Szanowni Państwo,
Drodzy Klienci, Partnerzy i Sympatycy PEC,
SPIS TREŚCI

z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce drugi numer
naszego biuletynu. Jego tematem przewodnim jest
świadomość wpływu ciepłownictwa na nasze otoczenie i
środowisko. Chcielibyśmy, by nasze rozważania stały się dla
Państwa inspiracją do chwili refleksji nad tym niełatwym, a
jakże ważnym tematem.
Zapraszamy do lektury!
Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o.
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SŁOWO OD PREZESA
Niektórym może wydawać się, że praca ekspertów przy tworzeniu artykułów mówiących o ich
profesji, w tym przypadku, o cieple i spotyka się tylko z dobrym przyjęciem. Tymczasem nie zawsze
tak jest. Dlatego w imieniu całego zespołu Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego pragnę
podziękować Czytelnikom za bardzo pozytywne reakcje i za motywujące słowa uznania po lekturze
pierwszego numeru naszego biuletynu.
Oczywiście nie zamierzamy spocząć na laurach. Naszą ambicją jest, aby kolekcja biuletynów
PEC „Opowieści o cieple” stała się kompendium wiedzy o nowoczesnym, ekologicznym
ciepłownictwie, o racjonalnym wykorzystaniu energii cieplnej, o technologiach i innowacjach
zmieniających naszą rzeczywistość, wreszcie o rozwiązaniach pobudzających do myślenia i
inspirujących ludzi na całym świecie. Jeśli taki zestaw znalazłby miejsce w domowej biblioteczce,
prezesowskim gabinecie czy szkolnej świetlicy, wówczas misja szerzenia wiedzy
wypełniałaby się na naszych oczach.
Na łamach debiutanckiego numeru pisaliśmy o tym, jak groźny jest czad.
Wyjaśniliśmy, dlaczego kocioł to nie piec i czym różni się GJ od MW. Tym
razem wrócimy niejako do punktu wyjścia – lecz od innej strony.
Czy ogrzewanie w ogóle jest istotne? I dla kogo? Dlaczego wiara w status
quo ciepłownictwa może być błędem nie do naprawienia?
I co tak naprawdę dzieje się dookoła nas gdy
palimy tym, czym nie powinno się palić?
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To trudne pytania, z którymi jednak trzeba się zmierzyć. Odpowiedzi na nie
każdy musi znaleźć samemu, na miarę własnego sumienia i odpowiedzialności.
Zapraszam Czytelnika do miejscami niełatwej, aczkolwiek bardzo interesującej lektury, mając
nadzieję, że będzie ona inspiracją do chwili refleksji.
Sławomir Olkiewicz, Prezes Zarządu Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „PEC” Sp. z o.o.

NIEWIDZIALNE DOBRO
Cywilizacja rozwija się przez wzrost liczby operacji, które możemy wykonywać bez myślenia o
nich. Tak powiedział przeszło 100 lat temu Alfred North Whitehead, angielski filozof, matematyk i
fizyk. Można powiedzieć, że to proroctwo spełnia się na naszych oczach – choć niekoniecznie w
najlepszym dla nas kierunku. Czy myślimy o tym, jak działa Internet, gdy korzystamy z komputera? Czy
przyciskając włącznik na ścianie zastanawiamy się gdzie powstaje prąd, który płynie w naszych
kablach? Czy odkręcając kurek w kranie myślimy kto i jak dostarcza nam bieżącą wodę? A podkręcając
zimą kaloryfer na „trójkę” – o czym myślimy? A gdyby tego wszystkiego zabrakło?
Są pewne dobra cywilizacyjne, które uznajemy za oczywiste, niemalże naturalne i
słusznie nam należne. A tymczasem są one nieoczywiste. To kwestia perspektywy. Wiedzą to
dobrze misjonarze, pracownicy akcji humanitarnych
i wszyscy ci, którym przyszło działać w mniej
szczęśliwych pod tym względem częściach naszej
planety. Dopiero po powrocie do „pierwszego
świata” rozumieją, że to, co niewidzialne jest tak
naprawdę
właśnie

najcenniejsze.
takim

dobrem:

