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

PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2009



DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Zgodnie  z  Programem  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami 
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  w  zakresie  zadań  publicznych  Gmina 
Czeladź zrealizowała w roku 2009 następujące zadania: 

I. Przeciwdziałanie patologiom społecznym:

Kwota  w roku 2009 zgodnie  z  Uchwałą  Rady Miejskiej  w Czeladzi  Nr  XLV/694/2008  
z  dnia  18  grudnia  2008  r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  Czeladź  wynosiła 
104.228,00 zł.

Dotacje przyznane w roku 2009:
- Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie  “Jestem  z  Tobą”  przyznano  dotację  

w wysokości 4.740,00 zł. – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 
- Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie  “Jestem  z  Tobą”  przyznano  dotację  

w wysokości 9.324,00 zł. – prowadzenie Telefonu Zaufania;  
- Miejski  Szkolny Związek Sportowy przyznano dotację  w wysokości  71.600,00 zł.  – 

prowadzenie  profilaktycznych  zajęć  sportowych  i  rekreacyjnych  oraz  organizowanie 
imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym;

- Miejski  Środowiskowy  Klub  Sportowy  “OMEGA”  Czeladź  przyznano  dotację  
w wysokości 5.250,00 zł. – organizacja wyjazdów profilaktycznych;

- Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-Ruchowym 
przyznano dotację w wysokości 8.400,00 zł. – Ośrodek Wsparcia Rodziny;

- Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej  przyznano  dotację  w  wysokości  2.250,00  zł  – 
pomoc rzeczowa rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;

- Stowarzyszenie  “Ziemia  zdegradowana  przywrócona  życiu”  przyznano  dotację  
w wysokości  2.600,00 zł.  –  prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i 
edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży;

II. Ochrona dóbr tradycji i kultury

Kwota  w roku 2009 zgodnie  z  Uchwałą  Rady Miejskiej  w Czeladzi  Nr  XLV/694/2008  
z  dnia  18  grudnia  2008  r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  Czeladź  wynosiła 
175.700,00 zł.

Dotacje przyznane w roku 2009:
- Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi  przyznano dotację w wysokości  4.670,00 zł.  – 

Działalność wydawnicza i historyczna; 
- Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych przyznano dotację w wysokości 165.000,00 zł. – 

Prowadzenie działalności kulturalnej w mieście;

III. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Kwota  w roku 2009 zgodnie  z  Uchwałą  Rady Miejskiej  w Czeladzi  Nr  XLV/694/2008  
z  dnia  18  grudnia  2008  r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  Czeladź  wynosiła 
412.825,00 zł.

Dotacje przyznane w roku 2009:
- Miejski Czeladzki Klub Sportowy przyznano dotację w wysokości 309.485,00 zł. – 

organizacja działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży; 
- Klub Sportowy “Górnik  Piaski”  przyznano dotacje  w wysokości  101.000,00 zł.  – 

prowadzenie drużyn piłki nożnej (grupa naborowa, trampkarze, juniorzy, seniorzy);



- Miejski  Klub  Sportowy  “Piaski”  przyznano  dotacje  w  wysokości  1.400,00  zł.  – 
organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych;

I. Przeciwdziałanie patologiom społecznym:

Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie   “Jestem  z  Tobą” z  siedzibą  w  Czeladzi  
ul.  Sportowa  6 otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości   
4.740,00 zł. na “Przeciwdziałanie patologiom społecznym – Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu”.

Celem  stowarzyszenia  jest  rozwijanie  i  propagowanie  inicjatyw,  postaw  
i działań sprzyjających zapobieganiu i przeciwdziałaniu różnym formom niedostosowania 
społecznego  i  patologii  rodziny,  dzieci  i  młodzieży,  udzielanie  pomocy  w  zakresie 
psychologii, pedagogiki, lecznictwa, prawa oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób 
fizycznych jak i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. 

Celem  Stowarzyszenia  jest  także  organizowanie  placówek  poradnictwa, 
pośrednictwa pracy, placówek w zakresie pomocy społecznej, a także niesienia pomocy 
osobom chorym i pozbawionym - nie ze swej winy - środków do życia. Kolejnym celem jest 
również prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami, a także promocja i organizacja wolontariatu.
Zakładany cel powierzonego zadania został zrealizowany.

Zadanie  to  ma  na  celu  przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  osób 
bezrobotnych  poprzez  organizowanie  szkoleń  i  porad,  dzięki  którym  osoby  
te  nabywają  nowych  umiejętności  a  przez  to  łatwiej  poruszają  się  po  rynku  pracy. 
Korzystanie z ofert biura pośrednictwa pomaga w znalezieniu zatrudnienia. W roku 2009 
Gminne  Centrum  Informacji  –  Biuro  Pośrednictwa  Pracy  dysponowało  1043  ofertami 
pracy.   W  GCI  zarejestrowano  43  osoby  poszukujące  pracy.  W  roku  2009  
13  osób  potwierdziło  zatrudnienie  dzięki  skorzystaniu  z  ofert  pracy  znajdujących  
się w Gminnym Centrum Informacji.

Porady doradcy rodzinnego pomagały w trudnych  sytuacjach rodzin  dotkniętych 
bezrobociem,  umożliwiały  podzielenie  się  swoimi  problemami  z  innymi  
i poszukiwanie sposobów na rozwiązanie problemów. 

Doradca  zawodowy  spotykał  się  indywidualnie  z  osobami  bezrobotnymi,  
z  którymi  to  planowano  karierę  zawodową,  pomagano  w  przekwalifikowaniu  się  czy 
znalezieniu  odpowiedniej  oferty  pracy.  Doradca  zawodowy  pomagał  również  
w  przygotowywaniu  dokumentów  aplikacyjnych  oraz  doradzał  jak  zaprezentować  
się potencjalnemu pracodawcy.

Prawnik  udzielał  porad  z  zakresu  prawa  rodzinnego,  prawa  spadkowego  
i prawa pracy. Pomagał również w przygotowaniu pozwów sądowych. 

W ramach zadania w dzielnicy Piaski przy ul.  Kościuszki 24 funkcjonował Punkt 
Pomocy  Rzeczowej  dla  rodzin  najuboższych,  w  którym  bezpłatnie  wydawano  odzież, 
meble, sprzęt gospodarstwa domowego. Punkt obsługuje miesięcznie około 15 rodzin. 



W ramach zadania przeprowadzono następujące zajęcia: 

l.p. Rodzaj zajęć Liczba godzin Liczba 
uczestników

1. Kurs obsługi kasy fiskalnej 20 godzin (4 kursy) 11 osób ukończyło 
kurs

2. Porady prawne 2 godz/miesiąc z porad 
skorzystało 
39 osób

3. Porady doradcy 
zawodowego 

2 godz/miesiąc z pomocy 
skorzystało 
15 osób

4. Punkt pomocy rzeczowej 3 x w tygodniu 
po 3 godziny

z pomocy korzysta 

ok. 15 rodzin 
miesięcznie

Stowarzyszenie na w/w zadanie wykorzystało – 4.740,00 zł.

Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie   “Jestem  z  Tobą” z  siedzibą  w  Czeladzi  
ul.  Sportowa  6 otrzymało  również  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  
9.324,00  zł.  na  “Przeciwdziałanie  patologiom  społecznym  –  Prowadzenie  Telefonu 
Zaufania”.
Zakładany cel został zrealizowany.

