladź

1. Cel akademii:

Akademia skupia się na wychowaniu do sportu jak i przez sport. Poprzez działalność

daje  solidne  podstawy do spełniania  marzeń podopiecznych  i  osiągania  sukcesu

jakim  będzie  gra  na  najwyższym  poziomie.  Akademia  ciągle  rozwija  się,  aby

podopieczni mieli jeszcze większą szansę na osiąganie sukcesów. APN popularyzuje

piłkę nożną w mieście oraz i województwie. 

Motto APN brzmi:

„Szkolimy - nie gramy o wynik, ale dążymy do zwycięstwa”

2. Grupy młodzieżowe:

W akademii  obecnie trenuje 120 młodych adeptów piłki  nożnej.  Akademia bazuje

w  90%  na  dzieciach  z  Czeladzi  chociaż  zainteresowanie  jest  coraz  większe

i w zajęciach uczestniczą również dzieci z miast ościennych tj. Sosnowiec, Będzin,



Dąbrowa  Górnicza,  Katowice.  Ilość dzieci  w  danym  roczniku  przedstawia  się

następująco:

- rocznik 2006 - 11 zawodników

- rocznik 2007 - 20 zawodników

- rocznik 2008 - 4 zawodników

- rocznik 2009 - 18 zawodników

- rocznik 2010 - 14 zawodników

- rocznik 2011 - 13 zawodników

- rocznik 2012 - 12 zawodników

- rocznik 2013 - 14 zawodników

- rocznik 2014 - 14 zawodników

Obecnie akademia jest w trakcie budowania grupy treningowej dzieci  urodzonych

w 2015 roku. 

3. Kadra trenerska:

Obecnie zatrudnionych jest 5 trenerów, którzy ukończyli kurs trenerski na poziomie

minimum UEFA Grassroots  „C”.  Jeden z trenerów, który jest  również dyrektorem

sportowym akademii posiada licencje UEFA „A” co oznacza, że został już tylko jeden

poziom do osiągnięcia najwyższego stopnia trenerskiego w Polsce jakim jest UEFA

PRO.  Akademia  posiada  wykwalifikowanego  trenera  od  przygotowania

motorycznego  oraz  współpracuje  z  grupą  trenerów  o  wieloletnim  doświadczeniu

w metodologii „Coerver coaching”.

4. Jednostki treningowe:

Akademia stara się stworzyć optymalne warunki do rozwoju indywidualnego swoim

podopiecznym, które w przyszłości przełożą się na dobro drużyny.

Jednostki treningowe:

• Trening  specjalistyczny  -  zajęcia  techniczno-taktyczne  prowadzone  przez

kadrę trenerską 

• DTU  (Doskonalenie  Techniki  Użytkowej)  -  zajęcia  zindywidualizowane,

doszkalające indywidualne umiejętności pod okiem trenerów TFT, którzy mają

wieloletnie doświadczenie w metodologii „Coerver Coaching”

• Motoryka  -  zajęcia  polegające  na  poprawieniu  czasu  reakcji,  koordynacji,

mobilności, gibkości, szybkości oraz nauka prawidłowych wzorców ruchowych

oraz life kinetic

• Rozgrywki ligowe, sparingi, turnieje



Zaczynając  od  rocznika  najmłodszego  do  najstarszego  w  trakcie  tygodniowego

mikrocyklu  podopieczni  trenują  od  3  do  6  razy  włączając  w  to  wszystkie  wyżej

wymienione jednostki.

5. Obozy APN Czeladź Football Camp:

W ciągu  roku  organizowane  są  dwa obozy  piłkarskie  tj.  zimowy i  letni  podczas,

których zawodnicy w ciągu dnia mają 5-6 jednostek treningowych m. in :  trening

specjalistyczny, DTU, Motoryka, Trening mentalny oraz sparingi.

6. Partnerzy Akademii Piłki Nożnej Czeladź:

• TFT  (Technical  Football  Training)  -  grupa  wykwalifikowanych  treningów

z wieloletnim doświadczeniem w metodologii „Coerver Coaching”

• Kardio  Klinika  Brynów  -  profesjonalna  opieka  medyczna,  w  której

przeprowadza  się   również  badania  wydolnościowe  dzieci  na  najwyższym

poziomie

• C&P  Indiba  -  Zagłębie  Dąbrowskie  -  unikalna  metodologia  stosowana

w fizjoterapii

• Reha Punkt - profesjonalna opieka fizjoterapeutyczna

• Sport.bm - interaktywny kontakt na linii rodzic - trener

• Sport Future - trampolina do Bundesligi, La Ligi, Eredevision

• Fussbalschule - oficjalny partner VFL Wolfsburg

• Fundacja Sportowcy Dzieciom - dzięki, której akademia jest organizacją OPP

7. Sklep Akademii Piłki Nożnej Czeladź:

Akademia posiada swój sklep ze sprzętem sportowym oraz gadżetami z logo APN

Czeladź (https://www.pablosport.pl/kluby-sportowe/apn-czeladz).

