
Czwórka w projekcie „ENERGY&SCHOOL”. 

 

 

W dniu 24 marca 2017 roku nasza szkoła została wyróżniona 

zaproszeniem do udziału w wyjątkowym i innowacyjnym projekcie 

„ENERGY&SCHOOL”. Tego dnia w Urzędzie Miasta Pani Dyrektor 

Katarzyna Kijewska –Południak  podpisała umowę, w ramach której w naszej 

szkole przeprowadzone zostaną inwestycje w sprzęt oraz badania 

popularyzujące zastosowanie alternatywnych źródeł energii.  

Przedstawione zostały wówczas założenia, cele i etapy realizacji projektu, 

który będzie realizowany do czerwca  2019 roku (link do prezentacji ze 

spotkania w Ratuszu)/  zał.1 

 



Projekt obok bydgoskich szkół reprezentujących Polskę obejmuje  

placówki edukacyjne z sześciu innych państw: Włoch, Słowenii, Chorwacji, 

Węgier, Niemiec  i Austrii. To właśnie w ramach tych państw będzie odbywała 

się wymiana doświadczeń i współpraca mająca przybliżyć społeczeństwu 

racjonalne wykorzystanie energii. 

 W naszym mieście możliwość uczestnictwa w tym przedsięwzięciu 

uzyskało 7 szkół , w tym również  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. 

Kazimierza Wielkiego. To dla nas wyjątkowy zaszczyt  i radość z możliwości 

wdrażania  proekologicznych  trendów   w edukacji  nowoczesnego zarządzania 

energią wśród młodzieży. 

Głównym celem projektu ENERGY@SCHOOL jest zwiększenie 

potencjału sektora publicznego we wdrażaniu Szkół Inteligentnych 

Energetycznie. Osiągnięcie tego wymaga   zastosowania zintegrowanego 

podejścia, zakładającego edukację oraz szkolenie pracowników szkół i uczniów.  

Pierwsze działania w ramach projektu  będą polegały na  montowaniu w 

naszej szkole inteligentnego opomiarowania zużycia energii. Powołany przy 

realizacji projektu  Zespół  będzie prowadził równolegle  działania promujące  

zastosowanie nowoczesnych rozwiązań wśród młodzieży. Pierwszą nadającą się 

do tego okazją na poziomie miasta  będą  II Bydgoskie Dni Energii, które 

odbędą się  już 2 czerwca na płycie Starego Rynku (12:00-18:00),  w tym roku 

hasłem: „Przesiądź się na czystą energię”.  

Z kolei już dniach 17-19 maja  w naszej szkole w ramach organizowanych 

po raz pierwszy „Dni Przyrodnika” również będziemy  starali się przybliżyć 

korzyści wynikające z zastosowania w życiu codziennym Odnawialnych Źródeł 

Energii (OZE). Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych zapraszają do udziału 

wszystkich chętnych  uczniów Czwórki, w  przygotowanych na te dni zajęcia, 

warsztaty i prelekcje. (link będzie do informacji na stronie) 

Do koordynacji projektu „ENERGY&SCHOOL” na poziomie szkoły 

powołanych zostało dwóch SENIOR ENERGY GUARDIANS (Starszych 

Strażników Energii) : Krzysztof Chabasiński  oraz Sławomir Wandycz. Ich 

zadaniem będzie nadzorowanie i wdrażanie   działań przewidzianych przez 

Projekt oraz wymiana spostrzeżeń, wyników badań z innymi placówkami 

zaangażowanymi w to przedsięwzięcie.   



Już w  tym roku nasza  Szkoła zostanie wyposażona  w nowoczesną 

aparaturę pomiarową. Będą to:inteligentne liczniki energii elektrycznej i 

cieplnej,lampy LED, zawory termostatyczne, tablety i laptopy z 

oprogramowaniem i ogniwa demonstracyjne PV.  

