Szanowni Państwo,
Drodzy Klienci, Partnerzy i Sympatycy PEC,

z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce jubileuszowy numer
biuletynu. W lipcu minęło 25 lat od rozpoczęcia działalności
przez Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z
o.o. W numerze jubileuszowym chcemy podzielić się z
Państwem wspomnieniami i refleksjami z tego pełnego
wyzwań, nierzadko trudnego, ale pięknego i inspirującego
okresu.
Zapraszamy do lektury!
Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o.
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SŁOWO OD PREZESA
Jak wyglądało życie w Polsce 25 lat temu? Zachłyśnięcie wciąż świeżą wolnością, czerpanie pełnymi
garściami z otwierających się rynków, szukanie nowych wrażeń, nowych możliwości. I niesłychany boom
przedsiębiorczości. Przywrócony samorząd terytorialny otworzył przed nami nowe perspektywy,
ale i wielkie wyzwania. Przede wszystkim zaś pozwolił poczuć się odpowiedzialnymi za nasze „małe
ojczyzny” i dał narzędzia do działania.
W Pruszczu Gdańskim, liczącym wówczas niewiele ponad 21 tys. mieszkańców, działo się
oczywiście dużo. Jak grzyby po deszczu wyrastały nowe, śmiałe inicjatywy, organizacje, firmy. Rok 1992,
jak być może pamięta uważny Czytelnik naszych biuletynów, okazał się na swój
sposób przełomowy dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków – w naszym kraju
powstała pierwsza restauracja McDonald’s, a polski Internet świętował pierwsze
urodziny. A w Pruszczu? Narodził się PEC. W mieście czuć było ducha zmian,
a ich efekty odczuwalne są nieustannie.
Nasza 25-letnia historia to niekończący się tour
de force. O tym właśnie chcemy opowiedzieć
w tym specjalnym, jubileuszowym wydaniu biuletynu.
Nie zabraknie też stałych rubryk, czyli objaśnienia
kolejnych ważnych terminów w ramach Akademii PEC
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i nowej porcji ciekawostek ze świata ciepła i energii. Drogi Czytelniku, zapraszam
do lektury! A jeśli jest zagadnienie, które żywo Cię interesuje, zachęcam
do kontaktu. Kto wie, może artykuł na ten temat ukaże się w kolejnym numerze?
Sławomir Olkiewicz, Prezes Zarządu Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „PEC” Sp. z o.o.

„ŻYCIE NA GORĄCO”
„Wielkie rzeczy mają małe początki”. Tak powiedział Lawrence z Arabii o wpływie, jaki niewielka
armia Beduinów może mieć na wynik wojny Imperium Brytyjskiego z Osmańskim podczas I Wojny
Światowej. Tak samo mała „armia” pruszczańskich miłośników czystego, ekologicznego ciepła jest ważna
w „wojnie” z rozwiązaniami szkodliwymi dla środowiska, produktami niebezpiecznymi dla użytkowników
czy groźną w skutkach ludzką niewiedzą. A małe początki? Nasze były nad wyraz skromne.
Tadeusz Jasiak, pierwszy dyrektor PEC-u w latach 1992-1995
wspomina, że przedsiębiorstwa w obecnym kształcie… mogło w ogóle nie
być. Pierwsze spotkanie z burmistrzem Pruszcza Gdańskiego zakładało,
że zadanie świadczenia usług ciepłowniczych miało być powierzone
wynagradzanej przez miasto osobie fizycznej. Dopiero na kolejnym
spotkaniu postanowiono, że na bazie struktury miejskiej
powstanie dedykowane przedsiębiorstwo z podziału Okręgowego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z siedzibą w Gdańsku, które
miało miejsce w lipcu 1992 roku. Uchwałą Rady Miasta Pruszcz
Gdański do życia zostało powołane Pruszczańskie Przedsiębiorstwo
Ciepłownicze. PEC Sp. z o.o. Tak zaczęła się nasza historia.
Skoro przejmowaliśmy od Gdańskiego OPEC-u infrastrukturę
i działający niewielki system ciepłowniczy to mogło wydawać się,
że nasz start będzie ułatwiony. Nic bardziej mylnego. Stan większości elementów pozostawiał wiele
do życzenia i już na samym początku wiele było w złym stanie technicznym i wymagało przeprowadzenia
w trybie pilnym napraw lub remontów, a kasa przedsiębiorstwa świeciła pustkami. A warsztat? Narzędzia?
Cóż, nie było. „Ojcowie założyciele” przynosili z domów swoje własne. Zbigniew Bednarek, nasz
zasłużony dyspozytor systemu od pierwszych chwil aż do dziś, doskonale pamięta te pionierskie dni.
Równie niewesoło wyglądała perspektywa opału o odpowiedniej kaloryczności,
którego zwyczajnie brakowało. Cóż więc zrobili dyrektor Jasiak i Pan Henryk
Janiszewski, odpowiadający w PEC-u za zaopatrzenie? Pojechali na Śląsk i dobili targu:
skład węgla w zamian za beczkę śledzi.
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W rezultacie 16 wagonów z węglem trafiło do Pruszcza i nadchodzący sezon
grzewczy został tym samym zabezpieczony w opał. Ale żeby nie osiąść zbyt szybko
na laurach przyszło nam się zmierzyć z kolejnym wyzwaniem – gdzie ten opał magazynować?
Rozwiązaliśmy i ten problem. Pierwszy spychacz, pierwszy samochód serwisowy… to wszystko było
dosłownie zdobywane, gdzieś na pograniczu uporu i szczęścia.
Mieliśmy oczywiście siedzibę. Jeden pokój na terenie kotłowni miałowej K-01, w niedalekiej
przyszłości zamieniony na cztery pomieszczenia w przedwojennym budynku szkolnym - dzisiaj to
siedziba Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim. A jeszcze później na pokoje w

