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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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DZIERŻONIÓW 
 

 

       

„Nasza gmina od kilku lat prowadzi działania w zakresie poprawy sprawności 

energetycznej budynków gminnych. Wprowadziliśmy monitorowanie zużycia 

czynników energetycznych, przeprowadzamy termomodernizacje budynków,  

instalujemy odnawialne źródła energii. W naszych poczynaniach chcemy być 

wzorem dla mieszkańców i zachęcić ich do podobnych działań, propagując w 

ten sposób postawy zrównoważonego rozwoju energetycznego lokalnej 

społeczności". 

Marek Piorun, Burmistrz Miasta Dzierżoniowa 

 

 Dane kontaktowe miasta:   

 

         Urząd Miasta w Dzierżoniowie 
Rynek 1 
58-200 Dzierżoniów, Polska 
Tel: +48 74 645 08 00 
E-mail: um@um.dzierzoniow.pl 
 

 

SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 
 

 
 

 

 

 

 

                                                        KRZYSZTOF URBANOWICZ 
                                                        INSPEKTOR DS. ENERGETYCZNYCH W URZĘDZIE MIASTA 
                                                        DZIERŻONIÓW 
 
 

W Dzierżoniowie za kwestie związane z zarządzaniem energią odpowiedzialny jest 
inspektor ds. energetycznych. Na stanowisko to został powołany w 2007 roku mgr 
Krzysztof Urbanowicz, który wcześniej kierował służbami elektroenergetycznymi w 
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dużych zakładach włókienniczych. Jest on współautorem Miejskiego Programu 
Energetycznego na lata 2010-2014. 

Wykształcenie: magister fizyki, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego; ukończone 
podyplomowe studium menedżerskie o specjalności zarządzanie i marketing na 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 

Plany na przyszłość: 

   - Uruchomienie na miejskiej stronie internetowej informatora poświęconego 
     działaniom w zakresie racjonalizacji zużycia energii podejmowanym w mieście,  
     przykładom wykorzystania OZE i ograniczaniu emisji CO2. 

   - Zrealizowanie zamierzeń określonych w Miejskim Programie Energetycznym na 
     Lata 2010-2014, a także wypełnienie zobowiązań wynikających z przystąpienia 
     Dzierżoniowa do Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors). 

   - Wykonanie automatycznego monitoringu zużycia nośników energetycznych w 
     miejskich obiektach użyteczności publicznej. 

   - Aktualizacja Gminnego Systemu Informacji Energetycznej  

   - Modernizacja oświetlenia drogowego w mieście 
   
 
 

 

MIEJSKIE DNI INTELIGENTNEJ ENERGII 2008 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

W dniach 6-7 września 2008 roku w Dzierżoniowie odbyły się pierwsze Miejskie Dni 
Inteligentnej Energii organizowane w ramach projektu MODEL. Towarzyszyły on „VI 
Sowiogórskiemu Festiwalowi Techniki”. Na terenie dzierżoniowskiej „Parowozowni” 
promowano racjonalne wykorzystywanie energii oraz jej odnawialne źródła. Inspektorzy 
z Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie radzili mieszkańcom, jak 
mogą ograniczyć zużycie energii, uzyskując w ten sposób oszczędności i przyczyniając 
się do ochrony klimatu. Przedstawiciele Urzędu Miasta zachęcali też do korzystania z 
Programu Małych Ulepszeń, przewidującego dotacje na poprawę wyglądu budynków i 
ich otoczenia, informowali o źródłach finansowania projektów z zakresu wykorzystania 
OZE oraz uczyli kierowców, jak jeździć w sposób ekologiczny. Miejskim Dniom 
Inteligentnej Energii w Dzierżoniowie towarzyszyły prezentacje filmów i materiałów 
promujących wykorzystanie energii odnawialnej oraz efektywność energetyczną, a 
także promocje firm działających na polu energii. Dodatkowej atrakcyjności imprezie 
dodawała możliwość przejażdżki starą drezyną. 
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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 efektywności energetycznej, 
które Dzierżoniów przewidział 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 tym kosztów 
   -  opracowanie audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki 
      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 
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      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    
 

 


