
 
Koordynator 

projektu 

 

Oficjalny 
partner 

 

Przy wsparciu: 

                

 

POLSKA 
 

 

 

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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RACIECHOWICE 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

„Gmina Raciechowice jest gminą wiejską położoną w województwie 
małopolskim. Jako gmina ekologiczna poszukuje ona nowych rozwiązań z 
zakresu ochrony klimatu, które pozwolą jej na redukcję zużycia energii i 
zanieczyszczenia środowiska oraz umożliwią jak najszersze wykorzystanie 
lokalnie dostępnych źródeł energii odnawialnej. W tym celu gmina uczestniczy 
w szeregu projektów energetycznych, jednym z których jest projekt MODEL. 
Gminny Program Energetyczny opracowany w ramach tego projektu pozwoli na 
stopniową realizację działań prowadzących do zmniejszenia zużycia energii w 
zasobach komunalnych gminy”. 

Marek Gabzdyl, Wójt Gminy Raciechowice 
 
 
Dane kontaktowe gminy: 

 
 

Urząd Gminy Raciechowice 
Raciechowice 277 
32-415 Raciechowice, Polska 
Tel: +48 12 372 52 01 
E-mail: wojt@raciechowice.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:wojt@raciechowice.pl
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SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 
 

 

 
  

 

 

 

                        WIESŁAW PATALITA 
                                                                               INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I 
                                                                               ROZWOJU ENERGETYCZNEGO GMINY 

 
 

W Raciechowicach za kwestie związane z zarządzaniem energią odpowiada 
Inspektor ds. ochrony środowiska i rozwoju energetycznego gminy będący 
pracownikiem referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Od 2006 roku stanowisko to 
zajmuje Wiesław Patalita, uprzednio zatrudniony w referacie Inwestycji i Gospodarki 
Komunalnej. 

Wykształcenie: absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej w 
Krakowie. 

Jako inspektor ds. ochrony środowiska i rozwoju energetycznego gminy Wiesław 
Patalita zajmuje się gospodarką energetyczną: zaopatrywaniem w ciepło budynków 
komunalnych, oświetleniem ulicznym, realizacją inwestycji ukierunkowanych na 
racjonalne wykorzystanie energii i obniżenie jej zużycia, takich jak: 

   - termomodernizacje obiektów komunalnych 
   - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
   - modernizacja oświetlenia ulicznego 
   - wdrażane środków oszczędności energii w obiektach komunalnych. 

 

 

MIEJSKIE DNI INTELIGENTNEJ ENERGII 2009 
 

 

 
 
 

 

   

 

 

 
 
 
Raciechowice swój pierwszy Miejski Dzień Inteligentnej Energii zorganizowały dnia 7 
grudnia 2009 roku. Wydarzenie to miało miejsce w Zespole Szkół nr 1 
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Raciechowicach. Nauczyciele i dzieci z klas 1-5 obejrzeli zabawne kreskówki na temat 
efektywnego wykorzystywania energii i ochrony środowiska. Uczniowie, podzieleni na 
trzy grupy wiekowe, wzięli też udział w konkursie rysunkowym oraz quizie 
sprawdzającym ich wiedzę na temat oszczędzania energii i ochrony klimatu. Starsi z 
entuzjazmem malowali balony i przygotowali plakaty promujące odnawialne źródła 
energii. W czasie zajęć szkołę odwiedził Wójt Marek Gabzdyl, który obdarował 
wszystkie dzieci wydaną przez Urząd Gminy książeczką „Dbamy o środowisko 
naturalne”. 
 

 
 

MIEJSKI PROGRAM ENERGETYCZNY 
 
 
Poniżej przedstawiono niektóre środki i działania na rzecz efektywności energetycznej, 
które Raciechowice przewidziały do realizacji w swoim miejskim programie 
energetycznym i towarzyszącym mu planie działań: 
 
Działania inwestycyjne: 
 
   -  termomodernizacja wybranych obiektów należących do miasta 
 
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 świadectw charakterystyki energetycznej dla 19 budynków 
      komunalnych   
   -  weryfikacja prawidłowości funkcjonowania automatyki źródeł ciepła w 
      poszczególnych budynkach ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 
      zastosowania nocnych i weekendowych obniżeń temperatury 
   -  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    
 

 