Prowadzenie Telefonu Zaufania ma na celu świadczenie pomocy osobom, które 
chcą pozostać anonimowe. Na co dzień osoby te borykają się z problemami często nie 
wiedząc  gdzie  zgłosić  się  po  pomoc  i  taką  informację  otrzymują  
w  Telefonie  Zaufania.  Osoby  te  potrzebują  podzielić  się  swoimi  problemami,  wyżalić, 
rozładować  emocje.  Ponadto  sama  rozmowa,  życzliwość  i  zrozumienie  dla  osoby 
dzwoniącej,  postawa  akceptująca  (aktywne  słuchanie)  pomagają  spojrzeć  
na problem z innej strony. 

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

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

W Telefonie  Zaufania  udzielano  od  20  do  30  porad  miesięcznie.  W większości 
dzwoniły  kobiety  borykające  się  z  problemem  alkoholowym  współmałżonka  
i  przemocą  w  rodzinie.  Kobiety  te  proszą  o  informację,  gdzie  mogą  się  zgłosić  
i uzyskać pomoc, jakie instytucje funkcjonują w mieście i najbliższych okolicach zajmujące 
się tymi problemami. Udzielono 215 porad. 

Stowarzyszenie na w/w zadanie wykorzystało całość dotacji – 9.324,00 zł.



Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho – Ruchowym 
z  siedzibą  w Czeladzi  ul.  Norwida 11  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w 
wysokości 8.400,00 zł. na “Przeciwdziałanie patologiom społecznym – Ośrodek Wsparcia 
Rodziny”.

Celem działania Stowarzyszenia jest  stworzenie warunków rozwoju rehabilitacji  i 
opieki dla osób z upośledzeniem psychoruchowym, które przez całe życie będą wymagały 
specjalnych form opieki i pomocy.
Zakładany cel został zrealizowany.

W  ramach  realizowanego  zadania  rodziny  osób  niepełnosprawnych  otrzymały 
profesjonalną  pomoc  i  wsparcie.  Udzielane  były  porady  prawne,  psychologiczne  oraz 
wszelkie porady z zakresu rehabilitacji i pielęgnacji osób niepełnosprawnych. 

Zakupione  zostały  materiały  do  terapii  zajęciowej,  dzięki  którym  dzieci  mogły 
uczestniczyć  w  różnych  zajęciach.  Podczas  zajęć  powstawały  prace  plastyczne  
i  rękodzielnicze.  Podopieczni  Stowarzyszenia  uczestniczyli  w  zajęciach  z  zakresu 
muzykoterapii,  ergoterapii  –  polegającej  na  utrwalaniu  umiejętności  w  dbałości  
o czystość i  porządek pomieszczeń, ogrodu oraz poznawanie zagadnień związanych z 
prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Ponadto dzieci  jak i  ich opiekunowie uczestniczyli  w integracyjnych zabawach w 
tym m.in. w styczniu 2009 r. zorganizowano bal karnawałowy w restauracji “Szafranowy 
Dwór”,  w którym uczestniczyło  ponad 120 osób.  W miesiącu lutym 2009 r.  odbyła  się 
kolejna zabawa integracyjna w restauracji “California”. 

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano piknik rodzinny, w którym uczestniczyło około 
80 osób.

W  czerwcu  2009  r.  zorganizowano  kolejny  turnus  rehabilitacyjny  w  Sarbinowie 
Morskim, na który wyjechało 50 osób.

W okresie wakacji w siedzibie Stowarzyszenia odbywały się spotkania integracyjne 
ukierunkowane na relaks i wypoczynek na świeżym powietrzu. 

We  wrześniu  2009  r.  członkowie  Stowarzyszenia  aktywnie  uczestniczyli  
w VI Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych “Będzin – Integracja 2009 r.”, która 
odbyła  się  w  Sławkowie.  Oprócz  dyplomów  i  pucharów  Podopieczni  otrzymali  od 
organizatorów Olimpiady szereg nagród pomocnych w prowadzeniu terapii  zajęciowej  i 
rehabilitacji. 

W grudniu  2009  r.  na  czeladzkim Rynku  odbyła  się  wystawa prac  wykonanych 
podczas terapii zajęciowej.

Codzienne  spotkania  pozwalają  na  bieżące  rozwiązywanie  problemów  rodzin 
zgłaszających się do placówki o pomoc. 

Członkowie Stowarzyszenia stale podnoszą swoje kwalifikacje w niesieniu pomocy 
osobom  znajdującym  się  w  trudnej  sytuacji  życiowej  poprzez  uczestnictwo  
w licznych spotkaniach, konferencjach, kursach i szkoleniach. Z pomocy Stowarzyszenia 
korzysta  około  80  środowisk  rodzinnych  z  terenu  Będzina,  Czeladzi  
i Sosnowca. 

Stowarzyszenie na w/w zadanie wykorzystało całość dotacji – 8.400,00 zł.

Ponadto  w  Stowarzyszeniu  przeprowadzono  gruntowane  prace  budowlano-
remontowe  wraz  z  wymianą  stolarki  okiennej.  Biuro  i  sale  terapeutyczne  zostały 
doposażone w nowe meble i sprzęt rehabilitacyjny.



Miejski  Środowiskowy Klub Sportowy “OMEGA CZELADŹ” przy Gimnazjum nr  1  
w  Czeladzi  ul.  Szkolna  6  otrzymał  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  
5.250,00 zł. na  “Przeciwdziałanie  patologiom  społecznym”  –  organizacja  wyjazdów 
profilaktycznych”.

Planowane cele zostały zrealizowane poprzez uczestnictwo dzieci  i  młodzieży w 
różnych  formach  aktywności  ruchowej  połączonej  z  poznawaniem  tradycji  
i zabytków kultury oraz przyrody. Działania te propagowały zdrowy tryb życia, kształtowały 
postawę dbałości o rozwój fizyczny i  społeczny. Zapobiegały patologiom wśród dzieci  i 
młodzieży.

W 2009 r. Miejski Środowiskowy Klub Sportowy “OMEGA CZELADŻ” zorganizował 
11 wycieczek profilaktycznych: 
 28 lutego 2009 r. wycieczka na lodowisko do Sosnowca;
 23 marzec 2009 r. wycieczka na narty do Istebnej;
 16 kwiecień 2009 r. wycieczka na kręgle do Sosnowca;
 7 maj 2009 r. wycieczka na na strzelnicę sportową so Siemianowic Śląskich;
 14 maj 2009 r. wycieczka na kręgle do Sosnowca;
 24-26 maj 2009 r. wycieczka do Warszawy;
 27 maj 2009 r. wycieczka na strzelnicę sportową do Siemianowic Śląskich;
 4 czerwiec 2009 r. wycieczka na kręgle do Sosnowca;
 8 październik 2009 r. wycieczka na kręgle do Sosnowca;
 12 listopad 2009 r. wycieczka na kręgle do Sosnowca;
 25 listopad 2009 r. wycieczka na kręgle do Sosnowca;

8  grudnia  2009  r.  Miejski  Środowiskowy  Klub  Sportowy  OMEGA  CZELADŹ 
zorganizował  V  Mistrzostwa  Czeladzi  szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych  
w Bowlingu.

