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Wstęp 
 
 
Polityka rozwoju miasta realizowana jest zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta Czeladź na 
lata 2005 – 2015, przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XLII/607/2004 z dnia 30 
grudnia 2004 roku. 
 
Strategia wskazuje główne cele i kierunki przyszłego rozwoju miasta. Realizowana jest ona 
poprzez konkretne działania prowadzone na terenie Czeladzi. W Strategii opracowano zbiór 
programów, kierunków – celów i obszarów strategicznych. Programy szczegółowo zostały 
opracowane w kartach programów, z podziałem na poszczególne działania. Realizacja zadań 
odbywa się poprzez uchwalanie i realizację kolejnych budżetów.  
 
Budżety gminy na kolejne lata przygotowywane są w oparciu o Wieloletnie Plany 
Inwestycyjne. Wieloletnie Plany podlegają ciągłej aktualizacji, zarówno w części finansowej 
jak i rzeczowej.  
 
Bezpośrednim wskaźnikiem wykonania WPI jest procent realizacji zaplanowanych zadań. 
Zgodnie z wyznaczonymi metodami monitorowania strategii podstawową informację 
pokazującą realizację strategii zawierają w sobie sprawozdania z wykonania budżetu miasta.  
W strategii opracowano łącznie 16 kart programów w podziale na 4 obszary, tj. obszar 
zarządzania miastem (5 programów), obszar rozwoju gospodarczego (4 programy), obszar 
problematyki społecznej ( 4 programy) oraz obszar infrastruktury technicznej (3 programy).  
 
 
Poniżej przedstawiono stan realizacji działań w poszczególnych programach w 2005r.  
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Program ZM1. Poprawa warunków mieszkaniowych w gminie. 
 
Celem programu jest renowacja budynków komunalnych w tym starych budynków pokopalnianych 
oraz sąsiadujących z nimi budynków użytkowych; wymiana infrastruktury technicznej, 
opracowanie planów rzeczowo-finansowych. Modernizacja istniejących kotłowni wraz ze zmianą 
sposobu ogrzewania, a także obniżenie kosztów ogrzewania poprzez wymianę stolarki okiennej  
i ocieplenie ścian zewnętrznych. Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i sprzyjanie 
powstawaniu nowej zabudowy. 
 

Działanie 1. Poprawa warunków mieszkaniowych w gminie 
 
Zadanie: odbudowa budynku mieszkalnego zniszczonego przez pożar w zabytkowej 
dzielnicy Czeladzi przy ul. Kościuszki 18. 
 
Realizacja: dokonano inwentaryzacji, wykonano ekspertyzę techniczną i zlecono PT 
odbudowy. 
 
Efektem rzeczowym będzie pozyskanie 8 mieszkań o powierzchni 41,9 m2 każde. 
 
W zakresie wymiany infrastruktury technicznej w starej zabudowie pokopalnianej 
wykonano inwestycję pn. „Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ul. 21 
Listopada w Czeladzi”. W ulicy tej istniała fragmentarycznie mocno zdewastowana 
kanalizacja ogólnospławna. 
 

Ogółem długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wyniosła -       2.881,20 m, 
      w tym: 

Kanalizacja sanitarna w ulicy 21 Listopada  -       1.179,40 m 
Kanalizacja deszczowa w ulicy 21 Listopada -       1.701,80 m 
Wodociąg w ul. 21-go Listopada   -          721,00 m 
Wartość inwestycji: 3.577.286,62 zł 
 

Przygotowano do realizacji zadanie inwestycyjne: „Budowa kanalizacji i modernizacja     
wodociągów w Rynku i ulicach przyległych w Czeladzi wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą”. Rozpoczęcie realizacji: I kwartał 2006 r. 
 
Dla poprawy warunków mieszkaniowych w starej zabudowie  wybudowano kanalizację 
sanitarną i deszczową w ul. Klonowej i Słowackiego o łącznej długości  837,94 m w tym: 
Kanalizacja sanitarna w ulicy Klonowej  - 204,53 m 
        w ulicy Słowackiego    - 297,55 m   
Kanalizacja deszczowa w ulicy Klonowej  - 189,20 m 

w ulicy Słowackiego    - 146,66 m 
 Wartość inwestycji:  586.557 zł 
 
Opracowano również dokumentację na kanalizację w ul. Krasickiego, Cmentarnej, które 
to inwestycje będą realizowane w 2006 r. 
Obecnie w opracowaniu znajduje się kanalizacja rozdzielcza w ul.Katowickiej (odcinek 
od ul. Staszica do ul. Nowopogońskiej). 
Ponadto zlecono opracowanie koncepcji kanalizacji rozdzielczej dla Dzielnicy Piaski – 
stara zabudowa. 
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Działanie 2. Przełączenie dużych gminnych obiektów na ekologiczne źródła ogrzewania 
 

W 2005 roku zlecono PT na zmianę sposobu ogrzewania Szkoły Podstawowej nr 1 
uwzględniającej: 
- likwidację kotłowni koksowej i trzonu kuchennego węglowego, 
- montaż kotłowni gazowej, 
- przyłączenie obiektu do sieci gazowej. 

 
W 2006 roku odbywa się: 

• Przygotowanie realizacji obiektu SP1. 
• Przygotowanie zlecenia PT zmiany sposobu ogrzewania P7: 

o likwidacja kotłowni na paliwo stałe, 
o budowa kotłowni gazowej. 

 
 
Działanie 3. Termomodernizacja obiektów gminnych. 
 
W 2005r. wykonano następujące zadania: 
 
1). Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szpitalnej 24 w zakresie: 

 
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 
- ocieplenie ścian i stropów 

 
Nakłady poniesione: 238 566,29 zł. 
 
2). Remont budynku UMC w zakresie: 

 
- opracowano PT modernizacji, 
- wymiana stolarki okiennej, 
- roboty towarzyszące. 

 
Nakłady poniesione: 99 907,00 zł. 
 
 
Ponadto w 2005 roku termomodernizację wykonano w trzech obiektach oświatowych (P1, P9, 
P10) – ich zakres szczegółowo opisano w programie S2, działanie 4. 
 
W 2006 roku: 
- podjęto działania w kierunku przygotowania termomodernizacji P4, P5, budynku 
MOPS, budynku Biblioteki Publicznej, G3. 

- przewidziano realizację „Termomodernizacji budynku SP1”, podjęto działania  
w kierunku pozyskania środków. 

- podjęto działania w celu kontynuacji zadania termomodernizacji budynku przy ul. 
Zwycięstwa 6 w zakresie: pozyskania środków z WFOŚiGW, wymiany wewnętrznej 
instalacji c.o. 
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Działanie 4. Budowa i adaptacja mieszkań komunalnych. 
 
W 2005 roku wykonano następujące zadania: 
 
1). Modernizacja budynku mieszkalnego Reymonta 48. 

 
Wykonano remont kapitalny budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne.  
Powierzchnia użytkowa uzyskanych mieszkań socjalnych wynosi 234,17 m2. 
Ilość: 10 mieszkań. 
Nakłady poniesione: 147 000 zł. 
Pozyskane środki: dotacja Ministerstwa Infrastruktury – 51 450 zł, tj. 35% kosztów. 
 
2). Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym. 

 
Wykonano projekt przebudowy i nadbudowy obiektu z przeznaczeniem na budynek 
mieszkalny z pomieszczeniami dla osób starszych. 
Przewidywany układ funkcji: 
Powierzchnia użytkowa: 2636,3 m2 
Mieszkania jedno lub dwuosobowe w ilości 36 szt. 
Pomieszczenia gospodarcze, rekreacyjne, gościnne. 
Udostępnienie całego budynku dla osób niepełnosprawnych. 

 
Nakłady poniesione w roku 2005 wynoszą: 96 915,00 zł. i obejmują: 
PT, częściowe wyburzenie, przebudowę sieci napowietrznej, zakupy materiałowe. 
W 2006 roku zadanie jest kontynuowane.  
 
3) w roku 2005 podpisano porozumienie z PEC Dąbrowa Górnicza dotyczące współpracy 
przy uciepłownieniu Osiedla M. Nowostki. 

 

 
Działanie 5. Podjęcie działań związanych z otwarciem nowych terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe. 
 
Opracowano i uchwalono aktualizację „Studium kierunków zagospodarowania 

przestrzennego” gminy określającego przyszłe funkcje terenów, w tym terenów 
mieszkalnych. 
 
