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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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MODELOWE MIASTA 
 

 

 

BIELAWA 
 

   

„Bielawa aspiruje do miana modelowego miasta ekologicznego, dlatego zależy 

nam między innymi na racjonalnym wykorzystaniu energii. Chcemy również 

uświadamiać naszych mieszkańców, że warto oszczędzać i korzystać z energii 

w sposób właściwy i adekwatny do zapotrzebowania. Ponadto udział w tym 

projekcie będzie dla Bielawy nowym doświadczeniem, który mamy nadzieję 

zaowocuje już w niedalekiej przyszłości.” 

Ryszard Dźwiniel, Burmistrz Miasta Bielawa 
 

 

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 
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EŁK 
 

    

„Zrównoważony rozwój energetyczny należy rozumieć jako taki sposób 

gospodarowania energią, który zapewni dostęp do wystarczającej ilości energii 

nie tylko nam, ale i przyszłym pokoleniom i nie będzie oddziaływał negatywnie 

na środowisko naturalne, nie tylko w skali lokalnej, a przede wszystkim 

globalnej. 

Korzyści dla gminy: 

 - poprzez zwiększenie efektywności wykorzystania energii cieplnej (docieplenie 

   budynków, modernizacja sieci przesyłowej) możliwość dostarczenia usługi  

   kolejnym odbiorcom, bez konieczności rozbudowy ciepłowni, 

 - likwidacja „niskiej emisji” tak uciążliwej zimą, 

 - promowanie odnawialnych źródeł energii wykorzystujących  

   najnowocześniejsze technologie produkcji energii (oprócz biomasy również  

   energię słoneczną, wiatrową, pompy ciepła) stworzy rynek dla  

   zaawansowanych technologicznie usług pobudzając w ten sposób rozwój  

   ekonomiczny gminy, 

 - dzięki inwestycjom w efektywność wykorzystania energii i odnawialne źródła  

    energii obniżenie w przyszłości kosztów utrzymania budynków komunalnych, 

 - walorem Ełku jest środowisko naturalne: jezioro, czyste powietrze, otaczające  

   lasy – zrównoważony rozwój energetyczny pozwoli uniknąć ich degradacji (co  

   może stymulować rozwój turystyki)”. 
 

Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Miasta Ełk 
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GORLICE 
 

  

„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  
 
 

NIEPOŁOMICE 
 

 
 
 
 
 
 
 

„Głównym celem gminy Niepołomice jest osiągnięcie wysokiej dynamiki rozwoju 

gospodarczego poprzez stworzenie warunków bezpiecznego, komfortowego i 

aktywnego życia przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony i poprawy stanu 

środowiska naturalnego. Aby to osiągnąć niezbędna jest poprawa efektywności 

energetycznej oraz rozpowszechnianie wykorzystywania energii ze źródeł 

odnawialnych. Dodatkowym motywem przystąpienia gminy do projektu MODEL 

jest fakt jej lokalizacji na terenie Puszczy Niepołomickiej, który zobowiązuje nas 

do podjęcia większych starań na rzecz ograniczenia swojej emisji dwutlenku 

węgla.” 
 

Roman Ptak, Burmistrz Niepołomic  
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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 

 
 

PODDĘBICE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

„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 
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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 MIAST PILOTAŻOWYCH 

 
Urząd Miejski w Bielawie 
Pl. Wolności 1 
58-260 Bielawa, Polska 
Tel: +48 74 833 42 55 
E-mail: um@um.bielawa.pl 

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

 
Urząd Miejski w Ełku 
Ul. Piłsudskiego 4 
19-300 Ełk, Polska 
Tel: +48 87 732 62 00 
E-mail:www@um.elk.pl 

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

 
 
 

mailto:um@um.dzierzoniow.pl
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Urząd Miasta i Gminy Niepołomice 
Pl. Zwycięstwa 13 
32-005 Niepołomice, Polska 
Tel: +48 12 281 12 60 
E-mail: magistrat@niepolomice.com 

 
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 

 
Urząd Miejski w Poddębicach 
Ul. Łódzka 17/21 
99-200 Poddębice, Polska 
Tel: +48 43 678 25 80 
E-mail: gmina@gmina.poddebice.pl 

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

 

 

SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 
 

 
 

BIELAWA 
 
 

 

 

 

 

 

 KAMIL WOJCIECHOWSKI 
                                                        PEŁNOMOCNIK GMINY BIELAWA DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 

 
 

W dniu 27 czerwca 2008 roku Burmistrz Miasta Bielawa podpisał memorandum w 
sprawie przystąpienia gminy miejskiej Bielawa do projektu MODEL. W marcu 2009 roku 
w strukturze urzędu zostało utworzone samodzielne stanowisko Pełnomocnika gminy 
ds. zarządzania energią. Na stanowisko to został powołany mgr inż. Kamil 
Wojciechowski. 

