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Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki po-
wstało w 1999 r. dzięki pasji grupy artystów i pedagogów.  
W ciągu 10 lat zrealizowało wiele projektów na skalę regio-
nu, kraju i Europy. Teatr Grodzki jest jedną z największych 
organizacji pozarządowych na Śląsku, realizujących misję 
wsparcia osób najbardziej potrzebujących – osób z niepeł-
nosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
pomagającą bez względu na wiek, wyznanie i poglądy.

Pełna informacja o działalności Teatru Grodzkiego znaj-
duje się na stronach internetowych: www.teatrgrodzki.pl,  
www.teatramatorski.pl,www.cve.com.pl
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W tym numerzeSzanowni Czytelnicy!

Chcemy być aktywni społecznie! Skąd 
ta pewność? Ponieważ są ludzie, któ-
rzy poszukują przestrzeni, w której 
będą mogli działać na rzecz innych. 
Mimo wielu przeciwności, nie zniechę-
cają się. Goście czwartego numeru są 
żywym dowodem, że można i warto 
działać. Niektórzy są za to nagradzani – to cieszy i dodaje 
otuchy. 

W związku z tym, że to okres rozliczeń podatkowych, pa-
miętajcie Państwo o organizacjach, które czekają na wspar-
cie. 1 % to czasem tylko kilka złotych – pieniądze te mają 
jednak wielką wartość. To także informacja dla fundacji i sto-
warzyszeń, że są potrzebne. W tym numerze zamieściliśmy 
aktualny wykaz organizacji z naszego regionu. Dokonajcie 
wyboru, wspierajcie lokalne inicjatywy. 

Agnieszka Maj – redaktor naczelna

„Aktywator” to jedna z form działania w ramach projektu 
„Twoje miejsce – twoje organizacje”. Głównym celem pro-
jektu jest promocja aktywności obywatelskiej oraz propago-
wanie zaangażowanie społecznego i obywatelskiego wśród 
mieszkańców powiatów bielskiego, pszczyńskiego i żywiec-
kiego. Pozostałe działania w ramach projektu to: kampania 
medialna (plakaty, reportaże radiowe i telewizyjne, promocja 
internetowa), debaty publiczne poświęcone aktywności spo-
łecznej i działaniom organizacji pozarządowych (ekologicz-
nych, kulturalnych, czy wspierających osoby niepełnospraw-
ne). Uzupełnieniem tych działań są warsztaty szkoleniowe 
dla lokalnych organizacji. Projekt realizowany od lipca 2009 r. 
do grudnia 2010 r. jest finansowany ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu: 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – 2009. Strona ekologicz-
na jest finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Katowicach.

Od redakcji
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Ekonomia społeczna  
– rynek pełen wartości 

Termin ekonomia społeczna na sta-
łe zagościł w naszym słowniku. Co-
dziennie otwierając gazetę, słucha-
jąc radia czy oglądając telewizję spo-
tykamy się z jej przejawami. Czym 
jednak jest ekonomia społeczna? 
Czy to remedium na wszelkie bolącz-
ki współczesnej Polski czy, jak twier-
dzą niektórzy, dawanie ryby zamiast 
wędki potrzebującym?

Pojęcie ekonomii społecznej jest bar-
dzo szerokie i dotyka wielu sfer życia 
społecznego. Kluczową zasadą jest 
działanie na rzecz ludzi (członków, 
podopiecznych), a nie maksymalizacja 
zysku. Oznacza to, że dla jednostek 
ekonomii społecznej istotne znaczenie 
– obok celu gospodarczego – ma misja 
społeczna. Ekonomia społeczna musi 
zatem w pierwszej kolejności dbać 
o korzyści społeczne. Jej istotą jest 
usamodzielnienie się podopiecznych i 

włączenie ich w rozwiązywanie proble-
mów, z którymi się borykają. 
Poszczególne państwa dostrzegają rolę 
tego nurtu w rozwoju społeczno-go-
spodarczym, postrzegając ekonomię 
społeczną w perspektywie przedsię-
biorczości, rozumianej jako gotowość 
i umiejętność przyjmowania odpowie-
dzialności za los swój i wspólnoty. 
Dotyczy to zarówno nastawienia do 
własnych problemów (aktywność za-
miast roszczeniowości), sposobów 
ich rozwiązywania (raczej zbiorowy niż 
indywidualny), jak i celów jakie stawia 
(dobro wspólne, a nie wąskie interesy 
grupowe). Działania te opierają się w 
dużej mierze na solidarności i współ-
pracy, a nie na konkurencji. Fundamen-
talne zasady i warunki konieczne dla 
działalności ekonomii społecznej to:
• przedsiębiorczość i zaangażowanie;
• pomocniczość i solidarność;
• roztropność i odpowiedzialność;
• samodzielność i upodmiotowienie.
Biorąc pod uwagę typ odbiorców, eko-
nomia społeczna proponuje następują-
ce korzyści:

• Dla osób indywidualnych to szansa 
na porzucenie pozycji klienta socjalne-
go, pozycji osoby zależnej od pomocy 
innych – także od pomocy ze strony 
organizacji pozarządowych. Szansa 
na stanie się samodzielna jednostką, 

zdolną do zadbania o los swój i swoich 
najbliższych. Wiąże się to z możliwo-
ścią, ale i koniecznością uzyskiwania 
dochodu z pracy, a w konsekwencji z 
odzyskaniem godności, która ma swoje 
źródło w dokonywaniu samodzielnych 
wyborów dotyczących własnego życia.
Postulat ten może być realizowany 
poprzez tworzenie spółdzielni socjal-
nych – podmiotów tworzonych m.in. 
przez osoby długotrwale bezrobotne, 
niepełnosprawne, uzależnione od al-
koholu lub chore psychicznie, działa-
jących na rzecz społecznej i zawodo-
wej reintegracji jej członków. (więcej o 
sp. socjalnych dowiedzieć się można 
ze stron: www.spoldzielnie.org i www.
ozrss.pl; z przykładami dobrych praktyk 
z zakresu spółdzielczości socjalnej na 
stronach www.szansaiwsparcie.free.
ngo.pl, www.nowyhoryzont.net.pl oraz 
www.spoldzielnia.byczyna.pl). 
• Dla organizacji to umiejętność zdo-
bywania środków na działanie. Odcho-
dzenie od postawy wyciągniętej ręki i 
całkowitego uzależnienia od finansów
publicznych i prywatnych. To szansa 

na uniknięcie pułapki stania się „prze-
dłużeniem” instytucji publicznych.
NGO prowadzące własną działalność 
gospodarczą, zakładające przedsię-
biorstwa społeczne czy spółdzielnie 
socjalne wykorzystują uzyskany do-
chód na realizację swoich celów statu-
towych.  
• Dla wspólnot to umiejętność samo-
dzielnego formułowania strategii roz-
wojowych, opartych na własnych moż-
liwościach, samostanowienie, zabiega-
nie o dobrobyt dla obywateli. 
Najpełniej współpraca wszystkich 
partnerów społecznych wyraża się w 
tworzonych partnerstwach trójsektoro-
wych bądź klastrach - przedsięwzięć 
polegających na współdziałaniu trzech 
sektorów - administracji, biznesu oraz 
podmiotów ekonomii społecznej w celu 
wypracowania modelu opartego na idei 
wspólnotowości, wykorzystującej atuty 
każdego z sektorów. (pierwszy w na-
szym województwie oraz jeden z pierw-
szych w Polsce klasterów społecznych 
powstaje w Cieszynie, jego liderem jest 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 
Być Razem z Cieszyna). 
Konieczne jest podjęcie wysiłku na 
rzecz stworzenia powszechnej repre-
zentacji, integracji, samopomocy i pra-
cy nad wspólnymi zasadami funkcjono-
wania dla całego środowiska ekonomii 
społecznej. Połączone działania na 
zewnątrz, nie powinny ograniczać we-
wnętrznej różnorodności. Ekonomia 
społeczna może być różnokolorowym 
kwiatem cieszącym oczy wszystkich. To 
jednak, czy w Polsce będzie się rozwi-
jać, zależy od tego, czy ludzie postrze-
gać ja będą, jako coś wartościowego. 

