
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2016

 

Czeladź, maj 2017 r.



DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Zgodnie  z  Programem  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  w  zakresie  zadań  publicznych  Miasto
Czeladź zrealizowało w roku 2016 następujące zadania:
 
I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Kwota  w  budżecie  Miasta  Czeladź  w  roku  2016  na  realizację  zadania  publicznego
pt. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wynosiła 180 000,00 zł.
 
DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT:

1. Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie  „Jestem  z  Tobą” dotacja  w  wysokości
15  210,00  zł  na  realizację  zadania:   Wsparcie  psychopedagogiczne  rodzin
dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym

2. Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie  „Jestem  z  Tobą” dotacja  w  wysokości
37 510,00 zł na realizację zadania:  Telefon Zaufania

3. Stowarzyszenie  Klub  Abstynenta  „Metamorfoza”  w  Czeladzi dotacja
w  wysokości  12  720,00  zł na  realizację  zadania:  Organizacja  pomocy
rehabilitacyjnej i psychologicznej dla członków Klubu Abstynenta „Metamorfoza”

4. Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-
Ruchowym dotacja  w  wysokości  16  400,00  zł na  realizację  zadania:  Ośrodek
Wsparcia Rodziny

5. Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy dotacja  w  wysokości  51  140,00  zł
na realizację zadania: Ruch rzeźbi umysł: sport, zabawa, wychowanie

6. Stowarzyszenie  Rodziców  Uczniów  Gimnazjum  Nr  3  w  Czeladź  dotacja
w wysokości 13 230,00 zł na realizację zadania: Jesteśmy otwarci na świat

7. Stowarzyszenie Moc Wsparcia  dotacja w wysokości  15 500,00 zł  na realizację
zadania:  Centrum  Profilaktyki  i  Psychoterapii  Więzi:  Punkt  konsultacyjno-
interwencyjny dla dzieci i ich rodziców

DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW:
1. Klub Sportowy Górnik Piaski mały grant w wysokości  5 020,00 zł  na realizację

zadania: Aktywne  formy  spędzania  czasu  na  sportowych  zajęciach
ogólnorozwojowych i zajęciach z piłki nożnej sposobem na profilaktykę zdrowotną,
przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom społecznym – sportowy styl życia
sposobem na bezpieczeństwo i zdrowie

2. Stowarzyszenie Moc Wsparcia mały grant w wysokości 6 500,00 zł na realizację
zadania: Kraina Świetlików – szkolenia dla przedstawicieli oświaty

3. Stowarzyszenie  Rodziców  Uczniów  Gimnazjum  nr  3  im.  Polskiej  Macierzy
Szkolnej w Czeladzi  mały grant w wysokości  2 200,00 zł  na realizację zadania:
Przeżyj to sam – niezapomniana wycieczka sposobem na zmianę światopoglądu w
drodze ku dorosłości

4. Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-
Ruchowym mały grant w wysokości  3 456,00 zł  na realizację zadania: Wrocław
wycieczka profilaktyczno-socjoterapeutyczna – Rodzinne wsparcie

OTWARTY KONKURS OFERT

Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie  „Jestem  z  Tobą” z  siedzibą  w  Czeladzi
ul. Dziekana 5E otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 15 210,00 zł na
realizację  zadania:  Wsparcie  psychopedagogiczne  rodzin  dysfunkcyjnych,  zagrożonych
wykluczeniem społecznym.



Zadanie polegało na:
• udzieleniu pomocy psychopedagogicznej, terapeutycznej, logopedycznej dzieciom

i  młodzieży  z  rodzin  dysfunkcyjnych  w  formie  terapii  indywidualnej  dla  dzieci
z  problemami  emocjonalnymi  pochodzącymi  z  rodzin  dysfunkcyjnych  poprzez
wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci.

• wsparciu rodziców mających trudności wychowawcze, zagrożonych uzależnieniami,
patologią oraz wykluczeniem społecznym poprzez:
 organizowanie grupy warsztatowej pn. „Szkoła dla rodziców”.
 prowadzenie  Grupy  Wsparcia  dla  rodziców  z  trudnościami  w  pełnieniu  roli

wychowawczej
 spotkania terapeutyczne dla rodzin, zagrożonych zjawiskiem patologii  rodziny,

z mocno zaburzonymi relacjami.
W roku 2016 z terapii grupowej skorzystało 7 dzieci z klas I – III, terapią pedagogiczną
indywidualną objęto 5 dzieci, z terapii neurologopedycznej skorzystało 3 dzieci (2 osoby
z  zaburzeniami  centralnego  przetwarzania  słuchowego  i  1  dziecko  z  zaburzeniami
neurorozwojowymi), 2 rodziny objęto terapią rodzin, 14 rodziców uczęszczało na grupę
wsparcia,  15  rodziców brało  udział  w  zajęciach  warsztatowo-treningowych  „Szkoła  dla
rodziców”  natomiast  6  nastolatków  skorzystało  z  indywidualnej  terapii  dla  dzieci
z problemami społeczno-emocjonalnymi.
Dotację celową przeznaczono na:

1. terapię grupową w tym:
2. wynagrodzenie pedagoga 
3. wynagrodzenie logopedy 
4. terapię indywidualną pedagogiczną 
5. terapię indywidualną neurolopedagogiczną 
6. terapię rodzin 
7. grupę wsparcia dla rodziców z trudnościami wychowawczymi w tym:
8. wynagrodzenie dla dwóch psychologów 
9. zajęcia warsztatowo-treningowe „Szkoła dla rodziców” w tym:
10.wynagrodzenie dla dwóch psychologów 
11. terapię indywidualną dla dzieci z problemami społeczno-emocjonalnymi 
12.wynagrodzenie dla księgowej.

Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie  „Jestem  z  Tobą”  z  siedzibą  w  Czeladzi
ul. Dziekana 5E otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 37 510,00 zł na
realizację zadania:  Telefon Zaufania.
Prowadzenie Telefonu Zaufania miało na celu świadczenie pomocy osobom borykającym
się  z  problemami,  które  nie  wiedzą  gdzie  się  zgłosić  po  pomoc  i  taką  informację
otrzymywały  od  osób  dyżurujących  w  Telefonie  Zaufania,  przy  czym  nadal  mogły
pozostawać anonimowe.
Telefon funkcjonował 7 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie:

• Poniedziałek 15.00-20.00
• Wtorek 11.00-16.00
• Środa 15.00-20.00
• Czwartek 11.00-16.00
• Piątek 15.00-20.00
• Sobota 15.00-20.00
• Niedziela 15.00-20.00

Porad udzielały osoby będące członkami Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej,
które korzystają z fachowej prasy i szkoleń.



W ramach zadania zapewniono 1705 godzin funkcjonowania Telefonu Zaufania dla osób
potrzebujących pomocy, przeprowadzono 781 rozmów wspierająco - motywujących, porad
i informacji.
Dotację celową przeznaczono na:

1. wynagrodzenia dla osób dyżurujących w Telefonie Zaufania.

Stowarzyszenie  Klub  Abstynenta  „Metamorfoza”  z  siedzibą  w  Czeladzi
ul. 11 Listopada 8 otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości  12 720,00 zł
na realizację zadania: Organizacja pomocy rehabilitacyjnej i psychologicznej dla członków
Klubu Abstynenta „Metamorfoza”.
Zadanie miało na celu udzielanie pomocy psychologicznej dla członków Klubu Abstynenta
„Metamorfoza”.  Spotkania  z  psychologiem odbywały się  raz  w tygodniu  po 3  godziny.
Łącznie w roku 2016 odbyło się 46 spotkań co daje 138 godzin pomocy psychologicznej.
W spotkaniach z  psychologiem uczestniczyło  około  18  osób. Ponadto w lipcu 2016 r.
dofinansowano koszty związane z organizacją obozu rehabilitacyjnego dla 18 klubowiczów
(mieszkańców Czeladzi) w gospodarstwie agroturystycznym w Ponikwie pow. Długopole
Zdrój.  Podczas  obozu  klubowicze  mogli  wymieniać  swoje  doświadczenia,  wspólnie
przebywać z osobami, które mają ten sam problem oraz jeszcze bardziej zintegrować się
ze sobą. Obóz zmotywował grupę do dalszego utrzymywania trzeźwości.
Dotację celową przeznaczono na:

1. wynagrodzenie dla psychologa
2. organizację obozu – noclegi.

Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym
z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Norwida  11  otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź
w wysokości 16 400,00 zł na realizację zadania: Ośrodek Wsparcia Rodziny.
W  ramach  tego  zadania  rodziny  osób  niepełnosprawnych  otrzymały  wsparcie
i profesjonalną pomoc prawną (40 godzin) i psychologiczną (40 godzin). Udzielane były
porady z zakresu rehabilitacji, leczenia i opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Ponadto
zapewniono   organizację zajęć ogólno-usprawniających dla podopiecznych w tym m.in.
zajęcia  na  basenie  (40  godzin)  oraz  zajęcia  fitness  (120  godzin).  Przez  cały  rok
w  siedzibie  stowarzyszenia  odbywały  się  zajęcia  terapii  zajęciowej  (120  godzin).
W grudniu 2016 r. zorganizowano Mikołaja, podczas którego podopieczni Stowarzyszenia
otrzymali paczki oraz zaprezentowali swoje prace, które  wykonywane były przez cały rok
w  Stowarzyszeniu.  W roku  2016  z  działalności  oferowanej  w  ramach  tego  zadania
skorzystało  około  80  środowisk  rodzinnych  z  terenu  Będzina,  Czeladzi,  Sosnowca
o niskim statusie materialnym. Realizacja zadania przyczyniła się do wyzwolenia większej
aktywności społecznej  i zaradności życiowej środowiska osób niepełnosprawnych,
poprawę relacji interpersonalnych członków rodzin dysfunkcyjnych, rozwoju
zainteresowań,  podopieczni  nabrali wiary we własne możliwości, poprawili  swój stan
zdrowia i kondycję psychiczną. Dzięki zadaniu zabezpieczano czas wolny podopiecznych
jak również ich rodzin.
Dotację celową przeznaczono na:

1. organizację Mikołaja
2. zakup materiałów do terapii zajęciowej
3. wynagrodzenie dla prawnika 
4. wynagrodzenie dla psychologa 
5. wynagrodzenie dla ratownika na zajęciach na basenie 
6. wynagrodzenie dla instruktora terapii zajęciowej 
7. wynagrodzenie dla instruktora zajęć fitness. 



Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy  z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Sportowa  2  otrzymał
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 51 140,00 zł na realizację zadania: Ruch
rzeźbi umysł: sport, zabawa, wychowanie.
Zadanie miało na celu prowadzenie profilaktycznych zajęć sportowych oraz organizowanie
imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym.
Zajęcia prowadzone były z różnych dyscyplin sportu takich jak: piłka nożna, koszykówka,
siatkówka, piłka ręczna, tenis stołowy, lekka atletyka, badminton, gry i zabawy sportowe,
szachy.  Zajęcia  te  miały  walory wychowawcze  oraz  zdrowotne  poprzez wprowadzenie
elementów ćwiczeń zapobiegających wadom postawy. Oferta zajęć sportowych była formą
zagospodarowania czasu wolnego w sposób aktywny i bezpieczny dla dzieci i młodzieży,
przeciwdziałając  negatywnym  zachowaniom  młodzieży.  Zajęcia  były  doskonałą  formą
kształtowania  postaw  prospołecznych.  Organizowane  zajęcia  odbywały  się
systematycznie, a dostęp do nich był powszechny. Z zajęć skorzystały dzieci i młodzież
pochodząca z różnych środowisk rodzinnych, w tym z rodzin ubogich i trudnych, często
patologicznych  /rozbite  rodziny,  zagrożenie  alkoholizmem,  agresją/.  Zajęcia  służyły
integracji  społecznej.  W  zajęciach  uczestniczyło  około  470  uczniów  z  czeladzkich
placówek  oświatowych  (szkoły  podstawowe  i  gimnazja).  Zajęcia  odbywały  się  na
obiektach szkolnych lub miejskich, a prowadzone były przez doświadczonych nauczycieli
posiadających  uprawnienia  instruktorskie  i  sportowe  z  różnych  dyscyplin  sportowych.
Łącznie w roku 2016 zrealizowano 1320 godzin zajęć pozalekcyjnych.
Ponadto  w  ramach  tego  zadania  uczniowie  z  czeladzkich  szkół  uczestniczyli
w  organizowanych  imprezach  sportowo-rekreacyjnych  o  charakterze  profilaktycznym
w tym m.in.:

• Mistrzostwa Czeladzi w pływaniu
• Mistrzostwa  Czeladzi  w  badmintonie  drużynowym  dziewcząt  i  chłopców  szkół

podstawowych i gimnazjalnych
• Mistrzostwa  Czeladzi  w  siatkówce  dziewcząt  i  chłopców  szkół  podstawowych

i gimnazjalnych
• Mistrzostwa  Czeladzi  w czwórboju  lekkoatletycznym dziewcząt  i  chłopców szkół

podstawowych
• Mistrzostwa  Czeladzi  w  siatkówce  plażowej  dziewcząt  i  chłopców  szkół

gimnazjalnych
• Mistrzostwa Czeladzi w LA drużynowej dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych
• Mistrzostwa  Czeladzi  w  orientacji  sportowej  dziewcząt  i  chłopców  szkół

podstawowych
• Biegi przełajowe im. Edwarda Maczugi
• II Olimpiada LA im. Henryka Grabowskiego
• V Grand Prix Czeladzi w badmintonie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich

oraz dorosłych
• VI  Grand  Prix  Czeladzi  w  badmintonie  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych,

średnich oraz dorosłych
• Mistrzostwa Czeladzi w unihokeju dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
• Mistrzostwa  powiatowe  w  mini  siatkówce  dziewcząt  szkół  podstawowych

o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty
• Mistrzostwa  powiatowe  w  mini  koszykówce  chłopców  szkół  podstawowych

o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty
• Mistrzostwa  powiatowe  w  tenisie  stołowym  dziewcząt  i  chłopców  szkół

podstawowych o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty,
• XIX Memoriał im. Józefa Pawełczyka
• Miejskie zawody w mini piłkę nożną szkół podstawowych
• Mistrzostwa Czeladzi szkół gimnazjalnych w piłkę nożną chłopców  
• Sztafetowe  biegi  przełajowe  dziewcząt  i  chłopców  szkół  podstawowych



i gimnazjalnych
• Szachy szkół podstawowych (drużynowe)
• Mistrzostwa Czeladzi w szachach dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych
• Mistrzostwa Czeladzi w unihokeju dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
• Mistrzostwa Czeladzi w unihokeju dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych
• Mistrzostwa Czeladzi w koszykówce dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
• Mistrzostwa Czeladzi w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
• Mistrzostwa Czeladzi w koszykówce dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych
• VII  Grand  Prix  Czeladzi  w  badmintonie  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych,

średnich oraz dorosłych
• Mistrzostwa Czeladzi w piłce ręcznej chłopców szkół podstawowych
• VIII  Grand  Prix  Czeladzi  w  badmintonie  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych,

średnich oraz dorosłych.
Dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych zakupiono puchary i  medale natomiast
dla  uczestników  finałów  wojewódzkich  zakupiono  koszulki  sportowe.  Podczas  imprez
promowany  był  zdrowy  styl  życia  bez  nałogów,  dzięki  imprezom  uczestnicy  nabywali
umiejętności współdziałania w grupie, kształtowali swoje poczucie odpowiedzialności za
bezpieczeństwo swoje i innych, kształtowali swoją odporność na sytuacje stresowe oraz
rozładowywali  negatywne  emocje.  W  imprezach  sportowo-rekreacyjnych  udział  wzięło
około 2000 dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Czeladzi.
Dotację celową przeznaczono na:

1. sędziowanie i opiekę medyczną
2. zakup nagród
3. prowadzenie profilaktycznych zajęć sportowych
4. ubezpieczenie uczestników zajęć
5. obsługę administracyjną zadania
6. zakup materiałów biurowych
7. zakup sprzętu sportowego.

Stowarzyszenie  Rodziców  Uczniów  Gimnazjum  Nr  3  im.  Polskiej  Macierzy
Szkolnej  w Czeladzi  z siedzibą w Czeladzi ul. Lwowska 2  otrzymało dotację z budżetu
Miasta Czeladź  w wysokości  13 230,00 zł na realizację zadania: Jesteśmy otwarci  na
świat.
W  ramach  zadania  realizowano  520  godzin  zajęć  pozalekcyjnych  dla  220  uczniów
Gimnazjum Nr 3 w Czeladzi. Zajęcia prowadzone były z języka angielskiego (240 godzin
dydaktycznych), języka niemieckiego (60 godzin dydaktycznych), informatyki (120 godzin
dydaktycznych),  nauki  pływania  (40  godzin  dydaktycznych),  siatkówki  (30   godzin
dydaktycznych)  i  koszykówki  (30  godzin  dydaktycznych).  Z  zajęć  korzystali  uczniowie
pochodzący z różnych środowisk rodzinnych, borykających się z takimi problemami jak:
nadużywanie  alkoholu,  rodziny  niepełne  (rozbite),  bezrobocie  czy  niewydolność
wychowawcza.  Dzięki  pogadankom  przeprowadzanym  podczas  zajęć  pozalekcyjnych
nauczyciele uświadamiali uczniom jakie zagrożenia wynikają z różnego typu uzależnień
oraz w jaki sposób można się przed nimi uchronić. Zajęcia pozalekcyjne, które odbywały
się  w  godzinach  popołudniowych  zapewniały  uczniom atrakcyjny  i  bezpieczny sposób
spędzania  ich  czasu  wolnego.  Kształtowały  w  nich  wytrwałość,  pracowitość  oraz
determinację.
Dotację celową przeznaczono na:

1. wynagrodzenie dla nauczycieli j. angielskiego
2. wynagrodzenie dla nauczyciela j. niemieckiego
3. wynagrodzenie dla nauczycieli informatyki
4. wynagrodzenie dla nauczycieli wychowania fizycznego.



Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościuszki 5 otrzymało
dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości 15  500,00  zł na  realizację  zadania:
Centrum Profilaktyki  i  Psychoterapii Więzi: Punkt konsultacyjno-interwencyjny dla dzieci
i ich rodziców.
Celem  zadania  było  przede  wszystkim  zabezpieczenie  dziecka  przed  dalszym
doświadczaniem przemocy ze strony bliskich i doświadczaniem innych sytuacji trudnych
w  rodzinie,  poprzez  udzielanie  specjalistycznego  wsparcia.  Dzięki  realizacji  zadania
zorganizowano:

• wsparcie  psychologiczne  (konsultacje  indywidualne,  rodzinne)  i  interwencyjne
w sytuacji przemocy w rodzinie wobec dzieci i młodzieży,

• złagodzenie  u  dzieci  i  młodzieży  zgłaszających  się  po  pomoc  negatywnych
skutków związanych z doświadczaniem przemocy w rodzinie.

Działania projektu kierowane były do dzieci  i  młodzieży w wieku od 0 do 17 lat,  które
doświadczały przemocy w  rodzinie.  W związku  z  systemowym rozumieniem problemu
przemocy w rodzinie oferta była kierowana do rodzin  znajdujących się w sytuacji trudnej,
kryzysowej,  w szczególności  do rodziców rekrutujących się z  grupy ryzyka stosowania
przemocy  wobec  dzieci  (np.  z  powodu  uzależnień,  dotychczasowych  doświadczeń
z przemocą). Zadanie realizowane było na terenie w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6, gdzie
wykorzystywane były dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do pracy z dziećmi.
Centrum Profilaktyki  i  Psychoterapii  Więzi  udzielało  wsparcia  w  następujących  dniach
i godzinach:
wtorki od 17.00 – 19.00
środy od 14.00 – 19.00
piątki od 16.00 – 19.00
soboty od 9.00 – 15.00
W  sytuacjach  konieczności  przyjęcia  większej  ilości  osób  godziny  Centrum  były
wydłużane. Terminy spotkań/konsultacji były ustalane telefonicznie.
W  ramach  realizacji  tego  zadania  przeprowadzono  180  godzin  wsparcia  (konsultacji
psychologicznych,  interwencji  kryzysowej)  dla 52 odbiorców – 21 dzieci  i  31 dorosłych
(rodziców/opiekunów).
Dotację celową przeznaczono na:

1. wynagrodzenie dla terapeuty 
2. wynagrodzenie dla psychologa, terapeuty 
3. wynagrodzenie dla księgowej.

MAŁE GRANTY 

Klub  Sportowy Górnik  Piaski  z  siedzibą  w  Czeladzi  przy  ul.  Mickiewicza otrzymało
dotację  („mały grant”)  w wysokości 5 020,00 zł  na realizację  zadania:  Aktywne formy
spędzania czasu na sportowych zajęciach ogólnorozwojowych i zajęciach z piłki nożnej
sposobem  na  profilaktykę  zdrowotną,  przeciwdziałanie  uzależnieniom  oraz  patologiom
społecznym – sportowy styl życia sposobem na bezpieczeństwo i zdrowie.
Zadanie realizowane było od 18 kwietnia do 5 lipca 2016 r. Główną ideą zadania było
zachęcenie  dzieci  do  uprawiania  sportu  tym  samym  dbając  o  profilaktykę  zdrowotną.
W zajęciach uczestniczyło 320 dzieci z czeladzkich przedszkoli. Zajęcia prowadzone były
przez dwóch trenerów Klubu Sportowego Górnik Piaski, zrealizowano 160 godzin zajęć.
Zajęcia prowadzone były z dziedziny piłki nożnej i miały one charakter ogólnorozwojowy.
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:

1. wynagrodzenie dla dwóch trenerów za zajęcia ogólnorozwojowe (piłka nożna) 
2. zakup sprzętu sportowego
3. wynagrodzenie dla księgowej.



Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościuszki 5 otrzymało
dotację („mały grant”) w wysokości 6 500,00 zł na realizację zadania: Kraina Świetlików –
szkolenia dla przedstawicieli oświaty.
Zadanie  realizowane  było  od  29  kwietnia  do  15  czerwca  2016  r.  Głównym  celem
projektu było podniesienie kompetencji  w obszarze działań profilaktycznych w zakresie
przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu/krzywdzeniu dzieci. Zadanie kierowane było
do  nauczycieli  wychowania  wczesnoszkolnego,  pedagogów i  psychologów szkolonych
z terenu miasta Czeladź. W ramach zadania przeprowadzono cykl szkoleniowy składający
się  z  dwóch  części  tematycznych.  Część  pierwsza  zrealizowana  została  w  wymiarze
80 godzin szkolenia i dotyczyła doskonalenia kompetencji profilaktycznych w sytuacjach
przemocy seksualnej. Uczestnicy otrzymali gotowe narzędzia profilaktyczne - scenariusze
zajęć  do  pracy  z  dziećmi  i  rodzicami.  W  tej  części  uczestnicy  zostali  przygotowani
do  samodzielnego  prowadzenia  spotkań  dla  rodziców  i  tworzenia  programów
profilaktycznych.  Część  druga  w  wymiarze  20  godzin  i  dotyczyła  analizy  wdrażanych
samodzielnie  programów w placówkach.  Dzięki  realizacji  tego  zadania  przeszkolonych
zostało 31 nauczycieli.
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:

1. wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów dla nauczycieli 
2. wynagrodzenie za prowadzenie superwizji dla nauczycieli 
3. wynagrodzenie dla grafika za opracowanie materiałów promocyjnych i 

merytorycznych
4. zakup materiałów edukacyjnych dla specjalistów.

Stowarzyszenie  Rodziców  Uczniów  Gimnazjum  Nr  3  im.  Polskiej  Macierzy
Szkolnej w Czeladzi z siedzibą w Czeladzi ul. Lwowska 2 otrzymało dotację („mały grant”)
w wysokości 2 200,00 zł na realizację zadania: Przeżyj to sam – niezapomniana wyciecz-
ka sposobem na zmianę światopoglądu w drodze ku dorosłości.
Zadanie  realizowane  było  od  29  kwietnia  do  29  lipca  2016  r.  Głównym  celem
zadania była organizacji wycieczki dla 19 uczniów Gimnazjum Nr 3w Czeladzi. Realizacją
zadania  objęto  grupę  dzieci  pochodzących  z  rodzin  dysfunkcyjnych,  niewydolnych
wychowawczo, z rodzin ubogich, rozbitych i obarczonych niepełnosprawnością. Ponadto
zadanie  miało  na  celu  wyposażenie  uczniów  w  wiedzę  i  umiejętności  niezbędne
do  dokonywania  właściwych  wyborów  w  życiu,  umożliwiających  dobre  samopoczucie
i właściwe relacje z innymi ludźmi. Dzięki zadaniu młodzież uświadomiła sobie jak można
w sposób kreatywny i bezpieczny (bez stosowania używek) spędzać swój czas wolny.
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:

1. pokrycie kosztów wynajęcia autokaru.

Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-
Ruchowym siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Norwida  11  otrzymało  dotację  („mały  grant”)
w  wysokości  3  456,00  zł na  realizację  zadania:   Wrocław  wycieczka  profilaktyczno-
socjoterapeutyczna – Rodzinne wsparcie.
Zadanie  realizowane  było  od  18  sierpnia  do  16  września  2016  r.  Zadanie  polegało
na  organizacji  dla  podopiecznych  Stowarzyszenia  wraz  z  ich  opiekunami   trzydniowej
wycieczki  do Wrocławia, w terminie od 25 do 27 sierpnia 2016 r.  W wycieczce udział
wzięły  54  osoby.  W  ramach  wycieczki  zorganizowano  2  spotkania  (warsztaty)
z psychologiem. Dzięki zadaniu wskazano alternatywne formy spędzania czasu wolnego,
promowano  pozytywne,  dobre  wzorce  życia  rodzinnego.  Kształtowano  umiejętności
dialogu, komunikacji interpersonalnej.
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:

1. pokrycie kosztów transportu.



II.  Pomoc  społeczna,  w  tym  pomoc  rodzinom  i  osobom  w  trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Kwota  w  budżecie  Miasta  Czeladź  w  roku  2016  na  realizację  zadania  publicznego
pt.  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób wynosiła 64 000,00 zł.

DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT:
1. Stowarzyszenie Moc Wsparcia dotacja w wysokości  64 000,00 zł  na realizację

zadania:  Przeprowadzenie  kampanii  społecznej  na  terenie  Miasta  Czeladź
przeciwko krzywdzeniu dzieci: WIESZ=ROZUMIESZ=REAGUJESZ

OTWARTY KONKURS OFERT

Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościuszki 5 otrzymało
dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości 64  000,00  zł na  realizację
zadania:  Przeprowadzenie  kampanii  społecznej  na  terenie  Miasta  Czeladź  przeciwko
krzywdzeniu dzieci: WIESZ=ROZUMIESZ=REAGUJESZ.
Zadanie  miało  na  celu  organizację  kampanii  medialnej  na  terenie  Miasta  Czeladź.
Kampania odbywała się pod hasłem: „A gdyby dzieci mogły wybierać rodziców – czy ty
byś  nim  został?”.  Głównymi  adresatami  zadania  byli  rodzice  małych  dzieci  i  rodzice
spodziewający  się  dziecka.  Oprócz  szerokiej  oferty  warsztatów,  wykładów oraz  zajęć,
połączonych  ze  wspólną  zabawą  z  dziećmi,  rodzice  mogli  zobaczyć  inspirujące
i  skłaniające  do  refleksji  bilbordy,  plakaty,  ulotki,  spoty  stanowiące  istotny  element
kampanii medialnej. Główną ideą kampanii było wyobrażenie tego, co by się stało, gdyby
dzieci  wcieliły  się  w  rolę  profesjonalnych  rekruterów,  którzy  przeprowadzają  rozmowy
kwalifikacyjne na stanowisko… rodzica. Odbiorcy kampanii  mieli  okazję zastanowić się
między innymi nad tym, jak mogą być postrzegani przez własne dzieci, przez pryzmat ich
potrzeb i oczekiwań. W ramach zadania zrealizowano jeden event promocyjny angażujący
społeczność  lokalną.  W  evencie  udział  wzięło  około  40  osób;  na  portalu
społecznościowym  (facebook)  systematycznie  publikowano  materiały  kampanii
(15 artykułów oraz 10 banerów); wśród mieszkańców rozdystrybuowano broszury i ulotki
dotyczące  kampanii  (1.000  szt.  ulotek  i  broszur);  wyeksponowano  billbordy  kampanii
(6  na tablicach billbordowych,  2 na tablicach LED; 2 napinane na ramie,  26 plakatów
w  wiatach  przystankowych);  na  terenie  miasta  Czeladź  rozmieszczono  200  sztuk
plakatów;  zrealizowano cztery filmy promocyjne kampanii; informacja  o kampanii została
nagłośniona w lokalnych i regionalnych radiostacjach. Ponadto w ramach zadania zwięk-
szony został dostęp do oferty wsparcia z zakresu zapobiegania powielaniu złych wzorców
rodzinnych:

• zrealizowano  20  godzin  zajęć  dla  rodziców i  dzieci  (1-3  lat)  mających  na  celu
wzmocnienie  więzi  między  dzieckiem  i  rodzicem.  Rodzice  w  ramach  zajęć
dowiedzieli  się  jak  poprzez  kontakt  z  dzieckiem  i  wspólną  zabawę  budować
bezpieczną więź - czynnik chroniący przed krzywdzeniem dzieci;

• zrealizowano  6  godzin  spotkań  rozwojowo-warsztatowych  z  zakresu  profilaktyki
okołoporodowej  przeznaczonych  dla  rodziców  spodziewających  się  dzieci.
W  trakcie  spotkań  przyszli  rodzice  mieli  możliwość  poznać  podstawy  teorii
przywiązania i roli więzi;

• zrealizowano  cykl  warsztatów  dla  rodziców  małych  dzieci  z  zakresu
odpowiedzialnego  rodzicielstwa  w  wymiarze  36  godzin.  W  czasie  trwania
warsztatów rodzice mieli  zagwarantowaną opieka nad dziećmi;

• zrealizowano  jedną  edycję  grupy  psychoedukacyjnej  z  elementami  oddziaływań
terapeutycznych dla rodziców mających trudności w kontrolowaniu emocji, w tym



stosujących  mechanizmy  przemocowe  wobec  dzieci  w  wymiarze  40  godzin.
W ramach zajęć rodzice z grupy ryzyka nauczyli się konstruktywnego reagowania
w  sytuacjach  kryzysowych  -   grożących  użyciem  przemocy  wobec  dzieci
(uderzenie, szarpanie, policzkowanie etc.).

Dotację celową przeznaczono na:
1. przygotowanie kampanii część koncepcyjna i wizualno-graficzna
2. wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów dla rodziców 
3. wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi w trakcie trwania warsztatów 
4. zakup kredek i papieru do zabaw w trakcie opieki nad dziećmi
5. wynagrodzenie za prowadzenie spotkań z zakresu profilaktyki więzi 
6. wynagrodzenie za prowadzenie spotkań w ramach profilaktyki okołoporodowej 
7. wynagrodzenie za prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla rodziców 
8. wynagrodzenie dla kadry merytorycznej realizującej kampanię
9. realizację kampanii medialnej i informacyjnej
10.wynagrodzenie dla księgowej projektu
11. wynagrodzenie dla obsługi administracyjnej
12.zakup materiałów edukacyjnych kampanii (plakaty, ulotki, broszury).

III. Edukacja, oświata i wychowanie
Kwota  w  budżecie  Miasta  Czeladź  w  roku  2016  na  realizację  zadania  publicznego
pt. Edukacja, oświata i wychowanie wynosiła 35 000,00 zł.

DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT:
1. Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie  „Jestem  z  Tobą” dotacja  w  wysokości

20 400,00 zł na realizację zadania:   Psychoedukacja wspieraniem wychowawczej
i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły

2. Stowarzyszenie Czeladź Jest Fajna dotacja w wysokości 2 100,00 zł na realizację
zadania: Konkurs Wiedzy Obywatelskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych

DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW:
1. Stowarzyszenie Moc Wsparcia mały grant w wysokości 6 000,00 zł na realizację

zadania: Bezpieczna więź – fundament na całe życie

OTWARTY KONKURS OFERT

Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie  „Jestem  z  Tobą”  z  siedzibą  w  Czeladzi
ul. Dziekana 5E  otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 20 400,00 zł
na realizację zadania: Psychoedukacja wspieraniem wychowawczej i edukacyjnej funkcji
rodziny i szkoły.
Zadanie  miało  na  celu  wsparcie  rodziców  i  nauczycieli  w  ich  roli  edukacyjno  -
wychowawczej oraz wsparcie dzieci z trudnościami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Dzięki realizacji zadania zapewniono:

• 168 godzin konsultacji indywidualnych dla rodziców i nauczycieli,
• 20 godzin zajęć warsztatowych pn. „Szkoła dla rodziców”, w których uczestniczyło

9 rodziców,
• 5 spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli z czeladzkich placówek

oświatowych,
• 32 diagnozy psychopedagogiczne dla dzieci z trudnościami szkolnymi i gotowością

szkolną,
• 20 diagnoz psychologicznych dot. gotowości szkolnej dla dzieci ze specyficznymi

trudnościami w nauce, poradnictwo dla rodziców i nauczycieli,
• 70  godzin  terapii  pedagogicznej,  terapeutycznej  indywidualnej  dla  19  dzieci



z trudnościami w uczeniu się,
• 40 godzin zajęć terapii logopedycznej dla 11 dzieci.

