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Czym są Dni Energii?

Narzędzie komunikacyjne służące przekazywaniu lokalnej społeczności informacji            

na temat zagadnień związanych z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii oraz związkiem pomiędzy zużyciem energii i innych 

mediów a zmianami klimatu

Sposobność, by pokazać zaangażowanie gminy ( samorządu lokalnego, instytucji, 

stowarzyszeń, firm, placówek oświatowych itd.) w realizację celów UE w zakresie 

wykorzystania energii i ochrony klimatu (3x20) na szczeblu lokalnym, dając  przy tym 

przykład swoim mieszkańcom

Wspaniała okazja do wytworzenia więzi wśród mieszkańców oraz zintegrowania  

ich wokół idei wspólnej troski o środowisko lokalne, w którym funkcjonują

Wydarzenie kulturalne bogate w różnorodne występy taneczne, pokazy programów 

artystycznych ,filmów, prezentacji czy video clipów; wystawy, inscenizacje, konkursy, 

wywiady i spotkania, warsztaty, a także gry i zabawy dla uczestników imprezy



Dlaczego Bielsko-Biała zorganizowało                                     

„Beskidzki Festiwal Dobrej Energii”?
Kilkunastoletnie doświadczenie miasta w zakresie zarządzania energią 

i promowania idei jej racjonalnego użytkowania – Biuro Zarządzania Energią                                                      

w strukturach Urzędu Miejskiego od 1997 roku

Tytuł „ Najbardziej efektywnej energetycznie gminy w Polsce” w kategorii                                         

miast powyżej 100 tys. mieszkańców w konkursie KAPE w 2009 roku

Przystąpienie do europejskiej inicjatywy zrealizowania pakietu 3x20                                                   

„Covenant of Mayors” (Porozumienie między Burmistrzami) - 2009 rok

Opracowanie i zatwierdzenie przez Radę Miejską „Planu działań                                                        

na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielska-Białej” w 2010 roku – tzw. SEAP

Przystąpienie do europejskiego projektu ENGAGE w gronie innych 11 miast Europy –

kampania komunikacyjna w  celu zaangażowania mieszkańców gminy w efektywność 

energetyczną i ochronę klimatu - 2010 rok

Dni Energii otrzymały w Bielsku-Białej nazwę   „Beskidzki Festiwal Dobrej Energii”



Jak się do tego przygotowaliśmy?
Powołanie miejskiego zespołu ds. edukacji w efektywności energetycznej gminy –

4 spotkania w  2010 i 2011 roku

Powołanie struktury koordynatorów ENGAGE w miejskich placówkach oświatowych 

(nauczyciele przedszkolni, nauczyciele fizyki i biologii w szkołach) – ścisła współpraca                         

z Miejskim Zarządem Oświaty, 70% zaangażowanych placówek

Przeprowadzenie dla nauczycieli – koordynatorów ENGAGE konferencji                                        

i warsztatów w zakresie efektywności energetycznej  i OZE oraz wyposażenie ich                                                 

w materiały dydaktyczne w tej dziedzinie (scenariusze zajęć, filmy demonstracyjne                          

i edukacyjne, film „Niewygodna prawda”, zestawy demonstracyjne OZE)

Zorganizowanie ekologicznych konkursów „Szanuj energię, chroń klimat”                                            

na każdym szczeblu edukacji (od przedszkola po szkoły średnie)                                                       

w różnych kategoriach: plastycznej, fotograficznej, filmowej i teatralnej

Pozyskanie 300 Ambasadorów  Klimatu – mieszkańców, osoby znane i sławne,                             

firmy i instytucje, które zobowiązały się do konkretnego działania na rzecz ochrony klimatu;                                 

produkcja plakatów z ich wizerunkiem i zobowiązaniem

Zaangażowanie w organizację wydarzenia agencji marketingowej doświadczonej w realizacji 

masowych imprez w tej tematyce, po wcześniejszym przygotowaniu elementów i harmonogramu 

imprezy

Zaprojektowanie specjalnego logo kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat”

Wysłanie  do mieszkańców zaproszenia na imprezę ze strony 

Prezydenta  Miasta                   

• g



ZAOWOCUJ W ENGAGE !
1. Jabłko symbolem zdrowia i natury
2. Jabłko = ok. 1 V napięcia
3. W bielskim ENGAGE jabłko symbolem mieszkaoca