Domowe

ciepło

odczuwalnym,

jest
choć

ukrytym. Tymczasem w murach, piwnicach i pod
ziemią rządzi Deux ex machina: kotły, pompy, rury,
zawory, sieci, instalacje.
Pełną świadomością musimy objąć fakt, o którym w pędzie życia łatwo zapomnieć: ciepło bierze
się SKĄDŚ. Aby wytworzyć 1 GJ ciepła (Czytelnika pragnącego odświeżyć swoją wiedzę odsyłamy do
pierwszego numeru naszego biuletynu) trzeba zrobić COŚ. I to COŚ jest szalenie istotne.
Można zastanawiać się czy źródło ogrzewania w ogóle jest ważne? Należałoby na to
odpowiedzieć: ważne na miarę konsekwencji. Dla nas samych, dla naszych rodzin, sąsiadów,
miasta, kraju i całego środowiska naturalnego. Czy zastanawiamy się skąd bierze się smog
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i pył PM10 (o którym więcej w Akademii PEC)? Niekoniecznie zdajemy sobie
z tego sprawę, winiąc za wszelkie zło w powietrzu wielki przemysł i
transport samochodowy.
Tymczasem w Polsce głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest… indywidualne ogrzewanie w
gospodarstwach domowych.
Na tle Europy nasz kraj wygląda pod tym względem naprawdę źle, zwłaszcza jeśli chodzi o
zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem. To organiczny związek chemiczny o właściwościach
rakotwórczych. Aż 20% mieszkańców Unii Europejskiej żyje w miejscach, w których przekraczana jest
norma jego stężenia w powietrzu, a bardzo wiele z nich leży w naszych granicach. Największym
źródłem benzo(a)pirenu w Polsce jest właśnie ogrzewanie indywidualne, co wskazuje jak wiele musimy
zrobić w tej dziedzinie jako społeczeństwo.
Interesuje nas to, co jemy, bo wiemy, że niesie to za sobą konsekwencje. Sprawdzamy skład
produktów, które pojawią się w naszych spiżarniach i lodówkach. Chcemy wiedzieć, gdzie i jak
powstały, bo wiemy lub instynktownie czujemy, że to ważne. Otaczamy troską swoje dzieci, dbamy aby
miały właściwą odzież, dobre obuwie, chodziły do dobrej szkoły, a w razie potrzeby płacimy nie małe
pieniądze, aby zachować je w zdrowiu. Czy nie powinniśmy równie mocno interesować się tym,

czym ogrzewamy nasze domy? Co spalamy i – w rezultacie – czym oddychamy? Czy mamy
świadomość tego, że tablica Mendelejewa nad naszymi głowami to skutek naszych własnych
działań? Przewlekłe choroby płuc, astma czy przeróżne alergie nie biorą się znikąd.