W realizacji wycieczek wzięło udział ponad 150 uczniów Miejskiego Zespołu Szkół 
w  Czeladzi  i  pozostałych  szkół  biorących  udział  w  V  Mistrzostwach  Czeladzi  szkół 
podstawowych i gimnazjalnych w Bowlingu.
 
Z  przyznanej  dotacji  z  Urzędu  Miasta  Czeladź  Klub  wykorzystał  4.887,51  zł. 
Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 362,49 zł 23.12.2009 r. Klub zwrócił na 
konto Urzędu Miasta Czeladź.

Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Sportowa  2 otrzymał 
dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  71.600,00  zł. na  “Przeciwdziałanie 
patologiom  społecznym  –  prowadzenie  działalności  profilaktycznej  wśród  dzieci  
i młodzieży”.
Działalność MSZS w Czeladzi opiera się na:
1. organizacji  i  prowadzeniu  powszechnych  zajęć  rekreacyjnych  dla  dzieci  

i młodzieży;
2. organizacji  i  prowadzeniu  zajęć  sportowych  dla  uzdolnionych  ruchowo  dzieci 

i młodzieży;
3. organizacja  i  przeprowadzanie  imprez  sportowych  dla  dzieci  i  młodzieży  

z Czeladzi;
4. udział w programie i współzawodnictwie sportowym Szkolnego Związku Sportowego 

dla dzieci i młodzieży województwa śląskiego; 

I. Realizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych 
W 2009 r. w szkołach podstawowych i gimnazjalnych zrealizowano tygodniowo 90 

godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych. Łącznie zrealizowano 2430 godzin zajęć. Zajęcia 



sportowe  prowadzone  były  z  różnych  dyscyplin  sportu  np.  piłka  nożna,  koszykówka, 
siatkówka, tenis stołowy, badminton, lekka atletyka. 

W zajęciach tych brali  udział  wszyscy chętni  uczniowie, którzy mają uzdolnienia 
ruchowe do uprawniania sportu.

Średnio  w  każdych  zajęciach  sportowych  jak  i  rekreacyjnych  brało  udział  
od 8 do 20 uczestników. 

Uczniowie  ze  szkół  w  Czeladzi  uczestniczyli  w  zawodach  sportowych  
w ramach “Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego o Puchar Śląskiego Kuratora 
Oświaty  za  rok  szkolny  2008/2009  na  poziomie  szkół  podstawowych  
i gimnazjalnych.

Na poziomie  szkół  podstawowych MZS – Szkoła  Podstawowa Nr  2  w Czeladzi 
zajęła I miejsce na 222 szkoły sklasyfikowane.

II. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym:
Miejski  Szkolny Związek  Sportowy w  roku  2009  był  organizatorem imprez  i  zawodów 
sportowych: 
1. XII  Memoriału  lekkoatletycznego  im.  Józefa  Pawełczyka.  W imprezie  udział  wzięło 

ponad  200  zawodników  i  zawodniczek  ze  wszystkich  czeladzkich  szkół,  którzy 
rywalizowali  o  28  kompletów  medali  w  trzech  kategoriach  wiekowych.  
W poszczególnych  konkurencjach najlepsi  zawodnicy nagrodzeni  zostali  medalami, 
dyplomami, a zwycięskie szkoły otrzymały puchary. 

2. XI Mistrzostwa Czeladzi w pływaniu szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
3. Olimpiada Lekkoatletyczna o Puchar  Burmistrza Miasta Czeladź.  W imprezie  udział 

wzięło ponad 200 zawodników i zawodniczek ze wszystkich czeladzkich szkół.
4. Biegi przełajowe im. Edwarda Maczugi z okazji “Dnia Dziecka”.
5. Mini piłka nożna chłopców szkół podstawowych.
6. Piłka nożna chłopców szkół gimnazjalnych. 
7. Gry i zabawy dziewcząt i chłopców szkół podstawowych.
8. sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców szkół podstawowych.
9. sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych.
10.sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców szkół średnich.
11. Szachy dziewcząt i chłopców szkół podstawowych.
12.Szachy dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych.
13.Tenis stołowy dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. 
14.Tenis stołowy dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych. 
15.Koszykówka chłopców szkół średnich. 
16.Siatkówka chłopców szkół średnich. 
17.Siatkówka dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych. 
18.Koszykówka dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych. 
19.Piłka ręczna dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. 
20.Piłka ręczna chłopców szkół gimnazjalnych. 
21.Mini siatkówka dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. 
22.Mini koszykówka dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. 
23.Badminton dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. 
24.Badminton dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych. 
25.LA drużynowe chłopców i dziewcząt szkół gimnazjalnych.
26.Czwórbój LA dziewcząt i chłopców szkół podstawowych.
27.Piłka nożna chłopców szkół średnich.
28.Siatkówka plażowa dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. 
29.Siatkówka plażowa dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych.



Prowadzona  była  rywalizacja  sportowa  na  poziomie  szkół  podstawowych  
i gimnazjalnych.
Wyniki końcowe za rok szkolny 2008/2009 w kategorii:
 szkół podstawowych:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3
IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1
 szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Gimnazjum nr 1
II miejsce – Gimnazjum nr 3
III miejsce – Gimnazjum nr 2  

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

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

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

Realizacją  zadania  publicznego  objętych  zostało  750  dzieci  i  młodzieży  ze  szkół 
podstawowych  i  gimnazjalnych.  Zajęcia  prowadzone  były  raz  lub  dwa  razy  
w tygodniu.

Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy na  w/w  zadanie  wykorzystał  całość  dotacji  – 
71.600,00 zł.

Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej  Zarząd  Okręgowy  w  Katowicach z  siedzibą  
w  Katowicach  ul.  Kozielska  4a  otrzymał  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  
w wysokości 2.250,00 zł. na “Przeciwdziałanie patologiom społecznym – pomoc rzeczowa 
rodzinom w trudnej sytuacji życiowej”. 

Celem  PKPS  jest  dobrowolne  i  bezinteresowne  niesienie  pomocy  osobom  
i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych 
problemów, w szczególności  ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, 
zagrożonych  demoralizacją,  rodzinom  pozbawionym  środków  do  życia,  ubogim  i 
bezradnym.

Celem  PKPS  jest  także  kształtowanie  postaw  społecznych  sprzyjających 
bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź 
wspieranie takich działań.
Zakładane rezultaty i cele zadania zostały zrealizowane.

Zgodnie  z  założeniami  programu  oraz  na  podstawie  kart  żywnościowych 
wystawionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi rozdano wcześniej 
przywiezioną z magazynu głównego w Sosnowcu żywność unijną programu PEAD/2009 
wśród  beneficjentów.  Żywność  ta  przywożona  była  przy  pomocy  Zarządu  Miejskiego 
PKPS  w  Sosnowcu,  transportem  własnym  przy  współpracy  z  Zarządem  Okręgowym 



PKPS w Katowicach.
Z programu unijnego skorzystało około 1160 mieszkańców Czeladzi, beneficjentów 

zadania, na podstawie kart żywnościowych. Na wymienioną liczbę osób składa się 365 
kobiet,  465  męźczyzn  i  330  dzieci.  Wydano  łącznie  63  tony  żywności  
w posiadanym asortymencie. 

Polski  Komitet  Pomocy Społecznej  na w/w zadanie  wykorzystał  całość dotacji  – 
2.250,00 zł.

