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 TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI 

CZERWIEC 2020 

Lp. Nazwa komisji Temat posiedzenia komisji Data , miejsce i godzina 
posiedzenia 

Numer sprawy

1.
Komisja Rewizyjna 

 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu 

Miasta Czeladź za 2019 rok wraz z opinią RIO o 

tym sprawozdaniu

 Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki

samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za rok 

2019 

 Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego 

jednostki samorządu terytorialnego Miasta 

Czeladź za 2019 rok 

 Opiniowanie wniosku do Rady Miejskiej w 

sprawie Absolutorium dla Burmistrza z 

wykonania budżetu za 2019 rok 

04.06.2020 
godz.:15.00
Sala sesyjna  DU-RM.0012.31.2020

2. Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

 Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Czeladzi 

 Lato w mieście 2020 – plany, harmonogram 

imprez 

 Opiniowanie materiałów sesyjnych 

15.06.2020 
godz.:16.00
Sala sesyjna 

DU-RM.0012.32.2020



 Sprawy różne 

3. 
Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 

 Opiniowanie materiałów sesyjnych 

 Sprawy różne 16.06.2020 r. 
Godz. 15.15 
Sala sesyjna  

DU-RM.0012.34.2020 

4. Komisja Polityki 

Społecznej, Zdrowia

i Bezpieczeństwa  

 Działalność Powiatowego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej (od II półrocza 2019 roku) 

oraz plany na najbliższy rok 

 Opiniowanie materiałów sesyjnych 

 Sprawy różne 

16.06.2020
godz:14:15 
sala sesyjna 

DU-RM.0012.33.2020

5. Komisja Finansowo 

– Budżetowa  

 Analiza sprawozdania z wykonania budżetu 

Miasta Czeladź za 2019 rok oraz udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi. 

 Sprawy bieżące 

23.06.2020
godz.: 15.30
sala sesyjna  

DU-RM.0012.35.2020

6. Komisja Edukacji 

Kultury i Sportu 

 Opiniowanie materiałów sesyjnych 22 czerwca 2020 
Godz. 16:00 
Sala sesyjna 

Du-RM.0012.32.2020

      Kierownik Referatu Obsługi Biura Rady 

Joanna Kwarciana





„  LATO W MIEŚCIE 2020 r. – plany, harmonogram imprez”  

Materiał  opracowany został  na podstawie informacji  dostarczonych przez:  Miejski  Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Czeladzi, Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi,
Wydział Edukacji i Polityki Społecznej, Wydział Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą,
Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU, Miejski Czeladzki Klub Sportowy.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi w sierpniu 2020 r. zorganizuje cykl
imprez sportowo-rekreacyjnych dla  dzieci  i  młodzieży  spędzającej  lato  w mieście
w  oparciu  o  swoją  infrastrukturę  oraz  na  Rynku  w  Czeladzi  i  Palcu  im.  Victora
Viannay'a, czeladzkie szkoły podstawowe:
03.08 - Poniedziałek - Piłka Nożna - Szkoła Podstawowa nr 3
04.08 - Wtorek - Tenis Ziemny - Stadion MOSiR przy ul. Mickiewicza
05.08 - Środa - Siatkówka Plażowa - Stadion MOSiR przy ul. Mickiewicza
06.08 - Czwartek - Wycieczka  - Twinpigs - Amerykański Park Rozrywki Żory
07.08 - Piątek - Animacje, gry i zabawy - Rynek w Czeladzi
10.08 - Poniedziałek - Piłka Nożna - Szkoła Podstawowa nr 5
11.08 - Wtorek - Tenis Ziemny - Stadion MOSiR przy ul. Mickiewicza
12.08 - Środa - Koszykówka - Szkoła Podstawowa nr 5
13.08 - Czwartek – jazda na rolkach – Park Jordan
14.08 - Piątek - Animacje, gry i zabawy - Plac Viannay’a
17.08 - Poniedziałek - Piłka Nożna - Boisko przy ul. Grodziecka
18.08 - Wtorek - Tenis Ziemny - Stadion MOSiR przy ul. Mickiewicza
19.08 - Środa - Siatkówka Plażowa - Stadion MOSiR przy ul. Mickiewicza
20.08 - Czwartek - Wycieczka - Twinpigs - Amerykański Park Rozrywki Żory
21.08 - Piątek - Animacje, gry i zabawy - Rynek w Czeladzi
24.08 - Poniedziałek - Piłka Nożna - Szkoła Podstawowa nr 7
25.08 - Wtorek - Tenis Ziemny - Stadion MOSiR przy ul. Mickiewicza
26.08 - Środa - Koszykówka - Szkołą Podstawowa nr 1
27.08 - Czwartek - Jazda na hulajnogach  - Szkoła Podstawowa nr 7
28.08 - Piątek - Animacje, gry i zabawy - Plac Viannay’a

