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 TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI 

LISTOPAD   2020 

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

Numer sprawy

1. Komisja Rewizyjna  Zaopiniowanie projektu budżetu na 2021 rok i 
przekazanie propozycji zmian do Komisji Finansowo – 
Budżetowej 

20.11.2020 r.
Godzina 14.00

Posiedzenie zdalne 
DU-RM.0012.55.2020

2. 

Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu 

Analiza projektu budżetu na 2021 rok 

Opiniowanie materiałów sesyjnych 

Sprawy różne 

23.11.2020 r.
godz:16:00

Posiedzenie zdalne 
DU-RM.0012.56.2020

3. 

Komisja Polityki 

Społecznej, Zdrowia 

i Bezpieczeństwa 

Projekt budżetu na 2021 rok
Realizacja Programów profilaktycznych w 2020 roku
Opiniowanie materiałów sesyjnych
Sprawy różne 

24.11.2020 r.
godz.: 14:15

Posiedzenie zdalne  
DU-RM.0012.57.2020

4. 

Komisja Rozwoju i 
Polityki 
Przestrzennej 

Rewitalizacja terenów po byłej KWK Saturn – 
dotychczasowe działania miasta i plany na przyszłość 
Plan pracy Komisji na 2021 
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych 
Sprawy różne 

24.11.2020 r.
godz. 15:15

Posiedzenie  zdalne 
DU-RM.0012.58.2020

5. 

Komisja Finansowo 
– Budżetowa 

Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Czeladź na 2021
rok  (z  analizą  propozycji   i  korekt  zgłaszanych  przez
pozostałe komisje) 
Zaopiniowanie projektów uchwał 
Sprawy różne 

                  25.11.2020 r. 
Godz. 15.30

Posiedzenie zdalne DU-RM.0012.59.2020



      Kierownik Referatu Obsługi Biura Rady 

Joanna Kwarciana



Realizacja programów profilaktycznych w 2020 roku

Profilaktyka  to  inaczej  zapobieganie,  prewencja,  zespół  działań  i  środków  stosowanych

w zapobieganiu występowaniu zjawisk niepożądanych i negatywnych w przyrodzie, w tym

w życiu ludzkim, jednostkowym bądź społecznym.

Pojęcie „profilaktyka” jest  najczęściej  stosowane jako:  zapobieganie zagrożeniom zdrowia

i  życia  ludzkiego,  patologii  społecznym  oraz  innym  zjawiskom  przeciwstawiającym  się

uznawanym  w  danej  społeczności  normom  prawnym,  moralnym  i  etycznym;  działania

zapobiegawcze w poszczególnych dziedzinach życia charakteryzują się odrębną specyfiką

co do celów, metod i stosowanych środków; pozwala to na wyodrębnienie poszczególnych

dziedzin  profilaktyki,  takich  jak  np.:  profilaktyka  medyczna,  profilaktyka  społeczna,

profilaktyka wychowawcza,  profilaktyka środowiskowa,  profilaktyka przeciwalkoholowa itp.

Profilaktykę można podzielić na dwa główne działy:

 profilaktyka zdrowotna – działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez

ich wczesne wykrycie i leczenie;

 profilaktyka  społeczna –  ogół  działań  zapobiegawczych  niepożądanym zjawiskom

w rozwoju i zachowaniu się ludzi to znaczy zapobieganie tym wszystkim sytuacjom,

które powodują wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społecznej,  terapii grupowej

i indywidualnej oraz kompensacji społecznej.

W naszym mieście programy profilaktyczne realizowane są zgodnie z Gminnym Programem

Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Gminnym  Programem

Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.  

Trwająca  od  marca  br.  pandemia  zakaźnej  choroby COVID-19 wywoływana  przez

koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała, iż  niektóre działania musiały zostać ograniczone

bądź zmieniły swoją formę. Jednak profilaktyka w naszym mieście była i jest realizowana na

bieżąco z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących zasad i ograniczeń wprowadzanych

przez rząd RP.

W roku bieżącym podejmowane były następujące działania profilaktyczne:

Miasto Czeladź - Wydział Edukacji i Polityki Społecznej i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Czeladzi

W ramach profilaktyki zdrowotnej zrealizowano:

1. akcje zdrowotno – profilaktyczne „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, w ramach których

odbyły się badania profilaktyczne takie jak:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba
https://pl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koronawirusy
https://pl.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_zaka%C5%BAne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompensacja_spo%C5%82eczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opieka_spo%C5%82eczna


 USG tarczycy – badanie profilaktyczne skierowane do osób powyżej 60 roku

życia, odbyło się 27 i 28 lipca 2020 r. - przebadano 72 osoby;

 osteoporoza  -  badanie  profilaktyczne  skierowane  do  osób  powyżej  60  roku

życia, odbyło się 18 września 2020 r. - w badaniu udział wzięło 66 osób;

 profilaktyczne  badanie  słuchy  -  bezpłatne  badanie  słuchy  dla  chętnych

mieszkańców Czeladzi, odbyło się 18 września 2020 r. - z badań skorzystało

66 osób;

 30  września  2020  r.  wykonano  profilaktyczne  badania  skóry  pod  kątem

czerniaka oraz badanie skóry głowy i włosów – przebadano 41 osób;

1. 2 września 2020 r. odbyły się profilaktyczne badania okulistyczne w kierunku zaćmy.

W ramach akcji przebadano 68 mieszkańców Czeladzi.

2. Profilaktyczne badania MAMMOGRAFICZNE – na terenie naszego miasta cyklicznie

prowadzona jest akcja Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Badania skierowane są

do Pań w wieku 50 – 69 lat. Średnio w każdej akcji udział bierze około 53 mieszkanki

Czeladzi.

W ramach profilaktyki społecznej zrealizowano:

1. Harcerską Akcję Zima -  półkolonie przeznaczone dla uczniów z czeladzkich szkół

podstawowych. Celem akcji było zapewnienie alternatywnej formy spędzania czasu

wolnego wobec nałogów. W dwóch turnusach HAZ tj. od 13.01.2020 do 17.01.2020

oraz od 20.01.2020 do 24.01.2020 udział wzięło 210 dzieci.

2. Nieobozową Akcję Lato, której głównym celem było zmniejszenie lub wyeliminowanie

cenników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów, w tym problemów związanych

z uzależnieniami. W ramach akcji zorganizowano m.in.:

 zajęcia  sportowe:  piłkarskie,  tenis  ziemny,  koszykówka,  siatkówka,  rolki

i  hulajnoga,  inne  gry  i  zabawy  sportowe  -  w  zajęciach  uczestniczyło  około

500 osób;

 dwa spektakle 14 sierpnia 2020 r. na Rynku Starego Miasta oraz 28 sierpnia

2020  r.  na  Placu  Viannay’a  przez  aktorów  z  Teatru  Edukacji  i  Profilaktyki

„MASKA”;

 „Pociąg dla dzieci” - w terminie od 1 do 30 sierpnia 2020 r. na Rynku Starego

Miasta urządzenie było nieodpłatnie udostępnione dzieciom i młodzieży;

 6 i 20 sierpnia 2020 r. wycieczki do Zatorlandu, w których uczestniczyło 80 osób.

1. w  drugim  półroczu  roku  szkolnego  2019/2020  (84  godziny)  tj.  od  17  lutego  do

11  marca  br.  realizowano  zajęcia  pozalekcyjne  w  formie  zajęć  opiekuńczo  –

wychowawczych w świetlicy  „SKRZAT” działającej  przy Szkole Podstawowej  Nr  3



w  Czeladzi.  Realizacja  godzin  nie  została  w  pełni  wykorzystana  ze  względu

na pandemię w naszym kraju, co skutkowało zamknięciem placówek oświatowych. 

2. zakupiono  i  przekazano  do  szkół  materiały  (ulotki)  w  ramach  akcji  NIE

EKSPERYMENTUJĘ – ALKOHOL I PAPIEROSY TO TRUCIZNA.

3. działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Czeladzi, którzy

znaleźli  się  w trudnej  sytuacji  osobistej  lub  życiowej.  W ramach  działalności  PIK

mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej:

 konsultacje w sprawach przemocy domowej udzielane są w:

- poniedziałki od 15:00 do 18:00 – do końca października

- poniedziałki od 16:00 do 19:00 – od 2 listopada br.

Do końca października br. udzielono 94 konsultacji.

 konsultacje  dla  osób  uzależnionych  od  narkotyków  oraz  dla  ich  rodzin

udzielane są w czwartki od 15:00 do 17:00 

Do końca października br. udzielono 15 konsultacji.

 konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla ich rodzin udzielane

są w piątki od 16:00 do 20:00

Do końca października br. udzielono 42 konsultacji.

1. w  kwietniu  br.  wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  mieszkańców  Czeladzi

uruchomiono  telefoniczne  wsparcie  psychologiczne,  dla  osób  które  z powodu

pandemii borykały się z takimi problemami jak: stres, lęk, rozłąka z bliskimi, izolacja.

2. w maju 2020 r. rozprowadzono wśród naszych mieszkańców materiały o charakterze

profilaktyczno  –  informacyjnym  pn.  „Reaguj  na  przemoc”.  Dzięki  materiałom

mieszkańcy dowiedzieli się, w jaki sposób mogą szukać wsparcia, a także jak mogą

pomóc osobom potrzebującym interwencji.

3. rozpowszechniono  wśród  mieszkańców  Czeladzi  poradnik  pn.  „Osobisty  plan

awaryjny”,  który  zawiera  praktyczne  porady  dla  osób  zagrożonych  przemocą

i użyteczne dane teleadresowe.

W  czeladzkich  placówkach  oświatowych  realizowane  są  następujące  działania

profilaktyczne:

Przedszkole Publiczne nr 1

W przedszkolu treści o charakterze profilaktycznym realizowane są głównie poprzez treści

podstawy programowej.

Przedszkole uczestniczy w następujących programach w ramach profilaktyki zdrowotnej:

 "Kubusiowi  przyjaciele  natury"  -  to  jeden  z  największych  ogólnopolskich

programów  edukacyjnych dla  przedszkoli  poświęcony  tematyce  ekologicznej.



Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci  i  zachęcenie je do ruchu już

od najmłodszych lat.