Magdalena Mike
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Czym zajmuje się Fundacja Dziecię-
ce Marzenia?
Fundacja Dziecięce Marzenia jest or-
ganizacją pożytku publicznego za-
rejestrowaną w KRS nr 0000006734, 
która rozpoczęła swą działalność  
11 lutego 1994 r. w Bielsku-Białej. Zosta-
ła założona przez ludzi wielkiego serca,  
dr Barbarę Ostrawska-Belter, Panią 
Ewę Sarecką i Pana Bogdan Żurka-Ra-
czyńskiego, którzy widząc bezsilność 
rodziców i opiekunów dzieci niepełno-
sprawnych, postanowili założyć fun- 
dację.

W ciągu 16 lat istnienia, fundacja 
pomogła finansowo i materialnie kilku
tysiącom dzieci i młodzieży: niepełno-
sprawnym, ubogim, z rodzin patolo-

gicznych. Każdego roku z pomocy fun-
dacji korzysta ok. 500 podopiecznych. 
W głównej mierze pomoc opiera się na 
dofinansowaniu zabiegów i operacji
medycznych, zdobywaniu niezbędne-
go sprzętu rehabilitacyjnego i lekarstw, 
jak również organizacji i finansowaniu
turnusów rehabilitacyjnych. Fundacja 
urządza imprezy integracyjne (6 grud-
nia – Świętego Mikołaja, 1 czerwca 
– Dzień Dziecka itp.), na których pod-
opieczni fundacji mogą spotkać się ze 
zdrowymi rówieśnikami. Ważną funkcję 
pełni również placówka integracyjna, 
która do 2008 r. była prowadzona sa-
modzielnie przez fundację, a potem 
wspólnie ze Środowiskowym Centrum 
Pomocy w Bielsku-Białej. Zajęcia w pla-

cówce odbywają się codziennie od 8.00 
do 16.00, a podopiecznymi zajmują się 
wykwalifikowani pedagodzy, wspierani
przez wolontariuszy. Wszystkie działa-
nia są możliwe dzięki ludziom dobrej 
woli, którzy wspierają finansowo i ma-
terialnie działalność fundacji. Ogrom-
ną pomocą jest również przychylność 
władz samorządowych Bielska-Białej. 
Realizacja wielu przedsięwzięć nie 
byłaby możliwa bez współpracy z in-
nymi organizacjami pozarządowymi, 
prowadzącymi podobną działalność. 
Wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecz-
nej Pomocy Jerzego Owsiaka przeka-
zaliśmy naszym podopiecznym pompy 
insulinowe. 

Dzięki współpracy z fundacją Anny 
Dymnej Mimo wszystko wybudowali-
śmy windy, bez których nasi podopiecz-
ni byli praktycznie uwięzieni w domach. 
Razem z fundacją Porozumienie bez 
barier Jolanty Kwaśniewskiej udało się 
zorganizować wypoczynek na Cyprze 
dla dzieci żołnierzy i policjantów pole-
głych w czasie wykonywania swoich 
obowiązków służbowych.     

Co jest najważniejsze przy organizo-
waniu pomocy?
Wiara w realizację rzeczy teoretycznie 
niemożliwych do spełnienia oraz łut 
szczęścia, by we właściwym czasie  
i miejscu spotkała się grupa odpowied-
nich osób. Dzięki sponsorom i wielu lu-
dziom dobrej woli możemy realizować 
to, czego nie mogą zrobić instytucje 
publiczne do tego powołane. Może-
my pokazać naszym podopiecznym 
piękno Polski, zwyczaje jej sąsiadów,  
a także pomóc w nawiązaniu przyjaźni  
i stworzyć serdeczną atmosferę.
 
Komu pomagacie?
Podstawową działalnością fundacji 
Dziecięce Marzenia jest niesienie po-
mocy niepełnosprawnym dzieciom 
i młodzieży. Władze statutowe funda-
cji uznały, że najlepszą terapią dla tej 
grupy podopiecznych jest integracja ze 
zdrowymi rówieśnikami, którzy również 
wymagają wsparcia – dziećmi i mło-
dzieżą z rodzin ubogich i patologicz-
nych. Pozwala to dzieciakom niepełno-
sprawnym docenić swoje umiejętności 
i poczuć się pewniej wśród rówieśni-

Z  Kazimierzem Bienieckim, prezesem Fundacji rozmawia Agnieszka Maj 

Wiara w realizację 
rzeczy niemożliwych 

do spełnienia
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Potrzeba samoorganizowania so-
bie życia wokół jakiegoś celu 
mocno tkwi w człowieku. Często 
takim celem okazują się potrzeby 
wyższe. Konieczność tworzenia, 
niejednokrotnie bywa tak silna, 
że człowiek jest w stanie pokonać 
najtrudniejsze przeszkody, by tyl-
ko zrealizować swoje marzenia. 
Niestety współczesne społeczeń-
stwo zapomniało o tych potrze-
bach, zwłaszcza w kontekście 
dzieci i młodzieży. 

Na olbrzymich osiedlach mło-
dzież może wykazywać swoją aktyw-
ność jedynie… w piwnicach zimą, 
a na trzepakach latem. Media syste-
matycznie informują o chuligańskich 
wybrykach, w ślad za którymi po-
jawia się odwieczne narzekanie na 
młodzież. A przecież młodzi ludzie 
muszą mieć bezpieczne miejsca, 
w których będą mogli spotykać się, 
znajdą jakieś zajęcie czy stworzą 
nieformalną grupę twórczą. Ostatnie 
dwudziestolecie demokratycznego 
państwa właśnie to umożliwia. 

Tworzenie placówek kulturalnych 
nie należy jednak do prostych zadań. 
Na przeszkodzie najczęściej stoi ludz-
ka mentalność. Przykładem może 
być postawa niektórych dyrektorów 
szkół, którzy uważają, że szkoła po-
południami musi być zamknięta, są 

samorządowcy oraz przedstawiciele 
kościoła i placówek kulturotwórczych 
np. domów kultury, którzy nie do-
strzegają wśród młodzieży wyższych 
potrzeb. Na szczęście są ludzie, 
którzy rzeczywiście czują rozumie-
ją i pomagają młodzieży realizować 
swoje marzenia. Takim miejscem jest 
samorządowy Klub Śrubka w Spory-
szu. Ta niewielka placówka, o niezwy-
kle barwnej, ciekawej i momentami 
burzliwej historii, jest otwarta na po-
trzeby i działania ludzi w każdym wie-

ku. Oprócz regularnych regulamino-
wych zadań, ludzie prowadzący klub 
chętnie angażują się w inicjatywy 
zewnętrzne. To tu odbywają się zaję-
cia gimnastyczne osób zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu Uniwersytet III 
Wieku przy parafii Chrystusa Króla, 
a także zajęcia twórcze Stowarzysze-
nia Kulturalnego Prowincja, próby 
orkiestry zrzeszonej w Towarzystwie 
Przyjaciół Żywieckiej Orkiestry Dę-
tej i spotkania młodzieży działającej 
w Samodzielnej Formacji Obronno-
-Ratowniczej. Oczywiście w Śrubce 
jest jeszcze wiele innych zajęć, ale 
nie sposób ich wszystkich wymienić.