Miejska Biblioteka Publiczna oraz Kopalnia Kultury w Czeladzi
W  ramach  akcji  „Lato  w  Mieście  2020”  Miejska  Biblioteka  Publiczna  i  Kopalnia
Kultury w Czeladzi planują następujące działania:
Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży, Biblioteka Główna:
warsztaty plastyczno – literackie w godz. 9.30 – 11.00
24.08.2020 (poniedziałek), 
26.08.2020 (środa), 
28.08.2020 (piątek), 
31.08.2020 (poniedziałek).
Warsztaty są bezpłatne i przeznaczone dla dzieci w wieku 7 – 12 lat. Na zajęcia będą
obowiązywać  zapisy,  a  liczba  uczestników  uzależniona  będzie  od  aktualnych
wskazań sanitarnych.
Warsztaty w bibliotece odbędą się tylko wówczas, gdy będziemy w stanie sprostać
wymogom  stawianym  przez  Główny  Inspektorat  Sanitarny  oraz  resort  edukacji
i zdrowia, opracowanym na czas pandemi koronawirusa COVID-19:

– wprowadzenie  4  etapu  odmrażania  gospodarki  (otwarcie  czytelni  dla
użytkowników),

– uzyskanie pozytywnej opinii sanepidu,
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– przeznaczenie minimalnej przestrzeni dla uczestników zajęć nie mniejszej niż
4 m² na jedną osobę,

– usunięcie z sali  przedmiotów i sprzętów, których nie można zdezynfekować
lub umyć,

– wypełnienie  przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia,  że  dziecko
nie przebywa na kwarantannie oraz nie miało kontaktu z osobami zakażonymi.

Kopalnia Kultury:
 Kino  letnie –  bezpłatne  seanse  dla  dzieci  i  młodzieży,  odbywające  się

w Kopalni Kultury w terminach 29.06.2020 r. - 10.07.2020 r. oraz 17.08.2020 r.
- 28.08.2020 r. Na wydarzenie nie będą obowiązywać zapisy, natomiast liczba
uczestników  uzależniona  będzie  od  aktualnych  wskazań  sanitarnych.
Za  wyświetlane  filmy  nie  będzie  pobierana  opłata,  ponieważ  dystrybutorzy
są zrzeszeni w wykupionym przez nas Parasolu Licencyjnym. Z uwagi na ten
fakt tytuły filmów nie mogą być podawane do wiadomości publicznej. Łącznie
wyświetlonych zostanie 20 seansów.

