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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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„Głównym powodem, dla którego Miasto Gorlice przystąpiło do projektu MODEL 

są korzyści, które można osiągnąć dzięki wprowadzeniu systemu zarządzania 

energią: zmniejszenie kosztów energii, a także zmniejszenie obciążenia dla 

środowiska naturalnego. Mamy również nadzieję, że udział w projekcie MODEL 

da Miastu możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z innymi gminami i 

miastami zaangażowanymi w jego realizację.” 
 

Janusz Fugiel, Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice  
 
 
Dane kontaktowe miasta: 
 
 

Urząd Miejski w Gorlicach 
Rynek 2 
38-300 Gorlice, Polska 
Tel: +48 18 353 62 00 
E-mail: um@um.gorlice.pl 

 

 

MIEJSKIE DNI INTELIGENTNEJ ENERGII 2008 
 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
 
 

12 grudnia 2008 roku Gorlice po raz pierwszy zorganizowały swoje Miejskie Dni 
Inteligentnej Energii. W Domu Polsko-Słowackim odbyła się konferencja poświecona 
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problematyce wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywności 
energetycznej.  Na początku konferencji rozstrzygnięty został konkurs plastyczny, w 
którym uczestniczyły dzieci i młodzież z gorlickich szkół. Nagrody laureatom wręczył 
Janusz Fugiel, Zastępca Burmistrza Gorlic. Konferencji towarzyszyła prezentacja 
produktów firm oferujących instalacje energetyki odnawialnej, podczas której 
zainteresowani mogli poznać zasady ich działania. Miejskie Dni Inteligentnej Energii 
stały się także okazją do przeprowadzenia w gorlickich szkołach szeregu akcji 
mających na celu edukację energetyczną dzieci i młodzieży. 

 
 

MIEJSKIE DNI INTELIGENTNEJ ENERGII 2009 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
15 maja 2009 roku miała miejsce druga edycja Miejskich Dni Inteligentnej Energii w 
Gorlicach. W wydarzenie to bardzo silnie zaangażowała się młodzież szkolna, która 
przygotowała transparenty o treściach ekologicznych, wykonała szereg programów 
artystycznych oraz zorganizowała wystawę prac plastycznych zatytułowaną 
„Odnawialne źródła energii”.  Dla najmłodszych uczestników imprezy przeznaczony był 
konkurs „Wspólne malowanie świata”, w którym dzieci sporządzały malowidła na płycie 
rynku. Pomyślano także o starszych uczestnikach Miejskich Dni Inteligentnej Energii – 
specjalnie dla nich przygotowano stanowiska EKOBUS, gdzie można było zapoznać 
się z instalacjami takimi jak kolektory słoneczne czy kominki na biomasę oraz uzyskać 
fachowe porady od specjalistów firmy „MAKROTERM”. Ciekawostką była możliwość 
podpatrzenia procesu spalania biomasy w Szpitalu Specjalistycznym im. H. 
Klimontowicza w Gorlicach. 
 