Demonstracyjny układ 
elektryczny zasilany             
6-cioma jabłkami ,              

odbiornik - pozytywka 
pocztówkowa                                       



konkursowe debaty energetyczne                                    
w szkołach ponadpodstawowych

komisja konkursowa podczas                                      
oceny prac plastycznych

dzieci przedszkolne prezentują                                      
zwycięską  pracę plastyczną



Formularze poparcia dla projektu ENGAGE



Jakich użyliśmy narzędzi do komunikacji 

z lokalną społecznością ?

 strona internetowa: www.energia.um.bielsko.pl

 ankieta dla mieszkańców „ Czy zamierzasz

coś zrobić, aby poprawić stan powietrza  

w naszym mieście?”

 profil na Facebooku

 blog tematyczny http://engage-bielsko-biala.blogspot.com/

 spoty filmowe na YouTube http://www.youtube.com/user/Engagebielsko

http://www.energia.um.bielsko.pl/
http://engage-bielsko-biala.blogspot.com/
http://engage-bielsko-biala.blogspot.com/
http://engage-bielsko-biala.blogspot.com/
http://engage-bielsko-biala.blogspot.com/
http://engage-bielsko-biala.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/Engagebielsko


energia.um.bielsko.pl









Jak wyglądał  „Beskidzki Festiwal Dobrej Energii”?

Lokalizacja : centrum miasta, centrum handlowe Galeria SFERA – oba budynki

Dwa dni imprezy:  weekend 21-22.10.2011

• piątek  - „Warsztaty Energii” przeznaczone dla  wybranych szkół zaangażowanych w projekt 

ENGAGE

• sobota - „Dzień Energii” dedykowany mieszkańcom miasta w formie rodzinnego festynu

Merytoryczne elementy imprezy:

 Wręczenie nagród w konkursach „Szanuj energię, chroń klimat” ufundowanych przez firmy lokalne  

z  branży ekologicznej, wystawienie  na  żywo  zwycięskiej inscenizacji teatralnej

 Pokazy eksperymentów fizyko-chemicznych na scenie i na warsztatach prowadzonych przez  

specjalistów

 Stanowiska przemian energetycznych : rowerowy generator energii, rowerowy wyścig F1

 Konkursy, gry i zabawy dla  uczestników  festiwalu : eko-puzzle  3x4 m2, energetyczna gra 

terenowa,  malowanie na ekologicznych torbach recyklingowych z logo kampanii,                                                

programowanie robotów  zbudowanych z klocków LEGO

 Stanowiska firm OZE z modelami demonstracyjnymi urządzeń , bezpłatne porady certyfikatorów

i audytorów energetycznych 

 Prezentacja internetowego kalkulatora emisji CO2



Artystyczne elementy imprezy:

 Występy grup tanecznych, pokaz sztuk walki, pokaz mody recyklingowej, koncert zespołu 

muzycznego

 Wywiady z mieszkańcami zaangażowanymi w kampanię ENGAGE – tzw. Ambasadorami Klimatu

 Wystawa  ok. 200 plakatów z wizerunkami Ambasadorów Klimatu – w okresie dwóch tygodni 

począwszy od pierwszego  dnia imprezy

 Wystawa plakatów o sposobach oszczędzania energii  przygotowanych  przez  KAPE S.A.

 Dodatkowe wydarzenie festiwalu : Kino bez prądu  - przeprowadzone przez ekologiczną fundację 

ARKA  dnia  27.10.2011

 Centralne wydarzenie imprezy: wypuszczenie w świat 300 baloników z logiem                                   

kampanii i przesłaniem pro-klimatycznym symbolizujących             

300  Ambasadorów Klimatu

Wszyscy zaangażowani w realizację festiwalu to  mieszkańcy  miasta Bielska-Białej

Jak wyglądał  „ Beskidzki Festiwal Dobrej Energii”?



Impreza w ujęciu liczbowym

Warsztaty energetyczne w I dniu festiwalu - 750 uczniów i 30 nauczycieli uczestniczących;                   

30 szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich + przypadkowi  przechodnie w centrum 

handlowym

Konkursy „Szanuj energię, chroń klimat” - wręczono 100 cennych nagród, 124 dyplomy 

dotyczące miejsc nagrodzonych i wyróżnień, 90 dyplomów dla nauczycieli koordynatorów 