 
Program ZM2. Rewitalizacja Starego Miasta. 
 
Celem programu jest stworzenie centrum miasta o atrakcyjnym wyglądzie wpływającym znacząco na 
poprawę wizerunku miasta oraz dostosowanie infrastruktury do współczesnych standardów; 
podkreślenie historycznego charakteru zabytkowego układu urbanistycznego Starówki; zapobieganie 
wyludnieniu tej części miasta; odtworzenie funkcji centrotwórczych. 
 

Działanie 1. Rozbudowa i wymiana infrastruktury technicznej Starego Miasta 
 
W ramach programu przygotowano dokumentację, w drodze przetargu nieograniczonego 
wyłoniono wykonawcę na roboty budowlano-montażowe zad. 3,4,5, tj. ulice: Bytomska, 
Rynek, Rynkowa, Kościelna, Kacza, Katowicka, Ciasna, Walna, Grodziecka, Będzińska. 
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Produktami projektu będą: 
- sieć wodociągowa o długości 1.239 mb wraz z 75 przyłączami (688 mb); 
- kanalizacja sanitarna o długości 1.149 mb (ciągi główne) wraz z 68 przyłączami (763 mb); 
- kanalizacja deszczowa: nowe odcinki kanalizacji o długości 1.483 mb wraz z przyłączami 
(885 mb); 
- nowa sieć oświetlenia ulicznego o długości 2.604 mb z 145 punktami oświetleniowymi  
w formie latarń i kinkietów; 
- kanalizacja teletechniczna o długości 1.032 mb; 
- 12.996 m2 nowych nawierzchni dróg,chodników i parkingów; 
- płyta Rynku o powierzchni 2.228 m2 wraz z 2 fontannami, studnią miejską, obrysem 
dawnego ratusza oraz oświetleniem. 
Rozpoczęcie realizacji w I kwartale 2006 r. Wartość inwestycji – etap 1 – 13,3 tys. zł. 
 
Działanie 2. Przebudowa układu komunikacyjnego dla Starego Miasta. 
 
Opracowany jest PT wraz z pozwoleniem na budowę na ul. Szpitalna, Kombatantów, 1 Maja. 
Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków UE – wpisany został na listę 
rezerwową.  
Planowane ponowienie wniosku w roku 2007. 
 

 

Działanie 3. Renowacja układu urbanistycznego Starego Miasta wraz z uporządkowaniem 
terenów przyległych. 
 

W roku 2005 rozstrzygnięto przetarg dotyczący przebudowy infrastruktury Starówki, której 
towarzyszyć będzie renowacja założenia (mała architektura, zieleń, Rynek, oświetlenie, 
iluminacje). Działania rewitalizacyjne podzielono na etapy.  
 
 
Działanie 4. Promocja terenów poddanych rewitalizacji, w tym Starówki 
 
Wydano ulotkę promującą inwestycję w nakładzie 500 sztuk. Ukazały się ponadto artykuły  
o czeladzkiej Starówce w „Echu Czeladzi”, „Dzienniku Zachodnim”. W roku 2006 TVP3 
wyemitowała materiał o przygotowaniach do rewitalizacji tego obszaru.  
Promocja Starówki będzie kontynuowana po zakończeniu prac renowacyjnych. 
 

Program ZM3. Program „Ładne i bezpieczne miasto” wraz z ochroną 
dziedzictwa kulturowego i historycznego 
 
Celem programu jest budowa, modernizacja i uzupełnienie obiektów małej architektury w mieście 
(place zabaw, ławki, kosze, wiaty przystankowe, fontanny, oświetlenie parkowe itp.), a także 
realizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta. 
Program także obejmuje kwestie: Inwentaryzacji i odnowy obiektów historycznych i zabytkowych, 
znajdujących się w rejestrze i pod ochroną konserwatorską; tworzenie ścieżek turystycznych  
i promocję walorów kulturowych i zabytków kultury przemysłowej miasta. 
 
Działanie 2. Ochrona zabytków, ich zabezpieczenie i renowacja. 
 
Stworzono i uchwalono „Program rewitalizacji obszarów miejskich Czeladzi”. Działania  
w ramach PROM są w zdecydowanej większości realizowane.  
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Wykonano opracowanie: „Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych dla Miasta Czeladź”.  

Przeprowadzono badania archeologiczne w strefie staromiejskiej.  

Poddano konserwacji kapliczkę Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Cmentarnej.  

Odnowiono 12 nagrobków na cmentarzu przy ul. Nowopogońskiej, gdzie spoczywają 
nieznani polscy żołnierze z wojny 1919 – 1920. 

Ilość obiektów: 13 
Nakłady: 133.184,00 zł. 
 
 
Działanie 4. Realizacja monitoringu miasta i poprawa bezpieczeństwa w mieście, 
zapobieganie dewastacjom 
 
Monitoringiem objęte są szkoły podstawowe oraz budynek Urzędu Miasta.  
Budynek Urzędu Miasta, budynek Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Spacerowej oraz Miejski 
Zespół Szkół przy ul. Szkolnej (kamery). monitorowane są przez dyżurnego Służby Stałego 
Dyżuru w UM Czeladź Natomiast pozostałe szkoły monitoruje firma Materek. 
 

Prowadzone są wstępne rozmowy dotyczące założenia w mieście ogólnego monitoringu. 
Rozważa się wybór jednego z projektów zastosowania kamer stałych lub kamer obrotowych. 
 

 
Działanie 5. Monitoring porządku i czystości na posesjach, osiedlach a także gospodarki 
odpadami, utrzymania zwierząt itp. przez utworzoną komórkę (służby) ds. poprawy stanu 
czystości miasta 
 
W mieście nie utworzono komórki ds. poprawy stanu czystości miasta – natomiast zadania te 
prowadzi, jak w latach ubiegłych, Straż Miejska.  
W 2005r Straż Miejska w Czeladzi podjęła 488 interwencji dotyczących zachowania 
czystości i porządku na terenie miasta, w wyniku czego: 

- pouczono 376 osób; 
- ukarano Mandatem Karnym 104 osoby, 
- sporządzono wnioski do Sądu Grodzkiego na 8 osób, 
 

� Skontrolowano 298 posesji, 
� W ramach „akcji zima” skontrolowano 140 razy chodniki i drogi pod 
względem zimowego utrzymania ich nawierzchni, 

� Podjęto 77 interwencji dotyczących braku dozoru nad zwierzęciem, w wyniku 
czego: 
- pouczono 49 osób, 
- ukarano Mandatem Karnym 23 osoby, 
- sporządzono wnioski do Sądu Grodzkiego na 5 osób.  
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Program ZM4 Program poprawy jakości zarządzania miastem i wsparcia 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
 

Celem programu jest zastosowanie narzędzi informatycznych i rozwiązań organizacyjnych mających 
usprawnić kierowanie jednostkami organizacyjnymi miasta, wymianę informacji między jednostkami,  
a także polepszających obsługę mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów. 
Wspieranie rozwoju i dostępności do internetu w mieście. 
 

Działanie 1. Informatyzacja usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta i jego 
jednostki celem ułatwienia załatwienia spraw urzędowych i usprawniania procesu 
zarządzania miastem 
 
Urząd Miasta posiada zorganizowany i funkcjonujący system informatyczny w większości 
spraw obsługi interesanta. Duża część ewidencji prowadzona jest w systemie 
informatycznym. Doprowadzenie do tego etapu informatyzacji urzędu było najtrudniejsze  
z punktu technicznego i organizacyjnego oraz wymagało czasu na wdrożenie poszczególnych 
aplikacji oraz przeszkolenia obsługujących. Stworzenie zaplecza daje możliwość przejścia do 
następnego etapu informatyzacji, polegającego na udostępnieniu usług świadczonych dla 
interesantów drogą on – line. Wiąże się to z wprowadzeniem obiegu dokumentów, 
elektronicznych formularzy, płatności elektronicznych oraz podpisu elektronicznego. 
Wdrożenie takich rozwiązań zapewni System Elektronicznej Komunikacji Administracji 
Publicznej w województwie śląskim (SEKAP). Jest to program, do którego przystąpiło 36 
gmin i 17 powiatów naszego województwa, w tym Czeladź. SEKAP będzie 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Rozpoczęcie realizacji rozpocznie się  
w 2006 roku, a zakończenie w 2008r. Wdrożenie projektu SEKAP uniezależni załatwianie 
niektórych spraw od czasu urzędowania.  
 