Jan Chmiel 

Klub „Śrubka”, ul. Grunwaldzka 13, 
Żywiec, tel. 33 475 07 93
www.srubka.zywiec.org.pl

ków zdrowych. Dzieci zdrowe mają za 
to możliwość poznać, niezrozumiałe 
dla nich, problemy niepełnospraw-
nych kolegów i koleżanek. Dlatego też, 
oprócz wspólnych zajęć w placówce 
integracyjnej, fundacja każdego roku 
organizuje akcje „Zima w mieście” 
(w czasie ferii świątecznych) i „Lato 
w mieście” (w czasie wakacji), w któ-
rych corocznie bierze udział ponad 300 
podopiecznych. 

Jakie plany ma fundacja na przyszły 
rok, czym nas Państwo zaskoczy-
cie?
W przyszłym roku fundacja ma zamiar 
realizować swoje dotychczasowe cele 
statutowe. Chcielibyśmy pozytywnie 
zaskoczyć ludzi, zwracających się do 
nas z prośbą o pomoc. Jednak nasze 
możliwości są bardzo ograniczone. 
Lawinowo rośnie liczba najuboższych 
czekających na wsparcie, a także osób 
proszących o dofinansowanie kosztów 
zabiegów i operacji medycznych, gdyż 
Narodowy Fundusz Zdrowia wycofał 
się z wielu refundacji...

Państwo Polskie rezygnuje ze 
swojej opiekuńczej roli, budując spo-
łeczeństwo obywatelskie, w którym 
niepoślednią rolę mają pełnić organi-
zacje pozarządowe. Jednakże, tak jak 
w przypadku przekazywania zadań 
samorządom terytorialnym, daje nam 
bardzo ograniczone środki, przez co 
możliwości działania są dosyć ogra-
niczone. Jaskrawym przykładem jest 
nałożenie na darczyńców podatku VAT 
od wartości darowizn przekazywanych 
na cele charytatywne. 

Wprowadzony system podatkowy 
spowodował, że wielu naszych do-
tychczasowych sponsorów przeszło na 
podatek liniowy, a przy tego typu opo-
datkowaniu, nie można stosować odpi-
sów. Przepisy te powodują drastyczne 
zmniejszanie się chętnych do udziela-
nia jakiejkolwiek pomocy. Nie załamu-
jemy jednak rąk. W miarę pozyskiwa-
nia środków zarówno finansowych jak 
i rzeczowych, będziemy starali się 
nadal udzielać pomocy najbardziej po-
trzebującym.

Bardzo prosimy 
o przekazywanie 1% 
na rzecz Fundacji 
DZIECIĘCE MARZENIA.

Samorządowe 
placówki kultury 

Prezentacje
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Agnieszka Maj: Czym dla Ciebie jest 
ekonomia społeczna? 
Grzegorz Staszek: To praca grupy lu-
dzi w biznesie. Ludzie Ci tworzą spo-
łeczność, miejsce gdzie dochodzi do 
wymiany odpłatnych usług. Przykła-
dem takiego miejsca jest spółdzielnia 
socjalna.

Co to jest spółdzielnia socjalna?
Spółdzielnia socjalna to po części fun-
dacja, stowarzyszenie i firma usługo-
wo-handlowa, która zarabia pieniądze.  
Są one przeznaczane na rozwój, wy-
płaty i fundusze zasobowe. 

Spółdzielnia to grupa ludzi, któ-
rzy wspólnie decydują o własnych 
poczynaniach na każdym etapie 
działalności.

Czym różni się praca w spółdzielni 
od pracy w firmie?
Spółdzielnia to rodzina, którą tworzą 
osoby współodpowiedzialne za jej funk-
cjonowanie i każdy w spółdzielni daje  
z siebie tyle samo. Mamy do wykonania 
konkretne zlecenie i każdy, kto należy 
do rodziny, robi wszystko, by zadanie 

jak najlepiej wykonać. W zwykłej firmie
każdy ma określone funkcje i limit go-
dzin, wychodzi z firmy i zostawia jej losy
za drzwiami, aż do następnego dnia.  
W spółdzielni wszyscy decydują o tym 
jak pozyskać klientów i wykonać zlece-
nie, by klient był zadowolony. To wszyst-
ko jest ustalane na forum, decyzje są 
jawne i wspólnie dyskutowane. Nikt nie 
może powiedzieć, że czegoś nie wie  

Możecie zacząć 
działać!

Rozmowa z Grzegorzem Staszkiem, wiceprezesem Spółdzielni Socjalnej Impuls, powołanej w ramach projek-
tu Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej z Chorzowa, działającej przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycz-
ny Teatr Grodzki. 

i nie miał wpływu. Wszyscy członkowie 
nawzajem się wspierają. Każdy jest tak 
samo odpowiedzialny,  a jednocześnie 
zaangażowany.

Czy to oznacza, że w spółdzielni nie 
funkcjonują żadne władze?
Mamy zarząd: prezesa i dwóch wice-
prezesów. Ktoś musi trzymać rękę na 
pulsie. Są oni jednak uzależnieni od 
reszty członków i nikt z zarządu nie 
może sam podejmować decyzji. Tak 
naprawdę zasiadanie w zarządzie to 
dodatkowe obowiązki, to służba i pra-
ca nad prawidłowym funkcjonowaniem 
organizmu, jakim jest spółdzielnia  
socjalna.

Powiedziałeś, że każdy bierze aktyw-
ny udział w procesach decyzyjnych. 
Czy to jest dobre rozwiązanie? Prze-
cież nie każdy się do tego nadaje, są 
różne osobowości i predyspozycje. 
Jak sobie z tym radzicie?
To prawda. Trudno jest uniknąć tarć. 
Każdy chce przedstawić swoje zdanie 
i przeforsować swój punkt widzenia. 
Jedni chętniej zgadzają się na propo-
nowane stanowiska, inni mniej. 

Kiedy dochodzi do trudnych sy-
tuacji w gestii zarządu jest rozwiązy-
wanie problemów. Jeśli nawet pomoc 
zarządu nie daje rezultatów, ostatecz-
ną decyzję podejmuje cała rodzina 
tzw. walne zgromadzenie wszystkich 
członków.

Gdybyś miał zachęcić czytelników 
„Aktywatora” do zakładania spół-
dzielni, to co byś im powiedział?
Drodzy Państwo, naprawdę warto! 
Tutaj, jak nigdzie indziej, możecie 
bezpiecznie realizować Wasze pasje, 
macie szansę rozwijać się w pracy, 
nawet jeśli, w Waszym życiu są luki 
dotyczące aktywności zawodowej. 
Spółdzielnia to miejsce doskonale-
nia się w kierunku, jaki wam najbar-
dziej odpowiada. Bez względu na to, 
w jakim jesteście wieku, jakie macie 
wykształcenie i predyspozycje, mo-
żecie wyjść z domu, poszukać ludzi 
podobnych Wam i zacząć działać. 
Powodzenia!
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Fundacja Śląskie Hospicjum dla 
Dzieci została założona w styczniu 
2009 r. przez doc. dr hab. Janusza 
Świetlińskiego. Do realizacji ce-
lów statutowych fundacja powołała 
NZOZ Śląskie Hospicjum Domowe 
dla Dzieci z siedzibą w Pszczynie, 
który rozpoczął swą działalność  
2 września 2009 r.
Zadaniem zespołu hospicjum jest 
udzielanie pacjentom i ich rodzinom 
nieodpłatnej pomocy medycznej i nie-
medycznej w promieniu 100 km od 
swojej siedziby. Wsparcie medyczne 
to przede wszystkim opieka lekarska, 