Dotację celową przeznaczono na:
1. konsultacje psychologiczne 
2. wynagrodzenie za przeprowadzenie prelekcji dla rodziców i nauczycieli 
3. wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć warsztatowo-treningowych pn.  „Szkoła

dla rodziców” 
4. wynagrodzenie dla psychologa za diagnozę psychologiczną gotowości szkolnej lub

dzieci  z  trudnościami  w  nauce  ze  wskazaniami  do  pracy  w  domu  i  terapii
pedagogicznej 

5. wynagrodzenie dla pedagoga za diagnozę pedagogiczną dla dzieci  z   trudności
w  uczeniu  się  w  tym  specyficznych  trudności  lub  gotowości  szkolnej  ze
wskazaniami 

6. wynagrodzenie za zajęcia pedagogiczne, terapeutyczne dla dzieci z trudnościami
w uczeniu się 

7. wynagrodzenie za zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy 
8. wynagrodzenie dla księgowej.

Stowarzyszenie Czeladź Jest Fajna  z siedzibą w Czeladzi przy ul.  Waryńskiego 26/3
otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź w  wysokości 2  100,00  zł  na  realizację
zadania: Konkurs Wiedzy Obywatelskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych.
Zadanie  realizowane  było  od  1  lutego  do  30  czerwca  2016  r.  Celem  zadania  było
zorganizowanie  i  przeprowadzenie  Konkursu  Wiedzy  Obywatelskiej  dla  uczniów  szkół
gimnazjalnych. Konkurs podzielono na dwa etapy: pierwszy etap – szkolny, który został
przeprowadzony 4 marca 2016 r. w 3 czeladzkich Gimnazjach. W kwietniu 2016 r. odbył
się  drugi  etap  konkursu  tj.  Finał,  podczas  którego  rywalizowała  ze  sobą  9  uczniów
(po  3  z  każdego  Gimnazjum).  Dla  3  laureatów  (zwycięzców  finału)  zorganizowano
wycieczkę  do  Warszawy  połączoną  ze  zwiedzaniem  Sejmu  RP.  Zadanie  to  pozwoliło
ukształtować  wśród  uczniów  takie  wartości  demokratyczne  jak:  wolność,  tolerancja,
aktywność obywatelska oraz patriotyzm.
Dotację celową przeznaczono na:

1. pokrycie kosztów transportu do Warszawy 
2. zakup nagród rzeczowych dla finalistów 
3. pokrycie kosztów za przewodnika po Warszawie
4. wynagrodzenie dla obsługi administracyjno-księgowej.

MAŁY GRANT

Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościuszki 5 otrzymało
dotację  („mały grant”) w wysokości 6 000,00 zł na realizację zadania: Bezpieczna więź –
fundament na całe życie.
Zadanie realizowane było od 3 września do 14 listopada 2016 r. Głównym celem zadania
było  zwiększenie  skuteczności  działań  w obszarze  udzielania  wsparcia  rodzicom i  ich
dzieciom poprzez poszerzenie wiedzy i wzrost umiejętności rodziców dzieci w wieku 0-5
lat w zakresie wspierania bezpiecznej relacji z dziećmi. W ramach zadania zorganizowano
spotkania, szkolenia oraz warsztaty m.in.:

• Rodzic – eksperyment pod kontrolą – cykl spotkań dla rodziców spodziewających
się  dziecka,  wprowadzający  ich  w  niezwykły  świat  potrzeb  ich  nienarodzonej
jeszcze  pociechy.  Zrealizowano  20  godzin  wykładów,  w  których  uczestniczyło
21 rodziców.

• Kreatywną  Krainę  Pompona  –  cykl  spotkań  dla  rodziców  i  ich  dzieci  w  wieku
od 1-3 lat, których celem było wzmacnianie więzi rodzica z dzieckiem. W zajęciach



wzięło udział 9 rodziców, zrealizowano 30 godzin zajęć.
• Laboratorium  Rodzica  –  tematyczne  spotkania  warsztatowo-rozwojowe  dla

rodziców dzieci  w wieku 1-5 lat,  podczas których porozmawiano o trudnościach
i radościach rodzicielstwa. W 6 spotkaniach 3-godzinnych udział wzięły 34 osoby.

Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:
1. zapewnienie cateringu suchego dla rodziców w trakcie warsztatów
2. opracowanie części wizualno-graficznej (promocja projektu)
3. wynagrodzenie za prowadzenie spotkań w ramach Kreatywnej krainy Pompona 
4. wynagrodzenie za prowadzenie grupy psychoedukacyjnej 
5. wynagrodzenie za wykłady dla rodziców.

IV. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota  w  budżecie  Miasta  Czeladź  roku  2016  na  realizację  zadania  publicznego
pt. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wynosiła 85 000,00 zł.
 
DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT:

1. Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  Zarząd  Oddziału
Rejonowego dotacja w wysokości  4 350,00 zł na realizację zadania: Działalność
zespołu muzyczno - wokalnego Orfeusz w Czeladzi

2. Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych dotacja  w  wysokości  17   600,00  zł
na realizację zadania: Działalność Górniczej Orkiestry Dętej

3. Stowarzyszenie  Miłośników  Czeladzi dotacja  w  wysokości  2  700,00  zł
na realizację zadania: Wydawnictwo: „Czeladzka starówka w dawnej fotografii”

4. Stowarzyszenie  Miłośników  Czeladzi dotacja  w  wysokości  3  420,00  zł
na realizację zadania: Wydawnictwo: „Zeszyty Czeladzkie 20/2016”

5. Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  „FAMILIA” dotacja
w wysokości 2 150,00 zł na realizację zadania: VI Czeladzkie spotkanie plenerowe
osób niepełnosprawnych

6. Towarzystwo Powszechne Czeladź dotacja w wysokości 5 400,00 zł na realizację
zadania: „Saturn – poprzemysłowe dziedzictwo Czeladzi”

7. Stowarzyszenie  Czeladź  Jest  Fajna  dotacja  w  wysokości  16  600,00  zł na
realizację zadania: Wycieczki dla osób po 60 roku życia

DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW:
1. Stowarzyszenie  Czeladź  Jest  Fajna mały  grant  w  wysokości  9 702,00  zł

na realizację zadania: Wycieczki dla osób po 60 roku życia 
2. Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych mały grant  w  wysokości  10  000,00  zł

na realizację zadania: Organizacja Industriady 2016
3. Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych mały  grant  w  wysokości  9 953,00  zł

na realizację zadania: Prowadzenie Zespołu Tanecznego Misz-Masz 
4. Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  FAMILIA mały  grant

w  wysokości  2 840,00  zł na  realizację  zadania:  Śladami  naszych  przodków  –
wycieczka do Poznania i okolic

OTWARTY KONKURS OFERT

Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  Zarząd  Oddziału  Rejonowego
z siedzibą w Czeladzi przy ul.  Szpitalnej 5a otrzymało dotację z budżetu Miasta Czeladź
w  wysokości 4  350,00  zł  na  realizację  zadania:  Działalność  zespołu  muzyczno  -
wokalnego Orfeusz w Czeladzi.
Zadanie miało na celu organizowanie prób oraz koncertów zespołu muzyczno - wokalnego
„Orfeusz” w Czeladzi. Zespół koncertował podczas uroczystości miejskich, popularyzując



amatorską twórczość artystyczną. W roku 2016 zorganizowano następujące koncerty:
• marzec 2016 r. - otwarcie sezonu i Dzień Kobiet
• maj 2016 r. - Dzień Matki
• czerwiec 2016 r. - Dni Czeladzi
• wrzesień 2016 r. - pożegnanie lata (Dzień Seniora)
• listopad 2016 r. - Święto Niepodległości
• grudzień 2016 r. - kolędy i pastorałki

Zespół  składał  się  z  19  członków.  Na  koncerty  organizowane w Spółdzielczym Domu
Kultury ODEON i  w Domu Pomocy Społecznej  SENIOR w Czeladzi  przybywało około
180 osób.
Dotację celową przeznaczono na:

1. honorarium dla instruktora zespołu 
2. wydruk plakatów
3. wydruk zaproszeń.

Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych  siedzibą  w  Czeladzi  przy  ul.  11  Listopada  8
otrzymało dotację  z  budżetu Miasta Czeladź w wysokości 17  600,00 zł na realizację
zadania: Działalność Górniczej Orkiestry Dętej.
W ramach zadania Stowarzyszenie zapewniło organizację koncertów Górniczej Orkiestry
Dętej  podczas  uroczystości  miejskich  oraz  Świąt  Narodowych.  Dzięki  dofinansowaniu
zadania przeprowadzone zostały 3 koncerty, które odbyły się z okazji:

• Święta Narodowego 3 maja
• Industriady 2016 – święta Szlaku Zabytków Techniki
• Święta Narodowego 11 listopada.

Koncerty odbywały się przy udziale 22 członków orkiestry.
Dotację celową przeznaczono na:

1. przygotowanie i wykonanie koncertów.

Stowarzyszenie  Miłośników  Czeladzi  siedzibą  w  Czeladzi  przy  ul.  Katowickiej  42
otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź  w  wysokości 2  700,00  zł na  realizację
zadania: Wydawnictwo: „Czeladzka starówka w dawnej fotografii”.
Celem zadania była popularyzacja wiedzy o Czeladzi, o jej przeszłości i dniu dzisiejszym,
budowanie  więzi  między  mieszkańcami  poprzez  przybliżanie  wspólnych,  wieloletnich
działań Stowarzyszenia i  jego dorobku, a tym samym propagowanie idei stowarzyszeń
regionalnych,  ich  roli  w  umacnianiu  tożsamości  regionalnej  i  lokalnej.  Dzięki  realizacji
zadania  wznowiono  zestaw  28  zdjęć  „Czeladzka  starówka  w  dawnej  fotografii”
przedstawiających  czeladzki  Rynek  i  jego  najbliższą  okolicę  w  okresie  od  początku
XX  wieku  do  poły  lat  70-tych  ubiegłego  stulecia.  Zestaw  zdjęć  wydano  w  nakładzie
150 egzemplarzy.
Dotację celową przeznaczono na:

1. druk zestawu.

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi siedzibą w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27 otrzymało
dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź w  wysokości 3  420,00  zł na  realizację  zadania:
Wydawnictwo: „Zeszyty Czeladzkie 20/2016”.
Wydawnictwo pt. Zeszyty Czeladzkie numer 20/2016 miało na celu popularyzację wiedzy
o  Czeladzi.  Zeszyt  poświęcony  był  najnowszej  historii  Czeladzi  i  40-leciu  powstania
Towarzystwa  Przyjaźni  Polsko-Francuskiej  w  Auby  oraz  trwającej  do  dziś  wymiany
młodzieżowej. Na promocję „Zeszytu”, która odbyła się w ramach uroczystych obchodów
40-lecia powstania Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Czeladzi tj. 17 czerwca
2016 r. przybyło 91 osób. Wydawnictwo o nakładzie 180 szt. egzemplarzy rozdane zostało
m.in.  wszystkim uczestnikom spotkania,  młodzieży czeladzkich szkół.  Ponadto Zeszyty



przekazano do placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi, czeladzkich bibliotek
szkolnych,  do  bibliotek publicznych Zagłębia Dąbrowskiego,  do Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Francuskiej  w Auby i  tamtejszej  Mediateki,  do Zarządu Głównego Towarzystwa
Przyjaźni  Polsko-Francuskiej  w  Warszawie  oraz  jako  egzemplarze  obowiązkowe
do Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.
Dotację celową przeznaczono na:

1. druk zeszytu.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „FAMILIA”  siedzibą w Czeladzi
przy  ul.  Sikorskiego  5 otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź w  wysokości
2  150,00  zł  na  realizację  zadania:  VI  Czeladzkie  spotkanie  plenerowe  osób
niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie przy realizacji tego zadania zrealizowało następujące cele:

• integracja środowiska osób niepełnosprawnych
• stworzenie  szansy  na  wykazanie  się  uzdolnionych  plastycznie  osób

niepełnosprawnych
• zwiększenie technicznych możliwości osób biorących udział w projekcie
• prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych szerszemu gronu społeczeństwa
• propagowanie walorów miasta Czeladzi.