Działanie 2. Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością usług publicznych 
świadczonych przez Urząd Miasta i objęcie systemem ISO jednostek organizacyjnych (…). 
 
W kwietniu 2004r zakończył się proces wdrażania systemu zarządzania jakością. W efekcie 
przeprowadzonej certyfikacji stwierdzono, iż system zarządzania jakością w Urzędzie Miasta 
Czeladź spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001. Okres ważności uzyskanego 
certyfikatu to: 29 kwiecień 2004r - 28 kwiecień 2007r. 
Tym samym Urząd ma udokumentowany system, który bada i nadzoruje jego działalność, 
wdrożone procedury, które definiują odpowiedzialność, kompetencje i wzajemne relacje, 
wprowadzane są dodatkowe istotne procedury normujące: jawność rekrutacji, opisy 
stanowisk, oceniania, szkolenia, udostępniania informacji publicznych, gospodarki majątkiem 
trwałym, gospodarowania środkami publicznymi, gospodarki magazynowej, gospodarki 
kasowej. 
Podjęte działania doskonalące i usprawniające doprowadziły do poprawy wskaźnika 
satysfakcji z obsługi: 72% wskazań w roku 2005 wobec 40% w roku 2004. Poziom 
prawidłowości wydawanych decyzji (9958 w roku 2005 wobec 7061 w roku 2004) – 99,96% 
w roku 2005 wobec 99,89% w roku 2004. 
 
W roku 2005 Zakład Budynków Komunalnych uzyskał certyfikat ISO z terminem ważności 
27.08.2006r.  
Zakład Inżynierii Komunalnej nie rozpoczął wdrażania systemu zarządzania jakością. 
Planowany termin – 2007. 
 
Od roku 2005 Gmina uczestniczy w programie „Przejrzysta Polska”. 
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Program ZM5. Poprawa stanu środowiska w mieście. 
 
Cele programu definiuje „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Czeladź na lata 2004-2015”. 
 
Działanie 1. Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Czeladź na lata 2004-
2015. 
 
Szczegółowe sprawozdania przedkładane są co dwa lata. Termin złożenia sprawozdania mija 
z końcem 2006r.  
 
 
Program RG1 Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)      
i rozwój terenów inwestycyjnych pod ich potrzeby. 
 
Celem programu jest podjęcie działań organizacyjnych i inwestycyjnych sprzyjających pozyskiwaniu 
nowych inwestorów w mieście, jak również wzmocnieniu istniejącego sektora gospodarczego. 
 
Działanie 1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie 
terenów skupiających działające MSP. 
 
Gmina przejmuje tereny, z których część ma być później przeznaczona pod aktywność 
ekonomiczną i na cele rozwoju gospodarczego. 
 
W 2005 roku zostały przejęte tereny od Spółki Restrukturyzacji Kopalń przy ulicach: 

 - Katowicka 117 – teren o powierzchni 5174 m2 
 - Kościuszki – Graniczna – teren o powierzchni 37461 m2 

 - Dehnelów – tereny po KWK SATURN o powierzchni 258802 m2 
 
Trwa przygotowanie infrastruktury na terenie Starego Miasta, a realizacja uzbrojenia w ul. 21 
Listopada umożliwi późniejsze uzbrojenie w infrastrukturę techniczną obszarów po dawnej 
KWK SATURN. 
 
Przygotowano wstępną koncepcję budowy hali targowej przy ul. Miasta Auby / 
Kombatantów. Odbyło się spotkanie z prowadzącymi działalność targową. Rozważana jest 
propozycja powołania spółki prawa handlowego osób prowadzących ww. działalność  
i Gminy, której zadaniem będzie przygotowanie, budowa oraz zarządzanie halą. 
 
Powierzchnia terenów dostępnych dla biznesu wyniosła 301437 m2. 
 
 
Działanie 2. Przygotowanie nowych terenów dla inwestorów, w tym uzbrojenie terenu  
w infrastrukturę. 
 
W roku 2005 rozpoczęto przygotowania do uchwalenia i aktualizacji nowych miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących Wschodniej Strefy Ekonomicznej. 
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Program RG 2. Zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych 
 
Celem programu jest adaptacja obiektów kubaturowych po byłej Kopalni KWK SATURN na cele 
gospodarcze lub inne cele społeczno-edukacyjne, a także zagospodarowanie przyległych terenów 
pokopalnianych. 
 

Działanie 1. Zapobieganie dalszej dewastacji obszarów i obiektów oraz ich 
zagospodarowanie (wraz z terenami przylegającymi) na cele gospodarcze i społeczne 
 
W zakresie adaptacja terenu po KWK Saturn w 2005 roku przeprowadzono remont dachu 
wraz z remontem tynków wew. i malowanie, renowacja maszyn w budynku elektrowni. 
Poniesione nakłady: 99 529,70 zł. 
W październiku 2005 roku otwarto Miejską Galerię Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. 

 
 

Program RG3. Rewitalizacja rzeki Brynicy i zagospodarowanie jej doliny na 
cele rekreacyjno-sportowe. 
 
Celem, programu jest podejmowanie działań zmierzających do likwidacji zrzutów ścieków do rzeki oraz 
poprawy klasowości jej wód, a także przedsięwzięcia zmierzające do zagospodarowania doliny rzeki na 
cele rekreacji i sportu. 
 
Działanie 1. Ograniczenie ilości zrzucanych ścieków do rzeki – likwidacja wlotów 
nieoczyszczonych ścieków i skierowanie ich do oczyszczalni; przebudowa sieci 
kanalizacyjnej w mieście. 
 
W ramach „Programu porządkowania gospodarki ściekowej prawobrzeżnej części miasta 
Czeladzi” zlikwidowano 3 wyloty kanalizacji ogólnospławnej , pozostawiając 3 wyloty 
kanalizacji deszczowej (rejon ul. 21 Listopada). Przed wylotami zabudowano separatory  
i wykonano modernizację wylotów do rzeki. 
Wskaźniki: 
� ilość zlikwidowanych wlotów    3 szt. 
� Ładunek odprowadzanych ścieków –  165 mg/l 
  
 
Program S1: Rozwój systemu pomocy społecznej oraz budownictwo socjalne 
 
Celem programu jest przebudowa, modernizacja i doposażenie obiektów służących szeroko rozumianej 
pomocy społecznej, a także organizacja noclegowni prowadzonej przez organizację pozarządową. 
Przystosowanie obiektów komunalnych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz 
rozszerzenie oferty opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.  Budowa i adaptacja lokali oraz 
mieszkań socjalnych. Szeroko rozumiana aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych i młodzieży 
poprzez szkolenia, pośrednictwo pracy, współpracę z innymi podmiotami działającymi na rzecz rynku 
pracy. 
 

Działanie 1. Poprawa warunków i standardu usług w zakresie pomocy społecznej 
świadczonych przez miasto 

Pomoc osobom niepełnosprawnym – przejawia się głównie we wspomaganiu działalności 
Stowarzyszeń 
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Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym  
Członkowie Czeladzkiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho - 
Ruchowym od stycznia 2005 r. w dalszym ciągu realizują zadanie o nazwie Ośrodek 
Wsparcia Rodziny. W ramach tego programu osoby znajdujące się w trudnej sytuacji 
życiowej mogą liczyć na wsparcie i profesjonalną pomoc  psychologiczną i prawną. 
Rodzaje zajęć: zajęcia i porady rehabilitacyjne oraz terapia zajęciowa, pomoc psychologiczna, 
pomoc prawna, zajęcia rehabilitacyjne na basenie, zajęcia muzykoterapii, rehabilitacji 
ruchowej oraz ergoterapii. Organizowane są wycieczki krajoznawcze i pikniki przy wsparciu 
UM Czeladź. 
Stowarzyszenie otrzymało na działalność dotację z Urzędu Miasta Czeladź. 

 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Czeladzi  
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Czeladzi zrzesza 800 członków, w tym 
440 osób niepełnosprawnych.  
Organizuje spotkania z okazji Dnia Inwalidy w siedzibie Związku. Organizowane są również 
wycieczki krajoznawcze, spotkania. Prowadzone są prelekcje na temat różnorodnych 
schorzeń. Udzielane są zapomogi na zakup leków oraz odwiedziny chorych w szpitalu.  
 
