Szanowni Państwo,
Drodzy Klienci, Partnerzy i Sympatycy PEC,

SPIS TREŚCI
Słowo od Prezesa

z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer
naszego biuletynu. Chcemy by stał się on dla Państwa źródłem
informacji o tym, co ważne w branży ciepłowniczej, co istotne
dla naszej społeczności lokalnej oraz co aktualne w działalności
naszej firmy.
Zapraszamy do lektury!
Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o.
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SŁOWO OD PREZESA
Był

to

rok,

w

którym

Elektryczne

Gitary

zaśpiewały

po raz pierwszy „Jestem z miasta”, w Warszawie powstała pierwsza
w kraju restauracja McDonald’s, a polska reprezentacja zdobyła
srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. W tym samym
roku podpisano traktat z Maastricht, na mocy którego powstała
później Unia Europejska. Rok 1992. Wtedy właśnie, w dniu 1 lipca
rozpoczęło działalność operacyjną Pruszczańskie Przedsiębiorstwo
Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o.
Z perspektywy ostatnich 25-lat widać, jakim znakiem czasów był nieprzerwany rozwój „PEC” –
zawsze ramię w ramię z rozwojem Pruszcza Gdańskiego, zawsze blisko
mieszkańców. Tak jak inaczej wyglądał ówczesny świat i życie, tak samo
nieporównywalny z dzisiejszym był świat energetyki i ciepłownictwa sprzed
ćwierć wieku. I nie chodzi tylko o bogactwo i różnorodność technologii,
ale o pewien „stan umysłu”. To sposób myślenia o tym, co i jak robimy jako
przedsiębiorstwo ciepłownicze, jak wpływamy na wszystko, co nas otacza;
o tym, jak w parze z wielkimi możliwościami idzie
zawsze

wielka

odpowiedzialność:

społeczna, ekologiczna.

biznesowa,

1
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O czym będziemy pisać na łamach biuletynu? O tym, co szczególnie ważne
dla wspólnot mieszkaniowych i ich członków, zarządców nieruchomości i deweloperów,
osób zarządzających spółdzielniami mieszkaniowymi, w końcu dla każdego kto interesuje się racjonalnym
wykorzystaniem energii cieplnej. O najnowszych technologiach w branży, ale i o zaangażowaniu w życie
lokalnej społeczności i o ważnych wydarzeniach w naszej okolicy. O największych atutach tego,
co proponujemy klientom, lecz także o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo systemów grzewczych.
Będziemy objaśniać branżowe pojęcia, podpowiadać najlepsze rozwiązania, informować o zmianach
w przepisach, chwalić się naszymi osiągnięciami. A jest się czym chwalić. To wspólny sukces „PEC”
i wszystkich,

którzy

nam

zaufali:

klientów,

kontrahentów,

partnerów

i

odbiorców

ciepła,

które dostarczamy.
Chcę zaprosić Czytelnika w podróż po świecie ciepłownictwa XXI wieku, który będziemy przybliżać
w kolejnych wydaniach newslettera. Gorąco (jak na eksperta od ciepła przystało) do tego zachęcam!
Sławomir Olkiewicz,
Prezes Zarządu
Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o.

