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Ciepło systemowe to zdrowy 
sposób na ogrzewanie domu
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Dodatek przygotowany we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Rzeszowie

MPEC inwestuje miliony złotych w ekologiczną sieć cieplną w Rzeszowie
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- Po letniej przerwie od smogu, 
w niemal całym kraju znowu 
wydawane są alerty dla miesz-
kańców. W bezwietrzne, 
chłodne dni służby 
monitorujące jakość powie-
trza zalecają, aby ograniczyć 
aktywność poza domem, po-
nieważ kiepskiej jakości po-
wietrze może mieć zły wpływ 
na zdrowie. Z czego wynikają 
te problemy?  

- Rzeczywiście sezon 
jesienno-zimowy to czas, 
kiedy zmagamy się z proble-
mem smogu. Dzieje się tak 
nieprzypadkowo. Zimą, kiedy 
temperatury są niskie, a ciś-
nienie atmosferyczne wyso-
kie, zanieczyszczenia są przy-
trzymywane nisko nad zie-
mią, nie mogą się ulatniać. Do-
datkowym czynnikiem potę-
gującym problemy jest brak 
wiatru. W takich warunkach 
każdy z nas jest narażony 
na wdychanie niebezpiecz-
nych dla zdrowia substancji. 
Mam na myśli szkodliwe me-
tale ciężkie, związki siarki 
i pyły. Znaczna część tych za-
nieczyszczeń jest pochodną 
działania systemów ogrzewa-
nia domów starego typu. 
Mam na myśli domowe piece, 
czy też kotłownie węglowe. 
Niestety wiele osób wciąż 
spala nie tylko węgiel kiep-
skiej jakości, ale także odpady. 

Do tego należy dołożyć jesz-
cze kwestię rosnącej liczby sa-
mochodów, które na zatłoczo-
nych ulicach emitują coraz 
więcej szkodliwych substancji 
w spalinach. Kiedy te wszyst-
kie czynniki się na siebie na-
łożą, powstają fatalne wa-
runki. Oddychamy brudnym 
powietrzem, w którym zawie-
szone sa także pyły PM 2,5 
oraz PM 10.  

- Dlaczego te zanieczyszczenia 
są tak szkodliwe? 

- Ich działanie nie jest 
obojętne dla człowieka, pro-
wadzi m.in. do chorób układu 
oddechowego.   Na przykład 
pył PM 2,5 jest potocznie na-

zywany aerozolem atmosfe-
rycznym. Składa się z cząste-
czek o średnicy do 2,5 m. 
Mogą one przedostawać się 
do krwiobiegu przez skórę, 
przyczyniając się m.in. 
do wielu chorób, m.in. układu 
krwionośnego, prowadząc np. 
do zawałów serca. Ponadto 
pyły zawierają mnóstwo rako-
twórczych substancji, na czele 
z benzopirenem. W Polsce 
problem jest bardzo poważny, 
bo nasz kraj na mapie Europy 
pod względem zanieczysz-
czeń benzopirenem jest tzw. 
czarną dziurą. Normy stężenia 
tego związku w powietrzu są 
u nas przekraczane średnio 
pięciokrotnie, a w niektórych 
miastach, gdzie sytuacja jest 
najgorsza, zdarzają się prze-
kroczenia piętnastokrotne. 
Światowa Organizacja Zdro-
wia podaje, że na 50 najbar-
dziej zanieczyszczonych 
miast Unii europejskiej aż 33 
leży na terenie Polski. Szacuje 
się, że zanieczyszczenie po-
wietrza prowadzi do przed-
wczesnych zgonów nawet 50 
tysięcy Polaków rocznie.      

- W jaki sposób można prze-
ciwdziałać takiemu zanie-
czyszczeniu powietrza?  

- Największym źródłem 
smogu jest tzw. niska emisja, 
czyli przede wszystkim zanie-

czyszczenia z domowych kot-
łów. Dlatego trzeba prowadzić 
działana zmierzające do tego, 
aby jak najwięcej budynków 
było ogrzewanych w sposób 
ekologiczny. W Rzeszowie 
robi się w tym kierunku sporo. 
Realizowany był m.in. projekt 
“Poprawa jakości powietrza 
w Rzeszowie poprzez ograni-
czenie emisji niskiej w latach 
2013-2018”. Polegał na moder-
nizacji kilkunastu budynków 
mieszkalnych w starej części 
centrum miasta. Likwido-
wano w nich piece węglowe, 
wykonano instalacje central-
nego ogrzewania oraz central-
nej, ciepłej wody użytkowej. 
Budynki podłączono do miej-
skiej sieci ciepłowniczej. 
Dzięki temu ogrzewanie 
mieszkań jest tu teraz ekolo-
giczne, a mieszkańcy nie mu-
szą już palić w piecach. Bardzo 
ważnym aspektem jest także 
edukacja. Dlatego staramy się 
jak najszerzej docierać 
do mieszkańców z informacją 
na temat możliwości wy-
miany źródeł ciepła, a także 
przewagi ciepła systemowego 
nad tradycyjnymi piecami 
na węgiel. Nasze działania są 
ukierunkowane także na edu-
kację najmłodszych miesz-
kańców, dla których przygoto-
waliśmy materiały i pomoce 
naukowe.        