 Gra miejska –  gra wykorzystująca przestrzeń miejską, jako główny element
rozgrywki. Charakter gry miejskiej  jest idealnym pomysłem na rozrywkę dla
całej  rodziny  w  obliczu  aktualnych  obostrzeń,  w  tym  zakazu  zgromadzeń,
ponieważ zakłada udział kilku grup, które bawiąc się jednocześnie, działają
samodzielnie,  nie  narażając  się  na  kontakt  z  inną  grupą.  Gra  miejska
odbędzie  się  dwukrotnie,  na  zakończenie  propozycji  lipcowych  oraz
sierpniowych,
tj.  w  piątki  10.07.2020  r. i  28.08.2020  r.  Na  Grę  miejską przewidywane
są  zapisy,  więc  jej  przeprowadzenie  uzależnione  jest  od poziomu
zainteresowania potencjalnych uczestników.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi planuje dla uczestników Placówki
Wsparcia  Dziennego „Planeta  Saturn”  zajęcia  podczas  Akcji  Lato  2020.  Obecnie
w  związku  z  wystąpieniem  koronawirusa  SARS-CoV-2  na  terenie  kraju  oraz
działaniami  związanymi  z  przeciwdziałaniem jego  rozprzestrzenianiu  się  działania
PWD  „Planeta  Saturn”,  zgodnie  z  decyzją  Wojewody  Śląskiego
(Nr  PSI.6334.65.2020)  zostały  zawieszone.  Plan  i  harmonogram  zajęć  zostanie
opracowany po ponownym otwarciu PWD i dostosowany do aktualnej sytuacji oraz
wymogów sanitarnych.

Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU
Podczas  tegorocznych  wakacji  klub  zorganizuje  obóz  sportowo-rekreacyjny
w  Jarnołtówku.  W  obozie  weźmie  udział  25  uczestników.  Obóz  jest  całkowicie
pokrywany  z  kosztów  własnych  uczestników  oraz  wkładu  indywidualnego  klubu.
Ponadto  w trakcie  przerwy  wakacyjnej,  w  miesiącach lipiec-sierpień,  prowadzone
będą  zajęcia  w  MOSiR  Czeladź,  we  wtorki  i  czwartki  w  godz.  17.00-21.00.
W miesiącach lipiec i sierpień zajęcia i treningi organizowane będą bez zmian. 

Akcja Lato, a COVID - 19
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie - Miasto

Czeladź  podjęło  decyzję  o  odwołaniu  niektórych wydarzeń,  które były  planowane
podczas tegorocznych wakacji. Dla nas - jako organizatorów - bezpieczeństwo dzieci
i  młodzieży  jest  najważniejsze,  dlatego  po  przeanalizowaniu  wytycznych
z Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i  Ministerstwa Edukacji
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Narodowej  w  sprawie  organizacji  wypoczynku  dla  dzieci  i  młodzieży,  uważamy,
że jest to jedyna i słuszna decyzja. 
W roku bieżącym nie odbędą się m.in. takie wydarzenia jak: Nieobozowa Akcja Lato
oraz wymiana młodzieżowa.

NAL - biorąc pod uwagę fakt, iż akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem
wśród naszych mieszkańców przedstawiciele Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej
po przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami Harcerskiego Kręgu Seniorów, czyli
współorganizatorami akcji, wspólnie podjęli decyzję, iż w tym roku NAL nie będzie
organizowany. Analizując wytyczne GIS, MZ i MEN nie jesteśmy w stanie zapewnić
pełnego  bezpieczeństwa  dla  tak  dużej  ilości  dzieci  (270  dzieci),  jak  również
zachować dotychczasowego harcerskiego klimatu i atrakcyjności akcji. 

Wymiana zagraniczna - ze względu na niejasną sytuację prawną dotyczącą
chociażby obowiązku odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy - wymiana
młodzieżowa z miastami partnerskimi Francją i Węgrami również została odwołana. 

Obóz sportowy - Zarząd Miejskiego Czeladzkiego Klubu Sportowego, również
podjął  decyzję o odwołaniu  obozu sportowego w Darłówku Zachodnim,  w którym
miało uczestniczyć  46 osób. 

W  załączeniu  do  niniejszego  materiału  przekazujemy  wytyczne  Głównego
Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zapewniamy,  że  do  idei  wakacyjnej  wymiany  młodzieżowej  oraz  organizacji
Nieobozowej Akcji Lato powrócimy za rok, a rozmowy na ten temat już trwają. 
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Czeladź, dnia 10.06.2020 roku

MOSiR-SOI 0718/4/6/20

Komisja Edukacji 
Kultury i Sportu

Dotyczy: Pisma Nr DU-RM.0012.30.2019 z dnia 18.05.2020 roku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi przedkłada materiały na temat:
„Działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi”.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi powstał w dniu 1 lipca 1996
roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX138/96 jako Zakład Budżetowy,
natomiast w grudniu 1999 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/122/99 z dnia 

30  grudnia  1999  roku  przekształcił  się  w  Jednostkę  Budżetową  Urzędu
Miejskiego w Czeladzi.  