UWOLNIJ SIĘ OD „JUNKERSA”
Atakuje powoli, niespiesznie. Jest cierpliwy. Niewidoczny, nie ma smaku ani zapachu. Szczególnie
groźny jesienią i zimą. Niezmiernie łatwo go zlekceważyć, a nawet zupełnie zignorować. W końcu każdemu
może zdarzyć się ból głowy, nawet taki kilkudniowy. Albo mniejszy apetyt czy problemy z zasypianiem.
Nic więc dziwnego, że osobom niewtajemniczonym trudno powiązać
te dolegliwości z faktem, że nowo wymienione okna są zawsze
zamknięte aby nie tracić cennego ciepła, a w mieszkaniu nie zadbano
o odpowiednią wentylację. Albo z tym, że w drzwiach łazienkowych
otwory są zbyt małe. Albo że nie ma ich wcale. A „cichy zabójca”
działa. Jest przy tym, można rzec, bezlitośnie obiektywny. Każdy cel
jest równy: dorośli, dzieci, osoby starsze i chore. Jego ofiarami padają
często całe rodziny. Corocznie zabija w Polsce kilkadziesiąt osób, a kilka tysięcy ulega podtruciu.
Tlenek węgla (CO), zwany czadem, to obecnie jedna z najczęstszych przyczyn zatruć w Europie
– na trzecim miejscu niechlubnego podium, tuż za zatruciami lekami i alkoholem. Szczególnie sprawny
tam, gdzie urządzenia grzewcze wykorzystują takie paliwa jak gaz, węgiel, koks, drewno czy olej
opałowy, zaś wentylacja jest niewystarczająca. To bliski kuzyn popularnych gazowych podgrzewaczy
wody, „junkersów”. Wyjątkowo niebezpieczny kuzyn.
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Groźnym sprzymierzeńcem czadu jest poziom wiedzy o nim, a raczej:
niewiedzy. A trudno walczyć z wrogiem nie znając go. Wyniki badania społecznego
z 2014 r. mówią wprost: nie znamy czadu, nie traktujemy go dość poważnie. Z badania wynika,
że blisko 80% polskich gospodarstw domowych korzysta z piecyka, kotła, bojlera etc. zasilanego
paliwami, przy czym 75% naszych rodaków nie wie, że mogą doświadczyć zatrucia CO w swoim domu.
Mniej niż 60% ankietowanych pamięta o przeglądach technicznych swoich instalacji wentylacyjnych.
Dużo daje do myślenia fakt, że ponad 20% Polaków uważa, że jest w stanie
wyczuć zapach tlenku węgla. Czad, gdyby tylko mógł, śmiałby się
do rozpuku.
Jak z każdym przeciwnikiem, z tlenkiem węgla można walczyć.
Można

dbać

odpowiedzialnie

o

wentylację,

korzystać

z

pilnować

terminów

posiadanych

urządzeń.

przeglądów,
Można

robić

to w swoich czterech ścianach. Ale czad lubi się przemieszczać –
czy możemy ręczyć za sąsiadów? Stawka jest wysoka. Każdy powinien
dbać o bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich oraz sąsiadów i żadne
ekspertyzy czy opinie nikogo przed tą odpowiedzialnością nie zwolnią.
Stuprocentowe zwycięstwo z czadem, pozbawione ryzyka
błędu czy niedopatrzenia, daje tylko całkowite pozbycie się potencjalnych źródeł zagrożenia i to
w całym budynku. Na szczęście jest to proste i daje dużo więcej korzyści, niż można początkowo sądzić
– przynajmniej w Pruszczu Gdańskim i w wykonaniu Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego
„PEC” Sp. z o.o., które od lat jest liderem w prewencyjnej walce z czadem i dla swoich klientów
zlikwidowało już kilkaset „junkersów”.
W budynku, w którym wspólnota mieszkaniowa zdecyduje się
na budowę instalacji ciepłej wody użytkowej, mieszkańcy zacierają ręce.
Żegnajcie gasnące płomyki piecyków, żegnajcie awarie, żegnajcie koszty
przeglądów! Ciepła woda prosto z kranu, nieprzerwanie, bez ryzyka, to
komfort. Po demontażu „junkersa” można zdziwić się ile miejsca zajmował
– w sam raz na pojemną szafkę. Nie mówiąc już o bardzo niewielkich
łazienkach, gdzie w zasadzie podgrzewacze gazowe nigdy nie powinny się
znaleźć ze względów bezpieczeństwa. Ważny jest krótki czas montażu –
przerwa w dostępie wody do mieszkania, w którym akurat demontowany jest piecyk, to około 2 godziny.
Pozostali mieszkańcy zupełnie tego nie odczuwają i mają w tym czasie pełny dostęp do wody. Jest też
wisienka na torcie. W budynkach, w których dostawcą ciepła jest już „PEC”, cała modernizacja węzła
cieplnego jest bezpłatna, a wymieniona automatyka najprawdopodobniej oznaczać będzie niższe
rachunki za ogrzewanie.
Nie tylko mieszkańcy mają powody do zadowolenia. Zamiana „junkersów”
na ciepłą wodę użytkową to większa wygoda także dla zarządców nieruchomości –
otrzymują do dyspozycji systemowe rozwiązanie dla całej wspólnoty
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mieszkaniowej, całodobowy numer alarmowy, bezpłatny serwis. Ważny jest fakt,
że budowa instalacji jest możliwa nawet tam, gdzie nie wszyscy mieszkańcy od razu
zdecydują się na to rozwiązanie – „PEC” montuje instalacje zbiorczą i nie podłącza mieszkań,
których właściciele w danej chwil nie wyrazili na to zgody.

