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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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NOWA DĘBA 
 

 

    

 

 

„Nasza Gmina posiada duże tradycje i doświadczenia w działaniach na rzecz 

efektywnego wykorzystania energii obejmujące np. modernizację lokalnych 

kotłowni w placówkach gminnych, instalację energooszczędnych lamp 

oświetleniowych, budowę kotłowni miejskiej opalanej zrębkami drewnianymi  

(8 MW). Uczestnicząc w projekcie MODEL chcemy kontynuować nasze 

działania m.in. poprzez wykorzystanie energii słonecznej, racjonalne 

gospodarowanie energią w gminie itp.” 

Wiesław Ordon, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba 

 
Dane kontaktowe miasta: 
 
 
           Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba 

 Ul. Rzeszowska 3 
 39-460 Nowa Dęba, Polska 
 Tel: +48 15 846 26 71 
 E-mail: gmina@nowadeba.pl 

 

 

SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 
 

 
 

 

  

 

 

 

 WITOLD BAL 
                                                        INSPEKTOR  DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 

 

W Nowej Dębie za kwestie energetyczne odpowiada inspektor ds. zarządzania 
energią.  Od kwietnia 2009 roku stanowisko to pełni mgr inż. Witold Bal, który od 
1996 roku związany jest z Urzędem Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

mailto:gmina@nowadeba.pl
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Wykształcenie: absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Rzeszowskiej 

Plany na najbliższą przyszłość: 
 
   - systematyczna redukcja zużycia energii ze szczególnym uwzględnieniem placówek 
     oświatowych oraz oświetlenia ulicznego 
   - propagowanie działań proekologicznych wśród społeczności lokalnej, w tym przede 
     wszystkim wśród młodzieży   

 

 

                                      

MIEJSKIE DNI INTELIGENTNEJ ENERGII 2008 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

W Nowej Dębie Miejskie Dni Inteligentnej Energii zorganizowano 13 września 2008 
roku. W ramach imprezy w Samorządowym Ośrodku Kultury odbyła się konferencja  
„Zarządzanie Energią w Samorządach Lokalnych”, podczas której wysłuchać można 
było prezentacji na temat efektywności energetycznej i wykorzystania OZE oraz 
zapoznać się z przykładami dobrych praktyk w tej dziedzinie. Swoimi doświadczeniami 
podzieliły się nie tylko miasta polskie, ale i irlandzkie miasto Fermoy, którego 
przedstawiciele gościli w Nowej Dębie. Na placu obok Samorządowego Ośrodka 
Kultury firmy prywatne zaprezentowały najnowsze techniki wykorzystania 
alternatywnych źródeł energii. W godzinach wieczornych czas uczestnikom umilały 
występy zespołów śpiewaczych oraz orkiestry. Na okoliczność Miejskich Dni 
Inteligentnej Energii przygotowano w Samorządowym Ośrodku Kultury wystawę 
plakatów poświęconych odnawialnym źródłom energii, monitorowaniu zużycia wody i 
energii, środkom oszczędności energetycznej, itp.  

 

 

MIEJSKI PROGRAM ENERGETYCZNY 
 
 
Poniżej przedstawiono niektóre środki i działania na rzecz efektywności energetycznej, 
które Nowa Dęba 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: 
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   -  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 
      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    
 

 