Statutowym  celem  Ośrodka  jest  zaspokajanie  zbiorowych  potrzeb
społeczności gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a w szczególności
poprzez:

- popularyzację walorów rekreacji ruchowej,
- prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej
- organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,
-  prowadzenie  działalności  wychowawczej  i  popularyzatorskiej  w  zakresie
kultury fizycznej,
-  szkolenie  kadry  instruktorów  i  kierowanie  ich  do  prowadzenia  zajęć
rekreacyjnych,
- tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo- rekreacyjnej,
- współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami z terenu miasta działającymi
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
Działalność  Ośrodka  prowadzona  jest  na  podstawie  rocznego  planu
finansowego  uchwalonego  przez  Radę  Miejską  w  Czeladzi  oraz
Zarządzeniem Burmistrza Miasta. 

Jako  Jednostka  Budżetowa  Gminy  Czeladź  w  okresie  sprawozdawczym
zarządzała majątkiem Gminy w skład którego wchodzą następujące nieruchomości:

Hala Widowiskowo – Sportowa przy ul. Sportowej 2 usytuowana na działce o
pow.  6.559  m2.  Zabudowa  składa  się  z  budynku  Hali  Widowiskowo  –
Sportowej  o  pow.  użytkowej  3.825  m2  użytkowanego  jako  centrum
sportowo – rekreacyjne, przekazane w trwały zarząd Decyzją Burmistrza
Miasta.



Budynek Hali składa się z przyziemia o pow. użytkowej 1.675 m2, w którym
znajdują się następujące pomieszczenia:

· Hol główny wejściowy z pomieszczeniami towarzyszącymi 
Hol  Hali MOSiR wynajmowany jest na:
- kiermasze
- wystawy
- targi handlowe

· Bawialnia  i  sala  fitness  o  pow.  użytkowej  488,20  m2 aktualnie
oddana w dzierżawę.

    
· Pomieszczenia poligrafii o pow. użytkowej 50 m2 oddane w najem.

· Sala baletowa z szatniami o pow. użytkowej 128 m2 
W sali baletowej prowadzone są treningi sekcji MOSiR – Śląska Liga
Weteranów i  Amatorów w Tenisie Stołowym Zajęcia odbywają się w
każdy wtorek i czwartek w godz. 9.00 – 13.00
Sala baletowa udostępniana jest również dla Uniwersytetu Trzeciego
Wieku  - aerobic, gimnastyka kondycyjna
Sala baletowa wynajmowana jest odpłatnie na zajęcia sportowe min.
Wschodnie Sztuki Walki, itp.

· Sala zapasów o pow. użytkowej 80 m2

W sali  zapasów odbywają się treningi  sekcji  JUDO MOSiR w każdy
poniedziałek i środę w godz. 16.00 – 18.00.
Sala  zapasów  wynajmowana  jest  odpłatnie  na  zajęcia  sportowe
związane ze sztukami walki, zapasy, aikido.

· Pomieszczenia  kotłowni,  ciepłowni,  techniczne,  pomocnicze  i
magazynowe.

Wysoki  parter  o  łącznej  pow.  użytkowej  1.656  m2,  w  którym  znajdują  się
między innymi:

· Główna  sala sportowa  o  pow.  870  m2 z  widownia  na  540  miejsc,
przystosowaną do prowadzenia  gier  zespołowych,  lekcji  wychowania
fizycznego oraz imprez kulturalnych wraz ze sceną.

W 2019 roku z zajęć sportowych w hali MOSiR Czeladź skorzystało ponad 39 808
osób.