Lecz to niekoniecznie kwestia

indywidualnych preferencji. W przyszłości przepisy UE całkowicie zakażą korzystania z obecnie
stosowanych urządzeń – takich, jakimi je znamy dzisiaj. Urządzenia, które będą mogły być stosowane
w niedalekiej przyszłości, ze względu na brak odpowiedniej liczby przewodów spalinowych
i powietrznych, nie będą mogły być instalowane w istniejących łazienkach czy kuchniach. „Junkersy”
to urządzenia bez przyszłości. Pruszczański system warto wziąć pod uwagę zwłaszcza w sytuacji,
gdy stosowane są stare urządzenia, które lada moment i tak należałoby wymienić. Zamiast kupować
kolejnego „junkersa” (co, w świetle wspomnianych trendów w UE, będzie nienajlepszą inwestycją),
lepiej po prostu się od niego uwolnić – raz na zawsze.

AKADEMIA PEC
Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. Tak 2,5 tysiąca lat temu powiedział
Heraklit z Efezu. A ponieważ „PEC” to ciepło, chcemy dostarczać Czytelnikom ciepła heraklitowego
słońca-wiedzy: na łamach newslettera będziemy przybliżać i objaśniać różne zagadnienia związane
z ciepłownictwem. Zapraszamy do Akademii „PEC”!

Co to jest ten GJ?
To zlepek mnożnika określającego miliard (G-giga) i jednostki energii lub ciepła: dżula [J], od
nazwiska angielskiego fizyka z XIX w., Jamesa Prescotta Joule’a. Innymi słowy, 1 GJ to 1 000 000 000 J,
czyli miliard dżuli. Co zrobić, aby zużyć 1 GJ ciepła? Na przykład spalić 50 kg węgla kamiennego w kotle
o sprawności 60%. Albo zagrzać wodę na herbatę w 2500 szt. czajników elektrycznych. Gigadżul budzi
zainteresowanie wszystkich tych, którzy interesują się kosztami ogrzewania. „Ile kosztuje 1 GJ?”
to bardzo popularne pytanie. Równie ważne jest to, ile GJ ciepła zużywamy w ciągu roku – bez tego
ani rusz z określeniem zapotrzebowania na nie. Informacja dla dociekliwych: energię lub ciepło można
mierzyć różnymi miarami. Bardzo popularna jest kWh, kilowatogodzina, która jest równa 0,0036 GJ.

Co to jest ten MW?
Wat [W] to jednostka mocy, nazwana tak na cześć szkockiego inżyniera i wynalazcy Jamesa
Watt’a. I oczywiście MW (megawat) to nic innego jak milion watów. Czym jest zaś sama moc?
To zdolność do wykonania pewnej pracy lub dostarczenia energii w jednostce czasu, np. godzinie.
Czajnik o większej mocy zagrzeje szybciej 1 l zimnej wody niż czajnik o mniejszej mocy. Można
powiedzieć, że megawat i gigadżul to kuzyni, w dodatku nawet bliscy. Jak wspomniano
powyżej, znając zapotrzebowanie budynku na moc, można oszacować ile budynek zużyje ciepła
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w sezonie grzewczym i odwrotnie, znając zużycie ciepła przez dany budynek można
oszacować jego zapotrzebowanie na moc. Idąc tą drogą dochodzimy powoli do mocy
zamówionej.