internacie

obecnego Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących. I to w zasadzie tyle. Biurek, długopisów,
przyborów biurowych – brak. A ponieważ zbliżała się zima, należało szybko i sprawnie zorganizować
sprzęt i załogę. Nad tym ostatnim czuwała Aleksandra Fojtowicz, szara eminencja PEC-u,
czyli specjalista do spraw kadr, która jest z nami od samego początku. Pracownicy byli zarówno z
samego Pruszcza, jak i z okolicznych miejscowości i wsi. Co warto docenić, bo w latach 90. zarówno
transport publiczny jak i zimy wyglądały nieco inaczej niż dziś. Jesteśmy i zawsze byliśmy dumni z całej
naszej ekipy: oddanej, zaangażowanej, chętnej do pracy. To dzięki takim ludziom działamy na rynku
od ćwierćwiecza i zmierzamy w jednym tylko kierunku: do przodu.

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o. dawniej:
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PEC nie lubi stać w miejscu – tak jest dziś i tak było w zasadzie zawsze.
Już w 1993 roku troszcząc się o środowisko naturalne postanowiliśmy wymienić
kocioł węglowy kotłowni na urządzenie zasilane paliwem ciekłym – był to pierwszy krok do wprowadzenia
na terenie Pruszcza Gdańskiego źródeł ciepła działających w technologii gazowo-olejowej. W 1998 roku
przeprowadziliśmy pierwszą modernizację sieci ciepłowniczej i rok później kotłowni K-02 przy
ul. Tysiąclecia 16. Uważny Czytelnik zauważy, że budynek tej właśnie kotłowni jest naszą obecną
siedzibą.
W XXI wiek weszliśmy z jasną wizją tego, jakim przedsiębiorstwem ciepłowniczym chcemy być, jaki
jest wpływ tego, co robimy na otaczający nas świat; wreszcie jaką odpowiedzialność społeczną,
ekologiczną, biznesową jesteśmy gotowi przyjąć. Od 2003 roku (gdy dyrektorem przedsiębiorstwa został
obecny Prezes Zarządu, Sławomir Olkiewicz), po największej
w naszej historii modernizacji kotłowi K-01 i sieci ciepłowniczej
nie mamy żadnych źródeł ciepła o negatywnym oddziaływaniu
na środowisko

naturalne,

dzięki

czemu

jakość

powietrza

w mieście wzrosła i uwolniła go od widma smogu. Chcemy jednak
robić więcej. Opowiadamy o niebezpieczeństwach związanych
z czadem i gazowymi podgrzewaczami wody, eliminujemy je
i zastępujemy rozwiązaniami bezpiecznymi i przyjaznymi dla natury
i mieszkańców. Tłumaczymy, jak groźny może być brak świadomości
tego, że rodzaj źródła ciepła nie jest obojętny: dla naszego zdrowia,
dla powietrza, którym oddychamy, dla naszych sąsiadów. Doradzamy
co robić, aby zadbać o jakość i bezpieczeństwo ogrzewania naszych
mieszkań i domów.
Rozwój i ekspansja są w naszym DNA. Ciekawość świata i
niepohamowana chęć dzielenia się tym, co robimy wyprowadziła nas poza granice Pruszcza.
Od 2008 roku jesteśmy obecni w Straszynie
i Gdańsku.