Koło Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele”  
Koło Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele” liczy 35 członków. Członkowie koła to osoby 
posiadające orzeczenie lekarskie z tytułu dysfunkcji ruchu z niejednokrotnie innymi 
przypadłościami chorobowymi jak nadciśnienie, cukrzyca, osteoporoza, reumatoidalne 
zapalenie stawów, zmiany w kręgosłupie itp.  
W ramach działalności Koła prowadzone są zajęcia z dziedziny medycyny konwencjonalnej, 
niekonwencjonalnej oraz zajęcia manualne, gimnastyka, poradnictwo itp..  
 
Działanie 2. Program aktywizacji bezrobotnych w mieście, utworzenie Centrum 
Wolontariatu oraz Klubu Pracy 
 
Od roku 2003 w ramach współpracy z urzędami pracy jednostki i zakłady budżetowe 
zatrudniają osoby bezrobotne. Współpracują również z Sądem Rejonowym umożliwiając 
skazanym odpracowanie określonej ilości godzin  na cele społeczne. 
Ma również miejsce współpraca z Zakładem Karnym w Wojkowicach zatrudniając więźniów 
do prac porządkowych i remontowych. Z tej formy współpracy korzystają niektóre 
przedszkola, szkoły, MOSiR oraz ZIK. Organizowane są praktyki uczniowskie i studenckie.  
Urząd Miasta Czeladź podczas wakacji 2005 r. współpracował z Ochotniczym Hufcem Pracy 
Gospodarstwem Pomocniczym „Dąbrowa” w zakresie zorganizowania prac porządkowych na 
terenie byłej kopalni w Czeladzi. W lipcu i sierpniu na kopalni pracowało 20 osób. Efekty 
współpracy oceniane są jako bardzo dobre. 
 
W roku 2005 nie powstało w mieście Centrum Wolontariatu - rolę tę w pewnym zakresie 
spełnia Punkt Informacji dla Bezrobotnych.  
Nie powstał również Klub Pracy – rolę takiego Klubu spełnia natomiast Gminne Centrum 
Informacji, gdzie odbywają się spotkania grupy wsparcia. W ramach aktywizacji 
bezrobotnych działania prowadzi również MOPS.  

Punkt Informacyjny dla osób Bezrobotnych 

W lipcu 2004 roku podpisano porozumienie z PUP w Będzinie w sprawie prowadzenia 
Punktu Informacyjnego dla Bezrobotnych w Urzędzie Miasta Czeladź (Wydział Polityki 
Społecznej). Na bieżąco udzielane są informację: w zakresie warunków uzyskania zasiłku dla 
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bezrobotnych, świadczeń przedemerytalnych, wymaganych dokumentów do zarejestrowania 
się w Urzędzie Pracy, udziela się pomocy wolontariuszom. 
Osobom zgłaszającym się do Punktu udostępnia się oferty pracy z Internetu oraz PUP  
w Będzinie oraz oferty pracy od zgłaszających się firm.  
W roku 2005 z Punktu Informacyjnego skorzystało 910 osób. 

Gminne Centrum Informacji Europejskiej 
Od lutego 2004 r. w Czeladzi rozpoczęło swoją działalność Gminne Centrum Informacji. 
Prowadzone jest ono przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą”. GCI powstało 
dzięki dotacji MGPiPS, pomocy miasta Czeladź oraz środkom własnym stowarzyszenia.  
W roku 2005 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” otrzymało dotację z budżetu 
Miasta Czeladź w wysokości 9.000,00 zł na „Aktywizację zawodową i wsparcie dla osób 
bezrobotnych i ich rodzin”. Osoby objęte programem nabywały nowe umiejętności, dzięki 
którym łatwiej będą poruszać się po rynku pracy. W ramach programu przeprowadzono 
następujące zajęcia:  
 

l.p. Rodzaj zajęć Liczba godzin Liczba uczestników 

1. Kurs komputerowy 60 godzin 31 osób 
2. Podstawy języka niemieckiego 10 godzin 4 osoby 
3. Podstawy języka angielskiego  10 godzin 14 osób 
4. Kurs obsługi kasy fiskalnej  50 godzin 53 osoby  
5. Kurs bukieciarstwa  10 godzin 16 osób 
6. Porady prawne 40 godzin 35 osób 
7. Grupa wsparcia 20 godzin 20 osób 
 razem 200 173 

 
W czerwcu zorganizowano giełdę pracy, w której wzięło udział 13 pracodowców z około 300 
ofertami pracy np. na stanowiska blacharz-lakiernik, kierowca, ślusarz, spawacz, tokarz, 
elektryk, kasjer-sprzedawca, specjalista ds. BHP, magazynier, kucharki i pomoce kuchenne, 
informatyk, sprzedawca ubezpieczeń itp.  
Przedstawiciele Górniczej Agencji Pracy swoją ofertę kierowali głównie do byłych górników, 
dysponowali również propozycjami pracy dla kobiet w średnim wieku, nawet z możliwością 
przeszkolenie i przekwalifikowania.  
W ramach wolontariatu prowadzono zajęcia dla osób zaawansowanych z języka angielskiego  
(4 osoby), podstaw języka francuskiego (3 osoby). Przeprowadzono warsztaty dla młodzieży 
klas zawodowych z ZSS w Czeladzi na temat metod aktywnego poszukiwania pracy,  
w których wzięło udział 15 uczniów. 

 Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
W ramach szeroko rozumianej aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w roku 2005 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wprowadził w życie pilotażowy program aktywizacji 
osób bezrobotnych, oparty o kontrakt socjalny, polegający na pomocy w formie imiennego 
biletu kwartalnego przyznanego w formie zasiłku celowego. W programie tym uczestniczyło 
17 osób, z czego 13 to kobiety. Wszystkie osoby podpisały kontrakt socjalny, w ramach 
którego ustalono zasady współpracy i pomocy pomiędzy pracownikiem socjalnym  
a zainteresowaną osobą. Efektem tego programu było podjęcie pracy przez 5 osób. 2 osoby  
w trakcie programu podniosły swoje kwalifikacje (ukończyły kursy).. 
Ogólna ocena programu była pozytywna. 29,4% osób uczestniczących znalazło pracę, 11,8% 
poprzez uczestnictwo i ukończenie kursów podniosło swoje kwalifikacje i zwiększyło swoje 
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szanse na znalezienie pracy. 58,8%, zaktywizowało swoje działania w poszukiwaniu pracy.  
Z osobami tymi nadal pracownicy socjalni prowadzą aktywną pracę socjalną. 
W planach MOPS w Czeladzi w roku 2006 jest kontynuacja tego programu. 
 
Z powodu m.in. bezrobocia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi przyznał pomoc 
finansową dla 796 rodzin, w których liczba osób w rodzinach wyniosła 1791. Pomoc 
finansowa odbywała się poprzez zasiłki celowe, zasiłki okresowe jak również posiłki dla osób 
bezrobotnych, ich rodzin a w szczególności dzieci w szkołach i przedszkolach.  
MOPS wspiera bezrobotnych świadczeniobiorców i ich rodziny również poprzez:  
* pracę socjalną 
* pomoc i doradztwo w aktywnym poszukiwaniu pracy;  
* indywidualne poradnictwo odnośnie przekwalifikowań i szkoleń prowadzonych przez  
  Powiatowy Urząd Pracy, a także mobilizowanie do poszukiwania zatrudnienia; 
* pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, pisaniu c.v;   
* zawieranie kontraktów w pracy socjalnej; 
 
Działanie 3. Tworzenie warunków sprzyjających profilaktyce patologii i usuwania skutków 
wykluczenia społecznego. 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi przygotował po konsultacji z innymi 
instytucjami w gminie – Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności.  
Celem niniejszego programu jest zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością oraz 
bezdomnym bezpieczeństwa socjalnego oraz stworzenie im warunków do pełnienia 
właściwych, adekwatnych do ich możliwości i potrzeb, społecznie użytecznych ról i funkcji 
społeczno – zawodowych. 
Powstanie zintegrowanego systemu usług socjalnych, świadczonych przez podmioty 
publiczne i pozarządowe ma zapewnić poprawę sytuacji socjalno-bytowej osób bezdomnych  
i zagrożonych bezdomnością. Ma doprowadzić również do ich usamodzielnienia. Wszystkie 
działania na rzecz osób bezdomnych mają uwzględniać zasadę poszanowania godności osoby 
ludzkiej, wolności światopoglądowej i wyznania. 
Proponowane zadania realizowane będą w oparciu o indywidualny program wychodzenia  
z bezdomności i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. Programem objęte będą wszystkie 
osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością związane z gminą Czeladź.  
Liczba osób bezdomnych w roku 2005 wynosiła 35 (w 2004r. – 36 osób). 
  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytetu 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz 
integracji zawodowej i społecznej” Działania 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych” Schematu a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności na otwartym rynku pracy przygotowuje wraz z 4 innymi Ośrodkami 
Pomocy Społecznej województwa śląskiego projekt „Prometeusz - program doskonalenia 
sztuki kontaktu z niepełnosprawnym klientem”. Programem tym będzie objętych 18 
pracowników socjalnych MOPS w Czeladzi i dzięki odbytym szkoleniom będą mogli bardziej 
wydajnie pomagać osobom niepełnosprawnym i przygotować do aktywizacji na rynku pracy. 
 