 "Zdrowo  jemy,  zdrowo  rośniemy"  -  to  program,  który  wspiera  pracowników

żłobków i przedszkoli  oraz  rodziców  w  kształtowaniu  prawidłowych  nawyków

żywieniowych u najmłodszych Polaków. Podkreśla rolę prawidłowego żywienia 

dzieci w wieku od 1 do 6 roku życia.

 „Podano  na  tacy"  -  to  program  własny  dotyczący  profilaktyki  prawidłowego

rozwoju mowy, który powstał  w ramach Akademii  Kochającego Rodzica.  Jest

to  propozycja  przystępnego  zestawu  ćwiczeń:  oddechowych,  warg  i  języka

z  gimnastyką  całego  ciała  oraz  przemyconymi  ćwiczeniami  fonacyjnymi

i artykulacyjnymi. Wspomaga terapię i  rewalidację dzieci  tego wymagających,

a dla znacznej części pełni funkcję profilaktyczną.

Przedszkole Publiczne nr 4 im. Słonecznego uśmiechu

W 2020 r. treści wychowawcze, jak i treści związane z profilaktyką ewentualnych trudności

wychowawczych  i  zagrożeń  realizowane  są  w  ramach  programów  wychowania

przedszkolnego obowiązujących w przedszkolu.

Przedszkole Publiczne nr 5 im. Przyjaciół Jerzyka Tuptusia

Treści  wychowawcze,  jak  i  treści  związane  z  profilaktyką  ewentualnych  trudności

wychowawczych  i  zagrożeń  realizowane  są  w  ramach  programów  wychowania

przedszkolnego obowiązujących w przedszkolu.

Przedszkole Publiczne nr 7 im. Bajkowej Przygody

W  roku  bieżącym  przedszkole  realizuje  następujące  programy  profilaktyczne  w  ramach

profilaktyki zdrowotnej:

 „Bezpieczny  przedszkolak”  -  opracowanie  własne.  Celem  programu  jest

tworzenie  warunków  sprzyjających  bezpieczeństwu  dzieci  i  zachowania  ich

zdrowia,  a  także  kształtowanie  nawyków  higienicznych  i  zachowań

prozdrowotnych.

 „Mamo,  tato,  wolę  wodę”  -  celem  programu  jest  podkreślenie  roli  wody

w codziennej  diecie  oraz  wspieranie  rodziców w kształtowaniu  prawidłowych

nawyków żywieniowych.

 „Akademia Aquafresh’’ - program profilaktyki higieny jamy ustnej.

 „Kubusiowi Przyjaciele Natury” - celem programu jest proekologiczna edukacja

dzieci i zachęcanie ich do ruchu.



 „Dzieciaki  Mleczaki”  -  to  program mający  na celu wzrost  świadomości  dzieci

na temat  roli  mleka i  produktów mlecznych w ich  diecie,  pokazanie walorów

zdrowotnych mleka, głównie przez zabawę, aktywność fizyczną i intelektualną.

 „5  porcji  warzyw,  owoców  i  soku”  –  program  zwraca  uwagę  na  potrzebę

zadbania o edukację w zakresie zbilansowanej diety.

 „Chronimy  dzieci”  -  program  profilaktyki  przemocy  wobec  dzieci.  Celem  jest

zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy .

 „Zdrowo i  sportowo”  -  promowanie  aktywności  fizycznej  wśród  najmłodszych

dzieci.

Przedszkole Publiczne nr 9 im. „Baśniowej Krainy”

Przedszkole  posiada  program  profilaktyczny  opracowany  w  2017  r.,  z  którego  nadal

korzysta.  Ma  on  na  celu  tworzyć  warunki  do  kształtowania  postaw  i  wartości,  ułatwiać

dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia,

uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze

oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń  z  udziałem  dzieci.  Przygotować  dzieci 

do  tego,  by  potrafiły  współżyć  z  innymi,  poznawać  zasady  dbania  o  własne  zdrowie

i  bezpieczeństwo  w  różnych  sytuacjach,  tak  aby  mogły  się  nauczyć,  jak  radzić  sobie

z  trudnościami,  a  w  okresie  dorastania  i  dorosłości,  lepiej  radzić  sobie  z  problemami

i kryzysami. Promować i kształtować zdrowy styl życia.

W  roku  2020  dzieci  biorą  również  udział  w  następujących  programach  profilaktycznych

w ramach profilaktyki zdrowotnej:

 „Mamo, tato wolę wodę" - program edukacyjny, którego celem jest podkreślenie

roli  wody  w  codziennej  diecie  oraz  wspieranie  rodziców  w  kształtowaniu

prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.

 "Przyjaciele  Zippiego"  - międzynarodowy  program  promocji  zdrowia

psychicznego dla dzieci, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne

u małych dzieci.

 "Kubusiowi  przyjaciele  natury"  -  ogólnopolski  program  edukacyjny  dla

przedszkoli. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce

jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.

 "Akademia Aquafresh"  - największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy

ustnej realizowany w przedszkolach. 

 „Akademia Zdrowego Przedszkolaka" - program, którego celem jest przekazanie

dzieciom  wiedzy  i  umiejętności  z  zakresu  szeroko  pojętego  zdrowia.  Akcja

ta poświęcona jest tematyce zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.  

http://www.akademia-aquafresh.pl/o-programie.html
http://przyjacielenatury.pl/o-programie,4107.html
http://www.pozytywnaedukacja.pl/index.php/programy/przyjaciele-zippiego
https://www.wolewode.pl/dla-rodzicow/o-programie.html


Przedszkole Publiczne nr 10 im. Przyjaciół bajek Disneya

W roku  2020  przedszkole  brało udział  w  warsztatach  edukacyjnych  dla  przedszkolaków

na  temat  profilaktyki  i  higieny  jamy  ustnej.  Uzyskano  certyfikat  Akademii  Zdrowego

Uśmiechu.

Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy

Programy  profilaktyczne  realizowane  są  w  ramach  podstawy  programowej.  Treści

wychowawcze, jak i treści związane z profilaktyką ewentualnych trudności wychowawczych

i zagrożeń realizowane są w ramach programów wychowania przedszkolnego.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisławy Łakomik

W zakresie profilaktyki prowadzono zajęcia z następujących programów:

 „Dzień  bezpiecznego  internetu”  -  organizowany  przez  Polskie  Centrum

Programu  Safer  Internet  ma  na  celu  przede  wszystkim  inicjowanie  i

propagowanie  działań

na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych,

zaznajomienie  rodziców,  nauczycieli  i  wychowawców  z  problematyką

bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

 „Zasady  ekranowe”  -  program  fundacji  „Dajemy  dzieciom  siłę”.  Celem  tej

kampanii jest uświadomienie problemu nadużywania urządzeń ekranowych.

 „Brudne  ręce  przyczyną  groźnych  chorób”  -  program  profilaktyczno-

wychowawczy skierowany do klas młodszych.

 „Światowy  dzień  walki  z  depresją”  -  celem  tego  dnia  jest  upowszechnienie

wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia.  W ramach tego dnia

przeprowadzono warsztaty dla kl. VII -VIII.

 „Światowy dzień osób z zespołem Downa” - obchody tego dnia mają na celu

promowanie praw osób z Zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu

społecznym,  tym  razem  ze  szczególnym  uwzględnieniem  dostępu  do  opieki

zdrowotnej i rehabilitacji.

 „Światowy  dzień  autyzmu”  -  program  polskananiebiesko.pl  z  fundacji  JIM  –

autyzm. Program ma na celu zwrócenie uwagi na problemy osób z autyzmem

i rozpowszechnienie wiedzy na temat autyzmu.

 W okresie nauczania zdalnego zrealizowano takie programy profilaktyczne jak:



 „Młodzieżowe  Pogotowie  Emocjonalne”  -  program  Fundacji  Ludzi  Otwartej

Wyobraźni.  Pogotowie  jest  adresowane  do  młodzieży  zmagającej  się  ze

spadkiem nastroju lub mającej problemy domowe. Z jego usług mogą korzystać

młode  osoby  doświadczające  przemocy  domowej  lub  będące  w  konflikcie

z rodzicami.

 „Wsparcie on-linie dzieci, nauczycieli, rodziców i młodzieży” - program Instytutu

Edukacji Pozytywnej.

 Prezentacja filmów edukacyjnych dla rodziców i uczniów pod hasłem:

 „Psycholog radzi”;

 „Złość”;

 Jak mówić dziecku „nie wolno”, żeby nie mówić ciągle „nie wolno”;

 „Bezpieczne wakacje by AK on Genially”;

 „Dzień pustej  klasy”  –- jest  wyjątkową, międzynarodową inicjatywą promującą

wartość  edukacji  na  świeżym  powietrzu. Realizacja  treści  programowych

wszystkich przedmiotów w plenerach.

 „Międzynarodowy  Projekt  Edukacyjny  EMOCJA”  -  celem  programu  jest

wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży.

 „Mediacje w szkole” - program Instytutu Edukacji Pozytywnej, którego celem jest

upowszechnienie  zasad  prawidłowej  komunikacji  oraz  mediacji  szkolnej

i  rówieśniczej    w  szkołach  i  placówkach  oświatowych,  jako  metod

rozwiązywania  sporów  i  konfliktów  oraz  przeciwdziałania  agresji  i  przemocy

poprzez doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i rodziców.

 „Komunikacja  bez  przemocy”  -  program  Instytutu  Edukacji  Pozytywnej,  jego

celem  jest  upowszechnienie  zasad  prawidłowej  komunikacji  oraz  mediacji

szkolnej

i rówieśniczej w szkołach i placówkach oświatowych, jako metod rozwiązywania

sporów  i  konfliktów  oraz  przeciwdziałania  agresji  i  przemocy  poprzez

doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i rodziców.

 „Domowe zasady ekranowe -  zadbaj  o swój  mózg” -  współpraca z fundacją.

„Dajemy  dzieciom  siłę”.  Celem  kampanii  jest  uświadomienie  problemu

nadużywania urządzeń ekranowych.

 „Wspieraj dziecko w powrocie do szkoły”.