pielęgniarska i rehabilitacyjna, sprawo-
wana przez 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu. Między 8.00 a 15.00 zespół 
kontaktuje się telefonicznie z rodzica-
mi i odbywa planowe wizyty. Po 15.00 
opiekę przejmuje zespół dyżurny,  
w tym czasie rodzice mogą skontaktować 

się z pielęgniarką, dzwoniąc na numer 
telefonu dyżurnego. Jedna pielęgniar-
ka opiekuje się czterema pacjentami, 
odwiedzając każdego z nich minimum 
2 razy w tygodniu. Wykonuje zabiegi 
pielęgnacyjne, sprawdza parametry ży-
ciowe, opiekuje się dzieckiem w czasie 
nieobecności rodziców lub towarzyszy 
mu w trakcie konsultacji specjalistycz-
nych. Lekarz odwiedza każde dziecko 
raz na 2 tygodnie (w razie potrzeby czę-
ściej), niezależnie czy są to dni powsze-
dnie czy świąteczne. Stosuje leczenie 
objawowe oraz organizuje konsultacje 
specjalistyczne. Rehabilitant nie tylko 

wykonuje zabiegi fizjo- i fizykoterapeu-
tyczne, ale też uczy rodziców jak mają je 
samodzielnie wykonywać i instruuje jak 
obsługiwać sprzęt medyczny.
Pomoc niemedyczną można podzielić 
na socjalną i psychologiczną. Wspar-
cie socjalne to m.in. refundacja le-

Fundacja nadziei

ków, pampersów i odżywek, pomoc 
w uzyskaniu zasiłków, organizacji wy-
poczynku wakacyjnego oraz oparcie  
w codziennych zmartwieniach. Wspar-
cie psychologiczne jest udzielane 
pacjentom i ich rodzinie. Polega na 
ocenie rozwoju psychoruchowego, 
emocjonalnego i poznawczego, pracy 
z kryzysem emocjonalnym rodziców 
przy zastosowaniu elementów artete-
rapii (leczenie przez sztukę), kontakcie 
terapeutycznym i wsparciu informacyj-
nym. Dostęp do psychologa możliwy 
jest całą dobę.
Obecnie pod opieką hospicjum znaj-
duje się 14 dzieci, które mieszkają  
w Tychach, Mikołowie, Ornontowicach, 
Łaziskach, Katowicach, Sosnowcu, 
Piekarach Śląskich, Rudzie Śląskiej 
oraz Tarnowskich Górach. Są to dzie-
ci z chorobami ograniczającymi życie,  
u których zakończono diagnostykę i le-
czenie przyczynowe.
Od września 2009 r. zespół hospicjum 
wielokrotnie odwiedził swoich pacjen-
tów w domu. Służył pomocą medycz-
ną, opieką w trakcie konsultacji specja-
listycznych, dowoził dzieci do lekarza, 
zarówno w obrębie Śląska, jak i poza 
nim, a także wypożyczał bezpłatnie po-
trzebny sprzęt medyczny. Hospicjum 
partycypuje w kosztach stosowanych 
leków, pampersów, cewników, rurek 
tracheostomijnych, butów ortopedycz-
nych i wymiany okien. Organizuje akcje 
mikołajkowe, gwiazdkowe i urodzino-
we, właśnie przygotowuje się do orga-
nizacji kolejnych, związanych z Wielka-
nocą i Dniem Dziecka.

Fundacja Śląskie Hospicjum  
dla Dzieci, ul. Szymanowskiego 12,  
43-300 Pszczyna, KRS 0000 324984

Otwarcie fundacji – Rada Fundatorów

Podczas wizyty

Odbiór samochodów od WOŚP

Prezentacje
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Jan Chmiel: Jaki jest Stanisław Ja-
nicki i jego dom rodzinny?
Stanisław Janicki: Ja mam do życia 
i do ludzi stosunek nazwijmy to, ser-
deczno-dystansowo-liryczny. Nikt nig-
dy nie usłyszy ode mnie złego słowa 
na kogoś, nie jestem typem plotkarza, 
wręcz przeciwnie, zawsze występowa-
łem w charakterze powiernika, któremu 
można było z czystym sumienie powie-
rzyć sekrety. Moja mama zmarła, kie-
dy miałem 6 lat, druga mama nie była 
dla nas drugą, lecz po prostu mamą. 
Mamą nadzwyczajną, wyrozumiałą, ze 
złotym sercem, ale z zasadami. Ojciec 
też miał swoje zasady np. nie chodził 
do szkoły na wywiadówki i mamie też 
zabronił. Mówił: szkoła to twoja spra-
wa – chcesz być głupi i tłuc kamienie 
przy drodze, to się nie ucz. Taki był 
mój dom rodzinny, niezwykle serdecz-
ny i dyskretny, tacy byli moi rodzice. 
Miłość wzajemna istniała, ale nie była  
w sposób ostentacyjny manifestowana. 

O tym, żeby do rodziców mówić per Ty 
oczywiście mowy nie było. O pewnych 
sprawach się w ogóle nie mówiło, to 
się wiedziało. To wynikało z postawy, 
charakteru i sposobu postępowania ro-
dziców. Ja jeszcze teraz w wieku 76 lat, 
jadąc autobusem czy tramwajem łapię 
się na tym, może to jest nienormalne, 
że jak dziewczyna wsiada to ustępuję 
jej miejsce. Uprzejmość i pewną ga-
lanterię wobec płci pięknej mam we 
krwi, bo wyssałem to z mlekiem matki. 
Szkoła nie była w stanie mnie zepsuć. 
Miałem swoje zainteresowania, a mój 
ojciec był człowiekiem, który je roz-
budzał. Pamiętam jak w zimie, jechali-
śmy pociągiem i ojciec na oszronionej 
szybie pisał palcem słówka angielskie, 
czy niemieckie…, uważał, że muszę 
znać języki, bo bez języków zginę. To, 
czego nauczyłem się od ojca, to to, że 
nie chodzę, nie stękam, nie narzekam 
i nie płaczę. Wpoił mi, że mężczyzna 
jest odpowiedzialny za siebie i za swo-

ich bliskich, a także to, że jak się coś 
robi, trzeba to robić maksymalnie do-
brze. Proszę mnie dobrze zrozumieć, 
ja nie jestem fanatykiem bezwzględnej 
doskonałości, ale jeżeli już coś robię, 
to staram się to zrobić jak najlepiej,  
a z drugiej strony, mam prawo żądać 
od urzędów i instytucji, aby również 
wykonywały swoją pracę dobrze. Cza-
sami jest tak, że ktoś nic nie robi, a od 
innych wymaga i żąda, aby mu zapew-
niono to, czy tamto. Ojciec nauczył 
nas, aby najpierw wymagać od siebie, 
a potem od innych.
 
Jeżeli młodemu człowiekowi stworzy-
my odpowiednie warunki do rozwoju, 
czy to coś zmieni w jego życiu?
Nam się wydaje, że jeżeli rodzice są 
społecznie niepełnosprawni, to dziec-
ko będzie mądre.  Mamy taką nadzieję 
– nic bardziej mylnego. Mówię to oczy-
wiście przez pryzmat mojej wieloletniej 
pracy z młodzieżą. Rozsądnie myślący 
ojciec to jest baza, podstawa, z której 
może wyniknąć mądrość i rozsądek 
syna. Rodzina, w której na okrągło 
ogląda się np. Kiepskich i to jest jej 
szczytowe zapotrzebowanie kulturalne, 
w której nikt nie wie, kim był Chopin, 
ponieważ Chopin kojarzy się tylko z na-
zwą pewnego płynu, to rodzina, w któ-
rej nic dobrego nie wyrośnie. Rozwój 
cywilizacyjny, jak najszerzej rozumia-
ny, daje nam dzisiaj wprost nieograni-
czone możliwości czerpania wiedzy, 
gromadzenia cennych doświadczeń, 
nawet najbardziej osobistych przeżyć. 
Jak z tego korzystamy?
 
