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KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL  
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 
 

     
 

Maria Stankiewicz     Anna Jaskuła 

Dyrektor     Kierownik Projektów  

Jakie możliwości otwierają się przed miastami, które przyłączają się do projektu 
MODEL w Twoim kraju? 

„W Polsce brakuje specjalnych kursów czy studiów kształcących specjalistów 

ds. energii. Projekt MODEL stanowi wielką szansę zdobycia wiedzy i 

doświadczenia w zakresie zarządzania energią w społecznościach lokalnych. 

Zatrudnienie specjalistów ds. energii umożliwi miastom zmniejszenie zużycia 

energii, co oznacza, że  będą mogły oszczędzić pieniądze i stać się wzorem dla 

swoich mieszkańców.  Co więcej, poprzez działania realizowane w MODELu 

miasta pilotażowe będą wdrażać dyrektywy europejskie i polskie prawo – 

zwłaszcza Ustawę o efektywności energetycznej”. 

W Polsce osiem miast postanowiło włączyć się w realizację projektu MODEL 
deklarując, że jako miasta pilotażowe podejmą działania na rzecz bardziej 
efektywnego zarządzania energią:  

 - Bielawa  33 000 mieszkańców 

 - Dzierżoniów  37 000 mieszkańców 

 - Ełk   54 000 mieszkańców 

 - Gorlice  30 000 mieszkańców 

 - Niepołomice            22 000 mieszkańców 

 - Nowa Dęba             11 000 mieszkańców 

 - Poddębice      8 000 mieszkańców 

 - Raciechowice           6 000 mieszkańców 
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BIELAWA 
 

   

„Bielawa aspiruje do miana modelowego miasta ekologicznego, dlatego zależy 

nam między innymi na racjonalnym wykorzystaniu energii. Chcemy również 

uświadamiać naszych mieszkańców, że warto oszczędzać i korzystać z energii 

w sposób właściwy i adekwatny do zapotrzebowania. Ponadto udział w tym 

projekcie będzie dla Bielawy nowym doświadczeniem, który mamy nadzieję 

zaowocuje już w niedalekiej przyszłości.” 

Ryszard Dźwiniel, Burmistrz Miasta Bielawa 
 

Dane kontaktowe miasta: 
 

Urząd Miejski w Bielawie 
Pl. Wolności 1 
58-260 Bielawa, Polska 
Tel: +48 74 833 42 55 
E-mail: um@um.bielawa.pl 

 

 

SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 KAMIL WOJCIECHOWSKI 
                                                        PEŁNOMOCNIK GMINY BIELAWA DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 

 
 

W dniu 27 czerwca 2008 roku Burmistrz Miasta Bielawa podpisał memorandum w 
sprawie przystąpienia gminy miejskiej Bielawa do projektu MODEL. W marcu 2009 roku 
w strukturze urzędu zostało utworzone samodzielne stanowisko Pełnomocnika gminy 
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ds. zarządzania energią. Na stanowisko to został powołany mgr inż. Kamil 
Wojciechowski. 

Wykształcenie: absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; ukończone 
studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa i Administracji 
w zakresie Samorządu terytorialnego i gospodarki lokalnej oraz studia podyplomowe o 
kierunku Audyt i certyfikacja energetyczna; od lutego 2010 posiada uprawnienia do 
wykonywania audytów i certyfikatów energetycznych.  

Parę słów na temat projektu MODEL oraz zarządzania energią w Bielawie... 

Jakie korzyści przyniosło Bielawie uczestnictwo w projekcie MODEL? 

Dzięki przystąpieniu do projektu MODEL udało się nam zwiększyć świadomość 
energetyczną mieszkańców, do czego przyczyniła się przede wszystkim realizacja 
programów edukacyjnych w szkołach i przedszkolach oraz organizacja Miejskich Dni 
Inteligentnej Energii, a także wdrożyć energooszczędne rozwiązania w obiektach 
komunalnych. Wśród przedsięwzięć, które pozwolą zmniejszyć zapotrzebowanie na 
energię można wymienić: 
   - instalację kolektorów słonecznych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 
   - wprowadzenie energooszczędnych systemów do sterowania i nadzoru oświetlenia 
     ulicznego   
   - utworzenie bazy danych na temat obiektów użyteczności publicznej 
   - opracowanie Miejskiego Programu Energetycznego na lata 2010-2013  
   - zainstalowanie kotłów na biomasę w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki 
     (2 kotły o mocy 160 kW) oraz w budynku Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego  
     (1 kocioł o mocy 80 kW) 
  
Jakie są aktualne cele Bielawy, jeżeli chodzi o gospodarkę energetyczną? 

Jednym z celów na najbliższą przyszłość jest przystąpienie Bielawy do Porozumienia 
Burmistrzów, europejskiej inicjatywy na rzecz ochrony klimatu, w którą zaangażowało 
się już ponad 1200 miast z całej Europy. Podpisanie Porozumienia będzie wymagało 
od Bielawy opracowania długoterminowego planu działań na rzecz zrównoważonej 
energii. Ponadto Bielawa planuje: 

  - wykonanie inwentaryzacji oraz modernizacja oświetlenia w trzech budynkach 
    użyteczności publicznej (szkoła podstawowa nr 7, przedszkole publiczne nr 1, 
    ośrodek pomocy społecznej). Modernizacja będzie obejmowała wymianę oświetlenia 
    na energooszczędne, a także optymalizację liczby oraz rozmieszczenia opraw 
    oświetleniowych.  
  - wdrożenie programu zrównoważonego oszczędzania energii i mediów w budynkach 
    użyteczności publicznej. 