W zakresie  profilaktyki  w  nauczaniu  zdalnym  od  26.10.2020  r.  realizowano  następujące

treści:

 przekazano informacje dotyczące zasad zachowania na Teamsach,

 zasad pracy online,



 jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem,

jak rozmawiać z dziećmi i wspierać je w tym czasie.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej

W szkole  na  bieżąco  jest  realizowany  Szkolny  Program Profilaktyczno  –  Wychowawczy

opracowany na dany rok szkolny. W programie zawarte są wszystkie szczegółowe zadania,

cele  oraz  sposoby  realizacji  zadań  wychowawczych  i  profilaktycznych  przez  wszystkie

podmioty szkoły.

Obszary działań programu profilaktyczno – wychowawczego:

1. Psychospołeczne diagnozowanie środowiska wychowawczego szkoły, w tym m.in.:

 rozpoznawanie sytuacji wychowawczej w klasach, pedagogizacja rodziców,

 zapewnienie uczniom bezpieczeństwa,

 rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce.

1. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii  społecznej  – eliminowanie czynników ryzyka,

w tym m.in.:

 zapobieganie uzależnieniom wśród uczniów – profilaktyka uzależnień,

 kształtowanie  prawidłowych  relacji  interpersonalnych  –  profilaktyka  zachowań

agresywnych,

 kształtowanie umiejętności radzenie sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych.

1. Promocja zdrowego stylu życia, w tym m.in.:

 kształtowanie prawidłowych  postaw u uczniów,

 motywowanie do alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

1. Rozwijanie  umiejętności  podejmowania  samodzielnych  decyzji  i  brania  za  nie

odpowiedzialności, w tym.:

 kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji zawodowej (dalszego kierunku

kształcenia).

W okresie pandemii poprzez e-dziennik, stronę www szkoły oraz FB przekazywano rodzicom

i uczniom treści wychowawczo-profilaktyczne.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka

Realizując  profilaktykę  szkoła  prowadził  diagnozowanie  sytuacji  wychowawczych

i  rozpoznawanie  warunków  życia  i  nauki  uczniów  sprawiających  trudności  dydaktyczne

i  wychowawcze.  Powyższe  działania  realizowane  są  poprzez  wywiady  środowiskowe,

http://www.sp3.czeladz.pl/
http://www.sp2.czeladz.pl/


indywidualne  konsultacje  z  nauczycielami,  rodzicami  i  uczniami,  zapoznawanie  się

z  dokumentacją  uczniów,  przygotowanie  ankiet  dla  nauczycieli  –  wychowawców,

dotyczących  uczniów  w  celu  dostosowania  właściwej  pomocy  (diagnoza  środowiska

szkolnego), obserwację uczniów na lekcjach i podczas przerw (diagnoza uczniów), rozmowy

indywidualne  z  wychowawcami,  rodzicami,  uczniami  oraz  spotkania  w  ramach  Zespołu

Wychowawczo - Opiekuńczego, stałą współpracę z PPP w Czeladzi, Policją i Strażą Miejską.

W ramach profilaktyki społecznej w lutym 2020 r. zorganizowano:

 spotkanie  dla  rodziców  z  policją  na  temat  bezpieczeństwa  w  szkole

i  odpowiedzialności  karno-cywilnej.  Zorganizowane  były  również  spotkania

uczniów  z  przedstawicielami  policji  -  pogadanka  dla  uczniów  klasy

VIII „Odpowiedzialność karno-cywilna i bezpieczeństwo w szkole”.

 program  pn.  „Stop  przemocy  rówieśniczej”,  którego  celem  programu  jest

ograniczenie  i  wyeliminowanie  różnych  form przemocy  w  szkole  i  poza  nią,

zapobieganie agresji, przemocy wśród rówieśników, nawiązywanie prawidłowych

relacji  społecznych  z  rówieśnikami  i  dorosłymi,  promowanie  zdrowego  stylu

życia i podniesienie bezpieczeństwa w szkole.

 różnorodne  zajęcia  o  charakterze   profilaktycznym w szkole,  które  dotyczyły

radzenia sobie ze stresem, cyberprzemocą i agresją rówieśniczą:

 Pogadanka dotycząca bezpieczeństwa w szkole podczas przerw,

 Stop agresji (wystąpienie podsumowujące projektu w ramach apelu),

 Stop przemocy rówieśniczej - zajęcia w ramach profilaktyki agresji,

 Czym jest integracja, czyli jak stworzyć pozytywne relacje pomiędzy uczniami,

 Wzmacnianie poczucia własnej wartości, czyli szacunku dla samego siebie,

 Stop agresji,

 Stop przemocy rówieśniczej – zajęcia w ramach profilaktyki agresji.

Od 25 marca 2020 r.  na stronie internetowej  szkoły  oraz Facebooku zamieszczane były

artykuły i teksty terapeutyczne mające na celu wsparcie i pomoc rodzicom:

 Jak radzić sobie ze stresem w czasie pandemii  (Covid 19);

 Bezpieczni w sieci – cyberprzemoc;

 Jak się nie dać frustracji?;

 Kto i co wpływa na decyzje ósmoklasistów?;

 Bajka o Jasiu i złym czarnoksiężniku Koronawirusie,  bajka terpautyczna mająca

na celu zmniejszenie stresu i napięcia emocjonalnego;

 Przemoc – przerwij to!;

 Ciemna strona korzystania z telefonu komórkowego;



 Terapeutyczny wpływ zwierząt na człowieka;

 B – jak bezpieczny i N – jak niechroniony.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi

W szkole realizowane są następujące programy profilaktyczne:

 Program Profilaktyczno – Wychowawczy Szkoły;

 Ogólnopolski Program dla szkół – dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania,

regularnie  spożywając  w  szkole  dostarczone  im  owoce,  warzywa,  mleko

i produkty mleczne oraz realizując w ramach Programu działania edukacyjne,

 Projekt  edukacyjny  „Lekcje  z  klasą.  Jak  odczytywać  emocje?“.  W  ramach

projektu  uczniowie  pracują  zespołowo,  poszukując  kreatywnych  rozwiązań,  a

także  rozpoznają  co  czują  inni.  Dzięki  temu  wzmacniają  umiejętność

nawiązywania relacji z innymi, empatię i świadomości własnych emocji, uczą się

je  nazywać

i  akceptować takimi  jakimi  są.  Kształtowane też są umiejętności  koncentracji

i szybszego myślenia.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej

W roku 2020 szkoła realizowała następujące programy profilaktyczne :

 elementy programu profilaktycznego „Jak żyć z ludźmi’’ program profilaktyczny

dla młodzieży rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

 Ogólnopolski  program  edukacyjno-profilaktyczny  „Trzymaj  formę”.

Organizatorem jest Główny Inspektorat Sanitarny,

 Międzynarodowy projekt  edukacyjny „Emocja” (kreatywność,  wyobraźnia,  moc

słów, empatia, odwaga),

 Program „Cała Polska czyta dzieciom",

 Ogólnopolski projekt "Na sportowo jest zdrowo" pod patronatem Studium Prawa

Europejskiego,

 program profilaktyczny dla uczniów „Jak radzić sobie z psychicznymi skutkami

i  następstwami  pandemii”.  Fundacja  Wspierania  Rozwoju  Zasobów Ludzkich

„Nasze Zagłębie”,



 Program autorski - Bezpieczny uczeń. Cykl zajęć z uczniami z udziałem służb

społecznych (Policja - Wydział ds. Nieletnich, dzielnicowy, Straż Miejska, PPP -

psycholog),

 „Program dla szkół” promujący zdrowe żywienie – warzywa i owoce  w szkole

oraz mleko w szkole – dla uczniów klas 1-5.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego

W roku bieżącym szkoła realizuje następujące programy profilaktyczne:

1. Program Wychowawczo-Profilaktyczny na lata 2020-2023

 zrealizowano warsztaty dla rodziców uczniów we współpracy z PPP w Czeladzi.

Temat warsztatów "Postawy rodzicielskie a zachowanie dzieci”;

 uczniowie  korzystali  z  różnorodnych  propozycji  specjalistycznych  zajęć

pozaszkolnych –  Apteczka Emocjonalna, Trening Asertywności, Dobre Wybory;

 Szkoła  z  Pozytywną  Uwagą  dla  uczniów  należący  do  Klubu  Liderów

Pozytywnego  Myślenia. Celem  programu  jest  budowanie poczucia  własnej

wartości u uczniów oraz kształtowanie pozytywnego obrazu własnego siebie;

 przygotowano  i  przeprowadzono  wśród  uczniów klas  IV-VIII  konkurs  szkolny

„Myślę  Pozytywnie”.  Konkurs  miał  na  celu  zadbanie  o  zdrowie  psychiczne

uczniów podczas sytuacji epidemiologicznej;

 w programie  Microsoft  Office  365  przeprowadzono  ankietę  dla  uczniów klas

VI-VII.  Badanie  diagnostyczne,  opracowanego  w  oparciu  o  dokument

Ministerstwa Edukacji Narodowej Poradnik dla szkół „Kształcenie na odległość”

2020. Celem badania było poznanie samopoczucia uczniów w izolacji domowej

w związku z zagrożeniem COVID-19;

 w programie Microsoft  Office 365p przeprowadzono ankietę dla uczniów klas

IV-V. Ankieta pt. Zdalne nauczanie w związku z zagrożeniem COVID-19. Celem

diagnozy  było  pozyskanie  wyników  dotyczących  opinii  uczniów  nt.  zdalnego

nauczania,  radzenia  sobie  w  nowej  sytuacji  oraz  form  najbardziej

odpowiadających ich potrzebom;

 w  ramach  organizacji  działań  związanych  z  Dniem  Bezpiecznego  Internetu

uczniowie  uczestniczyli  w  projekcjach  filmów,  prezentacji  profilaktycznych

i edukacyjnych;

http://www.sp7.czeladz.pl/


 rodzicom  zostały  przekazane  materiały  informacyjne  lub  przeprowadzone

pogadanki  na  temat:  problemu  agresji  wśród  dzieci  i  młodzieży,  pornografii,

cyberprzemocy, używania wulgaryzmów, znęcania się nad rówieśnikami, BHP

podczas  wakacji,  szkodliwości  palenie  papierosów  (w  tym  elektronicznych),

zasad bezpiecznego korzystania z Internet, samobójstw i samookaleczeń wśród

dzieci

i  młodzieży,  tolerancji  i  asertywności.  Uświadamiano  rodzicom  potrzebę

kontrolowania  tego,  co  dziecko  czyta  i  ogląda  w  Internecie,  w  jakie  gry

