
 

Kampania promocyjno-edukacyjna 

„Bielsko-Biała chroni klimat” 

Edycja 2020 

Bielsko-Biała, 9 grudnia 2019 



Działania Biura Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej  
(obecnie Wydziału Ochrony Środowiska i Energii) 

w zakresie jakości powietrza i efektywności energetycznej miasta 

 Opracowanie i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Bielska-Białej od 2013 roku 

 Coroczny przetarg na zakup energii elektrycznej dla 140 obiektów miejskich – roczne oszczędności budżetowe to 2-4 mln zł  

 Program PONE – dotacje na wymianę starych kotłów węglowych  (od 2007 dofinansowano 2530 instalacji, ponad 1100 oczekujących domów na dotacje) 

 Program uciepłownienia kamienic w centrum miasta – likwidacja kopciuchów, dotacje na poziomie 80% kosztów (przyłączono do miejskiej sieci  
ciepłowniczej 10 kamienic tj. 100 mieszkań) 2017 - 2020 

 Koordynacja wdrożenia elektromobilności w Bielsku-Białej (wykonanie analizy kosztów i korzyści wprowadzenia autobusów zeroemisyjnych w mieście, 
koordynowanie budowy 100 stacji ładowania samochodów elektrycznych, wprowadzenie pojazdów elektrycznych do floty gminnej, itp.) 2019 - 2027 

 Edukacja społeczna w zakresie zrównoważonego rozwoju – kampania promocyjno-edukacyjna „Bielsko-Biała chroni klimat” - 9 edycji (konkurs, festiwal, 
komiks, ulotki, wydarzenia, konferencje, happeningi itp.) 2011 – 2020 i dalej 

 Koordynacja rządowego programu CZYSTE POWIETRZE – dofinansowanie dla domów jednorodzinnych:  
   likwidacja kopciuchów, termomodernizacja i OZE (zorganizowanie spotkania z mieszkańcami, informacje telefoniczne i na  stronie www, itp.) 2018 - 2027 

 Opracowanie lokalnego programu dopłat do instalacji OZE u mieszkańców (1000 instalacji, czekamy na przyznanie  środków w programie) 2020 - 2022 

 Przygotowanie do realizacji rządowo-gminnego programu  STOP SMOG – dotacje do przedsięwzięć termomodernizacyjnych w domach jednorodzinnych 
zagrożonych ubóstwem energetycznym, 2020 - 2024 



Plan SEAP 

Projekt ENGAGE          kampania promocyjno-edukacyjna 

Struktura  

nauczycieli-koordynatorów 

Prośrodowiskowe  

projekty i programy 



Nagrody i wyróżnienia 





Gadżety kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat” 



www.miastodobrejenergii.pl 

www.facebook.com/MiastoDobrejEnergii 



„Powiedz mi, a zapomnę. Naucz mnie, może zapamiętam. 

Zaangażuj mnie, to się nauczę. "- Benjamin Franklin 

Konkurs „Szanuj energię, chroń klimat”– edycja 2020  



Kategoria dla przedszkoli 

Twórca i partner kategorii:  
Zakład Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała S.A. 

Temat: Kolorowy recykling 



Partner i sponsor kategorii: Kino Helios Bielsko-Biała 

Kategoria dla szkół podstawowych: klasy 1 – 3 

Temat: Dzieci chronią środowisko i klimat  

Kategoria dla szkół ponadpodstawowych 

Temat: Młodzież chroni środowisko i klimat  

oraz 



Sponsor kategorii:  Leroy Merlin Bielsko-Biała S.A. 
Partner kategorii: Flojamo 

Temat: Miasto dobrej energii 

Kategoria dla szkół podstawowych: klasy 4 – 6 



Sponsor kategorii: AQUA S.A. Bielsko-Biała 

Temat: Bez wody nie ma życia 

Kategoria dla szkół podstawowych: klasy 7 – 8 



   OGÓLNY REGULAMIN konkurs 2020 

   Załącznik nr 1: WARUNKI SZCZEGÓŁOWE konkurs 2020 

   Załącznik nr 2: KARTA ZGŁOSZENIA oraz OŚWIADCZENIE konkurs 2020 

   Załącznik nr 3: FORMULARZ ZBIORCZY PRAC konkurs 2020 

DOKUMENTY KONKURSOWE:                                  



DOKUMENTY KONKURSOWE:                                  

Załącznik nr 1: WARUNKI SZCZEGÓŁOWE konkurs 2020 

Strona 2-3 Strona 4-6 Strona 7-8 Strona 9  Strona 10 

Strona 1 



10.12.2019      start X edycji konkursu 2020 

31.03.2020     termin złożenia prac konkursowych w kategoriach dla szkół podstawowych klas 1-3 oraz 7-8 i dla szkół ponadpodstawowych 

22.04.2020     finałowa gala dla ww. kategorii konkursowych w Kinie Helios 

  

30.04.2020     termin złożenia prac konkursowych w kategoriach dla przedszkoli i szkół podstawowych klas 4-6 i zakończenie konkursu 

Prace konkursowe składamy w  Wydziale Ochrony Środowiska i Energii UM Bielsko-Biała (dawniej Biuro Zarządzania Energią) 

18.06.2020     X Beskidzki Festiwal Dobrej Energii  w Parku Słowackiego oraz ogłoszenie wyników konkursu we wszystkich kategoriach      

TERMINY KONKURSOWE:                                  



Dziękuję za uwagę 

Katarzyna Kordas 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

Wydział Ochrony Środowiska i Energii 