Sponsoring i biznes dla dobra kul- 
tury?
Prowadząc poważny biznes trzeba  
w pewnym momencie wejść na sa-
lony. Podnieść poprzeczkę, aby nie 
poczuć się obco w Teatrze Wielkim  
w Warszawie czy w Teatrze Polskim  
w Bielsku-Białej. Poczuć, że ja tutaj na-

Najważniejszy jest 
człowiek

Rozmowa ze Stanisławem Janickim, twórcą programu  
„W starym kinie”, emitowanym przez 32 lata. 
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leżę, tu właśnie powinienem być i coś  
z siebie dać. Dać poprzez wsparcie np. 
finansowe premiery spektaklu, filmu 
w zamian za reklamę, nic za darmo. 
Mądrzy protestanci wymyślili cegiełki  
w postaci „wyposażenia kościołów” np. 
miejsce do siedzenia. Angażując się  
w coś takiego, czuję się zobligowany, 
do dbania o to miejsce. Ciągle jednak 
nie widzę tego ducha i tego przeświad-
czenia, że w tym kierunku należy iść, 
to powinien być szlachetny snobizm. 
Mnie osobiście wkurza i denerwuje, 
że nagle brakuje jakieś 1,5 tysiąca zło-
tych na cenne inicjatywy. Robię film 
i nagle napotykam na ścianę. To są rze-
czy skandaliczne. Jeżeli ja trzy lata nie 
mogę zebrać pieniędzy na film o Biel-
sku, film o bracie papieża, doktorze Ed-
mundzie Wojtyle, to jest coś, czego nie 
rozumiem. Ludzie, przedsiębiorcy nie 
pojmują, że współfinansowanie filmu
może być dla nich reklamą, na zacho-
dzie już dawno o tym wiedzą.

Jak postrzega Pan ludzi w ich dąże-
niu do celu?
Jest coś takiego jak ciągłość szefa i tu 
posłużę się przykładami z mojego po-
dwórka.

Dyskusyjny Klub Filmowy w Rybniku 
– najstarszy w Polsce, od 50 lat działa 
dzięki Panu Bronowskiemu. Tylko i wy-
łącznie dzięki jego pasji i samozaparciu 
ten DKF istnieje i służy mieszkańcom 
Rybnika, jako azyl kulturotwórczy. Dru-
gim przykładem jest Warszawska Ope-
ra Kameralna, która dzięki Panu Sut-

kowskiemu przetrwała wszystkie zawie-
ruchy ustrojowe, a przede wszystkim 
egzystencjalne i ekonomiczne. W tych 
i innych przypadkach bez charyzmy, 
obłędnego miejscami samozaparcia  
i pasji nic nie dałoby się zrobić.
 
A propos charyzmy. Pan obdarzony 
jest szczególną charyzmą.
Charyzma? Nie wiem. Kieruję się zasa-
dą, o której śpiewał Wojciech Młynarski 
„ Róbmy swoje”. Dla mnie ważne jest 
robić swoje i być specjalistą w tym, co 
się robi. W mojej pracy skoncentrowa-
łem się na filmie dawnym, a idąc dalej
na polskim filmie. Jeżeli człowiek zaj-
muje się jakąś dziedziną, nawet nie-
tuzinkową, to siłą rzeczy ma kontakt  
z osobami, które interesują się po-
dobnymi sprawami. W życiu zawsze 
starałem się postępować tak, żeby nie 
wyrządzić nikomu krzywdy, nikomu 
nie podstawić nogi. Nawet w trudnych 
i ciężkich czasach jakoś dawałem so-
bie radę. Klasyczny przykład, 32 lata 
spędziłem w gnieździe os, jakim jest 
telewizja, to jest rekord. Ja należę do 
ludzi, którzy nie stwarzają punktów za-
palnych. A o moją charyzmę proszę za-
pytać moich widzów i znajomych.
 
Zdobyczą naszej młodej demokracji 
jest możliwość wspierania organi-
zacji pożytku publicznego. Jak Pan 
uważa, jak można zachęcić do prze-
kazywania 1% i na jakie organizacje 
przekazuje Pan swój 1% podatku do-
chodowego od osób fizycznych?

Uważam, iż rzeczą oczywistą jest, że 
każdy z nas ten 1% powinien dać. Ale 
komu? Tych organizacji jest dużo. Ja 
przekazuję 1% co roku innej organi-
zacji. Spełniam w ten sposób mój we-
wnętrzny obowiązek. Wszystkie organi-
zacje pozarządowe robią dobrą robotę 
i oczywiście nie mają pieniędzy, znam 
to ze swojej działalności zawodowej,  
i w związku z tym, jeżeli jest możliwość 
przekazania tej części podatku, to trze-
ba to robić. Dla mnie nie jest to żaden 
problem.
 
Wybiera Pan organizacje ogólnopol-
skie czy lokalne?
Wybór jest bardzo trudny i jeżeli mu-
szę wybierać to zawsze jestem za tym, 
aby to była sprawa lokalna. Duże ogól-
nopolskie organizacje pozarządowe 
przeważnie z siedzibą w Warszawie,  
z koneksjami na wysokich szczeblach, 
zawsze dadzą sobie radę, natomiast te 
mniejsze są biedniejsze, dlatego uwa-
żam, że należy popierać właśnie te 
mniejsze i lokalne.
 
Jak rozumie Pan pojęcie lokalnej 
społeczności?
Tu trochę Pana rozczaruję. Według 
mnie społeczność lokalna, jak sama 
nazwa wskazuje dotyczy społeczności, 
bez względu na to czy jest ona lokal-
na dla danej dzielnicy np. w mieście 
stołecznym Warszawa czy jest lokalna  
w obrębie powiatu, miasta czy wioski.

Ja mam w tej chwili kontakt  
z Domem Sztuki na Ursynowie i tam 
spotykamy się raz w miesiącu, oglą-
damy dawne filmy, a potem o nich
rozmawiamy. Wydawać by się mogło, 
że tam pod względem finansowym
jest idealnie, nic podobnego, oni tak 
samo klepią biedę, jak wiele podob-
nych placówek w naszym kraju. To 
grupa ludzi zorganizowanych wokół 
klubu osiedlowego i muszą cały czas 
chodzić po prośbie, próbują coś zała-
twić w urzędach, szukają sponsorów, 
im samo nic nie kapie, to jest ciągła 
walka. Jednak jest to jest grupa, któ-
ra samodzielnie chce coś robić i to 
robi!
 
W Pana twórczości filmowej na pierw-
szym miejscu jest człowiek.
To Pan powiedział. Jeśli Pan tak mówi, 
to pewnie tak jest, ale to prawda naj-
ważniejszy jest człowiek.
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POCZĄTEK
Mój pierwszy kontakt ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych to TPD – tylko po-
moc żywnościowa, ciężkie czasy 1988–1990. Ponad 3 lata syn był na diecie bez-
glutenowej. Ta pomoc była potrzebna. Potem sama walczyłam, lekarze, rehabilitacja. 
Odizolowana, ale zdecydowana i zawzięta w walce o zdrowie dzieciaka. Długo, dłu-
go nic, bez zmian. Aż trafiłam na rehabilitację do Stowarzyszenia ADA. Początkowo 
byłam nieufna, oficjalna, skrępowana, sztywna, nawet zakompleksiona. Zauważyłam 
jednak, że są inne rodziny, wspaniałe, i z podobnymi problemami. Zobaczyłam, że 
mimo tego nieszczęścia – nazywając rzeczy po imieniu, można w pełni cieszyć się 
życiem. Pomału poznawałam środowisko, z wielkimi oporami, ale dostrzegałam zalety 
tej wspólnoty.