Wykształcenie: absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; ukończone 
studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa i Administracji 
w zakresie Samorządu terytorialnego i gospodarki lokalnej oraz studia podyplomowe o 
kierunku Audyt i certyfikacja energetyczna; od lutego 2010 posiada uprawnienia do 
wykonywania audytów i certyfikatów energetycznych.  

 

mailto:magistrat@niepolomice.com
mailto:gmina@nowadeba.pl
mailto:gmina@gmina.poddebice.pl
mailto:wojt@raciechowice.pl
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Parę słów na temat projektu MODEL oraz zarządzania energią w Bielawie... 

Jakie korzyści przyniosło Bielawie uczestnictwo w projekcie MODEL? 

Dzięki przystąpieniu do projektu MODEL udało się nam zwiększyć świadomość 
energetyczną mieszkańców, do czego przyczyniła się przede wszystkim realizacja 
programów edukacyjnych w szkołach i przedszkolach oraz organizacja Miejskich Dni 
Inteligentnej Energii, a także wdrożyć energooszczędne rozwiązania w obiektach 
komunalnych. Wśród przedsięwzięć, które pozwolą zmniejszyć zapotrzebowanie na 
energię można wymienić: 
   - instalację kolektorów słonecznych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 
   - wprowadzenie energooszczędnych systemów do sterowania i nadzoru oświetlenia 
     ulicznego   
   - utworzenie bazy danych na temat obiektów użyteczności publicznej 
   - opracowanie Miejskiego Programu Energetycznego na lata 2010-2013  
   - zainstalowanie kotłów na biomasę w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki 
     (2 kotły o mocy 160 kW) oraz w budynku Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego  
     (1 kocioł o mocy 80 kW) 
  
Jakie są aktualne cele Bielawy, jeżeli chodzi o gospodarkę energetyczną? 

Jednym z celów na najbliższą przyszłość jest przystąpienie Bielawy do Porozumienia 
Burmistrzów, europejskiej inicjatywy na rzecz ochrony klimatu, w którą zaangażowało 
się już ponad 1200 miast z całej Europy. Podpisanie Porozumienia będzie wymagało 
od Bielawy opracowania długoterminowego planu działań na rzecz zrównoważonej 
energii. Ponadto Bielawa planuje: 

  - wykonanie inwentaryzacji oraz modernizacja oświetlenia w trzech budynkach 
    użyteczności publicznej (szkoła podstawowa nr 7, przedszkole publiczne nr 1, 
    ośrodek pomocy społecznej). Modernizacja będzie obejmowała wymianę oświetlenia 
    na energooszczędne, a także optymalizację liczby oraz rozmieszczenia opraw 
    oświetleniowych.  
  - wdrożenie programu zrównoważonego oszczędzania energii i mediów w budynkach 
    użyteczności publicznej. 

 
 

DZIERŻONIÓW 
 
 

 

 

 

 

 

 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 
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. 
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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. 
  
 

EŁK 

 
 

 

 

 

 

 

 ALINA DAWIDOWSKA 
                                                        PODINSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 

 
 

Wywiązując się ze zobowiązań wynikających z uczestnictwa w projekcie MODEL, 
władze Ełku zadecydowały o utworzeniu w ramach Wydziału Mienia Komunalnego 
Urzędu Miasta Ełk stanowiska podinspektora ds. zarządzania energią. Od maja 
2009 roku stanowisko to pełni mgr inż. Alina Dawidowska. 

Wykształcenie: absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
Politechniki Białostockiej. Tytuł magistra inżyniera o specjalności Urządzenia i 
instalacje sanitarne uzyskała w 2002 roku. Obecnie jest w trakcie studiów 
podyplomowych na kierunku Budownictwo ekologiczne i energooszczędne.  