Ponadto działania prowadzone są w ramach programów:  
1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
2. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii / od roku 2006/ 
3. Programu Polityki Prorodzinnej 
4. Programu Profilaktyki Zdrowotnej 
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Ad1.  
l.p. Projekty Liczba objętych projektami 
1. Szkolne programy profilaktyczne – 7  624 
2.  świetlice środowiskowe - 7 105 
3.  Zespół Konsultacyjny - 1 1073 
4. Projekty środowiskowe/współpraca ze stowarzyszeniami/ - 4 200 
5. Gminna Komisja Rozw. Problemów Alkoholowych - 1 102 
6. Program bezpieczne placówki oświatowe 1045 
7. Telefon Zaufania 1  283 
 

Razem - 21 
3 432 

 
Ośrodek Integracyjny „SENIOR” prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej. Rolą Punktu jest 
udzielanie schronienia i wszelkiej niezbędnej pomocy osobom będącym ofiarami przemocy  
w rodzinie oraz tym, które znalazły się w sytuacji zagrożenia. W 2005 roku OI „SENIOR” 
udzielił pomocy 4 osobom. W roku 2006 Ośrodek będzie kontynuował dotychczas 
prowadzoną w tym zakresie działalność.  
 

Działanie 4. Adaptacja i budowa lokali socjalnych. 
 
W roku 2005 realizowano zadanie związane z budynkiem Reymonta 48 – powstało 10 
mieszkań socjalnych. 
 
 
Program S2: Unowocześnienie systemu edukacji w mieście 
 
Celem programu jest dywersyfikacja form nauczania. Remont budynków, modernizacja wyposażenia 
edukacyjnego i zaplecza placówek. 
 

Działanie 4. Poprawa warunków lokalowych i komfortu nauki w placówkach oświatowych, 
w tym termomodernizacja zasobów edukacyjnych i zagospodarowanie otoczenia szkół. 
 
W 2005r. wykonano następujące zadania: 
 
1). Termomodernizacja P1 w zakresie: 
- wymiany wewnętrznej instalacji c.o. 
- ocieplenia ścian i stropów, 
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, 
- remontu pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi. 

 
Osiągnięty efekt: zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 59 %. 
Roczna oszczędność kosztów energii: 21 000 zł. 
Czas zwrotu nakładów: 13 lat. 
Nakłady poniesione ogółem 508 413,85 zł, w tym: 
- pożyczka WFOŚiGW – 277 356 zł. 
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2). Termomodernizacja P9 w zakresie: 
- wymiany wewnętrznej instalacji c.o. 
- ocieplenia ścian i stropów, 
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, 
- remontu pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi 

 
Osiągnięty efekt: zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 68 %. 
Roczna oszczędność kosztów energii: 45 000 zł. 
Czas zwrotu nakładów: 9 lat. 
Nakłady poniesione ogółem 696 512 zł w tym: 
- pożyczka WFOŚiGW – 471 512 zł. 

 
3). Termomodernizacja P10 w zakresie: 
- wymiany wewnętrznej instalacji c.o. 
- ocieplenia ścian i stropów, 
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, 
- remontu pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi 

 
Osiągnięty efekt: zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 68 %. 
Roczna oszczędność kosztów energii: 45 000 zł. 
Czas zwrotu nakładów: 17 lat. 
Nakłady poniesione ogółem 1 422 746 zł w tym: 
- pożyczka WFOŚiGW – 416 050 zł. 

 
Łącznie w 2005r. zmodernizowano trzy placówki oświatowe, na rok 2006 planowane są 
kolejne trzy.  

 

Program S3. Rozwój kultury i sportu w mieście 

 
Celem programu jest modernizacja istniejących placówek i tworzenie nowych (muzeum, sala wystaw, 
domy kultury, inne); ochrona zabytków; rozszerzanie oferty kulturalnej. 
 
Działanie 1. Modernizacja istniejących placówek i poprawa ich wyposażenia 
 

1).   Remont Hali Widowiskowo – Sportowej MOSiR 
Wykonano renowację parkietów w Hali, remont Sali baletowej, zaplecza sanitarnego, remont 
ścian osłonowych. Pozyskano środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Łączna kwota 
przeznaczona na dokończenie zadania określona została na sumę 280.000 zł, w ramach której 
należy zrealizować: wymianę 76 sztuk okien stalowych na okna PCV, wymianę 6 sztuk drzwi 
stalowych, malowanie elewacji z płyt warstwowych farbami do blach powlekanych, 
modernizację instalacji wod. – kan. i p.poż. oraz instalacji co. W grudniu zakupiono stolarkę 
okienną i drzwiową o łącznej wartości 67.200 zł, realizację robót budowlanych zlecono ZIK. 
Do końca 2005r. została wykonana część zadania na łączną kwotę 44.805 zł. Pozostała część 
zadania wykonana będzie w 2006r.  
 
2). Modernizacja „Klubu pod Filarami” 

Od 2004 roku rozpoczęto prace na obiekcie, gdzie wykonano zmianę sposobu ogrzewania 
(kotłownia gazowa), wymieniono instalację c.o. oraz zmodernizowano kuchnię. 
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Poniesione nakłady w 2004r. wyniosły: 191 711,08 zł. 
W 2005 roku wykonano renowację stolarki okiennej oraz PT odnowienia elewacji  
i zagospodarowania terenu. Poniesione nakłady: 39 863,50 zł. 
W 2006 roku przeprowadzono przetarg na realizację zadania.  
 
Działanie 2. Zwiększenie oferty kulturalnej miasta (…) 
 
Poszerzana jest oferta imprez kulturalnych w mieście. 
W 2005 roku do kalendarza imprez kulturalnych wprowadzono nowe imprezy o charakterze 
cyklicznym, Są to: 

- cykliczne (ostatnie piątki miesiąca) muzyczne koncerty kameralne w Pałacu Ślubów     
(styczeń – kwiecień, wrzesień – grudzień), 

- dożynki (wrzesień), 
- jarmarki świąteczne (grudzień), 
- wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, 
- festiwal muzyki reagge – Regeneracja (sierpień). 

 
Ogółem: 
• Ilość imprez kulturalnych organizowanych przez Urząd Miasta w 2005 roku:  35 
• Ilość imprez organizowanych przez SDK Odeon przy współpracy z UM:   14 
• Ilość imprez organizowanych przez stowarzyszenia przy współpracy z UM:   15 
 
 
W roku 2005 otwarto Galerię Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. 
W Pałacu Pod Filarami funkcjonuje sala wystaw. 
 
 
Działanie 3. Poprawa bazy sportowej poprzez modernizację i budowę nowych obiektów 
 
Trwa modernizacja obiektu MOSiR. Nowe obiekty sportowe budowane są jako przyszkolne. 
 
W 2005R. w Miejskim Zespole Szkół (G1+SP2) wykonano modernizację boisk w zakresie: 
boisko piłki ręcznej, boisko siatkówki (zamiennie boiska koszykówki), bieżnia (nawierzchnia 
z trawy syntetycznej). Poniesione nakłady: 450 380,97 zł. W 2006r. przewiduje się realizację 
dróg dojazdowych, obrzeży, parkingów, widowni, oświetlenia. 
 

W Szkole Podstawowej Nr 7 w 2005 roku rozpoczęto przygotowania modernizacji boisk 
sportowych. Przygotowano PT w zakresie: boisko do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej 
(koszykówki zarazem), bieżnia + skocznia, boisko koszykówki, zagospodarowanie terenu, 
trybuny, oświetlenie. Poniesione nakłady: 32 000 zł. W 2006 roku przygotowywana jest 
realizacja inwestycji.  