 

Do współpracy w projekcie zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły 

zainteresowanych tematem czystej energii i skutecznymi metodami jej 

oszczędzania. Projekt zakłada współpracę międzynarodową z innymi szkołami, 

udział w spotkaniach i możliwość doskonalenie języka angielskiego w ramach, 

którego prezentowane będą wyniki badań. Przebieg prac i kolejne etapy są 

prezentowane w formie ogólnodostępnych wiadomości przybliżających 

założenia i cel „ENERGY&SCHOOL” (link do newsletter1-2) 

Dołącz do grupy i zostań JUNIOR ENERGY GUARDIAN (JEG). W  tym 

gronie już są uczniowie klasy turystycznej 2b: Kinga Kasak, Monika 

Kuczborska, Marta Stanula i  Karolina Matusiak. Czekamy na wszystkich 

chętnych, którzy chcą się zaangażować w proekologiczne działania. Czysta 

energia oraz zasady jej oszczędnego wykorzystania to praktyczne i cenione 

umiejętności, które  przydadzą się w życiu, a nawet mogą utorować ścieżkę 

przyszłej kariery zawodowej. Udział w Projekcie „ENERGY&SCHOOL” to 

nowe możliwości sprawdzenia swojej wiedzy ale też nabycie nowych, 

przydatnych umiejętności: testowanie zainstalowanego inteligentnego 

opomiarowania energii,  pisanie raportów, planów, strategii w tematyce 

wykonanych działań czy też   udział w międzynarodowej grze symulacyjnej 

Energy Ghost Busters.  

Zgłoszenia przyjmują prof. Krzysztof Chabasiński  i prof. Sławomir 

Wandycz. 

Serdecznie zapraszamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Link do technicznych zagadnień związanych z Projektem: 

 

ENERGY@SCHOOL 

Optymalizacja energii i zmiana zachowań w szkołach Europy Środkowej – CE744 

 

Nazwa programu: Interreg Central Europe 2014-2020 

Nazwa osi Priorytetowej w ramach programu: 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych 

w Europie Środkowej. 

Nazwa celu szczegółowego: 2.1 Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia  

efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w infrastrukturze 

publicznej. 

Termin realizacji: 1 lipca 2016 r. – 30 czerwca 2019 r. 

 

Partnerzy Projektu: 

 Lider - Związek Miast Regionu Emilia Romagna (Włochy) 

 CertiMaC s.c.r.l (Włochy) 

 Miasto Bydgoszcz (Polska) 

 Agencja Energii Regionu Savinska Saleska i Koroska (Słowenia) 

 Miasto Karlovac (Chorwacja) 

 Uniwersytet w Bolonii Wydział Chemii Przemysłowej (Włochy) 

 Miasto Szolnok (Węgry) 

 Lokalny Samorząd Miasta Ujszilvas (Węgry) 

 Miasto Stuttgart (Niemcy) 

 Miasto Klagenfurt (Austria) 

 Agencja Energii w Graz (Austria) 

 Miasto Celje (Słowenia) 

 

Projekt w liczbach 

 12 partnerów projektu 

 36 miesięcy okres realizacji 

 250 308,75 Euro budżet dla Bydgoszczy 

 85% poziom dofinansowania 

 

O projekcie: 

 

Sektor budynków niesie ze sobą wysoki potencjał w zakresie optymalizacji energetycznej.  

W kategorii budynków użyteczności publicznej, zużycie energii w szkołach jest drugim najwyższym 

wydatkiem w całkowitych kosztach bieżących gmin. Sektor daje możliwość uzyskania znacznych 

osiągnięć w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) 

oraz redukcji emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie, w różnych regionach Europy Środkowej 

obserwuje się duże rozbieżności w zarządzania energią w szkołach. Celem ENERGY@SCHOOL jest 

zwiększenie potencjału sektora publicznego we wdrażaniu szkół inteligentnych energetycznie poprzez 

zastosowanie zintegrowanego podejścia zakładającego edukację i szkolenie pracowników szkół i 

uczniów oraz umożliwiającego uzyskanie przez nich tytułu Starszego i Młodszego Strażnika Energii 

(SE).  

 



Priorytetem przedsięwzięcia jest zmiana kulturowa w kwestiach dotyczących efektywności 

energetycznej.  

 

Cel główny: 

Głównym celem projektu ENERGY@SCHOOL jest zwiększenie potencjału sektora publicznego we 

wdrażaniu Szkół Inteligentnych Energetycznie, poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia, 

zakładającego edukację i szkolenie pracowników szkół i uczniów i umożliwiającego uzyskanie tytułu 

Starszego i Młodszego Strażnika Energii (SE). 