komputerowe  gra,  negatywnego  wpływu  uzależnień  od  telewizji,  komputera,

telefonu;

 uczniowie klas V i VI uczestniczyli w Dniu dla Bezpieczeństwa organizowanym

w  Kopalni  Kultury  w  ramach  Kampanii  „Relacje  szkolne  źródłem

bezpieczeństwa”.  Podczas  przedsięwzięcia  uczniowie  mieli  okazję  obejrzeć

spektakl  profilaktyczny  „Nienawiść  zniszczyć  w  sobie”.  Przedstawienie

podejmowało  aktualny  temat  przeciwdziałania  agresji  słownej,  wykluczeniu  i

braku tolerancji.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla

Miasta  Czeladź  na  2020  r.  szkoła  realizuje  projekt  profilaktyczny  pn.  „Lubię  siebie-lubię

ciebie”. W ramach tego projektu realizowane są następujące działania:

 zajęcia  na  lodowisku,  dzięki  którym  uczniowie  mają  zapewniony  w  sposób

bezpieczny i zdrowy czas wolny,

 Młodzieżowy  Teatr  Profilaktyczny  „Myśl-nik”  -  przygotowano  przedstawienie

profilaktyczne  pt.  „Nienawiść  zniszczyć  w  sobie". Praca  nad  scenariuszem,

próby, rozmowy o przesłaniu spektaklu były dla uczniów okazją zmierzenia się

z tematem agresji słownej, brakiem tolerancji i wykluczenia. Uczestnicy zajęć,

wczuwając  się  w  odgrywane  role,  mieli  okazję  do  refleksji  nad  swoim

postępowaniem  i  pracy  nad  sobą. Uczniowie  wszystkich  czeladzkich  szkół

podstawowych  zostali  zaproszeni  do  obejrzenia  w  Kopalni  Kultury

przedstawienia „Nienawiść zniszczyć w sobie",

 „Emocjonalna  Apteczka”  -  zajęcia  z  psychologiem  dla  uczniów  klas  I-II.

Podstawowym zadaniem programu było skupienie się nad obszarem zdrowia

psychicznego  takim  jak  poznanie  emocji  w  tym  wyzwalaczy,  reakcji

fizjologicznych  organizmu.  Umiejętność  wyrażania  emocji  w  sposób

akceptowalny społecznie. Kształtowanie pożądanych cech charakteru – ambicji,

odpowiedzialności  i  wiary  we  własne  siły  i  możliwości  oraz  kształtowania

umiejętność  współdziałania



w grupie, właściwej komunikacji i rozwiązywania konfliktów w sposób społecznie

akceptowany,

 „Lubię siebie - lubię ciebie” – trening asertywności. Zajęcia z psychologiem dla

uczniów  klas  IV-VII. Głównym  celem  programu  było  przeciwdziałanie

zachowaniom  nieakceptowanym  społecznie  poprzez  dostarczanie

alternatywnych wzorców radzenia sobie z presją społeczną,

 projekt o charakterze socjoterapeutycznym dla klas III-VI „Dobre wybory”. Celem

zajęć  było  wspomaganie  i  stymulowanie  psychofizycznego  i  emocjonalnego

rozwoju dziecka, kształtowanie postaw otwartości, właściwej interakcji z innymi,

rozładowanie napięć i agresji, wraz z wyciszeniem dzieci nad aktywnych oraz

ochrona wychowanka przed zagrożeniami rozwoju,

 zajęcia profilaktyczno-opiekuńcze w świetlicy „Szerszenie”. Celem działalności

świetlicy  było  zapewnienie  uczniom  zorganizowanej  opieki  wychowawczo-

profilaktycznej  umożliwiającej  wszechstronny  rozwój  osobowości,  poprzez

rozbudzanie  zainteresowań,  uzdolnień  i  umiejętności  z  uwzględnieniem

indywidualnych predyspozycji psychofizycznych dziecka.

Inne działania profilaktyczne:

 uczniowie i nauczyciele SP7 od 2 lat biorą udział w programie profilaktycznym

„Myślenie  pozytywne”  stworzonym  przez  Instytut  Edukacji  Pozytywnej

w  Warszawie,  rekomendowanym  przez  MEN.  Celem  naszych  działań  jest

zadbanie o dobrostan psychiczny uczniów,

 stworzono w szkole Szkolne Kluby Liderów Myślenia Pozytywnego i realizowany

jest program „Szkoła z pozytywną uwagą”, którego zadaniem jest podnoszenie

samooceny uczniów i dostrzeżenie dobrych stron młodego człowieka.

Działania  profilaktyczne  realizowane  są  również  przez  organizacje  pozarządowe,  które

otrzymują dotacje celowe na zadania określone w   Programie współpracy    Miasta Czeladź  

z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  .   

W roku 2020 r. następujące organizacje pozarządowe realizują zadania w ramach profilaktyki

uzależnień:

 Stowarzyszenie  Rodziców  Uczniów  Szkoły  Podstawowej  nr  5  im.  Polskiej

Macierzy Szkolnej w Czeladzi realizuje zadanie pt.  Zainteresowani i bezpieczni

jako  profilaktyka  uniwersalna. Zadanie  polega  na  organizacji  zajęć

pozalekcyjnych opiekuńczo-wychowawczych, które wpływają na zabezpieczenie

dzieciom czasu wolnego zmniejszając przy tym ilość czasu, podczas którego



dzieci  mogłyby  być  narażone  na  działanie  środowiska  obciążonego

uzależnieniami. Realizacja zadania wpływa na eliminowanie czynników ryzyka

sprzyjających rozwojowi problemów w danej populacji i wzmacnianie czynników

wspierających prawidłowy rozwój. 

 Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy  realizuje  zadanie  pt.  Ruch  rzeźbi  umysł:

sport, zabawa, wychowanie. Zadanie ma na celu prowadzenie profilaktycznych

zajęć sportowych oraz zorganizowanie ok.  40 imprez sportowo-rekreacyjnych

o charakterze profilaktycznym.  Realizacja  zadania  odbywa się  w czeladzkich

szkołach podstawowych, na obiektach sportowych MOSiR-u w Czeladzi, a także

w  miejskich  parkach  i  na  terenach  rekreacyjnych. Zajęcia  prowadzone  są

z różnych dyscyplin sportu takich jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka

ręczna, tenis stołowy, pływanie, lekkoatletyka, badminton, szachy. Oferta zajęć

jest  formą  zagospodarowania  czasu  wolnego  w  sposób  aktywny

i bezpieczny dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałając negatywnym zachowaniom

młodzieży. Zajęcia są doskonałą formą kształtowania podstaw prospołecznych.

Zajęcia organizowane są systematycznie,  a dostęp do nich jest  powszechny,

w  związku  z  czym mogą  w  nich  uczestniczyć  dzieci  pochodzące  z  ubogich

i  trudnych  wychowawczo,  często  patologicznych  środowisk  (rozbite  rodziny,

zagrożenie alkoholizmem, agresją). Zajęcia służą integracji społecznej, promują

prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu. Ponadto

podczas realizacji zadania prowadzona jest kampania informacyjna dotycząca

problemów  uzależnień  i  patologii  społecznych.  Dla  uczestników  zajęć

sportowych  przygotowane  zostały  ulotki  dotyczące  pozytywnych  aspektów

udziału w tychże zajęciach. 

 Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie  „Jestem  z  Tobą”  realizuje  zadanie  pt.

Wsparcie  psychologiczne  dla  rodzin  z  problemami  uzależnień. W  ramach

zadania udzielana jest pomoc psychologiczna dla rodzin z Czeladzi, w których

występują problemy uzależnień oraz wynikające z nich różnego typu dysfunkcje.

Wsparcie  ukierunkowane  jest  na  osoby,  które  pełnią  funkcje  rodzicielskie,

opiekuńcze.  Zadanie  zaspokoją  potrzeby  poznawcze,  emocjonalne  rodziców,

którzy  swoje  zadanie  wychowania  dziecka  realizują  w  systemie  rodzinnym

obciążonym uzależnieniem.

Dzięki realizacji zadania organizowane są:

 Grupowe zajęcia dla rodziców - Klub Rodzica, które zapewniają uczestnikom

wsparcie w pełnieniu roli wychowawczej. 

 Konsultacje psychologiczne dla rodziców – poradnictwo wychowawcze. 



      Wszystkie działania nakierowane na zatrzymanie i niwelowanie pojawiających

się

w  rodzinach  dysfunkcyjnych  zjawisk  patologii  społecznych,  jako  skutków

uzależnienia.  Są  przeciwdziałaniem  ich  wtórnym  następstwom  np.

uzależnieniom,  zaburzeniom  zachowania  u  dzieci  w  tych  rodzinach  czy

zaburzeniom relacji i więzi rodzinnych.

 Stowarzyszenie  Moc  Wsparcia  realizuje  zadanie  pt.  Centrum  Profilaktyki

i  Psychoterapii  Więzi. Celem  zadania  jest  zabezpieczenie  dziecka  przed

dalszym doświadczaniem przemocy ze strony bliskich i doświadczaniem innych

trudnych sytuacji w rodzinie. Realizacja zadania zapewnia m.in.:

 wsparcie specjalistyczne: konsultacje indywidualne, rodzinne, terapeutyczne

w sytuacji przemocy w rodzinie wobec dzieci i młodzieży,

 psychoterapię w przypadku stwierdzenia zaburzeń emocjonalnych u dzieci

i młodzieży,

 diagnozę psychologiczną dziecka i  jego rodziny  w przypadku podejrzenia

krzywdzenia,  w  tym  wykorzystywania  seksualnego,  podjęcie  interwencji

kryzysowej,

 wsparcie  w formule  pomocy psychologicznej  dla  rodziców,  którzy  stosują

przemoc / zachowania przemocowe wobec dzieci,

 stymulowanie  rozwoju  społeczno-emocjonalnego  dzieci  w  celu

samodzielnego pokonywania trudności – innowacyjna metoda Kids’ Skills,

 złagodzenie u dzieci i młodzieży zgłaszających się po pomoc negatywnych

skutków związanych z doświadczaniem przemocy w rodzinie.

Projekt  zakłada  możliwość skorzystania  z  pomocy osobom zgłaszającym się

samodzielnie, jak również kierowanym przez instytucje pomocowe i oświatowe.