Alina Dawidowska jest współautorką opracowania „Miasto Ełk. Miejski Program 
Energetyczny na lata 2010-2013” oraz „Rocznego Planu Działania na rok 2010”. 
Koordynowała też prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-
wykonawczej dla dwóch projektów: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do 
ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku” (realizacja inwestycji 
rozpocznie się w drugiej połowie 2010 roku) oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Ełku”. 

Parę słów na temat projektu MODEL oraz zarządzania energią w Ełku... 

Jakie działania podejmuje Ełk w kwestiach związanych z energią?  

Miasto Ełk od wielu już lat realizuje projekty z zakresu efektywności energetycznej i 
wykorzystania OZE oraz prowadzi działania edukacyjne w tym zakresie - szczególną 
rolę odgrywa tu działalność Centrum Edukacji Energetycznej w Ełku. Ełk jest też 
jednym z bardziej aktywnych członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie 

Cités” oraz aktywnie uczestniczy w pracach Grupy Wymiany Doświadczeń 

Energetycznych zainicjowanych przez Związek Miast Polskich. 

Jakie są korzyści z uczestnictwa w projekcie MODEL? 

Udział Miasta Ełku w projekcie MODEL przyczynia się do promocji i popularyzacji  
działań związanych z rozwojem polityki energetycznej miasta oraz efektywnym 
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wykorzystaniem energii zarówno przez jednostki organizacyjne miasta, jak również 
przez indywidualnych odbiorców. 
 

 
 

NIEPOŁOMICE 
 
 

 

  

 

 

 

 STANISŁAW NOWACKI 
                                                        GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ENERGETYCZNYCH 

 
 

W Niepołomicach za kwestie związane z zarządzaniem energią odpowiada główny 
specjalista ds. energetycznych. Stanowisko to zostało utworzone w 2009 roku w 
rezultacie przystąpienia gminy do Porozumienia Burmistrzów, europejskiej inicjatywy 
na rzecz ochrony klimatu, oraz do projektu MODEL. W chwili obecnej funkcję 
głównego specjalisty ds. energetycznych pełni mgr inż. Stanisław Nowacki. 

Wykształcenie i kariera zawodowa:  absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie 
(kierunek biologia); kariera zawodowa obejmuje następujące stanowiska: burmistrz 
Myślenic, prezes zarządu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa, dyrektor 
Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Myślenicach; od 2008 roku na stanowisku 
Głównego specjalisty ds. odnawialnych źródeł energii, które w 2009 roku zostało 
przekształcone w stanowisko Głównego specjalisty ds. energetycznych. 

Parę słów na temat zarządzania energią w Niepołomicach... 

Jakimi osiągnięciami w zakresie zarządzania energią mogą pochwalić się 
Niepołomice? 

Do naszych dotychczasowych osiągnięć związanych z zarządzaniem energią można 
zaliczyć: kompleksową inwentaryzację zużycia energii oraz gazu w obiektach 
komunalnych, opracowanie Projektu technicznego budowy docelowej struktury 
układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz systemu zarządzania gospodarką 
energetyczną w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice wraz z podmiotami przez niego 
subsydiowanymi, a także opracowanie Strategii Solarnej, zakładającej montaż 
instalacji solarnych oraz pomp ciepła w obiektach komunalnych i budynkach 
indywidualnych.  

Jakie są plany Niepołomic na najbliższą przyszłość? 

Plany na bieżący, 2010 rok obejmują całkowitą modernizację oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy oraz rozpoczęcie realizacji Miejskiego Programu Energetycznego i 
Rocznego Planu Działań, opracowanych w ramach projektu MODEL. Ponadto,  
planowane jest utworzenie gminnej jednostki ds. zarządzania energią.  
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NOWA DĘBA 
 
 

 

  

 

 

 

 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. 

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   
 

 
 

PODDĘBICE 
 
 

 

  

 

 

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

 
 

RACIECHOWICE 
 
 

 

  

 

 

 

                          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 
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MIEJSKIE DNI INTELIGENTNEJ ENERGII 2008 
 

 

 DZIERŻONIÓW (6-7 WRZEŚNIA 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. 