DZIECI
Przeżyłam przerażenie i bunt. Dlaczego jest tyle kalekich dzieci na świecie?! Dlacze-
go jest tak dużo nieszczęść z tego powodu w rodzinach?! W stowarzyszeniu pomału 
poznawałam każde dziecko, jego charakter, zalety, poczucie wstydu. Udało się nam 
przełamać bariery, pojawiła się radość i przyjemność ze wspólnego obcowania. To 
coś innego, ale równie wspaniałego, biorąc pod uwagę świat „normalnych” ludzi.  
U „normalnych” wszystko jest normalne, nawet obecność geniuszy. W tym środowisku 
wszystko jest wyjątkowe i niewytłumaczalne. Człowieczeństwo zobowiązuje do obję-
cia miłością wszystkich, tutaj zrozumiałam, że jednak bardziej tych najsłabszych.

EPOKA ROZKWITU
To epoka Eli Tyczyńskiej i innych wspaniałych osób. Ela nie jest prezesem, ale „biu-
rem wykonawczym”, czyli od czarnej roboty. Spotkania, wycieczki, wakacje – razem 
łatwiej! Wraz z synem poznawaliśmy środowisko, czułam, że jest nam przyjazne. Nie 
myślałam o pomocy finansowej, bo tej nie było. Najważniejsza okazała się atmosfera 
– szczera, otwarta, z dbałością o wzajemne wsparcie. W Adzie udało się stworzyć 
oczekiwanie na coś miłego, na niespodziankę, radość, i nadzieję, że coś się będzie 
działo. Jest wzajemny kontakt dzieci, rodziców i opiekunów, nowe przyjaźnie – oczywi-
ście są ludzie i ludziska. Tam spotkałam tych pierwszych, tych prawdziwych.
Czy w przyszłości stowarzyszenie będzie kontynuować i rozwijać tak rozpoczęte dzie-
ło? Szczerość, bezinteresowność i zaangażowanie to cechy dziś zanikające.

ZOSIA – mama Jasia
                

Szczerość, bezinteresowność i zaangażowanie  
to cechy dziś zanikające

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom Specjalnej Troski 
ADA jest organizacją 
zrzeszającą rodziców dzieci 
niepełnosprawnych.

Cele     
• Zapewnienie osobom 

niepełnosprawnym 
takich warunków rozwoju 
psychofizycznego  
i intelektualnego, które 
pozwolą na osiągnięcie 
optymalnego poziomu 
niezależności społecznej.

• Budowanie obrazu dobrze 
pojętej integracji osób 
niepełnosprawnych  
w społeczeństwie.

Dane kontaktowe:
43-300 Bielsko-Biała
Plac Opatrzności Bożej 20

tel: 33 815 96 03, 509 804 582
fax: 33 818 93 75  
e-mail: 
stowarzyszenie_ada@op.pl

Stowarzyszenie jest 
organizacją pożytku 
publicznego 
KRS 0000034605                     
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Agnieszka Maj: Witam Pana, przede wszystkim gra-
tuluję otrzymania nagrody EkoAktywni 2009. To dla 
organizacji duże wsparcie i wyróżnienie. 

Wojciech Owczarz: Tak, bardzo cieszymy się, że nasze 
działania zostały zauważone i docenione. Współpraca 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach zawsze układała się 
dla nas pomyślnie. Na 16 oddziałów wojewódzkich, ten 
fundusz jest chyba najbardziej otwarty na współpracę 
z organizacjami pozarządowymi. Jest to dla nas duży 
zastrzyk finansowy, zapewniający skuteczność działań
w najbliższej przyszłości.

Otrzymanie nagrody EkoAktywni 2009 jest dla 
nas sygnałem, że nasze działania zostały docenione. 
Przede wszystkim jednak cieszy mnie, że nasze akcje 
są powszechnie znane i spełniają swoje zadanie –  edu-
kują proekologicznie.

Czy wiesz, że:
• Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 

700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie 
ponad 2,5 tys. ludzi;

• Butelki, torebki śniadaniowe, bądź torby na zakupy 
stanowią ok. 7% masy wszystkich śmieci, ale zajmują 
dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów.

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach istnieje od 1993 roku. Jest publiczną 
instytucja finansową, realizującą politykę ekologiczną wo-
jewództwa śląskiego. Podejmując swoje działania koncen-
truje się na:

* wspieraniu działań proekologicznych, będących inicjaty-
wą administracji publicznej, przedsiębiorców, instytucji  
i organizacji pozarządowych;

* pozyskiwaniu i zarządzaniu środkami europejskimi 
przeznaczonymi na ochronę środowiska i gospodarkę 
wodną;

* prowadzeniu operacji na rynku finansowym, zapewnia-
jących pomnażanie środków.

O konkursie EkoAktywni

Konkurs EkoAktywni skierowany jest do regionalnych  
i ponadregionalnych organizacji pozarządowych, prowa-
dzących działalność lub realizujących programy z zakresu 
edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, a także profilakty-
ki zdrowotnej dzieci z terenów o przekroczonych normach 
jakości środowiska. Konkurs ma na celu zachęcenie orga-
nizacji do poszerzenia działalności w zakresie ekologii i na-
grodzenie za dotychczasowe działania. 

Laureaci edycji 2009:
1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – na-

groda finansowa w wysokości 50 tys. zł;
2. Fundacja Ekologiczna ARKA, Bielsko-Biała – nagroda 

finansowa w wysokości 40 tys. zł;
3. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Wil-

kowice – nagroda finansowa w wysokości 40 tys. zł;
4. Polska Izba Ekologii, Katowice – nagroda finansowa 

w wysokości 40 tys. zł
5. Fundacja na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie, Mia-

steczko Śląskie – nagroda finansowa w wysokości 
30 tys. zł;

6. Stowarzyszenie Ziemia i MY – Centrum Edukacji Eko-
logicznej, Dąbrowa Górnicza – nagroda finansowa 
w wysokości 20 tys. zł;

7. Stowarzyszenie Sopel, Będzin – nagroda finansowa 
w wysokości 20 tys. zł;

8. Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Katowice 
– nagroda finansowa w wysokości 20 tys. zł;

9. Fundacja Ekologiczna Silesia, Katowice – nagroda fi-
nansowa w wysokości 20 tys. zł.

Wyróżnienia finansowe po 10 tys. zł:
1. Liga Ochrony Przyrody Katowice;
2. Liga Ochrony Przyrody Bielsko-Biała;
3. Liga Ochrony Przyrody Częstochowa.

Rozmowa 
z Wojciechem Owczarzem 
z Fundacji Ekologicznej 
ARKA

Wyróżnienia po 5 tys. zł:
1. Polski Klubu Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach;
2. Śląski Ogród Botaniczny – Mikołów;
3. Stowarzyszenie SUMINA na rzecz Odnowy i Rozwoju 

Górnego Śląska.

Ekologia
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Co to jest 1% podatku dla organizacji 
pożytku publicznego?
1% to niewielka część podatku, który 
co roku każdy obowiązkowo odprowa-
dza do wspólnej kasy państwa. Ten 1% 
można przeznaczyć na rzecz organi-
zacji pożytku publicznego (opp) – sto-
warzyszeń i fundacji. Każdy sam decy-
duje, na jaki cel zostaną wydane jego 
pieniądze. Dzięki 1% można wspierać 
organizacje, pomagające ludziom  
w różnych sytuacjach.