Stowarzyszenie Czeladź Biega

Klub  istnieje  od  października  2015  r.  natomiast  stowarzyszenie  zostało

założone  w  2016  r.  Działania  Stowarzyszenia  Czeladź  Biega  to  treningi,  które

odbywają  się  w  te  same  dni  oraz  o  tych  samych  godzinach,  miejsce  zbiórki  –

czeladzki rynek, również bez zmian. 

Stowarzyszenie  dba  o  to,  by  każdy  wiedział  gdzie  można  ich  znaleźć  jak

najdzie go ochota na rozpoczęcie przygody z bieganiem lub nordic walking. Przez

treningi przewinęło się blisko kilkuset biegaczy oraz nordicowców, jedni zaczynają,

drudzy kończą ale najważniejsze jest to, że wracają do klubu osoby, które na chwilę

zawieszały  swoją  aktywność.  By  uczestniczyć  w  treningach  wystarczy  przyjść

https://www.pablosport.pl/kluby-sportowe/apn-czeladz


o wyznaczonej  porze  na rynek i  nic  więcej.  Klub  jest  otwarty  na wszystkich bez

względu na wiek, status społeczny czy umiejętności sportowe. W każdy weekend

nasi  podopieczni spotykają się na imprezach organizowanych w innych miastach,

gdzie  z  dumą  reprezentują  Miasto  Czeladź.  Na  koszulkach  klubu  widnieje  logo

Miasta  Czeladź  jak  również  nazwa  Czeladź  Biega  pozwala  zidentyfikować

zawodników.

Od początku swojej działalności klub zorganizował wiele imprez sportowych

w mieście. W 2018 r. zorganizowano:

• 7 stycznia 2018 r. – organizacja drugiego Rajdu Nordic Walking Trzech Króli.

Na starcie stanęło prawie 60 zawodników. Całe wydarzenie było ciekawym

połączeniem aktywności fizycznej wraz z krótką lekcją historii miasta Czeladź.

Dystans  marszu  to  niecałe  10  km,  trasa  prowadziła  przez  urokliwe  tereny

Czeladzi. Dodatkowo członkowie Czeladź Biega przygotowali dla uczestników

wiele  atrakcji.  Wpisowe  za  bieg  wynosiło  15  zł  i  wpłacane  było  na  konto

Stowarzyszenia.  Wpisowe  w  całości  przeznaczone  było  na  organizację

wydarzenia  (medale,  poczęstunek)  natomiast  szereg  nagród  przekazali

pozyskani sponsorzy.

• 14  stycznia  2018  r.  –  organizacja  trzeciego  czeladzkiego  biegu  policz  się

z  cukrzycą,  który  odbył  się  w  ramach  26  Finału  WOŚP w Czeladzi.  Bieg

zgromadził  prawie  250  biegaczy  oraz  nordic  walkerów.  Wpisowe  z  biegu

w całości trafiło na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ponieważ

wpłacane  było  bezpośrednio  do  puszek  wolontariuszy.  Koszty  organizacji

wydarzenia to środki własne oraz wsparcie sponsorów. 

• 3  maja  2018  r.  –  organizacja  wspólnego  wyjazdu  na  Zagłębiowską  Masę

Krytyczną. Klub ruszył jedną zwartą grupą z Czeladzi z Rynku i udał się razem

na start ZMK w Sosnowcu. Udział bezpłatny. 

• 13 czerwca 2018 r. – biegi dla dzieci podczas Festynu Rodzinnego w Miejski

Zespół Szkół. Podczas festynu rodzicie mogli zapisywać swoje pociechy na

biegi, które odbywały się na bieżni boiska szkolnego. W biegach udział wzięło

prawie 50 dzieciaków w różnym wieku. Każdy z nich po zakończonym biegu

otrzymał  pamiątkowy  medal.  Udział  bezpłatny.  Organizacja  ze  środków

własnych. 

• 29 września 2018 r. – Cross Saturna – bieg 10 km oraz nordic walking na

dystansie  6  km.  Były  to  pierwsze  takie  zawody  w Czeladzi.  Profesjonalny



pomiar  czasu,  liczne  grono  sponsorów  oraz  atrakcyjne  nagrody  pozwoliły

przyciągnąć  prawie  300  uczestników  biegu  oraz  marszu  nordic  walking.

Dodatkowo zorganizowane były biegi dla dzieci, gdzie udział wzięło 50 dzieci.

Wpisowe za bieg oraz marsz nordic walking wynosiło 30 zł dorośli oraz 5 zł -

dzieci.  Pokrycie  kosztów  organizacji  wydarzenia  zapewniły  środki  z

wpisowego  od  uczestników  oraz  dodatkowo  udało  się  zgromadzić  wielu

sponsorów, którzy wsparli to wydarzenie finansowo oraz rzeczowo. 

• 17 listopada 2018 r. – Bieg razem przeciw przemocy. Bieg zrealizowany na

zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. Bieg odbył się w

ramach ogólnopolskiej akcji kampania Białej Wstążki. Miał na celu pokazanie

jakim wielkim problemem jest przemoc wobec kobiet i brak reakcji innych w

momencie kiedy jesteśmy świadkami przemocy. Bieg zgromadził prawie 150

uczestników.  Udział  bezpłatny.  Koszt  organizacji  ponosił  Miejski  Ośrodek

Pomocy Społecznej  w Czeladzi.  Stowarzyszenie Czeladź Biega z środków

własnych dokupiło dodatkową pule medali ponieważ bieg cieszył się wielkim

zainteresowaniem. 

