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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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„Poddębice nazywane Miastem Słońca chcą być przyjazne dla środowiska, 
dlatego stawiają na ekologię. Miasto posiada największą w Polsce instalację 
słoneczną. Za pomocą solarów ogrzewane jest ponad 70% ciepłej wody w 
mieście. W Poddębicach powstaje również kotłownia na biomasę, czyli brykiet 
ze słomy. W realizowanych inwestycjach Gmina kompleksowo wykorzystuje 
odnawialne źródła energii, które przynoszą wymierne korzyści ekologiczne  
i energetyczne. Ponadto Poddębice położone są na terenach bogatych w złoża 
wód termalnych o właściwościach energetycznych i leczniczych, które w 
przyszłości zostaną wykorzystane na potrzeby związane z rehabilitacją  
i odnową biologiczną. Uczestnicząc w projekcie MODEL chcemy kontynuować 
działania na rzecz ekologii oraz efektywnego wykorzystania energii”. 

Piotr Sęczkowski, Burmistrz Poddębic 
 
 
Dane kontaktowe miasta: 
          
           Urząd Miejski w Poddębicach 
           Ul. Łódzka 17/21 
           99-200 Poddębice, Polska 
           Tel: +48 43 678 25 80 
           E-mail: gmina@gmina.poddebice.pl 
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                                ANDRZEJ PERAJ 
                                                                                       PODINSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 
                                                         

 

W rezultacie przystąpienia Poddębic do projektu MODEL w Urzędzie Miejskim 
utworzone zostało stanowisko podinspektora ds. zarządzania energią, na które 
powołany został Andrzej Peraj. 

Wykształcenie i kariera zawodowa: licencjat z zarządzania w administracji; obecnie 
jest w trakcie uzupełniających studiów magisterskich z zarządzania zasobami ludzkimi 
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego; od trzech lat jest pracownikiem 
Urzędu Miejskiego w Poddębicach. 

Parę słów na temat zarządzania energią w Poddębicach... 

Jakimi osiągnięciami w zakresie zarządzania energią mogą pochwalić się Poddębice? 

W ostatnich latach w Poddębicach zrealizowano szereg inwestycji 
termomodernizacyjnych, które pozwoliły na ograniczenie zużycia energii cieplnej w 
mieście. Niedawno został też wykonany odwiert geotermalny, którego efektem jest 
dostęp do wody termalnej o temperaturze 71

o
C i niskiej mineralizacji. Planowane jest 

jej wykorzystanie w ciepłownictwie, balneologii i rekreacji. Istnieje też szansa, że w 
przyszłości całe miasto będzie ogrzewane dzięki energii cieplnej pochodzącej z 
wnętrza ziemi. 