Kto z tego korzysta?
Przekazanie 1% podatku na organiza-
cję pożytku publicznego jest korzystne 
dla całego społeczeństwa. Formalno-
ści związane z przekazaniem 1% po-
datku nie pociągają za sobą żadnych 
kosztów. Nietracąc nic, można zyskać 
bardzo wiele. 
Jeśli chcemy, by pieniądze „pracowały” 
dla okolicy, warto wybrać organizację, 

która działa w pobliżu naszego miejsca 
zamieszkania. Najlepiej wybrać taką 
organizację, która jest nam bliska. 

Kto może ofiarować 1%?
1% może ofiarować każda osoba, któ-
ra w terminie złoży zeznanie podatko-
we (PIT). Według danych Ministerstwa 
Finansów liczba osób przekazujących 
1% podatku na rzecz organizacji po-
żytku publicznego stale rośnie i w 2008 
r., przekroczyła już 7 mln. Termin skła-
dania PIT zbliża się wielkimi krokami, 
warto więc zastanowić się na wyborem 
organizacji. 

1% podatku dochodowego mogą prze-
kazać:
• podatnicy podatku dochodowego od 

osób fizycznych;
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od 

przychodów ewidencjonowanych;
• podatnicy prowadzący jednoosobową 

działalność gospodarczą i korzystają-
cy z liniowej, 19-procentowej stawki 
podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, 
pod warunkiem, że samodzielnie wy-
pełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy 
ZUS w tym zakresie. Podobna zasada 
dotyczy osób, które są rozliczane przez 
pracodawcę.

W jaki sposób można przekazać 1%?
Wystarczy wypełnić odpowiednią 
rubrykę w zeznaniu podatkowym.  
W miejscu oznaczonym jako „Wniosek 
o przekazanie 1% podatku należnego 
na rzecz organizacji pożytku publiczne-
go” należy wpisać nazwę i numer KRS 

wybranej organizacji i podać kwotę 
przekazywaną na jej rzecz. Kwota nie 
może przekroczyć 1% podatku i podle-
ga zaokrągleniu do pełnych dziesiątek 
groszy w dół. W informacjach dodat-
kowych można np. podać dane, które 
ułatwią organizacji kontakt z darczyńcą 
oraz szczegółowy cel, na który ma zo-
stać przeznaczony 1%.
W jednym formularzu PIT można wska-
zać wyłącznie jedną organizację – nie 
ma możliwości podzielenia 1% pomię-
dzy kilka stowarzyszeń, czy fundacji.  
W przypadku składania więcej niż 
jednego zeznania, można na każdym 
wskazać inną organizację uprawnioną 
do odbioru 1%. 
Pełna lista organizacji uprawnionych 
do otrzymania 1% z podatku z Bielska-
-Białej, Pszczyny i Żywca, znajduje się 
w bieżącym numerze na stronach 13–
–15 Aktywatora.

Dlaczego warto przekazać 1%?
Po pierwsze, sami decydujemy, na co 
zostanie przeznaczony nasz 1% podat-
ku. Po drugie, każda, nawet najmniejsza 
kwota, przekazana na opp z pewnością 
dotrze do potrzebujących: dzieci, osób 
starszych, niepełnosprawnych, ubo-
gich i innych wymagających wsparcia. 
Z 1% organizowane są warsztaty dla 
młodzieży, kursy i szkolenia, zajęcia 
sportowe, wyjazdy, półkolonie, wspie-
rane są organizacje działające na rzecz 
zdrowia, zwierząt, środowiska itp. Po 
trzecie, pamiętajmy – dziś przeznacza-
my swój 1% potrzebującym, jutro mo-
żemy potrzebować pomocy opp. Warto 
się nad tym zastanowić. 

Informacje na temat 1% można także 
znaleźć na stronach:
www.pozytek.gov.pl
www.ngo.pl
www.um.bielsko.pl
www.slaskiengo.pl

Cytaty w tekście pochodzą z wywiadu z Panią 
Janią Purgat, ze stowarzyszenia ADA.

1%, czyli wielka 
mała rzecz

1% to dobra idea. Każdy 
sam decyduje, na co 

zostanie przeznaczony 
jego 1% podatku. Można 
go przekazać urzędowi 
skarbowemu i państwu, 
jednak w takim wypadku 
nie wiadomo jak zostaną 
spożytkowane pieniądze, 
można też przeznaczyć 

1% podatku na konkretną 
fundację lub stowarzyszenie, 
co przełoży się na określone 

działania.

Organizacje potrafią 
naprawdę dobrze  

wykorzystać te niewielkie 
pieniądze, a przekazywanie 
1% podatku na opp, czyni  

z nas świadomych obywateli.
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Organizacje 
pożytku publicznego 

Bielsko-Biała

1. Fundacja "Dziecięce Marzenia" 0000006734

2. Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku - Białej 0000010905

3. Towarzystwo Szkolne im. M. Reja 0000016104

4. Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska 0000033912

5. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej 
Troski "Ada" 0000034605

6. Stowarzyszenie "Olszówka" 0000040868

7. Beskidzkie Stowarzyszenie Ratowania Serca 
w Bielsku-Białej 0000044027

8. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Zespołu Pieśni i Tańca "Beskid" 0000045656

9. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne 
"Teatr Grodzki" 0000051764

10. Bielskie Towarzystwo Trzeźwości 0000059570

11. Automobilklub Beskidzki 0000060989

12. Bielski Klub Alpinistyczny 0000065577

13. 
Stowarzyszenie Wspierania Bielskiego 
Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno- 
-Kompensacyjnej im. Romana Liszki 
w Bielsku-Białej

0000074957

14. Fundacja Pomocy Przedszkolom Waldorfskim 0000075571

15. Towarzystwo Sportowe BBTS „Bielsko-Biała” 0000081853

16. Stowarzyszenie Infostrada Regionu Bielskiego 0000083136

17. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Port” 0000093591

18. Stowarzyszenie Poszkodowanych w 
Wypadkach Drogowych w Bielsku-Białej 0000093951

19. Ludowy Klub Sportowy "Zapora" Wapienica 0000099699

20. Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział 
w Bielsku-Białej 0000100731

21. Fundacja Towarzystwa Szkolnego 
im. Mikołaja Reja 0000102211

22. Fundacja ING Dzieciom 0000103267

23. Stowarzyszenie Ruch Humanitarny "Razem" 0000106986

24. Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk 
Artystycznych w Bielsku-Białej 0000108628

25. Stowarzyszenie Diecezjalny Ośrodek 
Wspierania Rodziny 0000111312

26. Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej 0000111587

27. Stowarzyszenie "Polska - Świat" 0000111900

28. Stowarzyszenie Na Rzecz Osob 
z Upośledzeniem Umysłowym "Razem" 0000114639

29. Yacht Klub Polski - Bielsko 0000116970

30. Śląska Fundacja ETOH - Błękitny Krzyż 0000118020

31. Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców 0000119307

32. Klub Sportowy "Sprint" 0000121171

33. Fundacja dla Dzieci "Dar Serca" 0000121785

34. Bialski Klub Sportowy "Stal" 0000123814

35. Międzyszkolny Klub Narciarski "Zryw" 0000125195

36. Komorowickie Stowarzyszenie Muzyczne 0000133007

37. Koło Bielskie Towarzystwa Pomocy 
im. Św. Brata Alberta 0000134564

38. Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe 
w Bielsku-Białej 0000137194

39. Fundacja "Dziecięcy Uśmiech do Świata" 0000138204

40. Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe 0000141059

41. Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji 
Uzależnień "Nadzieja" 0000145482

42. Beskidzkie Towarzystwo Sportowe "Rekord" 0000146148

43. Fundacja "Przyjaciele" 0000150644

44. Beskidzki Klub Motorowy 0000151760

45. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział 
Terenowy w Bielsku-Białej 0000151954