 

Cele szczegółowe: 

 Zmiana kulturowa w kwestiach dotyczących efektywności energetycznej, 

 Postępująca zmiana w kierunku idei Szkół Inteligentnych Energetycznie, 

 Wzmocnienie kompetencji i umiejętności w zakresie oszczędności energii 

 

Planowane rezultaty merytoryczne 

 1 międzynarodowy Plan Zarządzania Szkołą Inteligentną Energetycznie i 8 lokalnych Planów, 

 1 międzynarodowa Strategia Szkół Inteligentnych Energetycznie i 7 Strategii lokalnych, 

 3 aplikacje – optymalizacja zużycia energii, 

 8 sprawdzonych rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł 

energii w szkołach - bezpośredni rezultat działań Strażników Energii, 

 24 programy edukacyjno-szkoleniowe dla Starszych i Młodszych Strażników Energii, 

 1 podręcznik energetyczny dla Szkół Inteligentnych Energetycznie. 

 

Jakie są główne korzyści uczestnictwa w projekcie dla mojej szkoły? 

 Redukcja zużycia energii, 

 Oszczędność energii i nakładów finansowych, 

 Więcej dostępnych zasobów do zainwestowania w szkole (cel projektu: oszczędzasz      

inwestujesz), 

 Zasoby finansowe zaoszczędzone w ramach działań projektowych mogą zostać 

zainwestowane w wyposażenie szkół, 

 Działania związane z projektem ENERGY@SCHOOL przyczynią się do zmiany podejścia 

młodych ludzi i obywateli miasta do kwestii związanych z poprawą efektywności 

energetycznej, co w efekcie wpłynie pozytywnie na zmiany klimatyczne. 

 

Szkoły wytypowane do działań pilotażowych zostaną wyposażone w m.in.: 

 inteligentne liczniki energii elektrycznej i cieplnej, 

 lampy LED, zawory termostatyczne, 

 tablety i laptopy z oprogramowaniem, 

 ogniwa demonstracyjne PV dla 2 szkół. 

Na czym będzie polegało zaangażowanie szkół? 

 

1 rok trwania projektu – rok szkolny 2016-2017 

 Współpraca z Urzędem Miasta w zakresie realizacji inwentaryzacji, analizy i audytu 

energetycznego w każdej szkole wytypowanej do projektu, w celu określenia aktualnego 

stanu wykorzystania i zużycia energii oraz wskazania możliwych rozwiązań 

poprawiających efektywność energetyczną.  

 

 2 rok trwania projektu – rok szkolny 2017-2018 

 Udział pracowników szkoły w szkoleniu ukierunkowanym na stworzenie Zespołu 

Starszych Strażników Energii - monitorowanie zużycia energii w szkołach, 



 Współpraca z Urzędem Miasta - zainstalowanie inteligentnych liczników i sprzętu do 

monitorowania zużycia energii w szkołach, 

 Zaangażowanie uczniów w powołanie Zespołu Młodszych Strażników Energii - zmianie 

podejścia młodych ludzi do metod i narzędzi oszczędzania energii. Zespół Młodszych 

Strażników Energii włączy się w działania na rzecz stworzenia Planu Kultury Energii, 

które koordynować będą Starsi Strażnicy Energii i eksperci techniczni współpracujący z 

Urzędem Miasta w ramach projektu. 

 

3 rok trwania projektu – rok szkolny 2018-2019 

 Udział w 2 szkoleniach dla Starszych Strażników Energii, 

 Wykorzystanie aplikacji stworzonej specjalnie dla projektu ENERGY@SCHOOL przez 

partnerów projektu – każdy Starszy Strażnik Energii i Młodszy Strażnik Energii może 

monitorować zużycie energii w szkole, 

 Uczniowie będą mogli wziąć udział w Międzynarodowym Konkursie Szkół Inteligentnych 

Energetycznie i wygrać wizytę studyjną w jednym z krajów partnerskich – m.in. we 

Włoszech. 

 

 

Koordynator projektu: 

Zespół ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bydgoszczy 

 

Współpraca: 

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy 

 

Kontakt: 

Katarzyna Szczublewska - email: katarzyna.szczublewska@um.bydgoszcz.pl;  

tel.:+48 52 58 59 485 

 

Ewa Witenberg – email: ewa.witenberg@um.bydgoszcz.pl 

Tel.:+48 52 58 59 226 

 

Więcej informacji o projekcie: 

 

https://www.facebook.com/EnergyatSchool 

http://www.interreg-central.eu/ENERGYATSCHOOL 

Storna programu Europa Środkowa www.europasrodkowa.gov.pl 

Strona programu Interreg Central Europe www.interreg-central.eu 

http://www.czystabydgoszcz.pl/ 

http://www.bydgoszcz.pl/rozwoj/projekty-miedzynarodowe/energyschool/ 

 

 

Link do Dni Pzyrodnika 
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