Od

z deweloperami
dla których

7 lat
z

współpracujemy

całego

wybudowaliśmy

Trójmiasta,
22 kotłownie

gazowe, w tym dwie duże o łącznej mocy
blisko 2 700 kW. W sumie kotłowni mamy
kilkadziesiąt, a następne są już w naszych
planach.
Jesteśmy innowacyjni. Dziś w przyjaźni
dla środowiska korzystamy z zaawansowanych systemów do monitorowania urządzeń i sterowania
nimi, analizowania danych, zarządzania przedsiębiorstwem.
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A jutro? Przyszłość należy do nowoczesnych, ekologicznych źródeł ciepła,
do usług „szytych na miarę”; do przedsiębiorstw, które w swojej działalności kierują
się zasadami partnerstwa i są otwarte na nowe technologie, które lubią „rozmawiać” z otoczeniem,
a przede wszystkim robią to wszystko z pasją. W tą właśnie stronę chcemy podążać – dla nas samych,
dla naszych Klientów i ich rodzin, dla otaczającego nas świata.
Czy jesteśmy odważni? Tak, jesteśmy odważni. A czasem nawet lekko zuchwali. Bo, jak wiemy
od 25 lat, audaces fortuna iuvat. Szczęście sprzyja śmiałym.

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o. dzisiaj:
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AKADEMIA PEC
Sezon grzewczy
Czym jest sezon grzewczy…? Czy to nie oczywiste? Otóż wydaje się, że niekoniecznie. Dawniej był
to okres, który zaczynał się na komendę urzędnika, który to czekał, aby trzy dni pod rząd o godzinie
20.00 temperatura spadła do ok +5oC. Czytelnik być może pamięta,
że nieraz już porządnie zmarzł w mieszkaniu zanim w/w urzędnik
zdecydował się na wydanie stosownej decyzji. A potem wszyscy
z nadzieją czekali na chwilę, gdy grzejniki w mieszkaniach staną się
ciepłe. A nie było to takie oczywiste, bo mogły wystąpić różnego
rodzaju awarie sieci ciepłowniczych czy innych urządzeń. Nie było to
rozwiązanie idealne – w chłodniejsze dni końca lata można było
ratować się kombinacją ciepłego swetra, gorącej herbaty i elektrycznej
farelki. Tak jak wiele europejskich miast twierdzi, że u nich nie istnieje
sezon turystyczny (bo turyści tłumnie przybywają przez cały rok),
tak można powiedzieć, że dziś w zasadzie nie istnieje sezon grzewczy
jako taki. Ciepło można otrzymywać praktycznie cały czas, również
latem, w zależności od własnych upodobań. A czy warto mieć możliwość
przesuszenia powietrza w mieszkaniu w chłodniejsze i deszczowe dni
np. w sierpniu, czy wykąpać dziecko w ciepłej łazience? Na to pytanie
każdy musi sam sobie odpowiedzieć.

Termomodernizacja
To popularne słowo słyszymy często w kontekście nadchodzącej jesieni i zimy i w otoczeniu
takich zwrotów jak „optymalizacja kosztów” czy „usprawnienie systemów”. Mówiąc prościej, są to
działania, w wyniku zmniejszy się w danym budynku zapotrzebowanie na ciepło i jego zużycie.
Punktem wyjścia do termomodernizacji jest audyt
energetyczny, w którym zostaną wskazane: najlepsze
rozwiązanie w tej konkretnej sytuacji, koszty całego
przedsięwzięcia i spodziewane oszczędności energii.
Termomodernizacja może oznaczać unowocześnienie
układów

grzewczych

i

wentylacji,

instalacji

doprowadzających ciepłą wodę, a także samego
budynku – najczęściej obejmuje docieplenie
elewacji w parze z wymianą okien.
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Termostat na grzejnik
Przechodząc

od

skali

makro,

czyli

termomodernizacji,

dochodzimy

do

skali

mikro,

czyli pojedynczego grzejnika. Tu również mamy możliwość dostosowania ciepła do własnych potrzeb,
a tym samym do zmniejszenia bieżących kosztów ogrzewania. Termostat na grzejnik to po prostu zawór,
który otwiera lub odcina dopływ wody do kaloryfera
w zależności od ustawień użytkownika – w wygodny sposób
można regulować temperaturę w każdym pokoju i to
o różnych porach dnia. Na rynku jest dostępny cały
wachlarz produktów: od prostych pokręteł na każdym
grzejniku do zaawansowanych, inteligentnych systemów
połączonych z aplikacjami na telefony czy tablety,
oferującymi takie funkcje jak sterowanie naszym domowym
ogrzewaniem z dowolnego miejsca na świecie, uczenie się
preferencji użytkownika czy geolokalizację, automatycznie
obniżającą

temperaturę,

gdy

domownicy

wyjdą

na zewnątrz. I na koniec jedna uwaga - aby móc skorzystać z dobrodziejstw termostatu należy wiedzieć
jak go użytkować, ponieważ nierozważne korzystanie z niego może prowadzić do zwiększenia kosztów
ogrzewania naszych mieszkań.