Co to jest moc zamówiona i dlaczego się ją płaci?
Zamówiona moc cieplna to maksymalna ilość ciepła, jaka może zostać dostarczona i odebrana
przez odbiorniki ciepła w danym obiekcie (np. konkretnym budynku mieszkalnym), w określonym czasie
(np.

1

godz.)

i

(w przypadku

ustalonych

woj.

warunkach

pomorskiego

obliczeniowych

przy temperaturze

o

zewnętrznej -16 C – zatem fakt, czy zima jest w danym roku
łagodna czy sroga nie ma znaczenia). Jej wielkość musi być
wystarczająca m.in. do utrzymania normatywnej temperatury
w pomieszczeniach i do sprawnej pracy instalacji i urządzeń.
Wielkość mocy cieplnej określa odbiorca co najmniej na okres
12 miesięcy, najczęściej na podstawie bilansu

ciepła budynku

i jego parametrów: kubatury, ilości i przeznaczenia pomieszczeń, technologii budowlanej. Uwaga – za
mała moc zamówiona to niedogrzany budynek i niedostatecznie ciepła woda użytkowa a w konsekwencji
i sankcje za przekroczenie wielkości mocy pobranej przez budynek w stosunku do mocy zamówionej;
zbyt duża moc może oznaczać zwiększone opłaty stałe. Co jeśli określona wielkość okaże się
nietrafiona? Zamówioną moc cieplną można zmienić, ale tylko w terminie ustalonym w umowie sprzedaży
ciepła. A dlaczego w ogóle trzeba zamawiać moc cieplną? Wynika to wprost z przepisów ustawy Prawo
Energetyczne i rozporządzeń wydanych na jej podstawie. Pojęcie mocy zamówionej można porównać
do sytuacji, w której spodziewamy się przybycia wyczekiwanego domownika, który wraca z dalekiej
podróży. Problem w tym, że nie wiemy kiedy dokładnie przyjedzie. Chcąc być gotowym i ułatwić mu
pokonanie ostatniego odcinak jego podróży (np. z lotniska do domu) zamawiamy taksówkę i każemy jej
czekać i być w gotowości o każdej porze dnia i nocy. Taksówka przyjeżdża, a kierowca włącza taksometr
i czeka. Niby nic się nie dzieje, my się cieszymy, że w każdej chwili możemy wysłać „naszą” taksówkę w
dowolne miejsce. Ale chyba wszyscy rozumiemy, że za czas taksówkarza i jego taksówki należy się
wynagrodzenie. W momencie gdy będziemy wiedzieli, o której godzinie i gdzie będzie czekał nasz gość
wydamy polecenie taksówkarzowi żeby pojechał na miejsce i przywiózł naszego wyczekiwanego gościa.
Właśnie zapłata za czekanie, gotowość taksówkarza jest analogiczna go gotowości przedsiębiorstwa
do dostarczenia ciepła do budynku w czasie kiedy będziemy tego potrzebowali.

Kto dostarcza ciepłą wodę i za co płacimy przedsiębiorstwom ciepłowniczym?
Ciepła woda, która znajduje się w naszych kranach co do składu i jakości jest taka sama, jak zimna.
Część wody dostarczana do budynku przez przedsiębiorstwo wodociągowe jest tylko podgrzewana
w zasobnikach lub wymiennikach ciepła. I właśnie za ciepło, w którym została ogrzana ta część
wody płaci się przedsiębiorstwu ciepłowniczemu. Czyli przedsiębiorstwu ciepłowniczemu
płaci się za ciepło, które posłużyło do ogrzania wody zimnej, a nie za samą wodę.
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Należy pamiętać, że aby ciepła woda pojawiła się szybko w kranie, musi cały
czas krążyć w instalacji ciepłej wody, czyli cyrkulować. Niestety wiąże się to z jej
wychładzaniem. Dlatego i ona musi być również ciągle podgrzewana. Dlatego jeśli podzielimy ilość ciepła
zużytego w procesie podgrzewu wody do ilości jej zużycia, wynik nie będzie identyczny. Zależy od wielu
czynników. Ogólnie można powiedzieć, że ilość ciepła przypadająca na metr sześcienny zużytej ciepłej
wody waha się od 0,22 nawet do 0,5 GJ. Jak osiągnąć 0,22 GJ/m3 opowiemy przy następnej okazji.