Źródło: chronmyklimat.pl

Na szczęście jest światełko w tunelu i jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo ciepłownicze
chcemy, aby świeciło ono mocno i nieprzerwanie. Tym światełkiem jest każdy człowiek,
któremu nie jest obojętne w jakim świecie żyją jego dzieci, rodzina, bliscy, znajomi,
sąsiedzi, a w końcu on sam. Parafrazując myśl Konfucjusza, każda wielka podróż zawsze
zaczyna się od pierwszego kroku, więc nie czekajmy, ruszajmy.
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Co możesz zrobić Ty, drogi Czytelniku, aby poprawić jakość życia?
Po pierwsze – nie spalaj odpadów. Nigdy nie skuś się na ogrzanie domu
lakierowanymi czasopismami, kawałkami plastiku czy butelkami PET. Nigdy! Bądź
odpowiedzialnym sąsiadem i reaguj na tego typu zachowania w najbliższej okolicy.
Po drugie – używaj paliwa dobrej jakości. Jeśli koniecznie chcesz korzystać z węgla, to niech będzie
to węgiel ze sprawdzonego źródła, od zaufanego dostawcy. A najlepiej zmień paliwo na bardziej
przyjazne człowiekowi i środowisku.
Po trzecie – staraj się ograniczać zużycie ciepła. Zainteresuj się ociepleniem Twojego budynku.
Zmniejszysz zużycie paliwa, będziesz płacić niższe rachunki i poprawisz jakość powietrza.
To sytuacja, w której każdy wygrywa.
Wreszcie po czwarte – zmień ogrzewanie na bardziej ekologiczne np. gazowe lub miejskie, które jest
wytwarzane z przyjaznych nośników energii. Przyłączenie za pośrednictwem PEC do istniejących sieci
ciepłowniczych lub skorzystanie z oferowanych rozwiązań to najprostszy sposób na ciepło wygodne,
bezpieczne, przyjazne ludziom i środowisku.
A nade wszystko pamiętaj, że odpowiedzialność za
jakość środowiska, w którym żyjesz Ty i Twoja rodzina (w
tym pokoleniu i we wszystkich przyszłych) nie tylko zależy
od państwa, rządu, polityków czy wielkich korporacji.
Świadome ogrzewanie to Twoje zadanie, tu i teraz. I tylko
od Ciebie zależy, co z tym zrobisz.

AKADEMIA PEC
Pyły zawieszone, czyli trucizna w aerozolu
Nie każda rzecz „w zawieszeniu” jest warunkowa, odroczona, chwilowo nieobecna. Zawieszone
pyły, czyli aerozole atmosferyczne są bardzo realne i aktualne. Mogą mieć pochodzenie naturalne,
jak sól morska w powietrzu czy chmury piasku znad Sahary lub też związane ze szkodliwą dla
środowiska działalnością człowieka: popioły, cząstki sadzy, siarczany. Dzielimy je według wielkości
cząstek: PM10 (particle matter 10) to takie o wielkości 10
mikrometrów (czyli 1/100 milimetra) lub mniejszej; PM2,5 –
analogicznie. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym ostatnim.
Tak drobny pył dostaje się bezpośrednio przez płuca do krwi.
Według Światowej Organizacji Zdrowia jest on najbardziej
niebezpieczny dla człowieka spośród innych zanieczyszczeń
atmosferycznych. Konsekwencje kontaktu z nim są śmiertelnie
poważne i nie jest to stwierdzenie na wyrost: życie
przeciętnego Europejczyka jest z tego powody krótsze o ponad 8 miesięcy. Na domiar złego
raport WHO z ubiegłego roku pokazuje czarno na białym, że 33 z 50 najbardziej
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zanieczyszczonych

miast

Unii

Europejskiej

to

miasta

polskie,

z

Żywcem

na niechlubnym pierwszym miejscu, za którym stoją Pszczyna, Rybnik oraz…
Kraków,
Nowy Sącz, Katowice. I bardzo niewielkim pocieszeniem pozostaje fakt, że w spowitym smogiem PM2,5
Pekinie stężenie mikrocząstek czasem przekracza światowe normy 40-krotnie. Możemy natomiast być
pewni tego, że w Pruszczu Gdańskim jest pod tym względem o wiele lepiej, głównie dlatego, że
tutejsze przedsiębiorstwa z PEC na czele minimalizują lub wręcz eliminują technologie uciążliwe dla
środowiska. Niestety nie wszystkie przedsiębiorstwa tak robią.

ŚWIAT CIEPŁA I ENERGII
Jeszcze kilkanaście lat temu powszechnie uważano, że auta z napędem elektrycznym to
co najwyżej utopijna mrzonka, bo przecież wszechpotężne lobby naftowo-paliwowe nigdy nie dopuści
do tak poważnego przeobrażenia rynku. Elon Musk, południowoafrykański przedsiębiorca i filantrop,
niewiele sobie z tego robi. Jako jeden z współzałożycieli firmy Tesla daje prztyczka w nos wszystkim
sceptykom i w 2008 roku wprowadza na rynek pierwszy w pełni elektryczny samochód sportowy.
Obecnie inwestuje również w SolarCity, producenta ogniw fotowoltaicznych. Dlaczego? Tak jak w
przypadku samochodu, główną motywacją dla badań jest ograniczanie negatywnego wpływu na
środowisko i przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu. A to
tylko

początek

epickiego

rozmachu

Elona

Muska.