 Czeladzkie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Upośledzeniem  Psycho-

Ruchowym realizuje zadanie pt.: Ośrodek Wsparcia Rodziny.  Głównym celem

zadania jest przeciwdziałanie powstawaniu patologii społecznej spowodowanej

trudną sytuacją życiową rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi,

zapobieganie  wykluczeniu  społecznemu  oraz  marginalizacji  społecznej

środowiska  osób  pokrzywdzonych  przez  los.  Tworzenie  grupy  wsparcia  dla

rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej często wywołanej nadużywaniem

alkoholu  przez  członków rodzin.  Zadanie  polega na organizowaniu  zajęć  dla

osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z zakresu rekreacji, relaksacji, terapii

zajęciowej, poradnictwa psychologicznego i prawnego. W ramach tego zadania

udzielana jest wieloprofilowa pomoc i wsparcie dla środowisk rodzinnych osób

niepełnosprawnych. Codziennie (od poniedziałku do piątku)  od godz. 17.00 -



20.00 w  siedzibie  Stowarzyszenia  przy  ul.  Norwida  11  w  Czeladzi  –  Piaski

odbywają się:

 terapia zajęciowa w  tym:  muzykoterapia, choreoterapia,  treningi

gospodarcze

i kulinarne,

 organizacja  czasu  wolnego  poprzez  prowadzenie  zajęć  ruchowych,

relaksacyjnych, nordic walking,

 udzielanie pomocy prawnej,

 pomoc psychologiczna i grupa wsparcia,

 organizacja  zajęć  na  basenie  w  Szkole  Podstawowej  nr  5  im.  Polskiej

Macierzy Szkolnej w Czeladzi  przy ul. Lwowskiej 2.
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KOPALNIA „SATURN” CZELADŹ 
 

1. WSTĘP. 
 
 Dawna kopalnia „Saturn” w Czeladzi stanowi kompleks o wielkich wartościach zabytkowych.                       
W ocenie tego kompleksu jako zabytku techniki najistotniejszy jest stan zachowania poszczególnych 
obiektów, generujący prawie kompletny obraz kopalni z lat 70-tych i 80-tych XIX w. z ilustracją 
późniejszych zmian. W obrębie zespołu zachowany jest jego zasadniczy rdzeń z obiektami 
produkcyjnymi, tj. z basztowym nadszybiem (najlepszy przykład w województwie), z drugim 
basztowym nadszybiem wzbogaconym stalową wieżą wyciągową, dwoma maszynowniami 
wyposażonymi w parowe i elektryczne urządzenia wyciągowe, a także obiektami zaplecza 
energetycznego z kotłownią, dawną elektrownią, jak również obiektami zaplecza socjalnego i                
administracyjnego. W ostatnim przypadku przy realizacji obiektu pojawia się nazwisko wybitnego 
architekta – Józefa Dziekońskiego. Na terenie zespołu wyburzony został zakład przeróbczy sprzed 
II wojny światowej.  

Zespół dawnej kopalni „Saturn” stanowi najcenniejszy przykład historycznego zakładu 
wydobywczego na terenie Zagłębia i jeden z najcenniejszych dla terenu całego Górnego i Dolnego 
Śląska. 

Kopalnia „Saturn” była drugą po piaskowskiej kopalnią w mieście, która odcisnęła trwałe 
piętno na obliczu  regionu, miasta i jego strukturze społecznej. Efekty jej ponad stuletniej działalności 
widoczne są  w krajobrazie po dzień dzisiejszy. Zakład wydobywczy powstał w II poł. XIX wieku, ale 
apogeum prosperity zyskał dopiero po przejęciu jej w 1899 roku przez Towarzystwo Górniczo – 
Przemysłowe „Saturn” założone przez łódzkich przemysłowców. To właśnie dzięki działalności 
Towarzystwa kopalnię sukcesywnie rozbudowano, wznosząc na jej terenie unikatowej wartości 
obiekty projektowane przez uznanych architektów – co jest w regionie sytuacją nie mającą 
precedensu. 
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2. LIKWIDACJA KOPALNI. 
 
 W 1993 r. Kopalnię Węgla Kamiennego „Saturn” w Czeladzi postawiono w stan likwidacji. 
Kopalnia zakończyła działalność w 1996 roku. 
 
          Dnia 19.sierpnia 2003 roku podpisano akt notarialny pomiędzy gminą Czeladź,                                            
a przedstawicielami Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. Akt 
notarialny dotyczył: UMOWY PRZENIESIENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU 
ORAZ WŁASNOŚĆ BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ W ZAMIAN ZA 
WYGAŚNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH. 
         Łączna powierzchnia zabudowanych i niezabudowanych działek stanowiących przedmiot 
przeniesienia wynosiła 5 ha 6927 m². 
Wartość rynkową prawa użytkowania nieruchomości wyceniono na 1.987.600,00 zł co stanowiło 
zaległość podatkową SRK wobec Gminy Czeladź. 
 
 
 

3. OCHRONA KONSERWATORSKA. 
 
    Obiekty poprzemysłowe dawnej kopalni „Saturn” nie są wpisane do rejestru zabytków. Większość 
ujęta jest w Wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa śląskiego, wszystkie ujęte są w Gminnej 
ewidencji zabytków miasta Czeladź. Ponadto obiekty pokopalniane znajdują się na Szlaku Zabytków 
Techniki województwa śląskiego. Z tych powodów podlegają ochronie konserwatorskiej. Wszelkie 
roboty budowlane na terenie dawnej kopalni wymagające pozwolenia na budowę wymagają 
uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków. Budynki oraz teren dawnej kopalni chronione 
są również zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr 
LVIII/941/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi). 
Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ochronie podlegają wszystkie 
pokopalniane obiekty, łącznie z kominami. Zgodnie z ustaleniami z inspektorami Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków nie ma możliwości ich wyburzenia. 
 
W opinii wydanej Miastu w 2017 r. przez Narodowy Instytut Dziedzictwa „Kopalnia jako historyczny 
kompleks stanowi obecnie jeden z ostatnich ocalałych, zdecydowanie najlepiej, niemal kompletnie 
zachowanych przykładów spośród tego typu zespołów nie tylko na terenie historycznego Zagłębia, 
ale i całego województwa. Zachowana zabudowa kopalni wpisuje się w szereg zabytkowych 
kompleksów poprzemysłowych, stanowiących materialne świadectwa historii politycznej i 
gospodarczej regionu przełomu XIX i XX w., intensywnego rozwoju przemysłowego miasta i regionu, 
myśli technicznej, ówczesnych technik budowlanych i sposobów zagospodarowania tego typu 
zespołów”.  
 
 
 

 
4. PROJEKTY KONCEPCYJNE. 
 
4.1. Praca dyplomowo inżynierska czerwiec 2005 r. 
      Projekt rewitalizacji terenu po byłej kopalni „Saturn” wraz z terenami przyległymi wykonany przez 
Agatę Wójcik. 
Projekt zakładał adaptację obiektów pokopalnianych oraz budowę nowoczesnej infrastruktury w 
skład której wchodziły między innymi: galeria, hotel, biura, biblioteka, filia uniwersytetu oraz centrum 
rozrywki z kinem, kręgielnią i restauracją.    
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4.2. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna wrzesień 2005 r. 
 
    Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania terenu i obiektów po zlikwidowanej 
Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn” opracowana przez zespół projektowy Politechniki Śląskiej pod 
kierunkiem dr hab. inż. arch. Krzysztofa Gasidło. 
  

 

 

 

 

 Zamierzeniem projektantów było stworzenie atrakcyjnego centrum rozrywki. Przyjęto 
podstawową zasadę użytkowania terenu pokopalnianego zachowującą historyczne obiekty i układ 
urbanistyczny, jaki tworzą wraz z wprowadzeniem nowych obiektów nie kolidujących z istniejącą 
zabudową. Istniejące obiekty zostałyby wkomponowane w projektowany kompleks i stanowiłby 
niepowtarzalny kontrast dla nowych, bardzo odległych od poprzednich funkcji. 

Adaptacją zostały by objęte wszystkie budynki za wyjątkiem szybu I, którego stan techniczny 
jest zły. 
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4.3 Praca dyplomowa magisterska marzec 2006 r. 
 
    Projekt adaptacji zespołu dawnej kopalni „Saturn” na Wyższą Szkołę Technik Konserwatorskich 
wykonany przez Marzenę Sieradzką zakładał adaptację obiektów na cele kulturalno-dydaktyczne. 
Przyjęto koncepcję „Centrum” składającego się z zespołu Wyższej Szkoły Technik Konserwatorskich 
oraz zespołu muzealno - ekspozycyjnego. 
Projekt zakładał adaptację prawie wszystkich obiektów pokopalnianych. 
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4.4. Koncepcja z listopada 2007 r. 
 
         Pracownia projektowa MAT-Machowski&Then opracowała koncepcję adaptacji budynków 
cechowni  i elektrowni dawnej kopalni „Saturn”. 
 Ideą zamierzenia było stworzenie koncepcji adaptacji budynku Cechowni na cele Wyższej 
Szkoły Zawodowej o trzech kierunkach nauczania oraz Elektrowni na Galerię z salą multimedialną. 
W ramach opracowania przewidziano także koncepcję zagospodarowania działki umożliwiającą 
wykorzystanie terenu pod zabudowę sportowo – rekreacyjną i gospodarczą wraz z infrastrukturą  
towarzyszącą w postaci przestrzeni publicznej (forum), placów, dróg wewnętrznych i miejsc 
parkingowych. 
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4.5. Praca semestralna styczeń 2012 r. 
 
    Rewaloryzacja warsztatów mechanicznych opracowana przez studentów Politechniki Śląskiej 
Marcina Czekaj i Agnieszkę Krzepkowską. 
W obiekcie zaprojektowano ściankę wspinaczkową, korty do squasha z zapleczem sanitarnym i 
bufetem. 
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4.6. TERENY DAWNEGO SZYBU „KONDRATOWICZ” KOPALNI SATURN - 
KONCEPCJA  PROGRAMOWO PRZESTRZENNA 2016 r. 
 