Czym się różni kocioł od pieca?
Często słów „kocioł” i „piec” używamy zamiennie, a to błąd. Choć oba służą do ogrzewania
pomieszczeń, to zasada ich działania jest inna. Piec jest niezależnym źródłem ciepła, miejscowym.
Jego zadaniem jest magazynowanie ciepła uzyskanego w trakcie
spalania paliwa i oddawanie go bezpośrednio na zewnątrz. Piec
ogrzewa pomieszczenie, w

którym został zainstalowany

poprzez promieniowanie termiczne (wytwarzane przez wszystkie
ciała o temperaturze wyższej niż 0oC) i konwekcję (unoszenie
ciepłego powietrza ku górze i spychanie zimnego ku dołowi).
Kocioł to serce systemu ogrzewania centralnego. Podobnie
jak piec jest źródłem ciepła, ale nie przechowuje go
ani nie emituje wprost, ale przesyła dalej za pośrednictwem
czynnika grzewczego (w ciepłownictwie wody lub pary wodnej) oraz instalacji grzewczej do grzejników
w poszczególnych pomieszczeniach. Czyli chlebowy piec, ale grzewczy kocioł.

ŚWIAT CIEPŁA – ZALETY KOTŁOWNI PEC
Nawet daleko od sieci ciepłowniczej można korzystać z nowoczesnych, systemowych rozwiązań
grzewczych. Optymalną propozycją dla małych osiedli,
budynków wielorodzinnych, obiektów handlowych,
urzędów, hoteli, szkół czy biurowców są kotłownie
lokalne „PEC”, które firma projektuje i buduje
za własne środki. To skrojony na miarę produkt, oparty
o wysokosprawne urządzenia: kotły kondensacyjne,
pompy

elektroniczne

objęte

aktywnymi

czy podgrzewacze, wszystko
systemami

bezpieczeństwa

i całodobowym, zdalnym monitoringiem. Umowa
z „PEC” obejmuje projekt i budowę kotłowni
dostosowanej do potrzeb odbiorcy (ryzyko i koszt po stronie „PEC”!), utrzymywanie urządzeń
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w należytym stanie technicznym i kompleksowe zapewnienie zakupu paliwa. Wszystko
dla wygody mieszkańców.
Co zaś dzieje się po określonym w umowie czasie z samą kotłownią, kto zostaje jej właścicielem
i kto za nią odpowiada? Jest tu kilka możliwości. Po wskazanym okresie kotłownia może być przekazana
właścicielowi budynku za niewielką opłatę lub nadal pozostać własnością „PEC”. W ten oto sposób
deweloper nie ponosi kosztów budowy kotłowni, a mieszkańcy nie są obciążeni kosztami jej utrzymania:
serwisu, przeglądów czy ewentualnej wymiany podzespołów. Wielką korzyścią finansową dla wspólnot
mieszkaniowych jest też fakt, że zostają w ten sposób zwolnione z przyszłego kosztu wymiany pomp,
kotłów, zasobników i innych elementów, co najczęściej jest przeprowadzane po okresie 12-13 lat. Czy to
się opłaca? Jeśli zastanowimy się ile kotłowni trzeba będzie „wybudować” w czasie istnienia budynku
i wyobrazimy sobie realne koszty tych inwestycji, to wyżej postawione pytanie staje się właściwie
retoryczne.
Więcej informacji:
Dział Handlowy
tel. (58) 682 31 14, wewn. 106
e-mail: handlowy@pec-pruszcz.pl

CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE?
Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego od zawsze interesują się sprawami miasta, aktywnie uczestniczą
w jego życiu i są zaangażowani w rozwój swojej „małej ojczyzny”. Nic więc dziwnego, że kolejna odsłona
Budżetu Obywatelskiego przyniosła wiele nowości. Na zadania o wartości jednostkowej do 100 tys. zł
zagłosowało ponad 1800 osób, a w rezultacie sześć najwyżej punktowanych zadań znalazło się w budżecie
Pruszcza na 2017 rok.
Zwycięzcą

głosowania

okazała

się

Pruszczańska

Plaża

Miejska,

na którą oddano 950 głosów. Związane z nią prace obejmą uporządkowanie
terenu plaży przy ul. Dworcowej, zakup i montaż leżaków i przebieralni,
a także zamontowanie stojaków rowerowych i koszy na śmieci. Wygląda na to,
że

miasto

zyska

bardzo

atrakcyjne

miejsce

do

rekreacji.

Brawo

dla pomysłodawców!
Na drugim miejscu obywatelskiego podium stanął pruszczański
system tras rowerowych. To w zasadzie jeszcze nie inwestycja w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale
obiecująca wizja przyszłości. W tym roku zostanie opracowany kompleksowy dokument dotyczący
lokalizacji spójnego i kompletnego systemu tras rowerowych. Czy mieszkańcy Pruszcza będą mogli
poruszać się rowerami po nowoczesnym, zintegrowanym układzie komunikacyjnym? Wszystko
na to wskazuje.
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Brązowy medal przypadł rewitalizacji parku przy Kanale Raduni z zachowaniem
starych drzew. To zadanie polega na oczyszczeniu terenu z samosiejek, chorych drzew
i będących w złym stanie zdrowotnym żywopłotów i krzewów. Projekt zakłada nasadzenie drzew
odpornych

na

warunki

atmosferyczne,

wprowadzenie

zieleni

niskiej

i

ozdobnych

kwiatów,

a także dodatkowe ścieżki i wnętrza z ławkami. To będzie naprawdę piękny zakątek.
Nie można nie docenić zadań projektów, które będą realizowane w tym roku w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Małe Miasteczko Drogowe z Rowerowym Torem Przeszkód przy SP nr 3, „Park Dębowy”
przy ul. Lawendowej, zamgławiacze (kurtyny wodne), a może także toaleta publiczna w parku
przy ul. Mickiewicza – to wszystko zasługa samych pruszczan, którzy te projekty wymyślili, a następnie
wybrali. Gratulujemy!

PROSIMY NA STRONĘ
Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej! To najlepsze miejsce, aby poznać
nas oraz naszą ofertę dla wspólnot i zarządców nieruchomości, deweloperów oraz odbiorców
bezpośrednich. Nie brakuje także aktualnej taryfy dla ciepła, informacji praktycznych i wskazówek,
dokumentów do pobrania czy numeru do całodobowego serwisu technicznego.

www.pec-pruszcz.pl

BLISKO MIESZKAŃCÓW
Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku”,
organizowany przez pruszczańskie Przedszkole Publiczne nr 3
im. Kubusia Puchatka zakończył się uroczystą galą w dniu 15 lutego,
na której autorom najwyżej ocenionych prac miały zostać wręczone
nagrody. Uczestników spotkała miła niespodzianka. „PEC”, główny
sponsor konkursu, docenia każdą twórczość i kreatywność - nagrody
z rąk Prezesa Zarządu „PEC”, Sławomira Olkiewicza, otrzymały
nagrodzone i wyróżnione dzieci. Z kolei dzieci i wychowawcy sprawili
p. Prezesowi wspaniała niespodziankę w postaci dyplomu i wspaniałej
pracy, tym samym zobowiązując go do nieustannych wysiłków
we wspieraniu ich dalszego wychowania i edukacji.