Stowarzyszenie  Ziemia  Zdegradowana  Przywrócona  Życiu z  siedzibą  
w  Rogoźniku  ul.  Modrzewiowa  1  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  
w wysokości  2.600,00 zł.  na  “Przeciwdziałanie  patologiom społecznym –  prowadzenie 
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży”.
Główne cele Stowarzyszenia:
 Podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez edukację ekologiczną; 
 Ochrona naturalnych siedlisk roślin i zwierząt dla zachowania bioróżnorodności; 
 Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz tworzenia "zielonych miejsc pracy"; 
 Upowszechnianie  wiedzy  o  historii,  kulturze,  tradycjach  i  zasobach  przyrodniczych 

regionu ze szczególnym uwzględnieniem gminy Bobrowniki i powiatu będzińskiego;
Zajęcia  edukacyjne  z  czeladzką   młodzieżą  odbywały  się  na  terenie  Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji oraz kompleksu leśno-wodno-parkowego w Rogoźniku. 
W zadaniu wzięło udział 160 uczestników z czeladzkich szkół. Zajęcia prowadzili 

instruktorzy Stowarzyszenia.
3  kwietnia  2009  r.  w  warsztatach  edukacyjnych  wzięło  udział  47  uczniów  

z klas IV Szkoły Podstawowej nr 1 w Czeladzi oraz 4 opiekunów.
7 kwietnia 2009 r. w warsztatach prowadzonych przez Stowarzyszenie wzięło udział 

41 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czeladzi oraz 4 opiekunów.
29  lipca  2009  r.  w  warsztatach  wzięło  udział  56  uczniów  z  czeladzkich  szkół 

podstawowych oraz 6 opiekunów.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży dlatego też cele i 

rezultaty  warsztatów  zostały  osiągnięte  poprzez  realizację  zaplanowanych  wcześniej 
efektów:  rzeczowego,  społeczno-profilaktycznego  oraz  ekologiczno-sportowo-
turystycznego. 

Stowarzyszenie  Ziemia  Zdegradowana  Przywrócona  Życiu na  w/w  zadanie 
wykorzystał całość dotacji – 2.600,00 zł.

II. Ochrona dóbr tradycji i kultury:

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi z siedzibą w Czeladzi ul. 1-go Maja 27 otrzymało 
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  4.670,00 zł. na “Ochronę dóbr i tradycji 
lokalnej – działalność wydawnicza i historyczna”.

Realizacja  w/w  zadania  przyczyniła  się  do  upowszechnienia  wiedzy  o  historii  
i  dniu  dzisiejszym Czeladzi,  przybliżyła  mieszkańcom najważniejsze fakty historyczne i 
dokonania ludzi związanych z naszym miastem. Realizacja zadania pomogła młodzieży 
poczuć tożsamość artykułów najbliższym otoczeniem artykułów “Małą Ojczyzną”.

Wydana  “Bibliografia  zawartości  Zeszytów  Czeladzkich”  ułatwia  poszukującym 
informacji  o  Czeladzi  dotarcie  do  interesujących  ich  tematyki  zawartej  w  artykułach 
publikowanych w Zeszytach (numery 1-14).
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

- Zeszyty Czeladzkie nr 14 – zawiera artykuły: Szwedzi w Czeladzi, Kapliczka  
św.  Rozalii,  Rody  czeladzkie  w  II  połowie  XIX  wieku,  Dawna  zabudowa 



mieszkaniowa  Placu  Konstytucji  3  Maja,  Żołnierze  z  Piasków,  Nieznana 
fotografia Czeladzi,  Józef Waroński (lotnik “bitwy o Anglię” z Czeladzi),  Staw 
Szurmana: niezwykła historia czeladzkiego kąpieliska. Autorami artykułów byli: 
Artur Rejdak, Józef Łyźwiński, Tomasz Łyżwiński, Jerzy Machura (emerytowany 
wykładowca  Akademii  Sztabu  Generalnego),  Bolesław  Paliga.  Promocja 
Zeszytów odbyła się 2 listopada 2009 r., a wzięło w niej udział około 40 osób. 
Wydawnictwa o nakładach od 150 do 250 sztuk dotarły do ludzi interesujących 
się  historią  miasta,  młodzieży  czeladzkich  szkół,  członków  Stowarzyszenia, 
byłych czeladzian zamieszkujących różne rejony Polski. Wydawnictwa te dotarły 
również  do  placówek  Miejskiej  Biblioteki  Publiczne,  czeladzkich  bibliotek 
szkolnych,  do  bibliotek  publicznych  Zagłębia  Dąbrowskiego,  Muzeum 
“Sztygarka”  w  Dąbrowie  Górniczej  oraz  jako  egzemplarze  obowiązkowe  do 
Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej i Biblioteki Śląskiej.

- “Bibliografia  zawartości  Zeszytów  Czeladzkich”  opracowana  została  przez 
członka Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi  –  Agnieszkę Dzienię.  Promocja 
Bibliografii  zawartości  Zeszytów Czeladzkich odbyła  się  7  grudnia 2009 r.  w 
ramach spotkania “W górniczym klimacie”, a wzięło w niej udział 38 osób.

Stowarzyszenie wykorzystało całość dotacji – 4.670,00 zł.

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych z siedzibą w Czeladzi ul. 11 Listopada 8 
otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 165.000,00 zł na “Ochronę dóbr 
tradycji i kultury – prowadzenie działalności kulturalnej w mieście”.

W roku 2009 Stowarzyszenie zorganizowało następujące zadania:
1. Współorganizacja   wraz  z  Urzędem  Miasta  w  Czeladzi  Festiwalu  “Ave  Maria”  

(maj 2009 – 4 dni):
- 4 koncerty  - Kościół św. Stanisława w Czeladzi;
- 1 koncert    - Kościół św. Trójcy w Będzinie;  
- 1 koncert    - Kościół św. Jadwigi w Będzinie;                            
- 1 koncert    - Klub Jana Kiepury w Sosnowcu;

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

byłej kop. “Saturn” w Czeladzi:
a) wystawa  prac  studentów  z  pracowni  prof.  Jacka  Rykały  zorganizowana  wraz  

z ASP Katowice (kwiecień 2009 r.);
b) wystawa malarstwa Ireneusza Botora (maj 2009 r.);
c) wystawa  fotografii  “TANIEC”  Tomasza  Zakrzewskiego,  oraz  organizacja 

koncertuzespołu tancerzy z Kalkuty wraz Śląskim Teatrem Tańca w Bytomiu (lipiec-
sierpień  2009 r.);

d) wystawa “Praca Roku 2008”zorganizowana wraz z Urzędem Miasta w Czeladzi  we 
wspólpracy z  ZPAP w Katowicach oraz koncertu zespołu etnicznego z Kenii (wrzesień 
2009 r.);

e) wystawa  multimedialna  “Energia”  zoraganizowana  w  ramach  Międzynarodowego 
Triennale  Grafiki  wespół  z  Akademią  Sztuk  Pięknych  w  Katowicach  oraz 
Stowarzyszeniem Międzynarodowe Triennale Grafiki z Krakowa (październik-listopad 
2009 r.);

Do każdej wystawy wydano katalog, plakat, zaproszenia, dokumentację multimedialną dla 
wystawy “Energia” w postaci płyty DVD.
Wykonano dokumentacje fotograficzną.
Zorganizowano wernisaż oraz finisaż dla wystawy “Energia”.
Wystawy obejrzało ok. 2000 osób.