ENGAGE; wpłynęło 207 prac konkursowych,1000 uczniów wzięło udział w konkursach

Eko-pocztówka z zieloną wizją miasta jako zaproszenie i program festiwalu (specjalny projekt na 

potrzeby kampanii) – rozdano 1000 sztuk

Eko-termometr LCD wskazujący właściwą temperaturę pomieszczenia (specjalny projekt na 

potrzeby kampanii) – rozdano 500 sztuk

Poradnik użytkownika „Inteligentna energia” dotyczący racjonalnego korzystania z energii                   

w gospodarstwie domowym i firmie – rozdano 500 sztuk

Lniane torby ekologiczne na zakupy z logo kampanii własnoręcznie ozdabiane przez uczestników 

imprezy – rozdano 300 sztuk

Balony klimatyczne – 300 sztuk wysłanych w świat symbolizujących 300 Ambasadorów Klimatu 

na dzień 1.12.br 14 baloników powróciło – 8 z Czech, 6 z Polski

Obsługa festiwalu – 40 wolontariuszy, 20 organizatorów, 40 występujących

Uczestnicy festiwalu – ok. 60-80 tys. osób odwiedziło centrum handlowe i miało okazję obejrzeć 

imprezę

Wystawa plakatów zlokalizowana wzdłuż dwóch traktów handlowych Galerii SFERA  

prezentująca  500  Ambasadorów Klimatu 



Gadżety festiwalowe

T-shirty , torby lniane i baloniki  z logo  

kampanii  „Bielsko-Biała chroni klimat”

oraz kartka  z  eko-przesłaniem  

Roll-up promujący   kampanię 

ENGAGE 

i strategię  „Bielsko-Biała 

chroni klimat”

Eko-pocztówka  promująca  

wizję zielonej przyszłości miasta

i strategię  „Bielsko-Biała chroni klimat”

Poradnik użytkownika 

dotyczący   

oszczędzania  energii    

w domu i w firmie

Eko-termometr LCD  

pomocny                       

w utrzymaniu 

właściwej 

temperatury 

pomieszczenia



Przykładowe  plakaty

Ambasadorów Klimatu



Organizatorzy i wykonawcy festiwalu 

to także Ambasadorzy Klimatu



Zdjęcia z festiwalu              

( Dnia Energii )

Wystawa ok. 200 plakatów

z Ambasadorami Klimatu

Uczniowie jednej ze szkół 

uczestniczących w konkursach 

„Szanuj energię, chroń klimat” 

na rozdaniu nagródRowerowy wyścig Formuły 1

Konkurs ekologiczny podczas festiwalu



Prezydent Miasta i jego Z-ca 

wraz z innymi uczestnikami 

wypuszczają w świat baloniki                

z eko-przesłaniem

Występ grupy tanecznej CUBANA

Wywiady ze sławnymi osobami Pokazy eksperymentów                               

fizyko-chemicznych 

Pokaz mody recyklingowej



Układanie ogromnych eko-puzzli

z zieloną wizją miasta

Pokaz sztuki walki CAPOEIRA

Występ tancerki flamenco SAIDY Koncert grupy rockowej LORD



Media o „Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii”

http://www.youtube.com/watch?v=CI9OAwbYUIk

krótki spot filmowy z przebiegu festiwalu

http://www.youtube.com/watch?v=PXdtkgdx1S0&feature=player_embedded#!

http://www.bielsko.biala.pl/20606,aktualnosc
ihttp://bielsko.biala.pl/841,reportaze?=&limit=20#l

http://biznesregion.pl/index.php?st=6&dz=7&id=19 – reportaże z  I i II dnia  festiwalu

Serwis TV Ratusza 10.10.2011 – o festiwalu w 8’ 

Lokalny portal przed  i  po festiwalu

http://www.youtube.com/watch?v=43K42-K-mF4&feature=related – teledysk                    
z udziałem Ambasadorów Klimatu wyświetlany premierowo na festiwalu

http://www.youtube.com/watch?v=IhT5prkUuPM – BACKSTAGE z teledysku

Ukazało się:

 3 artykuły prasowe

 33 artykuły internetowe i galerie zdjęć 

 2 audycje radiowe, 2 konferencje prasowe

 8 spotów filmowych i reportaży

http://www.youtube.com/watch?v=CI9OAwbYUIk
http://www.youtube.com/watch?v=PXdtkgdx1S0&feature=player_embedded
http://www.bielsko.biala.pl/20606,aktualnosci
http://www.bielsko.biala.pl/20606,aktualnosci
http://bielsko.biala.pl/841,reportaze?=&limit=20
http://biznesregion.pl/index.php?st=6&dz=7&id=19
http://www.youtube.com/watch?v=43K42-K-mF4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=43K42-K-mF4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=43K42-K-mF4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=43K42-K-mF4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=43K42-K-mF4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IhT5prkUuPM