Dzięki  realizacji  zadania  14  września  2016  r.  zorganizowano  spotkanie  plenerowe
pt. VI Czeladzkie spotkania plenerowe osób niepełnosprawnych. Po raz kolejny spotkania
objęły  swoim  zasięgiem  grupę  uzdolnionych  plastycznie  osób  niepełnosprawnych
(24 osoby) z terenu powiatu będzińskiego i Zagłębia (Zespół Szkół Specjalnych z Czeladzi
i  Będzina,  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej  z  Będzina-Łagiszy,  Środowiskowy  Dom
Samopomocy z Czeladzi i Sosnowca, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Dąbrowy Górniczej).
Realizacja  tego  zadania  była  okazją  do  bezpośredniego  kontaktu  ze  sztuką,
a prezentowane prace były szansą na przybliżenie twórczości osób niepełnosprawnych
szerokiemu  gronu  odbiorców.  Ponadto  w  ramach  zadania  organizowano  warsztaty
plastyczne pt. „Kurs radosnego malowania” prowadzone przez opiekuna artystycznego –
p. Krzysztofa Zięcika. Wernisaż powstałych prac odbył się 5 października 2016 r. w filii nr 4
Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Dotację celową przeznaczono na:

1. zakup kompletu materiałów plastycznych (w tym m.in. farby, kredki, gumki, ołówki, 
blok, pędzle, podobrazia, palety)

2. zakup sztalug przenośnych.

Towarzystwo Powszechne Czeladź siedzibą w Czeladzi przy ul. Bytomskiej 47 otrzymało
dotację z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 5 400,00 zł na realizację zadania: „Saturn
– poprzemysłowe dziedzictwo Czeladzi”.
Zadanie miało na celu upowszechnianie wiedzy o historii Czeladzi, popularyzację wiedzy
na temat kopalni i osiedla robotniczego „Saturn” oraz ukazanie ponadczasowego piękna
architektonicznego  kopalni  i  osiedli  robotniczych  w  województwie  śląskim.  Zadanie
polegało na: 

• organizacji w dniu 21 czerwca 2016 r. spaceru edukacyjnego z przewodnikiem po
osiedlu robotniczym i kopalni Saturn, prowadzonego przez historyka, 

• organizacji  w  okresie  od  18  listopada  do  15  grudnia  wystawy  prezentującej
35 współczesnych fotografii kopalni oraz osiedla robotniczego 

• wydaniu  publikacji  300  szt.  egzemplarzy  książki  pt.  „Kopalnia  i  osiedle
robotniczeStaurn. Historia, architektura, ludzie”. Na promocję wydawnictwa, która
odbyła się 2 grudnia 2016 r. przybyło 78 osób.

Dotację celową przeznaczono na:
1. wykonanie dokumentacji fotograficznej



2. skład książki
3. druk publikacji
4. wywołanie fotografii wielkoformatowej na wystawę.

Stowarzyszenie  Czeladź  Jest  Fajna  siedzibą  w  Czeladzi  przy  ul.  Waryńskiego  26/3
otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź w  wysokości 16  600,00  zł  na  realizację
zadania: Wycieczki dla osób po 60 roku życia.
Zadanie miało na celu poszerzenie wiedzy na temat zwiedzanych miast,  kształtowanie
wrażeń  estetycznych  poprzez  architekturę  i  zabytki  ale  także  pobudzenie  wrażliwości
seniorów na sztukę teatralną. Realizacja zadania trwała od 1 lipca do 30 listopada 2016 r.
W ramach zadania zorganizowano pięć wycieczek dla czeladzkich seniorów.

• 21 lipca 2016 r. wycieczka do Wrocławia. Podczas wycieczki uczestnicy zwiedzili
m.in. ogród zoologiczny oraz Afrykarium.

• 27 sierpnia 2016 r.  wycieczka do Krakowa.  Uczestnicy wycieczki  zwiedzili  m.in.
Wawel, Kościół Mariacki, Rynek Starego Miasta oraz nowość w Królewskim Mieście
- Podziemia Rynku.

• 27 września 2016 r. wycieczka do Pszczyny i Goczałkowic. W programie wycieczki
znalazły  się  takie  punkty  jak:  zwiedzanie  ogrodów  pokazowych,  zamku
w Pszczynie, żubrowiska, starego skansenu.

• 15  października  2016  r.  wycieczka  do  Brennej.  Uczestnicy  wycieczki  zwiedzili
Muzeum Chleba,  gdzie  samodzielnie  mogli  wypiec  swój  chleb  oraz  ubić  masło.
Po krótkiej lekcji seniorzy miło spędzili czas przy ognisku.

• 17  listopada  2016  r.  wycieczka  do  Teatru  Rozrywki  w  Chorzowie.  Czeladzcy
seniorzy obejrzeli spektakl pt. „Jesus Christ Superstar”.

Z powyższych wycieczek skorzystało 243 czeladzkich seniorów.
Dotację celową przeznaczono na:

1. koszty  związane  z  wycieczką  do  Wrocławia  tj.  transport,  bilety  wstępu,  obiad,
ubezpieczenie, parking 

2. koszty związane z wycieczką do Krakowa tj. transport, przewodnik, bilety wstępu,
obiad, ubezpieczenie, parking 

3. koszty związane z wycieczką do Pszczyny i Goczałkowic tj. transport, przewodnicy,
bilety wstępu, obiad, ubezpieczenie, parking 

4. koszty związane z wycieczką do Brennej tj. transport, bilety wstępu, ubezpieczenie,
parking 

5. koszty  związane  z  wycieczką  do  wycieczką  do  Teatru  Rozrywki  w  Chorzowie
tj. transport, bilety wstępu, ubezpieczenie, parking 

6. obsługę finansowo-księgową
7. zakup drukarki.

MAŁE GRANTY 
 
Stowarzyszenie  Czeladź  Jest  Fajna  siedzibą  w  Czeladzi  przy  ul.  Waryńskiego  26/3
otrzymało dotację („mały grant”) w wysokości 9 702,00 zł na realizację zadania: Wycieczki
dla osób po 60 roku życia.
Dzięki  realizacji  tego  zadania  czeladzcy  seniorzy  mogli  poszerzyć  swoje  kulturalne
horyzonty,  stali  się  bardziej  aktywni,  podziwiali  zabytki  oraz  krajobrazy.  Zadanie
realizowane było od 1 kwietnia do 29 czerwca 2016 r. W ramach zadania zorganizowano
trzy wycieczki:

• 9  kwietnia  2016  r.  zorganizowano  wycieczkę  do  Żywca.  Uczestnicy  wycieczki
zwiedzili  m.in. Zamek, Muzeum Miejskie,  Katedrę Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny,  żywiecki Rynek, Ratusz oraz Park z Domkiem Chińskim.

• 8  maja  br.  czeladzcy  seniorzy  wyruszyli  do  Narodowej  Orkiestry  Symfonicznej



Polskiego  Radia  w  Katowicach  na  koncert  Chóru  Polskiego  Radia
w  towarzystwie  Warszawskiej  grupy  Callonet  oraz  znanego  Polskiego  aktora
Radosława Krzyżowskiego.

• 18 czerwca br. odbyła się kolejna wycieczka dla osób po 60 roku życia. Tym razem
uczestnicy  zwiedzali  Wrocław.  Podczas  wycieczki  seniorzy  zwiedzili:  Panoramę
Racławicką,  stare  miasto,  Halę  Stulecia,  gdzie  zobaczyli  pokaz  słynnych
wrocławskich  fontann  oraz  ogrodów  japońskich.  Na  zakończenie  wycieczki
czeladzcy seniorzy zwiedzili Centrum Poznawcze Hali Stulecia.

Z powyższych wycieczek skorzystało 144 czeladzkich seniorów.
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:

1. koszty związane z wycieczką do Żywca tj. transport, bilety wstępu, przejazd kolejką
na Górę Żar, przewodnik, obiad, ubezpieczenie

2. koszty  związane  z  wycieczką  do  Narodowej  Orkiestry  Symfonicznej  Polskiego
Radia w Katowicach tj. transport, bilety wstępu, ubezpieczenie

3. koszty związane z wycieczką do Wrocławia  tj. transport, bilety wstępu, przewodnik,
obiad, ubezpieczenie

4. obsługę administracyjno-księgową. 

Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych  siedzibą  w  Czeladzi  przy  ul.  11  Listopada  8
otrzymało  dotację  („mały  grant”)  w  wysokości 10  000,00  zł  na  realizację  zadania:
Organizacja Industriady 2016.
Zadanie realizowane było od 15 maja do 10 sierpnia 2016 r. Celem zadania było przede
wszystkim rozwój turystyki regionalnej poprzez uczestnictwo w Szlaku Zabytków Techniki
Województwa  Śląskiego oraz przywracanie funkcji  użytkowych  zabytkowi   architektury
przemysłowej  i  ponowne  wpisanie  go w tkankę miejską Czeladzi. 11 czerwca 2016 r.
organizowano  w  Galerii  Sztuki  Współczesnej  Elektrownia  Święto  Szklaków  Zabytków
Techniki Industriada 2016 r. W ramach tych obchodów zorganizowano m.in.:

• warsztaty plastyczne dla dzieci „Orkiestry dętej czar” – udział 50 dzieci
• kolportaż  Jednodniówki  „Legenda  czeladzkiej  ziemi  obiecanej”  –  wydana

w nakładzie 1000 szt.
• przegląd Górniczych Orkiestr Dętych – wystąpiło 210 muzyków
• wystawa wielkoformatowej fotografii „Legendarne postacie czeladzkiego górnictwa”

wraz z fabularyzowanym oprowadzaniem – wydrukowano 26 historycznych zdjęć
• wystawa fotografii  „Osiedla Patronackie - świadkowie świetności zagłębiowskiego

przemysłu” – wydrukowano 48 zdjęć
• wycieczki  z  przewodnikiem  po  zabytkowych  robotniczych  osiedlach

mieszkaniowych pozostałych po kopalniach Saturn i Czeladź – udział 50 osób
• Fabularna gra industrialna w osiedlu robotniczym i  Elektrowni  „Sekret  Czarnego

minerału” – udział 60 osób
• Spektakl Teatru Ulicznego „Piknik u Scheiblera”
• Wystawa w ramach Art Naif Festiwal – Ilustracja Hiszpańska.