3. Organizacja  przez  członków  Stowarzyszenia  wystawy  fotografii  przyrodniczej  
i górskiej – Miejska Biblioteka Publiczna (wrzesień 2009 r.).

4. Zakupiono  ze  środków  własnych  buławę  oraz  pulpity  koncertowe  dla  członków 
Górniczej Orkiestry  Dętej.

5. Organizacja  koncertów  Górniczej  Orkiestry  Dętej  w  czasie  różnych  uroczystości 
Miejskich 

- 6 koncertów w mieście; 
- 1 koncert z okazji Dnia Dziecka w Sosnowcu;
- 1 Koncert w Przedszkolu nr 9 w Czeladzi z okazji Barbórki; 

6. Organizacja wraz z Muzeum Saturn w Czeladzi wystawy “110 Lat Górniczych Orkiestr 
Dętych” w Czeladzi wraz z okolicznościową publikacją. 

7. Działalność bractwa rycerskiego. Organizacja wyjazdów na pokazy.
8. Finansowanie  kosztów  przejazdu  zespołu  tanecznego  Misz-Masz  na  występy  

i turnieje.
9. Współorganizacja  wraz  ze  Stowarzyszeniami  Osób  Niepełnosprawnych  dwóch 

integracyjnych zabaw karnawałowych (luty 2009 r.).
10.Organizacja przy współpracy TPP-F, 10 dniowego wyjazdu turystycznego 

mieszkańców Czeladzi do Żydaczowa (sierpień 2009 r.).

Z  przyznanej  dotacji  z  Urzędu  Miasta  Czeladź  Stowarzyszenie  wykorzystało 
164.627,69  zł.  Niewykorzystaną  kwotę  dotacji  w  wysokości  372,31  zł  
23.12.2009 r. Stowarzyszenie zwróciło na konto Urzędu Miasta Czeladź.

III. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
 

Klub Sportowy “Górnik Piaski” z siedzibą w Czeladzi ul. Mickiewicza otrzymał dotację z 
budżetu Miasta Czeladź w wysokości 101.000,00 zł na “Upowszechnianie kultury fizycznej 
i  sportu  –  prowadzenie  drużyn  piłki  nożnej  (grupa  naborowa,  trampkarze,  juniorzy, 
seniorzy)”. 

Działalność  Klubu  Sportowego  “Górnik  Piaski”  w  roku  2009  opierała  się  
na prowadzeniu zajęć sportowych i rekreacyjnych promujących zdrowy tryb życia wśród 
mieszkańców miasta Czeladź. w 2009 r. Klub zrzeszał 97 czynnych zawodników.

Zadania Klubu w zakresie prowadzenia w/w zajęć obejmowały: 
 uczestnictwo w rozgrywkach ligowych; 
 zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców po pracy i nauce; 
 promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów; 
 kształtowanie umiejętności życia w grupie; 
 zabezpieczenie profesjonalnej obsługi;

W roku 2009 Klub zorganizował:
 9 meczy trampkarzy;
 27 meczy juniorów;
 30 meczy seniorów;
 3 mecze o Puchar Polski;
 150 zajęć dla grupy naborowej;
 148 zajęć treningowych juniorów;
 50 zajęć treningowych trampkarzy;
 180 zajęć treningowych seniorów;

Zadania te realizowano w następujący sposób: 
W miesiącach  zimowych  roku  2009  tj.  styczeń,  luty,  marzec  drużyny  seniorów, 

juniorów  oraz  grupy  naborowej  Klubu  Sportowego  “Górnik  Piaski”  prowadziły  zajęcia 



przygotowawcze do rundy wiosennej sezonu 2008/2009. W ramach przygotowań drużyna 
seniorów uczestniczyła w turniejach piłkarskich organizowanych wewnętrznie przez Kluby. 
Rozgrywano  mecze  sparingowe  m.in.  z  Unią  Dąbrowa  Górnicza,  Zagłębiak  Dąbrowa 
Górnicza,  Pionier  Ujejsce,  Źródło  Kromołów,  FC Katowice,  Zapora  Przeczyce i  innymi 
drużynami. Warto zaznaczyć, że już od miesiąca grudnia 2008 r. poprzez cały I kwartał 
2009 r. prowadzone były intensywne przygotowania do sezonu wszystkich drużyn zarówno 
seniorów jak  i  pozostałej  młodzieży.  Podobnie  jak  w latach  poprzednich  korzystano  z 
obiektów czeladzkich tj.  Hala Sportowa w Czeladzi z siłownią oraz sala gimnastyczna  
w Gimnazjum Nr 3 na Piaskach i Szkoła Podstawowa Nr 7. 

W  marcu  2009  r.  nastąpiło  rozpoczęcie  regularnych  rozgrywek  ligowych,  
w których uczestniczyły drużyny seniorów i juniorów. 

W  czerwcu  2009  r.  Klub  pomagał  w  organizacji  Paraolimpiady  pod  nazwą 
“Ostojada”, w której uczestniczą niepełnosprawne osoby mieszkające w Zagłębiu oraz w 
pobliskich miastach śląskich. Impreza, odbyła się na stadionie w dzielnicy Piaski. 

W czerwcu 2009 r. zakończyła się runda wiosenna rozgrywek sezonu 2008/2009, w 
których  drużyna  seniorów  zajęła  ostatecznie  5  miejsce  natomiast  drużyna  juniorów 
zdobyła Mistrzostwo Podokręgu Sosnowiec wygrywając w meczu finałowym rozgrywanym 
w Zawierciu z juniorami Źródła Kromołów.

W  lipcu  2009  r.  rozpoczęto  przygotowania  do  następnego  sezonu  natomiast 
uwieńczeniem  przygotowań  było  zgrupowanie  juniorów  i  seniorów,  zorganizowane  
w Zawoji na obiektach klubu Watra Zawoja. 

W skutek intensywnych działań klubu oraz kadry trenerskiej  od nowego sezonu 
zgłoszono dodatkowo do rozgrywek grupę trampkarzy. 

W  sierpniu  2009  r.   Klub  organizował  turnieje   i  zapewniał  stałą  opiekę  nad 
młodzieżą  w  dzielnicy  Piaski  w  ramach  prowadzonej  corocznej  akcji  “Lato  
w mieście”.  

W listopadzie 2009 r.  zakończyła się runda jesienna, w której  drużyna seniorów 
zajęła  drugie  miejsce,  co  uznano  jako  dalszy  etap  w  rozwoju  sportowym  
i organizacyjnym w klubie. Juniorzy zakończyli rundę w środkowej części tabeli. 

Ponadto w rozgrywkach Pucharu Polski  na szczeblu podokręgu sosnowieckiego 
Górnik Piaski awansował do półfinału rozgrywek.    

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

Klub wykorzystał całość dotacji – 101.000,00 zł.

Miejski Czeladzki Klub Sportowy z siedzibą w Czeladzi ul. Sportowa 2 otrzymał dotację 
z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości  309.485,00 zł  na  “Upowszechnianie  kultury 
fizycznej  i  sportu  –  prowadzenie  działalności  sportowej  wśród  dzieci  
i młodzieży”.