- Jaką rolę w procesie poprawy 
jakości powietrza odgrywa 
ciepło systemowe? 

- Ma ono kluczowe zna-
czenie. Co roku podłączamy 
ok. 50 budynków do sieci cie-
płowniczej. Zarówno nowe, 
jak i te, które wcześniej były 
ogrzewane przy pomocy pie-
ców, lub kotłowni węglowych. 
Podobną ilość budynków pod-
łączamy również dla zasilania 
w ciepło na cele przygotowa-
nia ciepłej wody, w miejsce li-
kwidowanych piecyków gazo-
wych. System ciepłowniczy 
Rzeszowa juz teraz składa się 
z ponad 250 km sieci, która re-
gularnie jest sukcesywnie roz-
budowywana. Nowe odcinki 
sieci prowadzimy m.in. do no-
wych osiedli, które są budo-
wane na terenach przyłączo-
nych w ostatnich latach 
do miasta. Planowane kie-
runki rozwoju na najbliższe 
lata to Osiedla: Przybyszówka, 
Załęże i Pobitno Północ, 
Słocina, Zwięczyca, Biała, SSE 
Rzeszów Dworzysko, 
Wilkowyja. Jest to możliwe bo 
Bo sieci ciepłownicze, przede 
wszystkim magistrale, które 
prowadza ciepło z elektrocie-
płowni mają jeszcze rezerwy 
w przepustowości, a same 
elektociepłownie posiadają re-
zerwy w mocy cieplnej. To 
pozwoli przyłączyć nam 

w ciągu kolejnych lat jeszcze 
wiele budynków. Im większy 
system ciepłowniczy, tym bę-
dzie to łatwiejsze. Warto do-
dać, że nasz system jest także 
nowoczesny. Siec jest zbudo-
wana w układzie pierścienio-
wym, co gwarantuje miesz-
kańcom nieprzerwane do-
stawy ciepła. Jeśli nawet wy-
stąpi awaria i dany odcinek 
sieci  trzeba wyłączyć, to cie-
pło można dostarczyć z dru-
giej strony, zapewniając cią-
głość dostaw. Poza tym ponad 
60% naszej sieci to rury 
preizolowane, wyposażone 
w system wykrywania wil-
goci. Pracę sieci monitorujemy 
na bieżąco wykorzystując tele-
metrię. Mamy całodobowe po-
gotowie ciepłownicze. Nasz 
system jest przyjazny dla śro-
dowiska, oczyszczanie spalin 
w elektociepłowniach odbywa 
się przy udziale nowoczesnych 
urządzeń i filtrów. W takich 
warunkach emisja szkodli-
wych gazów i pyłów jest ogra-
niczona do minimum. 
A mieszkaniec nie musi się 
o nic martwić. Ciepło otrzy-
muje bezpośrednio do miesz-
kania. Nie musi już posiadać 
żadnych pieców, kominów ani 
kotłowni. Dzięki temu zyskuje 
dodatkową przestrzeń i nie 
musi się martwić o serwis ta-
kich urządzeń.

Rozwijamy sieć cieplną, aby jakość 
powietrza w mieście była coraz lepsza
Rozmowa z Beatą Kupczakiewicz, kierownikiem działu rozwoju MPEC w Rzeszowie

Miejska spółka każdego roku rozbudowuje sieć ciepłowniczą, doprowadzając ją do kolejnych osiedli. Dzięki temu można dostarczać ciepło systemowe do coraz większej liczby budynków
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Beata Kupczakiewicz, MPEC 
Rzeszów
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M
PEC Rzeszów 
Sp. z o.o. do-
starcza ciepło 
dla miesz-
kańców Rze-
szowa już po-

nad 50 lat. System ciepłowni-
czy miasta Rzeszowa zbudo-
wany jest w układzie pierście-
niowym. Zasilany jest on 
z dwóch źródeł. Od strony pół-
nocnej miasta z elektrocie-
płowni należącej do PGE Ener-
gia Ciepła S.A. oraz od strony 
południowej z  elektrocie-
płowni należącej do FENICE 
Poland Sp. z o.o. Długość sieci 
ciepłowniczej, za pośredni-
ctwem której ciepło dostar-
czane jest do prawie 1900 bu-
dynków wynosi ponad 250 
km. Pojemność  instalacji cie-
płowniczej to prawie 25 tys. m 
sześc. wody. System ciepłow-
niczy Rzeszowa to również 
1648 indywidulanych i 70 gru-
powych jedno oraz dwufunk-
cyjnych węzłów cieplnych.  