Na

hawajskiej wyspie Kauai, skąpanej w promieniach słonecznych
przez ponad 2600 godzin w roku, czyli przez ok. 30% roku,
Tesla buduje ogromną 13 MW farmę solarną, która w
połączeniu z zestawem baterii o pojemności 53 MWh (to tyle
energii, ile uzyskalibyśmy spalając dziennie w kotle prawie 10
ton

węgla)

ma

zapewnić

wykorzystanie

nocą

prądu

wytworzonego w dzień. To część śmiałego, ambitnego planu – Hawaje do 2045 roku mają przejść
całkowicie na odnawialne źródła energii. Czy się uda? Gorąco temu kibicujemy.
Jest i wisienka na torcie. W obliczu problemów energetycznych na południu Australii założyciel
Tesli bez wahania podejmuje rękawicę rzuconą na Twitterze przez australijskiego miliardera Mike’a
Cannon-Brookes’a i deklaruje, że w 100 dni zainstaluje i uruchomi system baterii, który zaradzi
kryzysowi. Gdy w XVI wieku Cortes dopłynął do wybrzeży Meksyku, kazał zatopić okręty, aby wyprawa
nie miała odwrotu. Musk „tylko” zapewnia, że jeśli firma nie zakończy inwestycji w terminie, to sama
pokryje wszystkie jej koszty.
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CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE?
Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego jak zwykle nie zawiedli i po raz kolejny aktywnie przystąpili
do działań w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na 2018 rok zostało zakwalifikowanych 13 zadań
o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł, a wśród nich między innymi fontanna
pływająca i publiczna toaleta w parku przy ul. Mickiewicza, wybieg dla psów przy ul. Obrońców
Westerplatte oraz modernizacja dwóch placów zabaw.
Lista zweryfikowanych i zatwierdzonych zadań zostanie opublikowana na stronie internetowej
Urzędu Miasta (www.pruszcz-gdanski.pl) na początku sierpnia 2017 r. Wiedząc, jak ważna jest
współodpowiedzialność za nasze miasto i współdecydowanie o jego rozwoju zapraszamy do śledzenia
postępów!

JESTEŚMY DUMNI Z…
W celu zwiększenia sprawności wytwarzania ciepła, a przez to
ograniczenia zużycia gazu, już od lat PEC stosuje w swojej technologii
przystawki
urządzeniom

kondensacyjne
ograniczono

do

kotłów

zużycie

gazu

gazowych.
ok

3-4%.

Dzięki

tym

Przy

ilości

zużywanego przez PEC paliwa daje to wymierne oszczędności, którymi
firma dzieli się ze swoimi odbiorcami w postaci obniżki cen i stawek
za ciepło wprowadzonymi w październiku ubiegłego roku.

BLISKO MIESZKAŃCÓW
Głęboko wierzymy, że kształcenie młodych ludzi w
obszarze bezpieczeństwa i zapobiegania nieszczęściom
jest bezcenne. Z nieukrywaną dumą zostaliśmy sponsorem
miejskich

eliminacji

Ogólnopolskiego
młodzieży

szkół

Turnieju

do jubileuszowej
Wiedzy

podstawowych,

edycji

Pożarniczej
gimnazjalnych

dla
i

ponadgimnazjalnych pod hasłem „Młodzież zapobiega
pożarom”.

Organizatorem

eliminacji

była

dzielna

Ochotnicza Straż Pożarna Pruszcz Gdański, a patronem
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, Pan Janusz Wróbel.
Rewitalizacja uczestników była uczciwa, ich wiedza
imponująca, a emocji co niemiara. Z całego serca gratulujemy wszystkim, którzy wzięli
udział w turnieju!