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie 
zajęć w różnych dyscyplinach sportowych, mających na celu przygotowanie  zawodników 
klubu  do  rywalizacji  sportowej,  tworzenie  niezbędnych   warunków  organizacyjnych  i 
materialnych  dla  rozwoju  sportu  oraz  kształtowanie  wśród  członków  Klubu  wysokich 
wartości moralnych i fizycznych. Przynależność dzieci i młodzieży do sekcji jest również 
środkiem  profilaktycznym,  zapobiegającym  patologiom  społecznym.  Poprzez  aktywny 
udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportowych Klub przeciwdziała zjawisku wykluczenia 
i marginalizacji społecznej.



Swoje cele Miejski Czeladzki Klub Sportowy Klub realizuje poprzez: 
- szkolenie dzieci i młodzieży z predyspozycjami do wybranej dyscypliny sportowej

(koszykówka  chłopców,  siatkówka  dziewcząt,  piłka  nożna,  tenis  stołowy,  lekka 
atletyka);

- organizowanie  turniejów dla dzieci i młodzieży;
- uczestnictwo  dzieci  i  młodzieży  w  imprezach  organizowanych  przez  inne 

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej;
- organizację obozów sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
W roku 2009  Klub zrzeszał ok. 390  członków.

Realizacją zadania publicznego objętych zostało ok. 390  dzieci  z predyspozycjami do 
wybranej  dyscypliny  sportowej   (110  dziewcząt   i   280  chłopców)  w  następujących 
sekcjach sportowych:
1. Sekcja piłki nożnej – 125 uczestników; 
2. Sekcja koszykówki chłopców– 120 uczestników;
3. Sekcja siatkówki dziewcząt – 95 uczestników;
4. Sekcja lekkiej atletyki –  25  uczestników;
5. Sekcja tenisa stołowego – 25  uczestników; 

Rozgrywki 

- Piłka nożna
Klasa Okręgowa
W czerwcu 2009 r. drużyna zakończyła rozgrywki ligowe w A Klasie sezonu 2008/2009 
zajmując 4 miejsce w tabeli rozgrywek.
W  sierpniu  2009  r.  drużyna  rozpoczęła  rozgrywki  sezonu  2009/2010.  
Po rozegranej 1 rundzie zajmują 4 miejsce w tabeli.
Juniorzy 
W sezonie rozgrywkowym 2008/2009 drużyna zajęła 7 miejsce w tabeli.
30 sierpnia 2009 r. drużyna rozpoczęła rozgrywki sezonu 2009/2010 – runda jesienna.  Po 
rozegranej 1 rundzie zajmują 1 miejsce w tabeli.
Trampkarze  starsi 
W sezonie rozgrywkowym 2008/2009 drużyna zajęła 13 miejsce w tabeli. 
Od września 2009 r. drużyna nie bierze udziału w rozgrywkach.
Trampkarze  młodsi  I 
W sezonie rozgrywkowym 2008/2009 drużyna zajęła 13 miejsce w tabeli.
Od września  2009 r.  drużyna rozpoczęła rozgrywki  ligowe sezonu 2009/2010 –  runda 
jesienna. Po rozegranej 1 rundzie zajmują 5 miejsce w tabeli.
Trampkarze młodsi II  
Od września 2009 r. drużyna rozpoczęła rozgrywki ligowe sezonu 2009/2010. 
Po rozegranej 1 rundzie zajmują 5 miejsce w tabeli.

- Koszykówka chłopców
Liga minikoszykówki  
W  rozgrywkach  uczestniczyło  16  zespołów.  Drużyna  MCKS  Czeladź  zajęła  
6 miejsce.
Młodzicy młodsi  
W  marcu  2009  r.  drużyna  zakończyła  rozgrywki  ligowe  sezonu  2008/2009.  
W  rozgrywkach  uczestniczyło  19   zespołów.  Drużyna  MCKS  rozgrywki  zakończyła  
na 6 pozycji.
Od września 2009 r. drużyna bierze udział  w rozgrywkach sezonu 2009/2010. 



Młodzicy starsi 
W  marcu  2009  r.  drużyna  zakończyła  rozgrywki  ligowe  sezonu  2008/2009.  
W  rozgrywkach  udział  wzięło  17  drużyn.  Ostatecznie  drużyna  Klubu  zajęła  
14 miejsce.
W sezonie 2009/2010 w rozgrywkach bierze udział 17 zespołów. 
Kadeci 
W  marcu  2009  r.  drużyna  zakończyła  rozgrywki  ligowe  sezonu  2008/2009.  
W  rozgrywkach  udział  wzięły  24  zespoły.  Drużyna  MCKS  ostatecznie  zajęła  
21 miejsce w tabeli.
Od września 2009 r. drużyna uczestniczy w rozgrywkach ligowych sezonu 2009/2010.  
W rozgrywkach bierze udział 23 zespoły. 
Juniorzy 
W  marcu  2009  r.  drużyna  zakończyła  sezon  rozgrywkowy  2008/2009.  
W  rozgrywkach  udział  wzięło  16  zespołów.  Ostatecznie  drużyna  zajęła  7  miejsce  
w tabeli rozgrywek.
Od września 2009 r. drużyna uczestniczy w rozgrywkach ligowych sezonu 2009/2010.  
W rozgrywkach bierze udział 14 drużyn.
III liga 
W  rozgrywkach  drużyna  MCKS  Czeladź  uczestniczyła  do  dnia  16  grudnia  2009  r.  
Z powodu rezygnacji zawodników w dniu 16 grudnia drużynę wycofano z rozgrywek.
  
- Siatkówka dziewcząt
Młodziczki I 
W marcu 2009 r. drużyna zakończyła rozgrywki sezonu 2008/2009. Ostatecznie drużyna 
zajęła 10 miejsce.
Od września 2009 r. drużyna uczestniczy w rozgrywkach ligowych sezonu 2009/2010.  
W rozgrywkach uczestniczy 49 zespołów.  
Młodziczki II 
W marcu 2009 r. drużyna zakończyła rozgrywki sezonu 2008/2009. Ostatecznie drużyna 
zajęła 22 miejsce. W rozgrywkach tej kategorii uczestniczyło 40 zespołów podzielonych 
terytorialnie na 12 grup.
Od września 2009 r. drużyna uczestniczy w rozgrywkach ligowych sezonu 2009/2010.  
W rozgrywkach uczestniczy 49 zespołów.
Kadetki  
W  marcu  2009  r.  drużyna  zakończyła  rozgrywki  sezonu  2008/2009.  Drużyna 
zakwalifikowała  się  do  grupy ćwierćfinałowej.  Ostatecznie  zajęła  14   miejsce  w  tabeli 
rozgrywek.  W  rozgrywkach  tej  kategorii  uczestniczyły  42  zespoły  podzielone  
na 6 grup. 
Od września 2009 r. drużyna uczestniczy w rozgrywkach ligowych sezonu 2009/2010.  
W rozgrywkach uczestniczy 40 zespołów. Po rozegranej  1 rundzie zajmują II  miejsce  
w tabeli.
Juniorki 
W marcu 2009 r. drużyna zakończyła rozgrywki sezonu 2008/2009. Ostatecznie drużyna 
zajęła  17  miejsce  w  tabeli  rozgrywek.  W  rozgrywkach  tej  kategorii  uczestniczyło  
22 zespoły podzielone na 4 grupy.
W  rozgrywkach  sezonu  2009/2010  uczestniczy  18  zespołów  podzielonych  
na 4 grupy. Drużyna MCKS po I etapie zakwalifikowała się do półfinału Mistrzostw Śląska. 