Działanie 4. Organizowanie cyklicznych imprez sportowych i rekreacyjnych  

 
Ilość imprez organizowanych przez MCKS – 14 
Ilość imprez organizowanych przez MSZS –  20 
Ilość imprez organizowanych przez CKS 1924 – 32 
Ilość imprez organizowanych przez Górnik – Piaski – 5 
Ilość imprez organizowanych przez MOSIR – 14 
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razem – 85 cyklicznych imprez  
Wszystkie imprezy zorganizowano przy współpracy z Urzędem Miasta. 
 
 
Działanie 5. Opracowanie i wdrażanie programów nauczania o lokalnych i regionalnych 
wartościach kulturowych i tradycjach 
 
W szkołach realizowany jest program pedagogiczny pt. „Znam swój region, czyli poznaję, 
rozumiem, tworzę”. 
W klasach drugich realizowane są zajęcia regionalizmu pn. „Czeladź – moja mała ojczyzna”. 
W szkołach prowadzone są również koła regionalne dla uczniów pozostałych klas.  
W klasach IV-VI szkół podstawowych realizowany jest program „Dziedzictwo kulturowe  
w regionie (Region Śląsko – Dąbrowski)”. 
W kółku regionalnym Miejskiego Zespołu Szkół realizowany jest program „Ja i moje miasto 
Czeladź – dziedzictwo kulturowe”. 
 
Działanie 6. Promocja miasta przez kulturę i sport oraz rozszerzenie współpracy  
z ośrodkami i placówkami działającymi w szeroko rozumianej sferze kultury, sportu  
i rekreacji. 
 
W ramach programu Unii Europejskiej Sokrates –Comenius realizowana jest wymiana 
młodzieży i nauczycieli z pięciu europejskich szkół. Gimnazjum nr 2 jest liderem projektu.  
W 2005 roku na realizację projektu pozyskano środki finansowe w wysokości 6.312 Euro. 
Stworzono międzynarodowe forum internetowe powyższego projektu.  
 
Od lat realizowana jest wymiana młodzieży miast partnerskich Czeladź – Auby.  
Czeladzkie szkoły współpracują z różnymi ośrodkami i instytucjami spoza terenu miasta, jak: 
Polska Federacja Ornitologiczna, Polski Związek Filatelistów, MDK Będzin, Śląski Klub 
Fantastyki, Instytut Kultury Żydowskiej w Lublinie i inne. 
 
Na obiektach MOSiR zorganizowano I Międzynarodowy Turniej w Piłce Nożnej Dziewcząt, 
w którym brały udział drużyny z Polski, Litwy, Rosji i Finlandii. Łącznie 150 uczestników. 
Miasto promuje też MCKS. 

 

Program S4. Poprawa warunków leczenia mieszkańców Gminy Czeladź 
Celem programu jest zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez zakup sprzętu 
specjalistycznego oraz programy profilaktyki zdrowotnej 

 

Działanie 1. Doposażenie placówek systemu opieki zdrowotnej w specjalistyczny sprzęt 

 
Dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie – Szpital  
w Czeladzi zakupiono echokardiograf (EKG). 
Ilość środków przeznaczonych na zakup sprzętu w 2005r.: 298 085,00 zł 
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Działanie 2. Organizacja profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców miasta oraz działań           
prozdrowotnych 
 

l.p. Akcje profilaktyczne w 2005 ilość badań 

 1. Festyny zdrowia – 2  1318 
2. Badanie wad postawy-1 253 
3. Profilaktyka próchnicy-1 1780 
 Razem – 4 3 351 

 
 
Program IT1. Porządkowanie gospodarki ściekowej. 
 
Celem programu jest dostosowanie istniejącej sieci kanalizacyjnej do obowiązujących norm  
i standardów, tj. m.in. rozdzielenie ścieków sanitarnych od deszczowych; wymiana starej sieci, 
likwidacja istniejących wylotów ścieków do rzeki, itp. 
 
Działanie 1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, w tym budowa sieci kanalizacyjnej na 
terenach przewidzianych pod budownictwo. 
 
W ramach rozbudowy sieci kanalizacyjnej wybudowano kanalizację sanitarną i deszczową  
w ul. Klonowej i Słowackiego. 
 
Opracowano dokumentację na budowę kanalizacji w dalszych ulicach tj. ul. Krasickiego,  
ul. Cmentarnej. 
 
Zlecono opracowanie dokumentacji na kanalizację w ul. Katowickiej (od ul. Staszica do ul. 
Nowopogońskiej) oraz koncepcję kanalizacji dla Dzielnicy Piaski Zachodnie. 
 
Opracowana jest dokumentacja na budowę kanalizacji w ul. Staszica (od Siemianowickiej do 
granic miasta). 
 
 
Działanie 2. Porządkowanie gospodarki kanalizacyjnej miasta, w tym wymiana zużytej 
technicznie i wymagającej przebudowy 
 
Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. 21 Listopada. Wykonano nową 
kanalizację z PCV z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do kolektora KSL 
odprowadzającego ścieki do Oczyszczalni Ścieków w Katowicach. Kanalizacja deszczowa 
jest odprowadzona do rzeki Brynicy poprzez separatory. 
Zlikwidowano 3 bezpośrednie zrzuty ścieków do rzeki Brynicy.  
 

 
Program IT2. Rozbudowa miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę. 
 
Celem programu jest modernizacja istniejącej sieci wodociągowej, wymiana zużytej technicznie sieci, 
budowa magistrali wodociągowej Piaski - Staszica oraz inne przedsięwzięcia zmierzające do właściwej 
organizacji zaopatrzenia w wodę i poprawy bezpieczeństwa dostaw. 
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Działanie 1. Połączenie istniejących i planowanych ujęć wody pitnej w system zapewniający 
bezpieczeństwo dostaw. 
 
Zgodnie z WPI w roku 2006 opracowywane będą obliczenia hydrauliczne i analizy 
rozbudowy sieci wodociągowej.  
 
Działanie 2. Wymiana zużytych i starych sieci wodociągowych w mieście. 
 
Długość wymienionych sieci 518,9 m i 202,1 m przyłączy do budynków. 
Wymieniono zużytą technicznie sieć wodociągową z rur żeliwnych w ul. 21-go Listopada na 
wodociąg z rur PE wraz przyłączami do budynków wzdłuż ul. 21-go Listopada i budynkach 
przy ul. Dehnelów do pawilonu Biedronka.  
Podłączonych zostało 21 obiektów. 
 
 
Program IT3. Modernizacje istniejących dróg i skrzyżowań. 
 
Celem programu jest modernizacja istniejących powierzchni dróg, chodników skrzyżowań, jak również 
modernizacja sieci oświetleniowej celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na  oświetlenie 
dróg. 
 
Działanie 1. Poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników 
 
Powierzchnia zmodernizowanych nawierzchni 9229 m2 

A. na drogach powiatowych  
-  wykonano remont cząstkowy - 960 m2 
-  wykonano nakładkę na :  ul. Sikorskiego -1260 m2 

ul. Kościuszki  -  980 m2 

ul. Nowopogońska -1300m2 

-  wykonano remont cząstkowy przy użyciu remontera –1-go Maja/ Katowicka -100 m2 
 

B. na drogach gminnych 
-    wykonano remont cząstkowy –   560 m2 
-    wykonano remont nawierzchni gruntowych ul. Staropogońska, Niwa, 35-lecia 
-     wykonano nakładkę nawierzchni jezdni ul. Dojazd– 1165m2 
-         wykonano nowy chodnik ul. Kosmonautów-225 m2 

-  wykonano nowy chodnik ul. Tulipanów – 250 m2 
-  wykonano nakładkę nawierzchni jezdni ul. Spacerowa – 1611 m2 

-     wykonano nakładkę nawierzchni jezdni ul. Przełajska–    518 m2 

-    wykonano remont cząstkowy przy użyciu remontera – ul. Przełajska 300 m2 

 
Wykonano dokumentację odwodnienia i cząstkowego remontu ul. Poniatowskiego. 
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Działanie 2. Poprawa organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego 
   
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

2004 r [szt.] 

 

2005 r. [szt] 

% wzrostu 

lub spadku w 

stosunku do 

2004 r 

1 Wypadki 9 20 122 
2 Kolizje 276 256 -7,2 
3 Ilość zabitych 3 2 -33,3 
4 Ilość rannych 9 21 133,3 

 
Zestawienie zawiera wypadki, kolizje na drogach powiatowych, gminnych oraz na drodze 
krajowej. 
Najczęściej zdarzenia te miały miejsce na ulicach: Nowopogońskiej (9), Szpitalnej (2), 
Grodzieckiej (1), Będzińskiej (1), Staszica (1), Dehnelów (1), Katowickiej (1), Tuwima (2), 
Legionów (1), Wiejska (1). 
 