46. Klub Wysokogórski w Bielsku-Białej 0000158810

47. Fundacja Wspierania Sportu 0000160043

48. Stowarzyszenie Dom Polski 0000164837

49. Bielskie Towarzystwo Tramwajowe 0000164922

50. Beskidzka Fundacja na Rzecz Ochrony 
Zdrowia im. dr. Edmunda Wojtyły 0000172249

51. Fundacja Światło Nadziei 0000175073

52. Fundacja "Dar Nadziei" 0000182256

53. Stowarzyszenie Wspomagania Psycho- 
-Rehabilitacyjnego Kobiet po Mastektomii 
"Amazonki"

0000186658

54. Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe 
"Szusujmy Razem" 0000196353

55. Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne 0000213720

56. Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Chorym Na Cukrzycę BETA 0000220748

57. Fundacja Centrum Fotografii 0000223157

58. Beskidzka Inicjatywa Lokalna 0000224408

59. Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy 
Bielsku-Białej 0000225587

60. Fundacja Ekologiczna ARKA 0000226058

61. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Młodzieży 
"Szukam Drogi" 0000230101

62. Fundacja "Jesteśmy By Pomoc" 0000230159

63. Stowarzyszenie Na Rzecz Bielskiej Szkoły 
Muzycznej 0000230606

64. Parafialno-Szkolny Klub Sportowy "Beskidy" 0000232640

65. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hałcnowa 0000232680

Lp. Nazwa Nr KRS

Informacje
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Lp. Nazwa Nr KRS

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Gminy Kozy

0000005037  

2. Jeździecki Klub Sportowy Czanki 0000018866

3. Towarzystwo Miłośników Dankowic 0000020961

4. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
i Ludziom Starszym Aid 0000031433

5. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Rudzicy 0000039803

6. Towarzystwo Przyjaciół Porąbki 0000042383

7. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Jasienicy

0000054710  

8. Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne 
Ludowe Zespoły Sportowe Sokół Szczyrk 0000062358

9. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Wilamowicach

0000069084  

10. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dankowicach

0000082662  

11. Ludowy Klub Sportowy Zapora Porąbka 0000101910

12. Ludowy Klub Sportowy Orzeł 0000104777

13. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Pisarzowicach 0000107664

14. Fundacja Dla Dzieci Pokrzywdzonych 
Losowo 0000108994

15. Ludowy Klub Sportowy 
Pasjonat w Dankowicach

0000114262  

16. Stowarzyszenie Dla Natury Wilk 0000118275

17. Stowarzyszenie Ekologiczno-
-Kulturalne Klub Gaja 0000120069

18. Stowarzyszenie Pracownia 
Na Rzecz Wszystkich Istot 0000120960

19. Towarzystwo Charytatywne 
im. Ojca Pio Koło Nr 1 0000133094

20. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Międzyrzeczu Górnym 0000143053

21. Towarzystwo Charytatywne 
im. Ojca Pio Koło Nr 2 0000162038

22. Ludowy Klub Sportowy Klimczok-Bystra 0000213857  

23. Uczniowski Klub Sportowy 
COS Olimp 0000221837

24. Beskidzki Klub Sportowy Psich 
Zaprzęgów Biały Wilk Pisarzowice 0000223227

25. Stowarzyszenie Kulturalne Wrota 
Beskidów 0000242793

26. Feniks – Fundacja Niosąca Pomoc 
Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym 0000255165

27. Stowarzyszenie Razem 
Dla Wilkowic 0000268430

28. Fundacja Sadyba 0000272492

29. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Dla Pisarzowic 0000286311

30. Parafialny Klub Sportowy Arka – 
Wilamowice 0000295581

31.

Fundacja Charytatywna Przy Parafii 
Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca 
Pana Jezusa Pomóżmy Ubogim 
w Bierach

0000298573

32. Fundacja Pomocy Geron 0000301061

33.  Międzygminny Klub Sportowy Skrzyczne 
Szczyrk 0000320260

Organizacje pożytku 
publicznego

powiat bielski 

Organizacje pożytku 

66. Stowarzyszenie Forum Edukacyjne 0000239627

67. Akcja Katolicka Diecezji Bielsko - Żywieckiej 0000247812

68. Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym "Serce dla Serca" przy 
Parafii św. Trójcy w Bielsku–Białej

0000248238

69. Beskidzkie Towarzystwo Numizmatyczne 
"BTN"

0000251348  

70. Stowarzyszenie Choralne "Graduale” 0000266019

71. Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu 0000273382

72. Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę 0000274216

73. Parafialny Klub Sportowy "Leszczyny" 0000277615

74. Stowarzyszenie Meijin 0000279330

75. Fundacja Drachma 0000298899

76. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Powiatowy w Bielsku-Białej 0000317277

77. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 
z Zespołem Downa "Wielkie Serce" 0000329068

Informacje



15aktywator

Lp. Nazwa Nr KRS

1.
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Z Upośledzeniem Umysłowym, 
Koło w Pszczynie

0000055636

2. Stowarzyszenie Dla Rozwoju Ortopedii Ziemi 
Pszczyńskiej Ortyna 0000109116

3. Górniczy Klub Sportowy Piast Wola 0000116683

4. Hospicjum św. Ojca Pio 0000130935

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczynie 0000144457

6. Ochotnicza Straż Pożarna 0000145518

7. Pszczyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz 
Postępu W Chirurgii 0000165425

8. Ludowy Klub Sportowy Znicz Jankowice 0000171008

9. Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci 0000178591

10. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Gilus 0000232335

11. Ludowy Klub Sportowy Nadwiślan Góra 0000234732

12. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania 
Edukacji Dzieci i Młodzieży Omnibus 0000237488

13. Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie 
Ubezpieczonych 0000241956

14.
Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Uczniom 
Z Upośledzeniem Umysłowym Przy Zespole 
Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie Razem

0000284863

15. Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku 0000288347

16. Fundacja Śląskie Hospicjum Dla Dzieci 0000324984

Lp. Nazwa Nr KRS

1. Ludowy Klub Sportowy Magórka Czernichów-
Tresna 0000003232

2. Towarzystwo Sportowe Czarni-Góral 0000030669

3. Stowarzyszenie Polaris-OPP 0000076686

4. Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy 0000084269

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Węgierskiej Górce 0000097530

6. Fundacja Pomocy Dzieciom 0000100243

7. Stowarzyszenie Dzieci Serc 0000121276

8. Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji 
Ekologicznej i Turystyki Best Proeko 0000123238

9. Towarzystwo Sportowe Koszarawa w Żywcu 0000126167

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Złatnej 0000154820

11. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 
w Gminie Czernichów 0000169305

12. Fundacja Braci Golec 0000175069

13. Stowarzyszenie Integracja – Pomocna Dłoń 
w Milówce 0000184504

14. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Chorych 
Na Astmę i Choroby Płuc 0000208284

15. Międzyszkolny Klub Sportowy 0000224380

16. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
Lipowianie w Lipowej 0000237903

17. Kultura i Sport Żywiec 0000238161

18. Uczniowski Klub Sportowy Shotokan Karate 
Klub Washi-Do 0000274763

19. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 0000280269

20. Fundacja Pomocy Potrzebującym 
Pod Patronatem Niepokalanej 0000309148

21. Stowarzyszenie Rodziców i Pracowników 
Przedszkola w Przyborowie Promyk 0000322699

22. Fundacja Z Otwartym Sercem... 
im. św. Józefa Sebastiana Pelczara 0000328892

23. Towarzystwo Sportowe Mitech w Żywcu 0000337908

Organizacje pożytku 
publicznego

powiat żywiecki

Organizacje pożytku 
publicznego

powiat pszczyński

Organizacje pożytku 
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