- Tenis stołowy
II liga 
W  maju   2009  r.  drużyna  zakończyła  rozgrywki  sezonu  2008/2009.  W  rozgrywkach 
uczestniczyło 16 drużyn. Ostatecznie drużyna zajęła  14  miejsce w tabeli. Drużyna spadła 



do III ligi.
Od  września  2009  r.  drużyna  uczestniczy  w  rozgrywkach  sezonu  2009/2010.  
W rozgrywkach uczestniczy 16 zespołów. 

- Lekka Atletyka
Udział zawodników sekcji w Biegu Barbórkowym w dniu 5 grudnia 2009 r.
Łukasz Matyjaszczyk – II miejsce
Kamila Motak – III miejsce
Michał Oleszak – IV miejsce
Piotr Pyżewski – IX miejsce

Organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz uczestnictwo w imprezach
 21  luty  2009  –  Współorganizacja  z  MOSiR  Czeladź   Mistrzostw  Czeladzi  

w Narciarstwie Alpejskim; 
 21 luty 2009 – Halowe Mistrzostwa Piłki Nożnej Podokręgu Sosnowiec;
 4  marca  2009  –  Turniej  siatkówki  dziewcząt   klas  III  o  Puchar  Burmistrza  Miasta 

Czeladź;
 14 marca 2009 – Turniej  koszykówki chłopców klas III  o Puchar Burmistrza Miasta 

Czeladź;
 17-20 marca 2009 – Festiwal Siatkówki dziewcząt – Czeladź 2009;
 21 marca 2009 – Turniej  siatkówki  dziewcząt   klas VI  o Puchar  Burmistrza Miasta 

Czeladź;
 21 marca 2009 – Turniej  koszykówki chłopców klas III  o Puchar Burmistrza Miasta 

Czeladź;
 18 kwietnia 2009 – Mistrzostwa Czeladzi w Badmintonie; 
 24 maj 2009 – (Jaworzno) Mistrzostwa Śląska w piłce siatkowej; 
 12 września 2009 – (Krzanowice) Turniej Siatkówki  o Puchar Starosty Raciborskiego – 

młodziczki II miejsce;
 19 grudnia 2009 – Mistrzostwa Czeladzi Dziewcząt i Chłopców w Tenisie Stołowym;

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

Organizacja obozów sportowych
 25  lipiec  –  2  sierpnia  2009  r.   obóz  sportowo-rekreacyjny   w  Przyjezierzu.  

W obozie udział wzięło 35 beneficjentów z sekcji  piłki nożnej.
 13- 24 sierpnia 2009 r. obóz sportowo-rekreacyjny  w  Iwoniczu  W obozie udział wzięło 

73 beneficjentów z sekcji: koszykówki, siatkówki oraz lekkiej atletyki.
 7-14 września 2009 r.  – obóz sportowy w Brennej – 57 osób
 14 – 21 września 2009 r. – obóz sportowy w Brennej – 48 osób

Miejski  Czeladzi  Klub  Sportowy  wykorzystał  całość  dotacji  –  309.168,00  zł. 
Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 317,00 zł 24.12.2009 r. Klub zwrócił na 
konto Urzędu Miasta Czeladź.



Młodzieżowy Klub Sportowy “Piaski” z siedzibą w Czeladzi przy ul.  Norwida 12c/24 
otrzymał dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 1.400,00 zł na “Upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych”.

W ramach przyznanej dotacji Klub zakupił 8 szt. strojów siatkarskich oraz dwie piłki i 
pompkę jako niezbędny sprzęt sportowy.

Drużyna piłki nożnej uczestniczyła w zajęciach w hali MOSiR do końca marca 2009 
r.  W  zajęciach  tych  wzięło  udział  30  osób.  Drużyna  siatkówki  odbywała  zajęcia  w 
Gimnazjum Nr 3 do końca roku szkolnego. Z zajęć skorzystało 12 zawodników oraz kilka 
osób spoza klubu.

Drużyna Siatkówki w liczbie 8 osób uczestniczyła w Amatorskiej Lidze Siatkówki w 
Sosnowcu. W rezultacie drużyna zdobyła 8 miejsce na 15 zgłoszonych drużyn.

Dryżyna  Siatkówki  uczestniczyła  w  Amatorskiej  Lidze  Siatkówki  
w  Mysłowicach.  Drużyna  wygrała  5  meczy  i  1  przegrała,  co  daje  jej  pozycję  lidera  
w grupie.

Od  października  do  końca  grudnia  2009  r.  w  Hali  MOSiR  po  2  godziny  
w  tygodniu  odbywały  się  zajęcia  dla  drużyny  piłkarzy.   Z  zajęć  tych  skorzystało  
ok.  40  osób.  Ponadto  zawodnicy  piłki  nożnej  uczestniczyli  w  wielu  amatorskich 
rozgrywkach na boiskach osiedlowych i przyszkolnych. Organizacja Amatorskiej Ligii Piłki 
Nożnej  polegała  na  rozgrywaniu  meczy  pomiędzy  8  drużynami  7  osobowymi.  
W rozgrywkach tych wzięć udział około 70 osób.

Klub  Sportowy  “Piaski”  współorganizował  wraz  z  Miastem  Czeladź  oraz 
Stowarzyszeniem AART TRAFFIC turniej o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź.

Z  przyznanej  dotacji  z  Urzędu  Miasta  Czeladź  Klub  wykorzystał  1.339,89  zł. 
Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 60,11 zł 13.01.2010 r. Klub zwrócił na 
konto Urzędu Miasta Czeladź.

INNE FORMY WSPÓŁRACY
Zapewniono  prowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć  sportowo-rekreacyjnych  
od 5 stycznia 2009 r. do 6 lutego 2009 r.  Zajęcia prowadzone były przez Miejski Szkolny 
Związek Sportowy.

Pokryto  koszty  transportu  członków  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Osób 
Niepełnosprawnych  “FAMILIA”  -  wycieczka  turystyczna  po  Bieszczadach  
(w terminie od 16 do 18 czerwca 2009 r.).

15  września  2009  r.  Urząd  Miasta  Czeladź  pokrył  koszty  organizacji  wycieczki  
do  Wadowic  członkom  Koła  Osób  Niepełnosprawnych  działającego  przy  
SDK “Odeon”.

Sfinansowano  obchody  “Dnia  Białej  Laski”  (21.11.2009  r.)  oraz  zajęcia  warsztatowe 
(5.12.2009  r.)  mające  charakter  edukacyjny  i  profilaktyczny  dla  członków  Polskiego 
Związku Niewidomych w Czeladzi.

Pokryto koszty szkolenia nowoprzyjętych członków Polskiego Związku Niewidomych w 
Czeladzi z  zakresu  rehabilitacji  podstawowej  -  szkolenie  
z orientacji przestrzennej; szkolenie z zakresu czynności dnia codziennego; szkolenie z 
zakresu tyflologii oraz uzyskiwania pomocy z PCPR-u i MOPS-u.

Sfinansowano zakup lasek inwalidzkich dla członków Polskiego Związku Niewidomych 
w Czeladzi.