ŚWIAT CIEPŁA I ENERGII
Nieubłaganie zbliżamy się do okresu, który oznacza konieczność podwyższania temperatury

w miejscach, w których przebywamy. Nam ten czas jest oczywiście bardzo bliski i myślimy o nim ciepło
(sic!), dlatego chcielibyśmy przybliżyć Czytelnikowi sposoby, w jakie robią to inni.
Naszą podróż rozpoczynamy na wyspach brytyjskich. Tu najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest
centralne ogrzewanie gazowe, czyli zestaw: bojler plus grzejniki. Sposób bardzo klasyczny, niespecjalnie
innowacyjny, można by rzec: mocno „angielski”.
Duży skok na południe i jesteśmy…… w Republice Południowej Afryki. Tu, z wiadomych przyczyn,
opowiemy o czymś nieco innym – nie tyle o ogrzewaniu, a o podgrzewaniu. W 2008 roku pewien
południowoafrykański projektant wymyślił urządzenie domowe zwane wonderbag, czyli „cudowna torba”.
Na czym polega jej cudowność? Otóż jest to nie-elektryczna, ocieplana torba, która służy do wolnego
gotowania potraw – garnek z jedzeniem jest wstępnie podgrzany w tradycyjny sposób, a następnie trafia
do wonderbag, która kontynuuje proces gotowania wykorzystując izolację termiczną.
Ponad 650 tysięcy takich toreb trafiło do ośrodków dla uchodźców w Rwandzie, Kenii i Syrii,
gdzie wszelkie paliwo jest kosztowne.
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Zmieńmy miejsce na dużo, dużo zimniejsze. Rosja. A tu kolejna ciekawostka.
Choć większe miasta i zurbanizowane obszary korzystają z dobrodziejstw bardziej
konwencjonalnych systemów grzewczych, to jest wiele wsi i małych miejscowości gdzie nadal bardzo
popularna jest pechka. To wyjątkowe połączenie pieca kuchennego (nie kotła!) i źródła domowego
ciepła, które pojawiło się po raz pierwszy w XV wieku. Pechka utrzymuje temperaturę przez wiele
godzin, a zimą domownicy śpią na łóżkach znajdujących się… bezpośrednio na jej szczycie.
Gdzie jeszcze trafimy w poszukiwaniu sposobów na ciepło? O tym przekonamy się w następnym
numerze biuletynu.

CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE?
Czekają nas zmiany w zasadach odbioru śmieci – Urząd Miasta po zapoznaniu się z dotychczasowymi
sugestiami mieszkańców wprowadził szereg usprawnień w systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Śmieci wielkogabarytowe będą odbierane z „wystawek” dwa razy częściej – w drugiej połowie
tego roku takie zbiórki zaplanowano na 30 września i 16 grudnia. Czas pracy gminnego punktu
selektywnego zbierania odpadów (GPSZOK) będzie czynny dłużej – w dni robocze w godzinach 14.00 –
18.00, a w soboty w godzinach 10.00 – 16.00.
Sporo zmian dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych.
Nieruchomości te będą wyposażone w „pakiety startowe” (po 10 sztuk
worków na papier, szkło i tworzywo sztuczne) W listopadzie odpady
mokre z domów jednorodzinnych będą odbierane nie co 2 tygodnie,
ale

co

tydzień.

Firma

odbierająca

odpady

będzie

wydawać

mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej więcej worków na surowce
wtórne.
Wszystkich obejmie natomiast zmiana stawek opłat, wchodząca
w życie w dniu 1 września.
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej pod numerem telefonu
(58) 775 99 88 lub pisząc maila na adres smieci@pruszcz-gdanski.pl.
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JESTEŚMY DUMNI Z…
Mówi się, że liczby są bezduszne. Może to prawda, ale my do naszych liczb wkładamy dużo serca.
I jesteśmy z nich dumni. Na przykład z tego, że działamy już 25 lat i z „dziecka” o trudnych początkach,
o czym pisaliśmy we wstępie wyrośliśmy na „młodzieńca” cieszącym się dobrym zdrowiem. Za
niewątpliwy sukces uznajemy ilość zainstalowanej mocy w naszych kotłowniach, która wynosi około 20
MW. Mamy cztery systemy sieciowe, a naszą największą sieć ciepłowniczą zasilają trzy niezależne źródła
ciepła. Trzy to również lata gwarancji na wszystkie nasze usługi. W trosce o bezpieczeństwo i
skuteczność korzystamy z zdalnego systemu monitorowania, w ramach którego porządku pilnuje aż
dwieście punktów kontrolnych. A ile mamy źródeł ciepła na paliwa stałe? Takich, które są uciążliwe dla
środowiska naturalnego i zdrowia? Zero.