 

 
 

NOWA DĘBA (13 WRZEŚNIA 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 
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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.  

 
 

BIELAWA (20 PAŹDZIERNIKA 2008) 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
 
 

Miejskie Dni Inteligentnej Energii zostały zorganizowane w Bielawie 20 października 
2008 roku w Zespole Szkół Zawodowych – Centrum Energii Odnawialnej. Uroczystego 
otwarcia dokonał Ryszard Dźwiniel, Burmistrz Miasta. W trakcie imprezy można było 
obejrzeć pokazy krótkich filmów oraz wysłuchać prezentacji na temat ochrony klimatu i 
sposobów oszczędzania energii. Rozdawane były też ulotki, broszury i płyty CD 
zawierające najlepsze przykłady wykorzystania energii odnawialnej w Europie. 
Zainteresowani mieli możliwość zwiedzenia instalacji w Centrum Energii Odnawialnej. 
Mogli oni obejrzeć kotły na biomasę, pompy ciepła, turbiny wiatrowe oraz kolektory i 
ogniwa słoneczne, umieszczone na dachu budynku. Firmy prywatne na specjalnie 
przygotowanych stoiskach prezentowały oferowane przez siebie instalacje 
(rekuperatory ciepła, energooszczędne oświetlenie, kotły na biomasę). Z dużym 
zainteresowaniem spotkał się prezentowany przez firmę Viessmann Infomobil – 
specjalny pojazd, w którym zastosowanie znalazły instalacje słoneczne i pompy ciepła. 

 
 

GORLICE (12 GRUDNIA 2008) 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
 
 

12 grudnia 2008 roku Gorlice po raz pierwszy zorganizowały swoje Miejskie Dni 
Inteligentnej Energii. W Domu Polsko-Słowackim odbyła się konferencja poświęcona 
problematyce wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywności 
energetycznej. Na początku konferencji rozstrzygnięty został konkurs plastyczny, w 
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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 
 

 
 

EŁK (12 MARCA 2009) 
 
 
 
 

 

  

 

 

 
 
 
Władze miasta Ełku poszły o krok dalej i zorganizowały całą Miejską Kampanię na 
rzecz Inteligentnej Energii, która zakończyła się 12 marca 2009 roku konferencją w 
Ełckim Centrum Edukacji Ekologicznej. Otwarcia konferencji dokonał Tomasz 
Andrukiewicz, Prezydent Miasta Ełku. Podczas konferencji podsumowano 
kampanię, rozstrzygnięto zorganizowane w jej ramach konkursy i wręczono nagrody, a 
także zaprezentowano liczne przykłady dobrych praktyk oraz przedstawiono 
możliwości uzyskania dofinansowania projektów z dziedziny odnawialnych źródeł 
energii. Ełcka Kampania na rzecz Inteligentnej Energii trwała trzy miesiące i 
rozpoczęła się obchodami Europejskiego Dnia bez Samochodu. W jej ramach 
zorganizowano m.in. zwiedzanie instalacji OZE w Ełku i okolicach oraz konkursy: 
międzyszkolny (najlepsza Szkolna Kampania na rzecz Inteligentnej Energii), 
fotograficzny („ Inteligentne energia na Mazurach”) i plastyczny („Inteligentna energia 
chroni klimat”). Kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów i obywateli. 

 
 

GORLICE (15 MAJA 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 
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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. 

 
 

DZIERŻONIÓW / BIELAWA (26-27 WRZEŚNIA 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. 

 
 

RACIECHOWICE (7 GRUDNIA 2009) 
 
 
 
 

 

   

 

 

 
 
 
Raciechowice swój pierwszy Miejski Dzień Inteligentnej Energii zorganizowały dnia 7 
grudnia 2009 roku. Wydarzenie to miało miejsce w Zespole Szkół nr 1 
Raciechowicach. Nauczyciele i dzieci z klas 1-5 obejrzeli zabawne kreskówki na temat 
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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”. 
 

 
 

MIEJSKIE PROGRAMY ENERGETYCZNE 
 
 
Poniżej przedstawiono niektóre środki i działania na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej, które miasta pilotażowe MODELu przewidziały do realizacji w swoich 
miejskich programach energetycznych i towarzyszących im planach 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 nim 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    
 

 