Cele Stowarzyszenia na rok 2019 to:

• organizacja  „4  Czeladzkiego  Biegu  Policz  się  z  Cukrzycą”  w  ramach

ogólnopolskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bieg okazał się

kolejnym sukcesem Stowarzyszenia.  Na starcie  biegu oraz marszu stanęło

prawie 300 uczestników. Wolontariusze podczas finału WOŚP zebrali kwotę

10 239, 86 zł. Warto zaznaczyć, że wpisowe z biegu w całości przeznaczone

było  na  konto  fundacji  WOŚP  a  wydarzenie  klub  organizuje  ze  środków

własnych oraz przy wsparciu sponsorów. 

• organizacja drugiej edycji Crossu Saturna. Planowo wydarzenie odbędzie się

w ostatni weekend wakacji 31 sierpnia. Klub liczy, że bieg zgromadzi wielu

uczestników i trasa biegu, która w całości prowadzi po terenach leśnych w

Czeladzi każdemu przypadnie do gustu. Wydarzenie zorganizowane zostanie

z wpłat uczestników oraz przy pomocy sponsorów. 

• Stowarzyszenie otrzymało już  zaproszenie  od Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej  w  Czeladzi  do  organizacji  2  edycji  biegu  "razem  przeciw

przemocy". Wydarzenie odbędzie się w drugiej połowie listopada. 

Stowarzyszenie Czeladź Biega jest otwarte dla każdego stąd bardzo często

spotyka się z propozycją współorganizacji rożnych wydarzeń. Dlatego w przeciągu



roku może okazać się, że organizować będzie również wiele mniejszych wydarzeń,

które pomogą zareklamować bieganie bądź nordic walking jako świetny pomysł na

spędzanie czasu aktywnie. 

Jednym  z  ważniejszy  celów  na  rok  2019  jest  jeszcze  większa  integracja

środowiska  biegaczy  jak  i  osób  uprawiających  nordic  walking  poprzez  wspólne

treningi.

Warto na koniec zaznaczyć, że klub nie otrzymuje żadnych dotacji z zewnątrz,

a działalność opiera się na środkach własnych (składki członkowskie Stowarzyszenia

Czeladź  Biega,  na  dzień  dzisiejszy  jest  to  39  osób,  a  składka  wynosi  5  zł

miesięcznie),  wpisowe  uczestników  wydarzeń  oraz  bardzo  ważne  wsparcie

sponsorów.  Jednak najważniejszym elementem wszystkich wydarzeń zawsze jest

bezinteresowna pomoc osób związanych z klubem Czeladź Biega, którzy pomagają

przy organizacji każdego wydarzenia na zasadzie wolontariatu. Bez takiego wsparcia

nie byłoby tych wszystkich sukcesów. 

Terenowe Ognisko Krzewienia Kultury Fizycznej „SATURN”

Terenowe Ognisko Krzewienia Kultury Fizycznej „SATURN” działa przez cały

rok. Prowadzi sekcję biegową i nordic walking. Treningi odbywają się w poniedziałki,

środy i  piątki  od  godz 16.00  do  18.00 dla  wszystkich  grup wiekowych.  W maju,

sierpniu  i  grudniu  ognisko  organizuje  masowe  zawody  o  charakterze

ogólnokrajowym:

1. Ogólnopolskie biegi przełajowe i nordic walking "Wiosna 2018" w ramach akcji

"Bieg po zdrowie" Biegi dla dzieci i dorosłych Patera Dziennika Zachodniego

i Śląskiego TKKF. 

2. Ogólnopolski Bieg przełajowy "Lato 2018" i nordic walking dla wszystkich grup

wiekowych.

3. Biegi przełajowe, nordic walking i biegi narciarskie Barbórka 2018. 

Wydatki  związane  z  organizacją  ww.  imprez  ognisko  otrzymuje  z  MOSiR

Czeladź, UM Czeladź, Śląski TKKF,  sponsorów oraz z opłat startowych uczestników

biegów – koszt to około 5 000,00 zł. 

W imprezach średnio uczestniczy 150 osób. Dodatkowo organizowane są dwa

testy Coopera wiosną i jesienią, w których uczestniczy ok. 40 osób.

Ponadto zawodnicy systematycznie wyjeżdżają na imprezy organizowane na

terenie  kraju  (wyjazdy  grupowe  opłaca  MOSiR,  ŚL  TKKF  oraz  uczestnicy).



Zawodnicy  biorący  udział  indywidualnie  w  zawodach,  koszty  z  nimi  związane

pokrywają ze środków własnych. Co tydzień wyjeżdża ok. 10 członków na różnego

rodzaju zawody - są to wyjazdy na ternie kraju oraz sporadycznie za granicę.

TKKF SATURN w roku 2019 swój program działalności planuje mieć taki sam

jak to bywało w latach poprzednich. 
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