- Zamówiona moc cieplna 
w źródłach ciepła to 367,03 
MW. Sukcesywna rozbudowa 
systemu ciepłowniczego po-
przez budowę nowych sieci i  
przyłączy wraz z węzłami 
cieplnymi, utrzymanie wyso-
kiej niezawodności dostaw 
ciepła do odbiorców, zwięk-
szanie efektywności energe-
tycznej systemu oraz jego 
unowocześnianie to priory-
tety inwestycyjne i remon-
towe naszego przedsiębior-
stwa - mówi Dariusz 
Kotowicz, dyrektor tech-
niczny MPEC Rzeszów.  

Likwidują przestarzałe piecyki 
Dominujące, realizowane za-
dania, poza rozbudową sieci 
ciepłowniczej, to przede 
wszystkim wymiana wyeks-
ploatowanych, nieefektyw-
nych energetycznie odcinków 
sieci wykonanych w technolo-
gii tzw. tradycyjnej kanałowej 
na nowoczesne rury 

preizolowane, w efekcie czego 
następuje znaczna redukcja 
strat ciepła na przesyle. Szcze-
gólna uwaga zwracana jest 
na budowę nowoczesnych 
węzłów cieplnych wyposażo-
nych w automatykę pogo-
dową oraz na instalowanie 
modułów węzłowych służą-
cych przygotowaniu ciepłej 
wody użytkowej w budyn-
kach, w których likwidowane 
są niebezpieczne dla życia 
ludzkiego tzw. piecyki ga-
zowe. Istotną rolę odgrywają 
również zadania polegające 
na likwidacji wymiennikowni 
grupowych i zewnętrznych 
instalacji odbiorczych tzw. 
sieci ciepłowniczych niskich 
parametrów, poprzez budowę 
nowych przyłączy cieplnych 
oraz indywidualnych węzłów 
cieplnych w  poszczególnych 
budynkach.     Realizacja po-
wyższych zadań tylko w la-
tach 2013 – 2018 pochłonęła 
ponad 140 mln zł. W tym cza-

sie wybudowano oraz zmo-
dernizowano blisko 62 km 
sieci ciepłowniczej, podłą-
czono 201 nowych budynków 
do systemu ciepłowniczego, 
zainstalowano 471 indywidu-
alnych nowoczesnych węzłów 
cieplnych, w tym 232 węzły 
ciepłej wody użytkowej. 

- Tylko w bieżącym roku 
nakłady inwestycyjne na roz-
budowę, modernizację i  re-
monty systemu wyniosą łącz-
nie 35,3 mln zł. W ramach tej 
kwoty wybudowana i zmo-
dernizowana zostanie sieć cie-
płownicza o długości około 17 
kilometrów, przyłączymy 49 
nowych odbiorców ciepła, na-
stąpi likwidacja 6 kolejnych 
wymiennikowni grupowych, 
zainstalowanych zostanie 100 
nowych węzłów cieplnych, 
w tym 49 węzłów ciepłej 
wody użytkowej - wylicza dy-
rektor Kotowicz. Mnóstwo 
pieniędzy na inwestycje 
MPEC pozyskuje z progra-

mów operacyjnych Unii Euro-
pejskiej, zarówno lokalnych, 
jak i ogólnokrajowych, ze 
wszystkich, które dotyczyły 
ciepłownictwa. Łączna war-
tość brutto realizowanych 
unijnych projektów inwesty-
cyjnych to 126,6 mln zł, 
a prognozowana kwota udzie-
lonego dofinansowania wy-
niesie prawie 53 mln zł.  Pro-
jekty obejmą  zarówno bu-
dowę nowych sieci i przyłączy 
cieplnych, modernizację sieci 
ciepłowniczych, ale też likwi-
dację wymiennikowni grupo-
wych. Wybudowanych oraz 
zmodernizowanych zostanie 
łącznie 43,7 km sieci ciepłow-
niczych, zlikwidowanych bę-
dzie 13 wymiennikowni gru-
powych oraz zainstalowanych 
zostanie 101 kpl. nowych in-
dywidualnych węzłów ciep-
lnych.  Poza projektami ty-
powo ciepłowniczymi, dodat-
kowo zainstalowane zostaną 
na 7 budynkach należących 
do przedsiębiorstwa ogniwa 
fotowoltaiczne o łącznej mocy 
69 kWe. - System fotowolta-
iczny umożliwi pozyskanie 
energii elektrycznej ze słońca 
w ilości około 33,3 proc. rocz-
nego zużycia przez te budynki 
i tym samym biorąc 
pod uwagę szybki okres 
zwrotu nakładów inwestycyj-
nych, jak i roczne oszczęd-
ności w zakupie energii elek-
trycznej, obniżone zostaną 
koszty funkcjonowania firmy 
- mówi Dariusz Kotowicz. 