· Pomieszczenia administracyjno – socjalne o pow. użytkowej 400 m2 
· Pomieszczenia komunikacyjne o pow. użytkowej 386 m2

Piętro o pow. użytkowej 195 m2, w których znajdują się:
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· Pomieszczenia administracyjno techniczne przeznaczone na archiwum,
sala  prób  zespołu  muzycznego,  zespół  bazowy  stacji  telefonii
komórkowej wynajmowany przez Polkomtel Warszawa,

· Sala narad o pow. użytkowej 50 m2

W sali narad odbywają się spotkania przedstawicieli Klubów Sportowych i
Stowarzyszeń z terenu Czeladzi oraz spotkania okolicznościowe

· Pomieszczenia techniczne sekcji sportowych.
· Magazyn sprzętu sportowego.

Stadion sportowy przy ul.  Sportowej  7 ,  składający się  z  następujących
obiektów budowlanych:
· Główna  płyta  boiska  o  łącznej  pow.  7.000  m2 przeznaczoną  do

treningów  i  rozgrywek  czeladzkim  klubom  i  stowarzyszeniom
sportowym

· Budynek trybuny o pow. użytkowej 260 m2 wykorzystany na szatnie,
łaźnie i pomieszczenia zaplecza sekcji sportowych. Wymaga remontu
kapitalnego.

· Budynek gospodarczym o pow. użytkowej 40 m2 wykorzystywanym na
magazyn narzędzi i sprzętu rolniczego MOSiR.

· Bieżnia lekkoatletyczna
· Skocznia do skoku w dal                                                   
· Rzutnia do pchnięcia kulą 

· Boisko  sportowe  o  sztucznej  nawierzchni  wraz  z  infrastrukturą
towarzyszącą, wybudowano w latach 2010 – 2011, w skład którego
wchodzą:

- płyta boiska z trawy syntetycznej o wym. 65x100m (wymiar całkowity
71x112m) wraz z odwodnieniem.

- oświetlenie obiektu w formie masztowej z projektorami jako źródłem
światła (4 maszty z 6 projektorami zewnętrznymi).

-  monitoring  obiektu  z  użyciem  kamer  montowanych  na  masztach
oświetleniowych.

- lekka systemowa trybuna sportowa  na 236 osób.
- ogrodzenie terenu obiektu boiska wraz z bramą wjazdową i furtkami

oraz piłkochwyty (łącznie 516 mb)
-  parking  na  10  stanowisk,  w  tym  z  2  miejscami  dla  osób

niepełnosprawnych, placyk oraz chodnik i dojścia do i wokół boiska
 

W 2019 roku z boiska o sztucznej nawierzchni skorzystało ponad 13 538 osób.

Stadion sportowy przy ul.  Mickiewicza oddany w trwały  zarząd Decyzją
Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.04.2008r. . 

Obiekt o pow. 36.970 m2 .Stadion sportowy użytkowany jest przez Klub 
Sportowy  „Górnik Piaski”.                            

W Miejski Ośrodku Sportu i Rekreacji prowadzone są następujące sekcje sportowe:
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1. Tenis Stołowy – Śląska Liga Weteranów i Amatorów                             
– sekcja  liczy  13  osób  w  wieku  od  40  do  81  lat,  prowadzona  jest  przez   pana
Zygmunta Kazka. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godz. 10.00 -
14.00 w sali baletowej MOSiR. Zajęcia są bezpłatne.

2. Sekcja Biegi Rekreacyjne i Nordic Walking                       
– sekcja liczy 34 osoby w wieku od 20 do 70 lat. Trenerami sekcji są pan Wacław
Majcherczyk  (biegi)  i  pani  Jolanta  Ptaś  (Nordic  Walking)  zawodnicy  sekcji  biorą
udział w biegach i marszach na terenie całej Polski. W roku 2019 wywalczyli po raz
20  Paterę  Dziennika  Zachodniego  i  Śl.  TKKF.  Treningi  odbywają  się  w  każdy
poniedziałek, środę i piątek w godz. 15.30 – 18.00. Zajęcia w sekcji są bezpłatne.
                                