Przyczyną wypadków w większości było wtargnięcie pieszego na jezdnię. Częstym 
zdarzeniem jest potrącenie pieszego na przejściu, co może skłaniać do wniosku, iż potrzebne 
jest lepsze oznaczenie przejść (zastosowanie znaku przejścia dla pieszych na wysięgniku ze 
światłem pulsacyjnym; ustawienie dodatkowych tablic z folią transparentną odblaskową; 
wykonanie oznakowania poziomego termoplastycznego lub masy chemoutwardzalnej  
w technologii strukturalnej). 
 
W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano w 2005 r.: 
A. na drogach powiatowych  
-  odnowiono oznakowanie poziome – 3805 m2 
-  znaki drogowe  - wymieniono      43 szt.  

- poprawiono     208 szt.   
-   utrzymywano sygnalizacje świetlne  

� skrzyżowanie ulic Nowopogońska-Francuska 
� przejście dla pieszych ul. Szpitalna 

-   wykonano naprawę sygnalizacji w związku z dewastacją (w lutym 2005r.) 
 
B. na drogach gminnych 
-   odnowiono oznakowanie poziome -1051m2 

-   znaki drogowe -  wymieniono            16 szt. 
                             -  poprawiono             62 szt. 
-   zamontowano tablice informacyjne „Uwaga Radar”–5 szt. 

 
W celu poprawy bezpieczeństwa w komunikacji i ograniczenia prędkości ruchu od 28 
października 2004r na terenie Czeladzi rozpoczął pracę fotoradar. 

Zarówno w 2004 r jak i 2005r fotoradar pracował na ulicach: Szpitalnej, Mysłowickiej, 
Nowopogońskiej, Grodzieckiej, Katowickiej, Wojkowickiej, Będzińskiej, Wiejskiej i Staszica 
w miejscach zagrożonych naruszaniem przez kierujących przepisów prawa drogowego oraz 
kolizjami drogowymi wynikającymi z prowadzonych przez Policję analiz. Brane są pod 
uwagę także opinie społeczności lokalnej. 

W 2005r fotoradar wykonał 3502 zdjęcia. 
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Działanie 3. Uporządkowanie i rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście 
 
Nakłady ponoszone na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego w 2005 roku: 
150 000 zł. 
W ramach remontów i modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście w 2005r. systemem 
własnym wykonano: 
1. oświetlenie ulicy Betonowej-Stalowej  - zabudowanych zostało 19 szt. nowych słupów 
stalowych z energooszczędnymi oprawami sodowymi,  

2. oświetlenie ulicy Batorego - zabudowano 4 słupy betonowe oraz sieć napowietrzną         
o długości 180 m z zastosowaniem energooszczędnych opraw sodowych. 

3. remont oświetlenia ulicy 21 Listopada – zbudowano 21 słupów stalowych z oprawami 
sodowymi. 

4. doświetlono bramę cmentarza od ulicy Saturnowskiej – zabudowano słup betonowy        
z dwoma oprawami sodowymi. 

5. projekt budowlany na wykonanie oświetlenia Parku Prochownia, który zrealizowany 
będzie do końca kwietnia 2006r. 

6. projekt rozbudowy sposobu zasilania w energie elektryczną muszli koncertowej  
w Parku Grabek oraz modernizację oświetlenia tego parku poprzez zabudowę 
wysokich słupów z energooszczędnymi oprawami sodowymi o specjalnym sposobie 
rozprowadzeniu światła. Zakres robót zaplanowano zakończyć również do końca 
kwietnia 2006r. 

 
Ponadto w ramach prac eksploatacyjnych ENION dobudował dodatkowe punkty świetlne: 
1. przejście z ulicy Konopnickiej do Nowopogońskiej 
2. ulica Przełajska 68 – dwie oprawy 
3. ulica Mysłowicka/ Wąska – jedna oprawa 
4. przebudowano słup oświetleniowy w ulicy Słowiańskiej 15 
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Informacja o pozyskanych przez gminę środkach z funduszy unijnych  
 

1. „Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ul. 21 Listopada 
w Czeladzi” 
 
Wniosek dotyczący dofinansowania realizacji infrastruktury technicznej w rejonie 
zabytkowego osiedla przy ul. 21 Listopada został złożony w dniu 12 sierpnia 2004 roku  
w ramach konkursu ogłoszonego dla działania 3.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego – Obszary podlegające restrukturyzacji. Decyzją Zarządu 
Województwa Śląskiego projekt został zaakceptowany do dofinansowania.  
 
Całkowity koszt projektu wyniósł 3.577.286,62 zł, z czego 75% kosztów kwalifikowalnych 
miasto otrzymało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 10% z budżetu 
państwa. 
Oprócz powyższej dotacji władze miasta uzyskały blisko 800 tys. zł preferencyjnej pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Budowę dofinansował także Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
kwotą 140 tys. zł. 
Zrealizowane sieci obsługują łącznie teren o powierzchni 19,2 ha i teren ulic 21 Listopada, 
część ulicy Dehnelów, ul. Powstańców Śląskich oraz Skłodowskiej Curie. Realizacja 
uzbrojenia w ul. 21 Listopada umożliwia także późniejsze podłączenie terenów i obiektów po 
dawnej KWK SATURN o łącznej powierzchni 36 ha i dalszą aktywizację gospodarczą 
Czeladzi. 
 
 

2. „Rewitalizacja średniowiecznej czeladzkiej Starówki –etap 1 
(infrastruktura)” 

 
Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został 26 sierpnia 2005r. do Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działania 3.3. Zdegradowane obszary 
miejskie, poprzemysłowe i powojskowe. 
Projekt dotyczy przebudowy infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania 
przestrzennego Starego Miasta w Czeladzi. Jest to teren objęty ochroną konserwatorską oraz 
obserwacją archeologiczną. Został ukształtowany w końcu XIII wieku i stanowi jedyny tego 
typu przykład założenia urbanistycznego w całej Aglomeracji Katowickiej. 
Jego rewitalizacja jest niezwykle ważna dla całego miasta, stąd projekt został wpisany jako 
priorytetowy w „Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi”. 
 
Projekt obejmuje przebudowę infrastruktury w 10 ulicach oraz placu rynkowym – 
przebudowie i rozbudowie oraz wymianie podlega 6.101 mb sieci wodno-kanalizacyjnej, sieć 
oświetleniowa, kanalizacja teletechniczna. Wykonane zostaną nowe nawierzchnie chodników 
i ulic oraz płyta Rynku. Powierzchnia terenów poddanych rewitalizacji w tym etapie wynosi 
ponad 5,9 ha. 
 
Koszt inwestycji zamyka się w kwocie 17.082 tys zł. Gmina aplikuje o 13.010 tys. zł ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków Ministerstwa 
Gospodarki. 
Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na I kwartał 2006 roku, a ich zakończenie – na 
IV kw. 2007r. 
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Kontynuacja projektu planowana jest na lata 2007-2008. Obejmie ona 3 inne ulice Starówki. 
Projekt jest w fazie oceny. 
 
3. „Przebudowa układu komunikacyjnego łączącego Czeladź, Będzin                    
i Wojkowice z DK nr 94 na odcinku ul. 1-go Maja, Szpitalna, Kombatantów        
w Czeladzi” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego 

 
Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został 25 marca 2005r. do Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa 
regionalnego układu transportowego – infrastruktura drogowa. 
Projekt dotyczy przebudowy zbiorczego układu drogowo – komunikacyjnego w rejonie 
Starego Miasta oraz DK 94 w Czeladzi. Konieczność jego przebudowy wynika  
z postępującego obciążenia ruchem, w tym ruchem ciężkim.  
Projekt obejmuje przebudowę odcinków trzech ulic: 1 Maja, Szpitalnej oraz Kombatantów  
i dwóch skrzyżowań o  długości ok. 865 m, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogowo - 
komunikacyjną. Nieregularny ciąg ulicy 1 Maja – Szpitalna zostanie wyprostowany,  
a skrzyżowanie ulic Kombatantów – Szpitalna – przebudowane będzie nas rondo.  

 
Koszt zadania wynosi (wg kosztorysów inwestorskich) 11.806 tys. zł, z czego wnioskowana 
kwota dotacji 8.690 tys. zł. 