W Industriadzie uczestniczyło 850 osób.
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:

1. organizację wystawy „Legendarne postacie czeladzkiego górnictwa” w tym:
a) opracowanie graficzne zdjęć 
b) wydruk wielkoformatowych fotogramów oraz montaż na płytach PCV 
c) przygotowanie fabularyzowanego scenariusza oprowadzania po wystawie 

2. organizację  wystawy  „Osiedla  Patronackie  –  świadkowie  świetności
zagłębiowskiego przemysłu” w tym: 
a) opracowanie graficzne zdjęć oraz wydruk fotogramów 

3. organizację wycieczek w tym:
a) przewodnik 



b) wynajem busa 
4. organizację spektaklu Teatru Ulicznego „Piknik u Scheiblera” 
5. organizację warsztatów plastycznych dla dzieci w tym:

a) zakup materiałów plastycznych do warsztatów 
6. przygotowanie i druk Jednodniówki „Legenda czeladzkiej ziemi obiecanej” w tym:

a) wydruk 
7. organizację Fabularnej Plenerowej gry industrialnej. 

Stowarzyszenie  Inicjatyw  Kulturalnych  siedzibą  w  Czeladzi  przy  ul.  11  Listopada  8
otrzymało  dotację  („mały  grant”)  w  wysokości 9  953,00  zł  na  realizację  zadania:
Prowadzenie Zespołu Tanecznego Misz Masz.
Zadanie  realizowane  jest  od  21  września  do  16  grudnia  2016  r.  i  miało  na  celu
opracowanie  elementów  układów  choreograficznych  oraz  prowadzenie  treningów  dla
pięciu grup wiekowych Zespołu Tanecznego Misz-Masz. W zespole tańczyło 80 tancerek
i tancerzy. Zajęcia prowadzone były dwa razy w tygodniu na terenie Miejskiego Zespołu
Szkół  w Czeladzi.  Ponadto podczas realizacji  zadania oprócz treningów organizowane
były  wyjazdy  na  festiwale  taneczne  m.in.:  Ogólnopolski  Festiwal  Tańca  w  Rybniku,
Lublińcu, Krakowie. Zespół wziął udział w czeladzkich SENIORALIACH oraz w Koncercie
Charytatywnym dla Kacperka w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czeladzi. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:

1. wynagrodzenie za prowadzenie zajęć treningowych
2. zakup kostiumów dla tancerzy 
3. pokrycie kosztów przejazdu na festiwale taneczne 
4. wynagrodzenie za prowadzenie księgowości. 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „FAMILIA”  siedzibą w Czeladzi
przy  ul.  Sikorskiego  5 otrzymało  dotację  („mały  grant”)  w  wysokości 2  840,00  zł na
realizację zadania: Śladami naszych przodków – wycieczka do Poznania i okolic.
W terminie od 2 do 4 września 2016 r. zorganizowano trzydniową wycieczkę dla osób
niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami należącymi do Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych  „FAMILIA”.  W  wycieczce  udział  wzięło  50  osób.  W  programie
wycieczki grupa zwiedziła m.in. zabytki Poznania, Pałac w Gołuchowie i Rogolinie, Zamek
w Brzegu  oraz  Katedrę  w  Trzebnicy.  Dzięki  realizacji  zadania  uczestnicy  mieli  okazję
poznać korzenie Polskiego Państwa, tradycji oraz dorobku polskiej kultury. Ponadto osoby
niepełnosprawne  pokonywały  własne  słabości  w  tym  fizyczne  możliwości  skutkujące
wzrostem poczucia własnej wartości.
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:

1. pokrycie kosztów transportu. 

V. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Kwota  w  budżecie  Miasta  Czeladź  roku  2016  na  realizację  zadania  publicznego
pt. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wynosiła 300 000,00 zł.

DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT:
1. Centrum  Sportu  i  Rekreacji  AGATSU dotacja  w  wysokości  3  050,00  zł

na  realizację  zadania:  Dziecięca  Akademia  Sportu  –  czyli  prowadzenie  zajęć
sportowo-rekreacyjnych z elementami kick-boxingu dla dzieci z miasta Czeladź

2. Miejski Czeladzki Klub Sportowy dotacja w wysokości 96 600,00 zł na realizację
zadania: Wspieranie i Upowszechnianie kultury fizycznej

3. Stowarzyszenie  Rodziców  Uczniów  Gimnazjum  Nr  3  w  Czeladzi dotacja
w  wysokości  665,00  zł  na  realizację  zadania:  Międzyszkolny  Dzień  Sportu
w Gimnazjum na Piaskach



4. Czeladzki  Klub  Sportowy dotacja  w  wysokości   72  600,00  zł na  realizację
zadania:  Usportowienie  dzieci,  młodzieży  i  seniorów  oraz  przygotowanie
zawodników do rywalizacji sportowej

5. Klub Sportowy Górnik Piaski dotacja w wysokości  112 085,00 zł na realizację
zadania: Usportowienie piłkarzy w celu przygotowania ich do rywalizacji sportowej
oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

DOTACJE PRZYZNANE W TRYBIE MAŁYCH GRANTÓW:
1. Centrum  Sportu  i  Rekreacji  AGATSU mały  grant  w  wysokości  2  000,00  zł

na realizację  zadania:   Letnia  Akademia Sportu:  czyli  wyjazd dzieci  i  młodzieży
ze szkół czeladzkich na obóz rekreacyjno-sportowy promujący zdrowy styl życia.

2. Czeladzki  Klub  Sportowy  mały  grant  w  wysokości  2  300,00  zł na  realizację
zadania: Majówka z CKS Czeladź.

3. Miejski  Czeladzki  Klub  Sportowy mały  grant  w  wysokości  9  350,00  zł
na realizację zadania: Trenowanie i rozgrywki ligowe III Ligi Koszykówki Mężczyzn.

4. Czeladzki  Klub  Sportowy mały  grant  w  wysokości  2  300,00  zł na  realizację
zadania: VII Turniej Gwiazdkowy

OTWARTY KONKURS OFERT

Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU  siedzibą w Będzinie przy ul.  Sączewskiego 11/8
otrzymało  dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź w  wysokości 3  050,00  zł
na realizację zadania: Dziecięca Akademia Sportu – czyli  prowadzenie zajęć sportowo-
rekreacyjnych z elementami kick-boxingu dla dzieci z miasta Czeladź.
W ramach zadania Klub prowadził treningi z dziedziny kickboxingu. Zajęcia odbywały się
w  Miejskim  Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  w  Czeladzi  2  razy  w  tygodniu  w  3  grupach
wiekowych:

• grupa dziecięca do 12 roku życia
• grupa starsza początkująca
• grupa starsza zaawansowana.

W roku 2016 r. łącznie przeprowadzono 286 godzin treningowych. W zajęciach średnio
udział brało w grupach dziecięcych ok. 50 osób, w grupie starszej ok. 30 osób z czego
ponad 60% zawodników było mieszkańcami Czeladzi. 
Zajęcia  w  Czeladzkiej  sekcji  bickboxingu  prowadzone  były  przez  wykwalifikowanego
trenera.
Dotację celową przeznaczono na:
1. zakup sprzętu sportowego

a) packi na stojaku 
b) ochraniacz piszczeli 
c) ochraniacz stopy 
d) kask piankowy 
e) suspensor 
f) ochraniacz szczęki. 

Miejski  Czeladzki  Klub Sportowy  siedzibą  w Czeladzi  przy ul.  Sportowej  2 otrzymał
dotację  z  budżetu  Miasta  Czeladź w  wysokości 96  600,00  zł na  realizację  zadania:
Wspieranie i Upowszechnianie kultury fizycznej.
Zadanie  miało  na  celu  wytyczanie  ścieżek  aktywności  sportowej  dzieci,  młodzieży
i dorosłych. W roku  2016 w  strukturach Klubu działały 3 sekcje sportowe:
•  piłka koszykowa chłopców 
•  piłka siatkowa dziewcząt 
•  tenis stołowy



Dzięki realizacji zadania:
• organizowano  szkolenia  dzieci  i  młodzieży  z  predyspozycjami  do  wybranej

dyscypliny sportowej tj. koszykówka – chłopcy, siatkówka dziewczęta, tenis stołowy
chłopcy i dziewczęta. Szkolenia organizowane były w Hali MOSiR oraz na salach
gimnastycznych czeladzkich placówek oświatowych.

• organizowano  udział  w  rozgrywkach  ligowych  (koszykówka,  siatkówka,  tenis
stołowy)

• organizowano imprezy sportowo-rekreacyjne 
• współorganizowano imprezy sportowe.

W zajęciach organizowanych przez Miejski Czeladzki Klub Sportowy udział  brało
ok. 170 osób. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę – 6 trenerów II klasy
koszykówki i siatkówki oraz 7 instruktorów. W rozgrywkach ligowych udział brało 15 drużyn
w następujących  dyscyplinach:  koszykówka  chłopców (III  liga,  juniorzy starsi,  juniorzy,
kadeci,  młodzicy starsi,  młodzicy młodsi,  mini  koszykówka rocznik  2006 i  młodsi,  mini
koszykówka  –  rocznik  2005  i  młodsi),  siatkówka  dziewcząt  (kadetki,  młodziczki  I,
młodziczki II, mini siatkówka – dwójki, trójki, czwórki), tenis stołowy (IV liga).
Koszykówka chłopców:

• III  liga drużyna uczestniczyła  w rozgrywkach sezonu 2016/2017.  Drużyna zajęła
6 miejsce w tabeli,

• juniorzy  starsi  na  koniec  sezonu  ligowego  2015/2016  drużyna  zajęła
7 miejsce,

• juniorzy  na  koniec  sezonu  ligowego  2015/2016  drużyna  zajęła  11  miejsce
na 13 startujących zespołów,

• kadeci  na  koniec  sezonu  ligowego   2015/2016  drużyna  zajęła  25  miejsce
na 27 startujących zespołów,

• młodzicy  młodsi  na  koniec  sezonu  ligowego  2015/2016  drużyna  zajęła
10 miejsce na 16 startujących zespołów,

• mini  koszykówka rocznik 2004 i  młodsi  na koniec  sezonu ligowego  2015/2016
drużyna zajęła 10 miejsce  na 10 startujących zespołów,

• mini  koszykówka rocznik 2005 i  młodsi  na koniec  sezonu ligowego  2015/2016
drużyna zajęła 4 miejsce  na 20 startujących zespołów.

Siatkówka dziewcząt:
• Mini siatkówka drużyny 4 i 3 i 2 na koniec  rozgrywek  ligowych  sezonu 2015/2016

zajęły następujące miejsca:
-  czwórki  na  64  startujące  drużyny  najlepsza  drużyna  MCKS  Czeladź  zajęła
5 miejsce w województwie śląskim,
-  trójki  na  97  startujących  zespołów  najlepsza  drużyna  zajęła  24  miejsce
w województwie śląskim,
- dwójki najlepsza drużyna zajęła 8 miejsce w Mistrzostwach Polski.

• Kadetki  na  koniec  sezonu  ligowego  2015/2016  drużyna  zajęła  4  miejsce
w swojej grupie,

• Młodziczki I na koniec sezonu ligowego  2015/2016 drużyna zajęła 29 miejsce  na
54 startujących zespołów.

• Młodziczki II na koniec sezonu ligowego 2015/2016 drużyna zajęła 49 miejsce na
54 startujących zespołów.