1. Sekcja JUDO działa od 1 października 2011r.                                   
- sekcja liczy 30 osób w wieku od 7 do 12 lat,  podzielona jest na dwie grupy w
zależności  od stopnia zaawansowania. Trenerem sekcji  jest  pan Jakub Sobański.
Zajęcia odbywają się w sali zapasów w każdy poniedziałek i środę w godz. 16.00 –
18.00. zajęcia w sekcji są bezpłatne.

MOSiR  Czeladź  kładzie  nacisk  na  organizację  imprez  rekreacyjnych  dla
młodzieży  i  dorosłych  mieszkańców  Czeladzi.  W  okresie  sprawozdawczym
zorganizował następujące imprezy:

styczeń 
- Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej – w zawodach udział wzięło 120   osób
- Bieg Narciarski - w zawodach udział wzięło 50 osób
-  Mistrzostwa Czeladzi w Narciarstwie Alpejskim w zawodach udział wzięło 120
osób

Luty 
-  Akcji  Zima z MOSiR zorganizowano turnieje sportowe w których wzięło udział
około 350 osób
- Harcerska Akcja Zima 
- Turniej  Piłki Nożnej MOSiR Cup, w Turnieju udział wzięło 120 osób.

  Marzec                                
- XIV Mistrzostwa Czeladzi w Kręglach o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź – 
w zawodach udział wzięło około 50 zawodników.
-  IV Grand Prix w Gokartach o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź
  w zawodach udział wzięło około 50 zawodników. 

Kwiecień 
 -  II Wiosenny  Turniej  Piłki  Siatkowej –  w  zawodach  udział  wzięło  około  100
zawodników
 -  Ogólnopolskie Biegi Przełajowe i Marsz Nordic Walking o Paterę Dziennika
zachodniego i Śl. TKKF pod patronatem Burmistrza Miasta Czeladź -    w zawodach
udział wzięło około 250 zawodników.  

Maj 
-  Turniej Szachowy z okazji uczczenia Konstytucji 3-go Maja -  w zawodach
udział wzięło około 50 zawodników.
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– Trasy Zdrowia od Przedszkolaka do Seniora w imprezie uczestniczyło 50 osób
- 61 Zlot Klubów i Ognisk TKKF w zawodach udział wzięło 60   osób

Czerwiec 
- Turniej Tenisa Stołowego a okazji Dnia Dziecka – udział wzięło 40 osób.
- Przedszkola na Stadion „Dzień Dziecka 2019” w konkursach udział wzięło  260
przedszkolaków.
-  Wiosenny Rodzinny Rajd Rowerowy, w którym udział wzięło 60 osób
-  Mistrzostwa Czeladzi w Szachach Szybkich zawodach udział wzięło 120   osób
- Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dni Czeladzi zawodach udział wzięło 100   osób

Lipiec
- Nieobozowa Akcja Lato 

Sierpień
 - Test Coopera  „Lato 2019”    biegach udział wzięło około 50 zawodników.
-  Wakacje  z  MOSiR  w  zajęciach  wzięło  udział  700  osób  w  tym  80  dzieci
uczestniczyło w 2 wycieczkach 

Wrzesień
-  IV Nocny Amatorski Turniej Piłki Nożnej na boisku o sztucznej nawierzchni- w
zawodach udział wzięło 100 zawodników.
 - Family Cup w Piłce Nożnej  zawodach udział wzięło 50  osób                     
-  IV Mistrzostwa Czeladzi w Jeździe na Rolkach  – w imprezie udział wzięło 60
osób

Październik
- Olimpiada Seniora - zawodach udział wzięło 50   osób
- Family Cup w Tenisie Stołowym w zawodach udział wzięło 50 zawodników.

Listopad
- Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości w zawodach udział wzięło 60
zawodników.
-  Family  Cup  w  Badmintonie  Family  Cup  -  w  zawodach  udział  wzięło  60
zawodników.
-  V  Andrzejkowy  Turniej  w  Piłce  Siatkowej  w  zawodach  udział  wzięło  120
zawodników.