Sfinansowano  zakup  sprzętu  rehabilitacyjnego  dla  członków  Czeladzkiego 
Stowarzyszenia  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho  –  Ruchowym,  
tj.: lustra korekcyjnego, tablicy do ćwiczeń manualnych, piłki rehabilitacyjnej oraz materaca 
rehabilitacyjnego.

Pokryto  koszty  zakupu  koszulek,  zapewniono  transport  uczestników na  VI  Powiatową 
Olimpiadę  Osób  Niepełnosprawnych  “INTEGRACJA  2009”  odbywająca  się  w  dniu 
25.09.2009 r. w Sławkowie – organizatorem Olimpiady jest  Powiatowe Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych Ruchowo “SZANSA”.

Zorganizowano  imprezę  mikołajkową  (przygotowanie  upominków,  zapewnienie  oprawy 
artystycznej)  dla  dzieci  należących  do  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Osób 
Niepełnosprawnych “FAMILIA” i Czeladzkiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z 
Upośledzeniem Psycho – Ruchowym.

Pokryto  koszty  udziału  w  47  Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie  Filatelistycznym 
dwóch uczniów i opiekuna Polskiego Związku Filatelistów – Młodzieżowego Koła im. 
Czesława Słani odbywającego się 11-14.06.2009 r. w Częstochowie.

Dla dzieci uczęszczających na świetlicę profilaktyczną prowadzoną przez Zgromadzenie 
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus:
- zakupiono sprzęt audiowizualny; 
- zapewniono  transport  oraz  wyżywienie  dla  dzieci  podczas  wycieczki  do  Czernej  

w dniu 13.06.2009 r.;
- zakupiono  bilety  oraz  artykuły  spożywcze  dla  dzieci  podczas  wycieczki  do  kina

w Sosnowcu w dniu 3.10.2009 r.;
- zakupiono artykuły spożywcze, gry i zabawki dla dzieci na Mikołaja;

Zakupiono  sprzęt  audiowizualny  (odtwarzacz  DVD,  ekran  projekcyjny)  dla:  Domu 
Zakonnego Kongregacji Misjonarzy z Mariannhill.

Wspomagano funkcjonowanie Klubu Abstynenta “Metamorfoza” poprzez:
- prowadzenie terapii dla osób uzależnionych oraz spotkań społeczności klubowej wraz 

z rodzinami,
- zapewniono bazę lokalową i opłacono media dla Klubu,
- zapewniono zakup medali, artykułów spożywczych na imprezy sportowe propagujące 

idee trzeźwości,
- wykupiono dla Klubu materiały edukacyjne,
W  Klubie  Abstynenta organizowano  również  inne  formy  rehabilitacyjne  dla  osób 
uzależnionych oraz ich rodzin, do których zaliczyć można np.:

- zorganizowanie  obozu  terapeutycznego  dla  członków  Klubu  w  Białce 
Tatrzańskiej w dniach od 20.06.2009 r. do 30.06.2009 r.,

- zorganizowanie X Halowego Turnieju Piłki Nożnej Klubów Abstynenckich w Hali 
MOSiR w Czeladzi (zabezpieczono obsługę, zakupiono nagrody, zapewniono 
posiłek regeneracyjny dla uczestników), 

- sfinansowano  zakup  książek  stanowiących  nagrody   dla  laureatów  
“XVIII  Ogólnopolskiego  Przeglądu  Abstynenckiej  Twórczości  Artystycznej 
Zamczysko 2009” - organizowanego w dniach od 27 do 30 sierpnia 2009 r.  
w miejscowości Olsztyn k/Częstochowy. 



Współpracowano  ze  Związkiem  Harcerstwa  Polskiego  –  Krąg  Seniorów,  któremu 
sfinansowano:  koszty  zorganizowania  wypoczynku  dla  dzieci  w  ramach  “Nieobozowej 
Akcji Letniej” oraz podczas “Harcerskiej Akcji Zima”

Pozostała działalność współpracy Urzędu Miasta Czeladź ze Stowarzyszeniami:
• bieżące  konsultacje  (pomoc  w  problemach  zewnętrznych  z  funkcjonowaniem 

stowarzyszeń, pomoc w wypełnianiu wniosków o dotację, itp.)
• pomoc w trakcie  organizacji imprez
• W miesięczniku Echo Czeladzi oraz na stronie internetowej miasta w miarę potrzeb 

znajdują się informację dotyczące funkcjonowania stowarzyszeń  
• zgodnie  z  Uchwałą  Nr  XXXI/383/2008  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi  z  dnia  

31  stycznia  2008  r.  stowarzyszenia  posiadające  lokale  użytkowe  będące  
w  administrowaniu  jednostek  organizacyjnych  Gminy  Czeladź  będą  zwolnione  
z odpłatności za użytkowanie obiektów na cele:
-prowadzenia nieodpłatnej działalności kulturalnej, społecznej, zdrowotnej, sportowej i 
opiekuńczo-wychowawczej  przez  organizacje,  o  których  mowa  
w  ustawie  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  
i o wolontariacie oraz organizacje kombatanckie;
-nieodpłatnego  prowadzenia  zajęć  pozalekcyjnych  i  pozaszkolnych  dla  dzieci  
i młodzieży;
-organizacji imprez, których współorganizatorem jest gmina lub jednostki gminne;   

Siedziba przy ul. Szpitalnej 5 
- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło nr 1
- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Czeladzi
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy
- Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej 
Siedziba w placówkach oświatowych
- Miejski Środowiskowy Klub Sportowy “Omega Czeladź” (MZS)
- Polski Związek Filatelistów – Młodzieżowe Koło im. Czesława Słani (SP1)
Siedziba przy ul. 1-go Maja 27
- Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi
- Związek Harcerstwa Polskiego – Krąg Seniorów 
Siedziba przy ul. Zwycięstwa 6
- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło nr 2
- Stowarzyszenie Trzeźwościowe “Nowe”
Siedziba przy ul. 11-go Listopada 8
- Klub Abstynenta “Metamorfoza”
- Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych
Siedziba przy ul. Sportowej 2
- Miejski Czeladzi Klub Sportowy
- Miejski Szkolny Związek Sportowy
- Polska Federacja Ornitologiczna PZHK i PE – Oddział w Czeladzi
- Zagłębiowskie Koło Pszczelarzy – oddział w Czeladzi
- Terenowa Ognisko Towarzystwa krzewienia Kultury Fizycznej “Saturn”
Siedziba przy ul. Mickiewicza
- Klub Sportowy “Górnik Piaski”
Siedziba przy ul. Norwida 11
- Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym
• zgodnie  z  Uchwałą  Nr  Nr  LVIII/943/2009  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi  z  dnia  

29 października 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości  rocznych stawek podatku od 
nieruchomości  za  rok  2009  zwolniono  z  podatku  od  nieruchomości  następujące 
stowarzyszenia działające na terenie naszego miasta:



- Klubowi Abstynenta “Metamorfoza”;
- Czeladzkiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym;
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie “Jestem z Tobą”;
- Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy; 
- Związkowi Kombatantów RP i Byłym Więźniom Politycznym – Koło nr 1;
- Związkowi Kombatantów RP i Byłym Więźniom Politycznym – Koło nr 2;
- Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Śląski Koło w Czeladzi;

Z-ca Burmistrza Miasta Czeladź

mgr Anna Ślagórska
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