 Koncepcja budowy osiedla mieszkaniowego na terenie pomiędzy ulicami Kombatantów, 
Ogrodową oraz Chmielną wykonała pracownia Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S. A. 
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem to około 7,5 ha. Podział funkcjonalny 
zagospodarowania terenu oparto na trzech strefach : 
I. Strefa zabudowy wielorodzinnej o pow. 24 500 m² z 210 mieszkaniami. 
II. Strefa zabudowy jednorodzinnej o pow. 29 500 m² z 30 domami. 
III. Strefa zieleni urządzonej – Park Kondratowicz o pow. Około 2,0 ha. 
Wstępny koszt inwestycji wyceniono wówczas na 58.007.335,00 zł. 
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4.7. DAWNY DOM LUDOWY. 
 

W 2018 r. Pracownia Projektowa A i M Arkadiusz Miśkiewicz opracowała Program 
funkcjonalno - użytkowy przebudowy budynku Domu Ludowego w Czeladzi przy ul. 21 Listopada 10 
na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu. 
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4.8. BUDYNEK DAWNYCH WARSZTATÓW MECHANICZNYCH. 
 

W 2019 r. Pracownia Projektowa A i M Arkadiusz Miśkiewicz wykonała projekt budowlano - 
wykonawczy zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa, rozbudowa, remont oraz zmiana 
sposobu użytkowania budynku warsztatów mechanicznych po byłej KWK „Saturn wraz z 
zagospodarowaniem terenu na potrzeby krytego basenu”. W październiku 2019 r. Gmina Czeladź 
uzyskała pozwolenie na budowę dla tego zadania inwestycyjnego. Koszt inwestycji na podstawie 
kosztorysu inwestorskiego to 19.586.832 zł. 
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5. POSZUKIWANIE FUNDUSZY 
 

Nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych obszarowi i obiektom byłej KWK Saturn 
od początku wiązało się ze znalezieniem zewnętrznego źródła finansowania. Stały się nim programy 
pomocowe Unii Europejskiej, zwłaszcza Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. Podział środków dostępnych w tym programie na osie priorytetowe, w ramach 
których określone zostały typy projektów możliwych do dofinansowania, był jedną z przyczyn dla 
których cały proces „rewitalizacji” przedmiotowego terenu został podzielony na zadania. Równie 
istotnymi przyczynami były ograniczone możliwości budżetu gminy, z których muszą pochodzić 
środki na tzw. wkład własny oraz pokrycie wszystkich wydatków niekwalifikowanych w ramach 
Programu Operacyjnego, a także konieczność rozłożenia zadań w czasie, z uwagi na brak 
technicznych możliwości prowadzenia kilku projektów jednocześnie na jednym terenie. 
 

Pierwszym krokiem, który dał asumpt do  kolejnych działań, było  złożenie przez Miasto 
wniosku i w konsekwencji podpisanie 6 grudnia 2011 r.  umowy o dofinansowanie projektu 
pn. ,,Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi’’ w 
ramach ,,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
Zrównoważony rozwój miast. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Rewitalizacja - małe 
miasta’’. Kolejnym projektem uruchomionym i zrealizowanym na obszarze Saturn ze środków Unii 
Europejskiej był projekt pod nazwą „Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej 
zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi”. W ramach tego projektu wybudowano drogę wewnętrzną, 
dwa duże parkingi, chodniki, powstała infrastruktura rowerowa (ciąg pieszo-rowerowy wraz z placem 
wypoczynkowym i infrastrukturą dla cyklistów), park tematyczny, a także odwodnienie, oświetlenie, 

ogrodzenie, mała architektura służąca turystom oraz zieleń.  
 
 W  aktualnej perspektywie finansowej UE, Miasto Czeladź złożyło wnioski o dofinasowanie dla 
następujących projektów w obszarze Saturn: 

1. Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi, luty 2017 r. 
2. Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz                                                      

z zagospodarowaniem terenu, kwiecień 2018 r. 
3. Budowa ulicy Scheiblera, marzec 2019 r. 
4. Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn w Czeladzi wraz z uzbrojeniem terenu 

(brownfield), sierpień 2019 r. 
 
 
Równolegle do poszukiwania dofinansowania, a czasami wyprzedzająco, prowadzone były prace 
nad dwoma dokumentami - Strategią Rozwoju Miasta oraz Gminnym Programem Rewitalizacji. 
Obydwa dokumenty należało opracować zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 
października 2015, Wytycznych  w zakresie rewitalizacji zawartych w programach operacyjnych na 
lata 2014-2020 oraz wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015. 
Opracowane dokumenty przeszły następnie wielostopniowy proces oceny i zatwierdzenia przez 
powołane do tego instytucje (np. Śląski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego), tak aby ostatecznie mogły być materiałem koniecznym i pomocnym w aplikowaniu                   
o środki zewnętrzne. 
 
Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023 został opracowany w lutym roku 2016. Zgodnie z 
zapisami GPR „Obszar do rewitalizacji w mieście Czeladź został wyznaczony na podstawie 
pogłębionej diagnozy społeczno – gospodarczo – przestrzennej. W ramach procesu delimitacji 
obszaru skoncentrowano się na analizie występowania zjawisk kryzysowych, w tym przede 
wszystkim problemów natury społecznej. Po przeprowadzeniu analizy pięciu sfer funkcjonowania 
miasta i jego mieszkańców tj. społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz 
przestrzenno-funkcjonalnej wyodrębniono m.in. Podobszar II – Kolonia Saturn. Wyznaczono także 
cztery zadania do zrealizowania na tym obszarze, z czego dwa o charakterze infrastrukturalnym. 
Pierwsze z nich określone w GPR jako  Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej 
kopalni Saturn w Czeladzi – Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Saturn 
zostało już wykonane. Drugie, pod nazwą Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - 
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budowa ulicy Scheiblera i ulicy Biedermanna (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) jest 
obecnie realizowane w ramach dwóch projektów. 
 
Podobnie, dla skutecznej realizacji procesu rewitalizacji poprzez nadanie nowych społeczno – 
gospodarczych funkcji wyznaczonym obszarom miasta, w tym terenowi i budynkom byłej KWK 
Saturn niezbędne było opracowanie dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2016-
2023. 
W opracowaniu zidentyfikowane zostały wyzwania stojące przed wszystkimi, którym zależy na dobru 
miasta. Odpowiedzią na dwa z nich są podjęte działania w obszarze Kolonii Saturn, a mianowicie: 
intensyfikacja współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz pogodzenie atrakcyjności 
miasta dla mieszkańców z atrakcyjną ofertą dla odwiedzających. Realizowane są one w ramach 
celów strategicznych wyznaczonych w Strategii, tj. uzbrajanie i promowanie terenów na potrzeby 
działalności mikro i małych przedsiębiorstw, a także  wzmacnianie oferty kulturalnej miasta i 
stworzenie miejsc aktywności rodzinnej w każdej dzielnicy.  

 

 
 
 
6. REALIZACJE. 
 
6.1. MUZEUM SATURN. 
 1 marca 2009 r. oficjalnie otworzyło swe podwoje Muzeum Saturn w nowo wyremontowanym 
budynku przy ul. Dehnelów 10, historycznym budynku zwanym Pałacem pod Filarami, dawnej willi 
dyrektora kopalni „Saturn”. 
Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. 
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6.2. GSW „ELEKTROWNIA” 
 
 W październiku 2013 r. zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu i budową 
bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni „Saturn” wraz z przebudową Galerii Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia”. 
Koszt całkowity obu zadań wyniósł 14.312.073 zł, w tym środki finansowe zewnętrzne z Unii 
Europejskiej w wysokości 12.165.262 zł.       
 W kwietniu 2014 roku GSW „Elektrownia” zdobyła tytuł Superjednostki 2013 w plebiscycie 
organizowanym przez Stowarzyszenie Nasze Miasto na najlepszą realizację architektoniczną 2013 
roku jako dobry przykład adaptacji obiektu poprzemysłowego na cele kulturalne. 
 
Obiekt ten uzyskał również tytuł Najlepszej przestrzeni publicznej województwa śląskiego. 
Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. 
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6.3. DAWNE WARSZTATY ELEKTRYCZNE Z TRANSFORMATOROWNIĄ 
 
       Remont i adaptacja obiektów na Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 
SATURN. 
W adaptowanych obiektach połączonych łącznikiem powstały warsztaty twórczości artystycznej, 
edukacyjnej i aktywności fizycznej oraz pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem. 
Wartość projektu zgłoszonego do dofinansowania 4.152.799,65 zł, a jego całkowita wartość 
księgowa to 7.491.990,01 zł. Na jego realizację Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 
3.091.120,76 zł.  
Budynek dawnej transformatorowni ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. 
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6.4. PARK JORDANA.               
                                                                                                                                     

Park położony jest pomiędzy wałem rzeki Brynicy a skarpą biegnącą wzdłuż ul. Katowickiej.                            
Od południa park graniczy z ogródkami działkowymi. Budowę parku rozpoczęto w 1924 roku według 
projektu architekta krajobrazu prof. Stefana Celichowskiego. Park funkcjonował jako obiekt 
rekreacyjno – wypoczynkowy. Na jego terenie znajdowały się między innymi urządzenia zabawowe 
dla dzieci, boisko do siatkówki, ścianki wspinaczkowe oraz altana, gdzie niedzielami grywała 
orkiestra dęta kopalni „Saturn”. W 1937 roku odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą Karola 
Scheiblera i Alfreda Biedermanna. 
Aktualna powierzchnia parku wynosi ok. 7 ha. Obecnie park wyposażony jest między innymi w plac 
zabaw oraz ogrodzony wybieg dla psów. 
Teren parku ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Czeladź. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



17 

 

 
6.5. PARK PRZY UL. 21 LISTOPADA. 
 

Park zlokalizowany jest za dawnym Domem Ludowym i budynkami mieszkalnymi przy ul 21 
Listopada. Park założyła kopalnia „Saturn” dla pracowników kopalni i pozostałych mieszkańców 
miasta w latach 20. XX wieku. W parku w późniejszym czasie zamontowano karuzelę na której 
bawiono się na stojąco. 
29 września 2019 roku oficjalnie otwarto dla mieszkańców park po restauracji i przebudowie. W 
ramach przebudowy wykonano między innymi boisko wielofunkcyjne (finansowane z Budżetu 
Obywatelskiego), remont wszystkich alejek oraz zamontowano nowe ławki. 
Teren parku ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz chroniony zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ( uchwała nr  LVIII/941/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi). 
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6.6. PARK GRABEK Z POZOSTAŁOŚCIAMI OGRODU MORWOWEGO. 
 