 
Po ogłoszeniu wyników konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
Miasto zadanie wpisane zostało na listę rezerwową w ramach poddziałania 1.1.1. Projekt 
znalazł się bowiem na 17 miejscu na liście rankingowej projektów po obradach Regionalnego 
Komitetu Sterującego, a dofinansowanie – ze względu na niewielki budżet konkursu – 
otrzymało pierwsze 7 projektów. 

 
 
4. „Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynków Miejskiego 
Zespołu Szkół w Czeladzi”. 

 
Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został 7 października 2005r. do Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działania 3.2. Obszary podlegające 
restrukturyzacji – komponent ochrona powietrza. 
 
Projekt dotyczy zmiany źródła ciepła dla budynków Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum 
nr 1 w Czeladzi przy ul. Szkolnej 4-6 oraz modernizacji gospodarki energetycznej obydwu 
budynków. W ramach inwestycji wyburzono 4 kotły węglowe, zbudowano wymiennikownię 
ciepła oraz wymieniono instalację grzewczą. Zamontowano także wentylację mechaniczną  
i ocieplono oba budynki. 
Tak przygotowane budynki zostały podłączone do sieci ciepłowniczej PEC Dąbrowa 
Górnicza.  
 
Koszt inwestycji, zrealizowanej w roku 2004, zamyka się kwotą 1.844 tys. zł. Gmina 
wnioskuje o refundację 1.459 tys. zł. 
Projekt jest w fazie oceny. 
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Ponadto oprócz funduszy unijnych pozyskano środki finansowe z innych 

źródeł 
 

Lokale socjalne  
 
Uzyskano dotację z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 51.000 PLN na realizację 
inwestycji polegającej na remoncie i adaptacji istniejącego budynku na budynek mieszkalny 
przy ul. Reymonta 48 w Czeladzi, w wyniku, której powstało 10 lokali socjalnych.  
W lutym 2005 roku miasto podpisało umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków 
Funduszu Dopłat. Inwestycję zakończono 31.10.2005 roku. 
 
 
Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
 
Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej.  
W zakresie zadania wykonane zostaną następujące prace: montaż okien  
i drzwi, malowanie elewacji zewnętrznej, modernizacja instalacji wod – kan  
i przeciwpożarowej oraz modernizacja instalacji co. Wniosek uzyskał akceptację i przyznano 
dofinansowanie w kwocie 161.000 zł 
 
 
Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 
2 przy ul. Szkolnej 6 w Czeladzi 
 
W 2006 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego do Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej na dokończenie realizacji zadania. Planuje się budowę widowni oraz oświetlenia 
boisk. Wnioskowana kwota dofinansowania: 195.900 zł. 
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Wnioski i komentarze: 
 

1. Generalnie można stwierdzić, iż po roku obowiązywania „Strategii…”, jest ona 
realizowana i osiągane są efekty rzeczowe i jakościowe w niej wskazane. Realizacja 
„Strategii…” oraz WPI jest jednak w znacznym stopniu determinowana możliwościami 
finansowymi miasta. Stąd nie rozpoczęcie wdrażania niektórych działań w roku 2005. 
 
Praktycznie realizowane i wdrażane są wszystkie działania „miękkie”, dotyczące sfery 
społecznej. Działania infrastrukturalne, realizowane w zupełnie innych 
uwarunkowaniach prawnych i proceduralnych, wymagają większej ilości środków 
finansowych, a w sytuacji obecnej – zwiększenia wydatków na prace projektowe oraz 
ewentualne wykupy gruntów i wywłaszczenia. 
Konieczne są nowe formy pozyskiwania środków na inwestycje, takie jak 
przekazywanie majątku do spółek prawa handlowego z udziałem gminy, które będą 
mogły zaciągać kredyty na realizowane przez siebie inwestycje (np. spółki: ZIK, ZBK, 
SATURN, Targowisko Auby). 
 

2. Liczba przedsiębiorstw w roku 2005 zmniejszyła się z 3257 (2004) do 3232. Zmiana ta 
wynika ze zmiany ustawodawstwa o rejestracji działalności gospodarczej – obecnie 
decydujące jest miejsce zameldowania, a nie wykonywania działalności. Generalnie 
jednak, w myśl badań Centrum Doradztwa Strategicznego, wskaźnik przedsiębiorczości 
jest zdecydowanie wyższy niż w regionie –ok. dwa razy. 

 
3. W zakresie pozyskiwania przez Gminę funduszy zewnętrznych złożono ww. wnioski           

o dofinansowanie inwestycji. Biorąc jednak pod uwagę bardzo ograniczony budżet 
ZPORR do końca 2006, otrzymano środki unijne na inwestycję w ul. 21 Listopada. 
Projekty dotyczące przebudowy infrastruktury na Starówce oraz zmiany sposobu 
ogrzewania Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej oczekują na decyzję o dofinansowaniu.     
W trakcie aplikowania napotykane są liczne bariery natury proceduralnej, finansowej, 
instytucjonalnej i politycznej. 

 
Wnioski w zakresie podjęcia działań korygujących: 
4. ograniczona jest realizacja następujących działań, kierunków i programów Strategii: 

• Nie realizowane jest Działanie ZM1.D5. – otwarcie nowych terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe 

• Ze względu na brak środków odroczono realizację działania ZM2.D2. – przebudowa 
układu komunikacyjnego Starówki 

• Nie realizowane są ZM3.D1. – poprawa estetyki miasta, w tym mała architektura  
i zieleń; ZM3.D3 – utworzenie szlaków i ścieżek edukacyjnych; ZM3.D5 – 
monitoring czystości przez wyodrębnioną komórkę celową.. 

• RG1.D2. – przygotowanie nowych terenów dla inwestorów – gmina bezpośrednio 
nie podejmuje inwestycji, natomiast prowadzone są w tym kierunku działania 
organizacyjne, takie jak pomoc inwestorom zewnętrznym 

• RG3.D2 –  zagospodarowanie terenów do rzeki na cele rekreacyjno – sportowe 
wraz z rozbudową bazy sportowej. Stworzenie w dolinie rzeki systemu ścieżek 
sportowych i ich połączenie ze ścieżkami i szlakami w sąsiednich miastach - 
działanie związane z rzeką Brynicą jest realizowane częściowo. Termin realizacji do 
2015r. 
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• RG4 – układ komunikacyjny miasta. Większe działania nie zostały podjęte                 
z wyjątkiem cząstkowych remontów. Wykonano ponadto wstępną koncepcję 
budowy obwodnicy zachodniej łączącej Czeladź, Siemianowice Śląskie i Katowice. 

• IT1, IT2 i IT3 – w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej 
widoczna jest luka finansowa wobec rosnących potrzeb miasta, zwłaszcza  
w przypadku układu drogowego. Zwraca uwagę zmniejszenie tempa wymiany sieci 
wodociągowej i brak rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Nieuporządkowana pozostaje 
lewobrzeżna gospodarka ściekowa miasta – zwłaszcza w zlewniach Stare Piaski  
i Dolna Węgrowa – działania inwestycyjne powinny być tutaj zintensyfikowane. 
Termin dostosowawczy, wobec bardzo dużego zakresu prac, mija w 2015 roku. Po 
tym okresie gmina będzie ponosić dotkliwe kary finansowe. 

 
5. Zwracamy uwagę, iż biorąc pod uwagę o wiele wyższe dostępne środki w latach 2007-

2013, przeznaczone w projekcie dokumentów programowych na obszary rozwoju 
gospodarczego, należy w latach 2006-2007 położyć nacisk i skoncentrować środki 
finansowe na przygotowanie takich właśnie projektów technicznych w zakresie 
infrastruktury technicznej i drogowej. 

 
6. Nie podjęto działań związanych z rozwojem budownictwa osiedlowego realizowanego 

przez deweloperów i spółki budowlane. Zauważalne jest zainteresowanie deweloperów, 
lecz problem tkwi w określeniu warunków umownych (np. warunki dzierżawy gruntu). 

 
7. Postulowane jest, aby wobec pozytywnych doświadczeń z roku 2005, rozszerzyć 

współpracę z Ochotniczymi Hufcami Pracy.  
 
8. Postulowane jest wyodrębnienie odrębnej komórki Straży Miejskiej do monitoringu  

i poprawy stanu czystości miasta i egzekwowania porządku wobec wymogów prawnych 
– lokalnych i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 