Tenis stołowy IV liga:  
• Drużyna  na  koniec  sezonu  ligowego  2015/2016   zajęła  3  miejsce  na

11 startujących drużyn. 
W roku 2016 Miejski Czeladzki Klub Sportowy był organizatorem i  współorganizatorem
następujących imprez sportowo – rekreacyjnych:

• 17 styczeń 2016 – Grand Prix w Badmintonie
• 24 styczeń 2016 – Amatorski Turniej Siatkówki



• 9-12 luty 2016 – Festiwal Siatkówki Dziewcząt – Czeladź 2016
• 5 marca 2016 – Mistrzostwa Czeladzi w Narciarstwie Alpejskim
• 12 marca 2016 – Mistrzostwa Czeladzi w Kręglach
• 13 marca 2016 – Grand Prix w Badmintonie 
• 17 kwietnia  2016 -Grand Prix w Badmintonie 
• 18  czerwca 2016 – Amatorski Turniej Siatkówki
• 27 listopad 2016 – Andrzejkowy Turniej w Piłce Siatkowej
• 27 listopad 2016 – Grand Prix w Badmintonie

Ogółem w imprezach  organizowanych  i  współorganizowanych  przez  Miejski  Czeladzki
Klub Sportowy udział wzięło ok. 1000 uczestników.
Dotację celową przeznaczono na:

1. wynagrodzenia dla trenerów 
2. opłaty startowe 
3. opłaty delegacji sędziowskich 
4. opiekę medyczną w tym medykamenty, badania zawodników, odżywki 
5. pokrycie kosztów transportu zawodników 
6. zawarcie polisy NNW 
7. zakup wody mineralnej 
8. imprezy sportowe 
9. zakup sprzętu sportowego 
10.obsługę administracyjną 
11. obsługę księgową 
12.zakup plakatów, dyplomów, druków, foto, protokołów zawodów.

Stowarzyszenie  Rodziców  Uczniów  Gimnazjum  Nr  3  im.  Polskiej  Macierzy
Szkolnej  w Czeladzi  z siedzibą w Czeladzi ul. Lwowska 2  otrzymało dotację z budżetu
Miasta Czeladź w wysokości 665,00 zł na realizację zadania: Międzyszkolny Dzień Sportu
w Gimnazjum na Piaskach.
Zadanie  realizowane  było  od  4  maja  do  18  czerwca  2016  r.  Celem  zadania  było
przeprowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych w tym m.in. zawody pływackie,
turniej piłki nożnej, zawody strzeleckie oraz sprawnościowy tor przeszkód. W obchodach
Międzyszkolnego  Dnia  Sportu  udział  wzięło  110  uczniów  z  czeladzkich  placówek
oświatowych.
Dotację celową przeznaczono na:

1. zakup zimnych napoi 
2. zakup nagród (słodycze i medale). 

Czeladzki  Klub  Sportowy  z  siedzibą  w  Czeladzi  ul.  Sportowej  2  otrzymał  dotację
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 72 600,00 zł na realizację zadania: Usportowienie
dzieci, młodzieży i seniorów oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji sportowej.
Zadanie polegało na organizacji szkoleń - treningów i udziale w rozrywkach drużyn piłki
nożnej.  W roku 2016 Czeladzki Klub Sportowy posiadał następujące drużyny piłkarskie:

• drużyna seniorów
• drużyna juniorów
• drużyna młodzików młodszych
• drużyna orlików
• drużyna żaków
• drużyna skrzatów
• drużyna maluchów

Treningi  prowadzone  były  na  obiektach  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  (hala
sportowa,  boisko  ze  sztuczną  nawierzchnią  przy  Stadionie  Miejskim  im.  Pawełczyka),
na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej  Nr 3 w Czeladzi.  Ponadto Klub organizował



wiele turniejów i imprez sportowych takich jak: Letni Turniej KLIMAINSTAL CUP, Puchar
Prezesa CKS, Memoriał  Waldemara Trybulca, Turniej  im. Jerzego Łaty,  Akcja Lato dla
dzieci.  W  styczniu  2016  r.  rozpoczęto  przygotowania  do  sezonu.  Seniorzy  i  juniorzy
rozpoczęli treningi i sparingi. Grupy młodzieżowe skrzaty 2008 „zielone” i 2009 „białe”, żaki
2006-2007, młodzik młodszy 2003-2006, maluchy 2010 i młodsi brały udział w turniejach
halowych w Żywcu, Szopienicach, Siemianowicach Śląskich, Katowicach, Siewierzu oraz
Sosnowcu.  Grupa  „Młodziki”  rocznik  2004-2006  wygrała  turniej  o  Puchar  Prezydenta
Sosnowca, a także turniej  organizowany w Siemianowicach Śląskich. W marcu 2016 r.
rozpoczęły się rozgrywki ligowe, ruszyła runda rewanżowa sezonu 2015/2016 Seniorzy A
klasa Podokręg Sosnowiec, która na koniec sezonu tzn. w czerwcu zajęła 5 miejsce oraz
rozgrywki  młodzieżowe,  grupa  młodzik  młodszy  2003-2006  w  grupie  D2  Podokręg
Sosnowiec,  która  na zakończenie  sezonu tj.  w  czerwcu uplasowała  się  na  7  miejscu.
W okresie wakacyjnym klub był organizatorem akcji  „Lato z CKS-em”. W ramach akcji
prowadzone  były  otwarte  treningi  dla  wszystkich  chętnych  uczestników  w  rocznikach
2003-2010 i młodsi, organizowano zajęcia ruchowe i zabawy z piłką oraz liczne konkursy
dla  najmłodszych.  We  wrześniu  2016  r.  drużyna  seniorów,  juniorów  oraz  młodzików
rozpoczęły  rozgrywki  ligowe.  Po  rundzie  jesiennej  seniorzy  zajęli  3  miejsce  w  tabeli,
drużyna juniorów zajęła 4 miejsce w IV lidze podokręgu Sosnowiec, natomiast młodzicy
znaleźli  się  na  6  miejscu  w  tabeli.  Podsumowując  rok  2016  klub  posiadał  9  grup
szkoleniowych,  w  tym  3  rozgrywkowe.  Szkolenia  i  treningi  prowadzone  były  przez
wykwalifikowanych  trenerów.  W  czasie  treningów,  sparingów  i  meczów,  w  każdym
miesiącu udział brało pomiędzy 160 a 180 zawodników. Stan zawodników na 31.12.2016 r.
to 193 osoby.
Dotację celową przeznaczono na:

1. wynagrodzenia dla trenerów 
2. ubezpieczenie zawodników 
3. opłaty sędziów (mecze ligowe) 
4. opłaty startowe i regulaminowe 
5. zakup sprzętu sportowego 
6. zakup wody mineralnej i napoi 
7. pokrycie kosztów transportu 
8. zakup medykamentów
9. badania lekarskie 
10.wynagrodzenie dla księgowego
11. obsługę administracyjną 
12.promocję – druki, plakaty, dyplomy itd.
13.zakup pucharów, medali, statuetek. 

Klub Sportowy Górnik Piaski  z siedzibą w Czeladzi  ul.  Mickiewicza  otrzymał dotację
z budżetu Miasta Czeladź w wysokości 112 085,00 zł na realizację zadania: Usportowienie
piłkarzy  w  celu  przygotowania  ich  do  rywalizacji  sportowej  oraz  organizacja  imprez
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Głównym celem zadania było upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
oraz  osób  dorosłych  z  naciskiem  na  piłkę  nożną.  Zadanie  polegało  na  prowadzeniu
treningów, organizacji imprez i turniejów sportowych. Klub Sportowy Górnik Piaski w roku
2016 posiadał następujące drużyny piłkarskie:

• Seniorzy – 22 zawodników,
• Młodziki (rocznik 2005/06) – 24 zawodników,
• Żaki (2008/09) – 12 zawodników,
• Skrzaty (2010 i młodsi) – 32 zawodników.

Zajęcia  treningowe  dla  wszystkich  drużyn  prowadzone  były  na  obiektach  Miejskiego
Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  (hala  sportowa,  boisko  ze  sztuczną  nawierzchnią  przy



Stadionie Miejskim im. Pawełczyka,  Stadion Miejski  na ul.  Mickiewicza),  w Gimnazjum
Nr 3 w Czeladzi oraz w Szkole Podstawowej Nr 7 w Czeladzi. Klub w roku 2016 prowadził
następujące grupy rozgrywkowe:

• seniorzy – drużyna seniorów uczestniczy w rozgrywkach ligowych w IV lidze piłki
nożnej. W sezonie 2015/16, który zakończył się w czerwcu 2016 r., klub uplasował
się  na  12  miejscu,  co  pozwoliło  w  sezonie  2016/17  kontynuować  rozgrywki
na poziomie IV ligi. Na chwilę obecną KS Górnik Piaski plasuje się na 10 pozycji. 

• młodzicy –  Akademia Górnika Piaski w sezonie 2016 brała udział w rozgrywkach
młodzików młodszych IV ligi podokręgu Sosnowiec Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
Rozgrywki zakończyła na 8 pozycji na 11 startujących drużyn.

Akademia Górnika Piaski posiada także liczną drużynę żaków i skrzatów, która z uwagi
na swój wiek nie bierze udziału w rozgrywkach, a uczestniczy w turniejach i sparingach.
Łącznie w roku 2016 Klub Sportowy Górnik Piaski posiadał około 90 zawodników.
Dotację celową przeznaczono na:

1. wynagrodzenia dla trenerów
2. zabezpieczenie meczy 
3. wynagrodzenie dla masażysty 
4. ubezpieczenie zawodników 
5. opłaty sędziów 
6. opłaty startowe, regulaminowe, licencje 
7. zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych 
8. zakup wody mineralnej i napoi 
9. pokrycie kosztów transportu 
10.wynagrodzenie dla księgowej 
11. wynagrodzenie dla pracownika technicznego
12.promocja, druki, foto.

MAŁE GRANTY

Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU  siedzibą w Będzinie przy ul.  Sączewskiego 11/8
otrzymało dotację („mały grant”) w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania:  Letnia
Akademia  Sportu:  czyli  wyjazd  dzieci  i  młodzieży  ze  szkół  czeladzkich  na  obóz
rekreacyjno-sportowy promujący zdrowy styl życia.
W  terminie  od  30   lipca  do  13  sierpnia  br.  zorganizowany  został  obóz  rekreacyjno-
sportowy w Międzywodziu. Na obóz wyjechało 10 dzieci (mieszkańców Czeladzi), które
uczęszczały  na  zajęcia  kickboxingu  w  Hali  MOSiR.  Dzięki  realizacji  zadania
upowszechniano kulturę fizyczną i sport wśród dzieci i młodzieży, promowano zdrowy tryb
życia oraz integrowano środowisko dzieci i młodzieży uprawiającej sport i kickboxing. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:

1. dofinansowanie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem.