6 października 2018 roku nastąpiło uroczyste otwarcie po remoncie parku ”Grabek” 
założonego przez kopalnię „Saturn” na gruntach odkupionych od parafii św. Stanisława Biskupa 
Męczennika. 
Park zmienił się bardzo widocznie. Powstały nowe strumyki, alejki, mostki, pomost na zbiorniku 
wodnym, który po raz pierwszy od dawnego czasu skutecznie został wypełniony wodą rzeki Brynicy. 
Pojawiła się kaskada wodna ze strumykami. Uporządkowano zieleń w parku. 
Miasto otrzymało na ten cel dotację ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2 196 260,19 zł 
Wyremontowano również w 2019 roku amfiteatr znajdujący się na terenie parku oraz skatepark. 
W roku 2020 rozpoczęto prace budowlane przy budowie nowego kompleksu basenowego w 
sąsiedztwie parku. 
Teren parku wraz z ogrodem morwowym ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. 
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7. INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI. 
 

7.1. CECHOWNIA. 
 
 W październiku 2020 roku rozpoczęto prace budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pod 
nazwą : Przebudowa, rozbudowa, remont oaz zmiana sposobu użytkowania budynku cechowni, 
łaźni, szatni, administracji przy ul Dehnelów na Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa 
Węglowego w Zagłębiu wraz zagospodarowaniem terenu. 
Koszt inwestycji 31.757.263 zł, w tym środki zewnętrzne 19.882.697,32 zł. 
W obiekcie znajdą się między innymi: biblioteka z czytelnią, muzeum z salą edukacyjną i 
ekspozycyjną oraz salą konferencyjną, dostępna dla zwiedzających wieża widokowa. 
Obiekt ujęty jest w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. 
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7.2. ULICA SCHEIBLERA. 
 

Budowa ulicy Scheiblera weszła w nowy etap wraz z wybraniem przez Urząd Marszałkowski  
Województwa Śląskiego do dofinansowania wniosku złożonego prze Gminę w 2019 roku. Zakres 
inwestycji objętej wnioskiem dotyczy budowy drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem i 
ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym. W ramach projektu zostaną wykonane również 
miejsca parkingowe (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych).  Inwestycja wpłynie mi.in. na: poprawę 
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,  użytkowników lokalnej sieci drogowej, poprawę 
dostępności terenów inwestycyjnych, zwiększenie dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego 
miasta oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej. 

Roboty inwestycyjne zostaną rozpoczęte  jeszcze w bieżącym roku i potrwają do końca lipca 
2021 r. 

Założony we wniosku o dofinansowanie koszt inwestycji to 2 426 666,08 zł, przy 
dofinansowaniu do poziomu 2 000 710,00 zł. 
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7.3. AKTYWIZACJA GOSPODARCZA TERENU. 
 

Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn w Czeladzi wraz z uzbrojeniem terenu 
(brownfield) jest projektem komplementarnym do budowy ulicy Scheiblera, choć właściwszym 
byłoby stwierdzenie że dla osiągnięcia celów założonych w Strategii i Gminnym Programie 
Rewitalizacji, jeden wymaga realizacji drugiego. Projekt zakłada przeprowadzenie prac związanych 
z przygotowaniem terenów typu brownfield w celu udostępnienia ich na potrzeby MŚP. W 
szczególności zakres prac obejmować będzie: wycinkę drzew i krzewów oraz niwelację terenu, 
wyburzenie obiektów podziemnych,  budowę sieci kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i deszczowej 
oraz sieci teletechnicznej (monitoring), budowę drogi wewnętrznej, chodnika, parkingu oraz pasażu,  
elementy małej architektury, oświetlenie terenu, nasadzenie zieleni urządzonej. W ramach projektu 
przeprowadzana będzie również kampania promocyjna terenów inwestycyjnych.  

Pierwsze prace przygotowawcze rozpoczęto już w 2016 r., wyburzając na tym terenie pięć 
nieużytkowanych budynków pokopalnianych. Obiekty te nie były wpisane do rejestru zabytków oraz 
nie podlegały ochronie na mocy planu miejscowego. W bieżącym roku rozpoczęte zostaną 
zasadnicze prace inwestycyjne. Roboty potrwają do 31.10.2021 r. 

W wyniku realizacji projektu Gmina przygotuje dobrze skomunikowane tereny pokopalniane 
pod działalność małych i średnich przedsiębiorstw. 
Szczególnie komunikacja ul. Scheiblera otwiera pola inwestycyjne na tym terenie. 

Planuje się podziały geodezyjne celem wydzielenia działek budowlanych oraz drogi wewnętrznej 

stanowiących ofertę inwestycyjną dla przedsiębiorców: 

1. pole inwestycyjne A o powierzchni ok. 2900 m2 

2. pole inwestycyjne B o powierzchni ok. 6000 m2 

3. pole inwestycyjne C o powierzchni ok. 2000 m2 

4. pole inwestycyjne C o powierzchni ok. 6500 m2, z którego wydzielone będą działki o 

powierzchniach dostosowanych do potrzeb inwestorów. 

 

 
 

 

 
Koszt całkowity projektu obliczony  na podstawie  dokumentacji  projektowej  oraz   programu   
promocji  inwestycyjnej wynosi 4.941.175,99 zł , natomiast poziom dofinansowania  3.816.355,45 zł.  
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Całkowity koszt rewitalizacji obszaru byłej KWK Saturn w Czeladzi znany będzie wraz z 

rozliczeniem ostatniego realizowanego obecnie zadania, tj. nie wcześniej niż 2023 roku, niemniej 
już teraz można zauważyć, że rewitalizacja nie byłaby możliwa w takiej skali i w tak krótkim czasie 
bez zewnętrznych źródeł finansowania, które wsparły budżet gminy kwotą blisko 50 mln zł 
(sumaryczne dane na podstawie rozliczonych już projektów oraz  wnioskowanego poziomu 
dofinansowania projektów w trakcie realizacji). 
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8. FUNKCJONOWANIE ZREWITALIZOWANYCH OBSZARÓW I OBIEKTÓW. 
 
8.1. Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN. 
 

Od 4 grudnia 2019 r. w zrewitalizowanym budynku warsztatów elektrycznych przy ul. Alfreda 
Biedermanna 2 działa Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej (CUSiAL). 
W obiekcie CUSiAL prowadzone są działania społeczne i rozwojowe kierowane w głównej mierze 
do mieszkańców terenów rewitalizowanych ale także do mieszkańców miasta. 
W Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej dwa razy w miesiącu odbywają się 
spotkania seniorów z nieformalnego Stowarzyszenia Senior dla Seniora „Życzliwi”. 
Ponadto  w obiekcie w ramach zawartej umowy na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń odbywają 
się spotkania i zajęcia organizowane przez  Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Razem” z 
Czeladzi. 

Mieszkańcy a przede wszystkim seniorzy mogli bezpłatnie korzystać z siłowni znajdującej się 
w obiekcie (na chwilę obecną siłownia zamknięta z uwagi na stan epidemiczny w kraju). 
W ramach działalności w CUSiAL również Klub Seniora „Wrzos” organizował zajęcia i spotkania 
kulturalne dla swoich uczestników i zaproszonych gości. 
 

W obiekcie zrewitalizowanym z pomocą środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowany jest także projekt społeczny, na który 
pozyskane zostały środki z tegoż Programu. Projekt ten to Saturn – Czeladzka Planeta Rozwoju. 
Jego realizacją zajmuje się Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Czeladzi. Pozyskane środki unijne w wysokości 1.167.956,10 zł stanowią 
zdecydowaną większość budżetu projektu obliczonego na kwotę 1.374.066,00 zł i pozwolą na 
sfinansowanie działań do zakończenia projektu we wrześniu 2021 roku. W ramach projektu 
funkcjonuje placówka wsparcia dziennego Planeta Saturn. 

Głównym założeniem funkcjonowania Placówki jest poprawa funkcjonowania społecznego 
dzieci zwłaszcza  z obszaru Kolonia Saturn. Placówka prowadzona jest formie opiekuńczej i 
zapewnia dziecku w szczególności opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu 
wolnego, zabawę i zajęcia sportowe, podnoszenie kompetencji kluczowych oraz rozwój 
zainteresowań. W ramach tego samego projektu przeprowadzono treningi kompetencji 
rodzicielskich, spotkania psycho-edukacyjne, spotkania grup wsparcia, indywidualne poradnictwo 
psychologiczne, indywidualne poradnictwo logopedyczne, indywidualne poradnictwo prawne, 
spotkania terapeutyczne indywidualne i dla par.   
Sam obiekt otrzymał nagrodę Modernizacja Roku 2019. 
Budynek transformatorowni ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. 
 
 
 

8.2. Galeria ELEKTROWNIA. 

Obecnie galeria - o łącznej powierzchni ponad 1600 m2 - umożliwia ekspozycję prac z  
zakresu sztuki współczesnej w całej jej gatunkowej różnorodności, a także otwiera przestrzeń do 
spotkań z artystami, literatami, koncertów, konferencji czy promocji  publikacji artystycznych. Co roku 
odbywa się tu ponad 12 wystaw indywidualnych i zbiorowych. 
W przyszłości GSW Elektrownia nadal skupiać się zamierza na kontynuowaniu działalności 
kulturalnej (wystawy sztuki współczesnej, koncerty, spotkania, wykłady, warsztaty artystyczne) oraz 
kultywowaniu pamięci o industrialnej historii i dziedzictwie  obiektu w świadomości społecznej 
(grupowe i indywidualne oprowadzania z przewodnikiem, coroczny udział – z własnym programem 
- w Industriadzie – Święcie Szlaku Zabytków Techniki.)  
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9. OBIEKTY POKOPALNIANE NIE BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ GMINY. 
9.1. Budynek biurowy dawnej kopalni „Saturn” zlokalizowany przy ul. Dehnelów 2. 
 

Obecnie „Pałac Saturna”, Termy Rzymskie. W obiekcie znajdują się między innymi  sauny, 
łaźnie, pokoje hotelowe i apartamenty, pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne. Trwa 
rozbudowa Term Rzymskich o budynek saun Koloseum, część gastronomiczną, basen zewnętrzny. 

 
Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. 
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9.2. Budynek dawnej zakładowej straży pożarnej kopalni „Saturn” zlokalizowany 
przy ul. Dehnelów. 