Grudzień
 -  Ogólnopolski  Bieg Barbórkowy i  Marsz Nordic Walking w zawodach udział
wzięło 150 zawodników.
- Gwiazdkowy Turniej w Piłce Nożnej w zawodach udział wzięło 200

W 2019 roku w Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR Czeladź zorganizowano
Wystawę Ornitologiczną Kanarków i Ptaków Egzotycznych – wystawiono około
3000 ptaków.
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W 2019 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pozyskał następujących sponsorów:
- Huhtamaki (5.000,00 zł. + naczynia jednorazowe w kwocie 10.000,00)
- Hurtownia Zabawek Czeladź (2.000,00 zł)

Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  2019  roku  dokonał  następujących  wydatków
inwestycyjnych:

  - remont Stadionu CKS  
Remont  widowni  zewnętrznych  oraz  nawodnienie  murawy  -  wykonano  część  na
2019r.

- Budowa „bawialni” w budynku hali   
Wykonano  zadanie   „PRZEBUDOWA  POMIESZCZEŃ  HALI  MIEJSKIEGO
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  W CZELADZI Z ADAPTACJĄ NA BAWIALNIĘ” 

oraz następujących zakupów inwestycyjnych:

zakupiono fontannę pływającą do Parku Grabek 

zakupiono traktor ogrodowy – kosiarka do płyt boisk sportowych 

zakupiono wyposażenie do Sali fitness i małej siłowni w przyziemiu hali

Ponadto  MOSiR  Czeladź  był  współorganizatorem  i  pomagał  w  poniższych
imprezach i przedsięwzięciach :

W okresie wiosennym i  letnim pracownicy techniczni  MOSiR Czeladź rozkładali  i
składali 2 szt. tzw. dmuchawców ( zjeżdżalnia Małpka i plac zabaw Junga): na Rynku
w Czeladzi,  w Parku Grabek,  przy Kopalni  Kultury,  przy Galerii  Elektrownia,  przy
okazji  imprez  rocznicowych  i  okolicznościowych  w  placówkach  szkolnych  i
przedszkolnych oraz w trakcie imprez miejskich. 

Ponadto pracownicy pomagali w rozkładaniu i składaniu oraz w obsłudze lodowiska,
pomoc w trakcje imprez szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy. Utrzymanie
parku Grabek ( koszenia, przygotowywanie terenu pod imprezy).

Pracownicy  MOSiR  Czeladź  brali  udział  w  przygotowaniach  technicznych  (  m.in.
rozkładanie - składanie namiotów, krzeseł, stołów, dmuchańców, banerów, płotków,
nagłośnienia, telebimu, nagrzewnic itp.) następujących imprez miejskich:
– Orszak Trzech Króli
 – Finał WOŚP
– Święto Konstytucji 
– Czeladzka Majówka – Plac Viannay’a
– Czeladzka Majówka – Rynek 
– Jarmark Św. Stanisława
– Festiwal Ave Maria
– „Kopalniany Dzień Dziecka”
– Industriada
– Bitwa na balony wodne
– Festiwal Kultury Żydowskiej "Szalom na rynku"
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– Festyn Rodzinny „Pożegnanie lata”
– „Urodziny Piasków”
– Senioralia Czeladzkie
 – Święto Edukacji Narodowej
– Święto Niepodległości
– Mikołajki na rynku
– Jarmark Świateczny

Oraz pomoc techniczna w trakcie turniejów i zawodów sportowych organizowanych 
przez czeladzkie kluby i stowarzyszenia m.in. turnieje siatkówki, badmintona, piłki 
nożnej, unihokeja, tenisa stołowego.
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	04.08 - Wtorek - Tenis Ziemny - Stadion MOSiR przy ul. Mickiewicza
	11.08 - Wtorek - Tenis Ziemny - Stadion MOSiR przy ul. Mickiewicza
	18.08 - Wtorek - Tenis Ziemny - Stadion MOSiR przy ul. Mickiewicza
	25.08 - Wtorek - Tenis Ziemny - Stadion MOSiR przy ul. Mickiewicza
	27.08 - Czwartek - Jazda na hulajnogach - Szkoła Podstawowa nr 7
	– Festyn Rodzinny „Pożegnanie lata”