 
 

MIEJSKIE DNI INTELIGENTNEJ ENERGII 2008 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Miejskie Dni Inteligentnej Energii zostały zorganizowane w Bielawie 20 października 
2008 roku w Zespole Szkół Zawodowych – Centrum Energii Odnawialnej. Uroczystego 
otwarcia dokonał Ryszard Dźwiniel, Burmistrz Miasta. W trakcie imprezy można było 
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obejrzeć pokazy krótkich filmów oraz wysłuchać prezentacji na temat ochrony klimatu i 
sposobów oszczędzania energii. Rozdawane były też ulotki, broszury i płyty CD 
zawierające najlepsze przykłady wykorzystania energii odnawialnej w Europie. 
Zainteresowani mieli możliwość zwiedzenia instalacji w Centrum Energii Odnawialnej. 
Mogli oni obejrzeć kotły na biomasę, pompy ciepła, turbiny wiatrowe oraz kolektory i 
ogniwa słoneczne, umieszczone na dachu budynku. Firmy prywatne na specjalnie 
przygotowanych stoiskach prezentowały oferowane przez siebie instalacje 
(rekuperatory ciepła, energooszczędne oświetlenie, kotły na biomasę). Z dużym 
zainteresowaniem spotkał się prezentowany przez firmę Viessmann Infomobil – 
specjalny pojazd, w którym zastosowanie znalazły instalacje słoneczne i pompy ciepła. 

 
 

MIEJSKIE DNI INTELIGENTNEJ ENERGII 2009 
 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
W dniach 26-27 września 2009 roku w Dzierżoniowie odbyły się Miejskie Dni 
Inteligentnej Energii zorganizowane przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie we 
współpracy z Urzędem Miasta w Bielawie. Impreza, która zgromadziła blisko 15 000 
osób, była częścią XV Dzierżoniowskich Prezentacji Gospodarczych, mających na celu 
wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Pracownicy obu urzędów mieli na 
targach swoje stoisko, na którym odpowiadali na takie pytania jak: jak oszczędzać 
energię, jakie są zalety efektywnych energetycznie zachowań, ile prądu dają ogniwa 
fotowoltaiczne lub jak najlepiej ocieplić dom? By uatrakcyjnić Miejskie Dni Inteligentnej 
Energii organizatorzy przygotowali ulotki i broszury informujące o realizowanych 
aktualnie projektach z dziedziny zrównoważonego rozwoju energetycznego, wystawę 
plakatów przedstawiającą osiągnięcia Bielawy i Dzierżoniowa w zakresie ochrony 
środowiska i poprawy jakości życia w mieście oraz rekwizyty takie jak 
energooszczędne żarówki. 

 
 

MIEJSKI PROGRAM ENERGETYCZNY 
 
Poniżej przedstawiono niektóre środki i działania na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej, które Bielawa przewidziała do realizacji w swoim miejskim programie 
energetycznym i towarzyszącym mu planie działań: 
 
Działania inwestycyjne: 
 
   -  termomodernizacja wybranych obiektów komunalnych 
 
Działania o charakterze technicznym i organizacyjnym: 
 
   -  prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Obiektów Miasta, zawierającej 
      informacje na temat wykorzystania energii w poszczególnych obiektach oraz 
      związanych z nim kosztów 
   -  opracowanie audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki 
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      energetycznej dla tych obiektów komunalnych, które ich jeszcze nie posiadają 
   -  analiza umów na dostawę mediów pod kątem prawidłowego doboru taryfy oraz 
      prawidłowego określenia mocy zamówionej 
   -  inwentaryzacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach komunalnych oraz analiza 
      możliwości osiągnięcia oszczędności w oświetleniu wewnętrznym (np. wymiana 
      oświetlenia na energooszczędne, zmiana organizacji oświetlenia) 
   -  przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-szkoleniowych dla personelu 
      budynków komunalnych, związanych z oszczędną eksploatacją urządzeń 
      grzewczych i elektrycznych, a także zorganizowanie szkolenia dla personelu z 
      wykorzystaniem przygotowanych materiałów 
 
Działania o charakterze edukacyjnym i społecznym: 
 
   -  cykliczna organizacja Miejskich Dni Inteligentnej Energii 
   -  cykliczne wydawanie biuletynu związanego z oszczędnością energii, dostępnego  
      bezpłatnie w urzędzie miasta i pozostałych placówkach publicznych 
   -  utworzenie stałego działu na stronie www gminy związanego z oszczędnością  
      energii w budownictwie mieszkaniowym 
   -  organizacja wycieczek dla młodzieży szkolnej do obiektów i instalacji 
      wykorzystujących energię odnawialną w regionie    
 