 
Obecnie siedziba firmy Ger-Pol Sp. j. zajmującej się między innymi dostawą soli drogowej 

oraz innych artykułów na bazie soli do zastosowania przemysłowego i na użytek publiczny. 
Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków. 
 

 

 
 
 

9.3. Dawna oficyna willi dyrektora kopalni „Saturn” zlokalizowana przy ul. Dehnelów 
12. 

Obecnie Hotel Pod Filarami. Remont i adaptację obiektu przeprowadzono w 2012 r. Hotel 
dysponuje 13 pokojami z łazienkami, zapleczem konferencyjno – bankietowym, restauracją z 
ogródkiem piwnym oraz monitorowanym parkingiem. 
Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. 
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9.4. Dawny budynek „Szkoły na Skałce” kopalni „Saturn” przy ul. Katowickiej 117. 
Obecnie Zakład Opieki Zdrowotnej „Dom Seniora”. 
 
 

 
 
 

9.5. Dawny dom noclegowy dla samotnych mężczyzn pracowników kopalni „Saturn” 
zlokalizowany przy ul. Legionów 2. 
 

Budynek wybudowała w 1924 r. kopalnia „Saturn” dla kawalerów pracujących na kopalni. Po 
II wojnie światowej mieścił się tam między innymi hotel, a ostatnio Dom Zakonny zakonników z 
Marianhill. 
Obecnie Dom Rekolekcyjny diecezji sosnowieckiej. Trwają prace adaptacyjne i remontowe. 
Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Ponadto chroniony zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr LXX/1213/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi). 
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9.6. Dawny budynek mieszkalny dla nauczycieli i urzędników kopalni „Saturn” 
zlokalizowany przy  ul. Katowickiej 121. 
 

Obecnie budynek mieszkalny wielorodzinny.  
Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz chroniony zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XVII/193/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9.7. Osiedle robotnicze kopalni „Saturn” „Stara Kolonia Saturn” zlokalizowane przy 
ul. 21 Listopada. 

Budynki o nr 4, 6, 8, 10 ujęte są w gminnej ewidencji zabytków. Wszystkie budynki zabytkowe osiedla 
chronione są zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr LVIII/941/2009 
Rady Miejskiej w Czeladzi). 
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9.8. Osiedle robotnicze kopalni „Saturn” „Nowa Kolonia Saturn” zlokalizowane przy 
ul. Dehnelów  i Legionów. 

Budynki wpisane do ewidencji zabytków. Obiekty zabytkowe przy ul. Legionów chronione 
dodatkowo zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr 
LXX/1213/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi). 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9.9. Dawna stołówka kopalni „Saturn” zlokalizowana przy ul. Dehnelów 36. 
 

Obecnie Akademia Sztuki Kulinarnej ANMARK – restauracja, organizacja przyjęć weselnych, 
komunijnych i innych, również na świeżym powietrzu serwująca między innymi tradycyjne potrawy 
śląskie  i zagłębiowskie. 
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10. DALSZE ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE  DOTYCZĄCE OBIEKTÓW  I TERENÓW 
DAWNEJ  KOPALNI  „SATURN”. 
 

Należy dążyć w miarę możliwości finansowych gminy do zabezpieczenia, remontu, adaptacji 
pozostałych obiektów byłej kopalni „Saturn” w celu zachowania ich dla przyszłych pokoleń, 
udostępnienia dla mieszkańców miasta, turystów, zwiedzających oraz wykonanie adaptacji obiektów 
na funkcje, które będą przynosić w przyszłości dochody do budżetu miasta. 

Przykładem może być tutaj wzmiankowana w punkcie 4.4. niniejszego opracowania  
przebudowa, rozbudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatów 
mechanicznych po byłej KWK Saturn wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą 
techniczną. 
Gmina przygotowuje się do rewitalizacja budynku warsztatów mechanicznych na potrzeby 
przestrzeni przeznaczonej do aktywnego spędzania czasu wolnego (funkcja sportowo-kulturalna) 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016-
2023. 
Budynek Warsztatów Mechanicznych jest częścią kompleksu obiektów kopalni Saturn, powstał w 
okolicach roku 1900. Obecnie obiekt stoi nieużytkowany. Zgodnie z opracowaną dokumentacją 
projektową przewiduje się w budynku uruchomić basen kryty. 
 Wejście główne do budynku  zaprojektowano od strony południowej, tj. od strony parkingów, 
które będzie prowadzić bezpośrednio do strefy wejściowej umiejscowionej w adaptowanej części 
budynku Warsztatów, skąd przewidziano bezpośredni dostęp do kas, szatni, punktu 
gastronomicznego, toalet ogólnodostępnych oraz poczekalni. W budynku poszczególne funkcje 
przypisano odpowiednim strefom. Strefa wejściowa z holem wejściowym, kasami oraz poczekalnią, 
małą kawiarnią oraz toalety. Strefa szatni – ma znajdować się na parterze budynku. W tejże strefie 
przewidziano przebieralnie wraz z sanitariatami. Strefa basenu – ma znaleźć się na parterze 
istniejącego budynku Warsztatów mechanicznych o pow. ok .690m2.  
Strefa rekreacyjna  - znajdzie się w niej mały basen rekreacyjny wyposażony w dodatkowo atrakcje 
(hydromasaże), jacuzzi, jacuzzi z solanką oraz sauny. 
Strefa administracyjna –będzie posiadała odrębne wejście  od strony południowej. Przewidziano                 
w niej pomieszczenia dla kierownika basenu, księgowych, etc. 
Strefa techniczna – znajdzie się w nowo projektowanej piwnicy. W tejże strefie przewidziano 
pomieszczenia technologii basenu, przestrzeń na niecki basenowe, klimatyzatornie. 
 

Wniosek o dofinansowanie realizacji tej inwestycji miasto złożyło do Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Mamy również nadzieję, że środki na rewitalizację obiektów poprzemysłowych, 
zwłaszcza na terenach górniczych udostępnione będą gminom w ramach Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji, gdzie jednym z beneficjentów ma być podregion sosnowiecki. 
 

Obecnie największym problemem dotyczącym obiektów pokopalnianych jest zabezpieczenie 
i remont kominów oraz nadszybia szybu II, które są w bardzo złym stanie technicznym. 
W listopadzie b.r wykonano doraźne zabezpieczenie kominów. Prace polegały na  oczyszczeniu                
z luźnych fragmentów cegieł i spoin oraz zabezpieczenie (otulenie) siatką stalową głowic kominów 
na długości 4 m. Siatką stalową wygrodzono strefę bezpieczną wokół kominów. 
 

Unikatowe na skalę europejską basztowe nadszybie szybu II wymaga natychmiastowego 
zabezpieczenia przed dalszą destrukcją i ewentualną katastrofą budowlaną. Należałoby jak 
najszybciej wykonać ekspertyzę stanu technicznego obiektu, projekt budowlano – wykonawczy 
zabezpieczenia bądź remontu obiektu. Bez tego nie będzie możliwości dostępu dla zwiedzających 
do pozostałych zabytkowych obiektów kopalni. Są to ogromne koszty dla gminy. Możliwością jest 
tutaj wystąpienie po raz kolejny przez Gminę z wnioskiem do Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków. Wówczas będzie można starać się o uzyskanie 
dotacji z funduszy zewnętrznych na remont obiektów zabytkowych. 
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Kolejnym obiektem wskazanym do remontu jest budynek położony przy ul. 21 Listopada 10 
przejęty od SRK tzw. "Dom Ludowy". Obiekt nie nadaje się do użytkowania z uwagi na zły stan 
techniczny. W listopadzie br. wykonano prace budowane polegające na zabezpieczeniu elewacji 
budynku poprzez osiatkowanie konstrukcji dachowej zabezpieczając teren przyległy przed 
spadającymi elementami w postaci cegieł i papy z pokrycia dachowego. W tym przypadku również 
wiążemy nadzieje z przyszłymi środkami unijnymi. 
 
 
 

  



Projekt 
 
z dnia  16 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej 
w Czeladzi na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 poz.713 z późniejszymi zmianami) oraz § 34 ust. 2 załącznika  do Uchwały Nr XVII/206/2019 
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Miasta 
Czeladź 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje: 

§ 1.  Uchwala się ramowy plan pracy Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w Czeladzi na rok 2021, 
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Czeladzi.  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Czeladzi 

z dnia....................2020 r. 

LP. MIESIĄCE TEMAT POSIEDZENIA 
1. STYCZEŃ 1. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi. 

2. Sprawy bieżące. 
2. LUTY 1. Informacja o zrealizowanych nasadzeniach zieleni na terenie miasta 

Czeladź w 2020 roku. 
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi. 
3. Sprawy bieżące. 

3. MARZEC 1. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi. 
2. Sprawy bieżące. 

4. KWIECIEŃ 1. Ocena realizacji prowadzonej w mieście „Akcja Zima" za sezon 
2020/2021 wraz z oceną stanu technicznego nawierzchni dróg 
gminnych i powiatowych i przedstawienia szczegółowego planu 
remontów na rok 2021 (w tym planowane wspólne inwestycje drogowe 
z Powiatem Będzińskim). 
2.  Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi. 
3. Sprawy bieżące. 

5. MAJ 1. Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020 rok. 
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi. 
3. Sprawy bieżące. 

6. CZERWIEC 1. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi. 
2. Sprawy bieżące. 

7.  LIPIEC/SIERPIEŃ  PRZERWA WAKACYJNA  
8. WRZESIEŃ 1. Informacja Burmistrza Miasta Czeladź dotycząca kluczowych 

inwestycji realizowanych przez gminę Czeladź w 2021 roku. Plany 
inwestycyjne do roku 2023.  
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi. 
3. Sprawy bieżące. 

9. PAŹDZIERNIK 1. Realizacja działań gminy w zakresie ograniczenia niskiej emisji w 
świetle zapisów Uchwały antysmogowej woj. śląskiego. 
2. Gospodarowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi - ocena za 
rok 2021 oraz plany na rok 2022.  
3.Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi.  
4. Sprawy bieżące 

10 LISTOPAD  1. Plan pracy komisji na 2022 r.  
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi  
3. Sprawy bieżące 

11. GRUDZIEŃ 1. Ocena realizacji wniosków komisji zgłaszanych w roku 2021.  
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi  
3. Sprawy bieżące 
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