Czeladzki  Klub Sportowy  siedzibą  w Czeladzi  przy ul.  Sportowej  2 otrzymał  dotację
(„mały grant”) w wysokości 2 300,00 zł na realizację zadania: Majówka z CKS Czeladź.
Zadanie polegało na organizacji w dniu 3 maja 2016 r. na stadionie przy ul. Sportowej 2.
Była  to  otwarta,  całodniowa  impreza  dla  mieszkańców  Czeladzi.  Podczas  imprezy
zorganizowano m.in. gry i zabawy dla dzieci, mecz pomiędzy dziećmi uczęszczającymi do
Klubu a Oldboy CKS Czeladź, Festiwal Ciasta. 3 maja stadion odwiedziło około 500 osób.
Dzięki zadaniu popularyzowano sport i idee zdrowego stylu życia, atrakcyjnie spędzono
czas wolny oraz integrowano lokalne środowisko. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:

1. wynagrodzenie dla osób prowadzących gry i zabawy
2. zakup wody mineralnej i napoi



3. zakup artykułów spożywczych, gastronomia
4. zakup naczyń jednorazowych
5. obsługę administracyjną i księgową
6. promocję – plakaty
7. zakup nagród indywidualnych
8. zakup medali, pucharów i dyplomów.

Miejski  Czeladzki  Klub Sportowy  siedzibą  w Czeladzi  przy ul.  Sportowej  2 otrzymał
dotację  („mały  grant”)  w  wysokości 9  350,00  zł  na  realizację  zadania:  Trenowanie
i rozgrywki ligowe III Ligi Koszykówki Mężczyzn.
Zadanie realizowane było od 26 września do 20 grudnia 2016 r. Zadanie miało na celu
prowadzenie szkoleń – treningów oraz udział w rozgrywkach III Ligi Koszykówki Mężczyzn
z rocznika 2000 i  starsi.  W zadaniu  udział  brało  17 zawodników koszykówki.  Treningi
odbywały się 3 razy  tygodniu na Hali MOSiR w Czeladzi. Zajęcia treningowe prowadzone
były  przez  instruktora  koszyków.  Dzięki  realizowanemu  zadaniu  doskonalone  były
umiejętności zawodników koszykówki.
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:

1. wynagrodzenie dla trenera
2. opiekę medyczną
3. opłaty startowe
4. delegacje sędziowskie
5. badania zawodników
6. zakup wody mineralnej
7. pokrycie kosztów transportu

Czeladzki  Klub Sportowy  siedzibą  w Czeladzi  przy ul.  Sportowej  2 otrzymał  dotację
(„mały grant”) w wysokości 1 300,00 zł na realizację zadania: VII Turniej Gwiazdkowy.
Zadanie polegało na  zorganizowaniu kolejnego Turnieju Gwiazdkowego. Impreza odbyła
się  10  grudnia 2016 r.  w Miejskim Ośrodku Sportu  i  Rekreacji  w Czeladzi,  miała  ona
charakter otwarty. Podczas Turnieju 12 amatorskich drużyn piłki nożnej rywalizowało ze
sobą w piłce nożnej halowej. Podczas imprezy oprócz rywalizacji sportowej w piłkę nożną
halową  zorganizowano  mecz  pokazowy,  w  którym  wystąpili  znani  zawodnicy,  trenerzy
i  lokalni  politycy.  Poza  rozgrywkami  w  piłce  nożnej  halowej  zorganizowano  występy
artystyczne, licytacje oraz gry i zabawy dla dzieci. Głównym celem imprezy była zbiórka
pieniędzy na rzecz chorego Kacperka z Czeladzi, z przeprowadzonych licytacji uzbierano
kwotę  24  100,00  zł,  którą  przekazano  na  leczenie  chorego  dziecka.  Dzięki  imprezie
integrowano  lokalne  środowisko,  rozpowszechniano  kulturę  fizyczną  oraz  aktywnie
spędzano czas wolny. 
Dotację celową („mały grant”) przeznaczono na:

1. opłatę sędziów
2. zakup pucharów, medali, statuetek i dyplomów
3. zakup nagród.

 
INNE FORMY WSPÓŁRACY

 
1. Współpraca pozafinansowa:
Miasto  Czeladź  współpracuje  również  pozafinansowo  z  organizacjami  pozarządowymi.
Jest to współpraca merytoryczna, do której można zaliczyć m.in.:

• wzajemne  informowanie  się  o  planowanych  kierunkach  działalności  Miasta
Czeladź,

• konsultowanie  z  organizacjami  pozarządowymi  projektów  aktów  normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,



• konsultowanie  projektów  aktów  normatywnych  dotyczących  sfery  pożytku
publicznego z Czeladzką Radą Działalności Pożytku Publicznego,

• doradztwo  i  udzielanie  organizacjom  pomocy  merytorycznej  w  przygotowaniu
projektów i pisaniu wniosków,

• udzielanie  informacji  o  istnieniu  innych  źródeł  finansowania,  zwłaszcza
pochodzących z innych źródeł publicznych, sektora prywatnego, funduszy celowych
i prywatnych fundacji,

• wspieranie  akcji  promującej  przekazywanie  1% podatku  dochodowego  od  osób
fizycznych organizacjom pożytku publicznego,

• organizacja wspólnych konferencji i seminariów,
• wspólne  rozpoznawanie  potrzeb  i  wspólne  planowanie  działań  służących

zaspokojeniu tych potrzeb,
• wzajemne  wykorzystywanie  wiedzy  profesjonalistów  pracujących

w administracji publicznej i organizacjach,
• prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania

publiczne,
• udostępnianie  wykazu  organizacji  pozarządowych  na  stronach  internetowych

organów administracji publicznej,
• inicjowanie  lub  organizowanie  szkoleń  podnoszących  jakość  pracy  organizacji

pozarządowych  w  sferze  zadań  publicznych,  poszerzających  umiejętności
zarządzania organizacją,

• popularyzacja  działalności  organizacji  pozarządowych  na  stronie  internetowej
Miasta Czeladź oraz w miesięczniku Echo Czeladzi.

2. Stypendia i nagrody sportowe
Na podstawie  Uchwały Rady Miejskiej  w Czeladzi  Nr  VI/59/2011 z  dnia  24.02.2011 r.
w  sprawie  określenia  zasad,  trybu  przyznawania  i  pozbawiania  stypendiów  i  nagród
sportowych oraz ich rodzaju i wysokości za osiągnięte wyniki sportowe przyznawane są
stypendia i nagrody sportowe.
W  roku  2016  Burmistrz  Miasta  Czeladź  na  podstawie  Zarządzeń  przyznał  stypendia
i nagrody sportowe:
Stypendia sportowe:

• Miejski Czeladzki Klub Sportowy (IV liga tenisa stołowego) kwota: 4 500,00 zł
• Klub Sportowy „Górnik Piaski” (IV liga piłki nożnej) kwota: 60 164,00 zł

Nagrody sportowe:
• Kamil  Kowalewski  zawodnik  Okręgu  Polskiego  Związku  Wędkarskiego

w Katowicach (dyscyplina: wędkarstwo spławikowe) kwota: 400,00 zł.
• Magda Oborska zawodniczka Klubu Szachowego „HETMAN” (dyscyplina: szachy)

kwota: 600,00 zł.
• Kacper  Kaczor  zawodnik  Górniczego  Klubu  Sportowego  „Czarni”  Bytom

(dyscyplina: judo) kwota: 700,00 zł.
• Agata Batko zawodniczka Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej (lekka

atletyka – biegi) kwota: 300,00 zł

3. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/383/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia
2008  r.  w  sprawie przyjęcia  zasad  udostępniania  obiektów  i  urządzeń  użyteczności
publicznej oraz terenów będących w administrowaniu jednostek organizacyjnych Gminy
Czeladź  w  roku  2016 nieodpłatnie  udostępniano  siedziby  m.in.  takim  organizacjom
pozarządowym jak:  
Siedziba przy ul. Szpitalnej 5

• Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło nr 1
• Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Czeladzi



• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy
• Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej

Siedziba w placówkach oświatowych (spotkania)
• Polski Związek Filatelistów – Młodzieżowe Koło im. Czesława Słani (SP1)
• Miejski Środowiskowy Klub Sportowy “Omega Czeladź” (MZS)
• Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej "Zustrić" (MZS)
• Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Gimnazjum Nr 3 im. Polskiej Macierzy Szkolnej

w Czeladzi (G3)
Siedziba przy ul. 11-go Listopada 8

• Klub Abstynenta “Metamorfoza”
• Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych

Siedziba przy ul. Sportowej 2
• Miejski Czeladzi Klub Sportowy
• Czeladzki Klub Sportowy
• 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

(umowa użyczenia).

ZADANIA WYKONYWANE WSPÓLNIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:
1. Zakupiono  koszulki  oraz  zapewniono  transport  uczestnikom  na  XIII  Powiatową
Olimpiadę  Osób  Niepełnosprawnych  „INTEGRACJA  2016”.  Olimpiada  odbyła  się
w  dniu  30  września  2016  r.  w  Będzinie-Łagiszy  –  organizatorem  Olimpiady  były:
Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  FAMILIA,   Czeladzkie
Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-Ruchowym  oraz
Stowarzyszenie „Bądź z Nami” w Będzinie.
2. Sfinansowano cykl szkoleń z orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego, oraz
warsztaty psychologiczne dla członków Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski
Koło w Czeladzi.
3. współpracując ze Związkiem Harcerstwa Polskiego – Krąg Seniorów:

• sfinansowano  wypoczynek  dla  czeladzkich  dzieci  w  ramach  „Nieobozowej  Akcji
Letniej” oraz podczas „Harcerskiej Akcji Zima” 

• sfinansowano zakup upominków dla laureatów turnieju tenisa stołowego z okazji
Dnia Dziecka

• zakupiono paczki dla dzieci z gromad zuchowych oraz harcerzy młodszych z okazji
Mikołaja. 

4. Dla  podopiecznych  uczęszczających  do  Zgromadzenia  Sióstr  Karmelitanek
Dzieciątka Jezus

• zakupiono artykuły spożywcze oraz środki czystości dla dzieci uczęszczających na
zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze  prowadzone  przez  Zgromadzenie  Sióstr
Karmelitanek Dzieciątka Jezus

• sfinansowano pobyt, podczas  ferii  zimowych,  w Wiśle dla  7 podopiecznych
Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w terminie od 15 do 19 lutego
2016 r.

• zakupiono paczki (artykuły sportowe i zabawki) z okazji Świąt Bożego Narodzenia
dla  dzieci  uczęszczających  na  zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze  prowadzone
przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.



5. Zakupiono  nagrody  (art.  spożywcze)  dla  dzieci  i  młodzieży  uczestniczących
w imprezie sportowo – rekreacyjnej o charakterze profilaktycznym (zawody wędkarskie)
organizowanej przez Polski Związek Wędkarski – Zarząd Koła Nr 6 w Czeladzi z okazji
Dnia Dziecka.
6. Zakupiono książki stanowiące nagrody dla laureatów „XXV Ogólnopolskiego Przeglądu
Abstynenckiej  Twórczości  Artystycznej  Zamczysko  2016”  –  Trzeźwościowe
Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach.
7. Pokryto koszty transportu (pociąg) dla  członków  Polskiego Związku Filatelistów –
Młodzieżowego Koła im. Czesława Słani prowadzonego przy Szkole Podstawowej Nr 1
w  Czeladzi  na  54.  Ogólnopolski  Młodzieżowy  Konkurs  Filatelistyczny,  który  odbył  się
w Krzeszowie w dniach 26-29 maja 2016 r.

Zastępca Burmistrza 
ds. Społecznych

mgr. Beata Zawiła

 

Przedstawiony powyżej materiał został opracowany na podstawie sprawozdań końcowych
złożonych przez organizacje pozarządowe, które otrzymały dotację w roku 2016.
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