100 zebranych wśród mieszkańców ankiet dotyczących poziomu ich ekologicznej świadomości

70 nowych Ambasadorów Klimatu  - będzie produkcja kolejnych plakatów

14 przejętych baloników, które zostały wysłane w II dniu festiwalu : otrzymaliśmy informacje  zwrotne 

drogą  elektroniczną i pocztową  - 8 z terenu Czech i 6 z terenu Polski; najdłuższa droga lotu balonika          

to 430 km

3 nowe szkoły zainteresowane realizacją projektów z dziedziny energii i klimatu                                                

(10 już realizuje takie projekty) 

3 duże firmy lokalne zainteresowane współpracą z  Biurem Zarządzania Energią  w aspekcie                

wdrażania energooszczędnych rozwiązań 

e-mailowe i telefoniczne zgłoszenia ze strony mieszkańców zadowolonych z charakteru imprezy                      

o ich zainteresowaniu kolejnymi takimi wydarzeniami

powstanie planu praktycznej edukacji mieszkańców w zakresie sposobów zmniejszania zużycia              

energii we współpracy z lokalnymi bibliotekami i  ośrodkami szkoleniowymi

deklaracja zamiaru zaprezentowania wystawy plakatów, rozszerzonej o nowych Ambasadorów 

Klimatu oraz zorganizowania kolejnej edycji Dni Energii ze strony kolejnego centrum handlowego

Pierwsze widoczne efekty Dni Energii



Oczekiwany długofalowy efekt Dni Energii                 

i kampanii ENGAGE

Miasto z zaangażowanymi mieszkańcami, którzy:

są świadomi konsumowanej przez nich energii i wpływu tego procesu na lokalne   

środowisko i klimat, potrafią samodzielnie kalkulować własne zużycie energii

rozumieją dlaczego i w jaki sposób mogą wpłynąć na jego redukcję 

mają wolę zrobienia czegoś więcej dla środowiska w przyszłości

Miasto rozpoznawane jako lider w dziedzinie ochrony klimatu i poszanowania energii:

realizujące działania inwestycyjne i nie-inwestycyjne w dziedzinie OZE i redukcji emisji CO2

pomocne dla swoich obywateli w zakresie edukacji i dofinansowywania działań na rzecz 

OZE i redukcji zużycia energii 

zdolne osiągnąć cele pakietu 3x20 przy współudziale swoich mieszkańców

pomocne dla innych miast pragnących przystąpić do „Covenant of Mayors”

Na końcu działań związanych z kampanią ENGAGE pojawia się…

A wszystko w klimacie radosnej aktywności 

utożsamiających się z własnym miastem 

mieszkańców zmotywowanych do działań               

pro-środowiskowych



Widoczne efekty kampanii ENGAGE              

w Bielsku-Białej w ujęciu europejskim

Jak popularna jest  
europejska strona 
projektu ENGAGE? 

w okresie od 20/06/2011 
do 09/11/2011 
 3 461 unikalnych wejśd
 6 661 wszystkich wejśd
wśród wszystkich 12 
krajów uczestniczących          
w projekcie

43% wszystkich wejśd było z Polski
1,5 x więcej wejśd z Polski niż z najbardziej 
świadomego ekologicznie kraju UE - Hiszpanii



„Gmina z klimatem” – organizator Fundacja EkoRozwoju

Bielsko-Biała – nagroda główna (zorganizowanie eko-festiwalu dla mieszkańców) 

oraz tytuł Gminy z Klimatem

„Gmina Przyszłości 2011” - organizator Forum Rozwoju Efektywnej Energii

Bielsko-Biała - zwycięstwo w kategorii „Promotor innowacji”

Bielsko-Biała - wyróżnienie w kategorii „Ranking dobrych praktyk”                                   

– projekt pt.:  „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Oczyszczalni 

Ścieków w Komorowicach”

W 2011 roku Bielsko-Biała wzięło udział i zwyciężyło w dwóch

ogólnopolskich konkursach prezentując kampanie ENGAGE jako

produkt konkursowy:

Widoczne efekty kampanii ENGAGE              

w Bielsku-Białej w ujęciu krajowym



Dziękuję za uwagę 

Katarzyna Kordas
Inspektor w Biurze Zarządzania Energią

Urząd Miejski

Plac Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 4971 708

k.kordas@um.bielsko.pl

energia.um.bielsko.pl

mailto:k.kordas@um.bielsko.pl
http://www.energia.um.bielsko.pl/