Nowoczesne technologie 
MPEC realizuje również zada-
nia, które wpisują się w kon-
cepcję miasta inteligentnego, 
tzw. modelu smart city. Przed-
siębiorstwo posiada teleme-
trię systemu ciepłowniczego, 
która jest sukcesywnie rozbu-
dowywana. Umożliwia ona 
monitoring podstawowych 
parametrów systemu.  Dla-
tego też, stanowi duże wspar-
cie dla służb eksploatacyjnych 
prowadzących 24 godzinny 
ruch sieciowy przez cały rok, 
tak by dostawa ciepła o odpo-
wiednich parametrach tech-
nicznych dla miasta Rzeszowa 
była niezawodna i efektywna 
energetycznie. Nie bez zna-
czenia jest również rozbudo-
wywany w sposób ciągły sy-
stem zarządzania zasobami 
przestrzennymi GIS, który jest 
wsparciem procesu projekto-
wania, planowania zadań 
inwestycyjno – remontowych 
oraz prowadzenia bieżącej 
eksploatacji. 

Istotnym ogniwem jest 
system zdalnego odczytu licz-
ników ciepła, który obejmuje 

swym zasięgiem blisko 100 
procent układów pomiaro-
wych. Dodatkowo na wniosek 
odbiorców ciepła, np. admini-
stratorów, zarządców budyn-
ków, spółdzielni mieszkanio-
wych istnieje możliwość tech-
niczna udostępnienia zdalnie 

danych z  liczników ciepła tj. 
bieżącego zużycia ciepła, 
mocy, temperatur. 

Myśląc o przyszłości, rea-
lizowane są programy pilota-
żowe związane z wprowadze-
niem systemu zdalnego 
monitoringu i sterowania 
wszystkimi węzłami ciep-
lnymi stanowiącymi majątek 
przedsiębiorstwa. Będzie on 
umożliwiał zdalny 
monitoring i regulację para-
metrów eksploatacyjnych 
węzła cieplnego w zakresie 
centralnego ogrzewania, 
technologii, czy też przygoto-
wania ciepłej wody użytko-
wej.  - Dodatkowym celem  
jest utworzenie tzw. panelu 
abonenckiego, który umożli-
wiałby naszym klientom, od-
czyt w/w parametrów. Reali-
zowany jest również pilotaż 
systemu zdalnego 
monitoringu i wykrywania 
stanów awaryjnych rur 
preizolowanych. W testach 
uczestniczą specjalistyczne 
firmy zajmujące się wprowa-
dzaniem innowacyjnych roz-
wiązań w ciepłownictwie. 
Planowane jest także przepro-
wadzenie testów dotyczących 
zdalnego sterowania arma-
turą odcinającą w komorach 
ciepłowniczych, tzw. teleme-
chaniki poprzez zastąpienie 
istniejących przekładni me-
chanicznych przepustnic od-
cinających nowoczesnymi 
napędami elektrycznymi - 
mówi Dariusz Kotowicz.  

Wszystkie te działania 
mają na celu przede wszyst-
kim rozwój i utrzymanie sy-
stemu ciepłowniczego miasta 
na wysokim poziomie, tak by 
charakteryzował się on wy-
soką efektywnością energe-
tyczną, był zawsze nieza-
wodny, funkcjonalny, osz-
czędny, a przede wszystkim 
ekologiczny.

System ciepłowniczy Rzeszowa zbudowany jest w układzie pierścienio-
wym, dzięki czemu ciepło do dbiorców może być przesyłane z dwóch 
kierunków. Gwarantuje to dużą niezawodność dostaw ciepła na potrzeby 
centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Dzięki ciągłym inwestycjom w infrastrukturę, sieć ciepłownicza w Rzeszowie jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Tylko w tym 
roku nakłady inwestycyjne na rozbudowę, modernizację i  remonty systemu wyniosą łącznie 35,3 mln zł
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Lesław Bącal, prezes MPEC 
Rzeszów

Ciepło dla rzeszowian płynie w ponad 
250 kilometrach rur ciepłowniczych
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Według Europejskiej Agencji 
Środowiska (EEA) Polska na-
leży do najbardziej zanie-
czyszczonych państw Europy. 
Z powodu zanieczyszczonego 
powietrza przedwcześnie 
umiera 40 tys. Polaków, po-
nad 10 razy więcej niż w wy-
padkach drogowych. Naj-
większy udział w zanieczysz-
czeniach naszego powietrza 
ma niska emisja. W walce ze 
smogiem może pomóc ciepło 
systemowe.  

Jak podaje Izba Gospodarcza 
Ciepłownictwo Polskie, w na-
szym kraju blisko 80 procent 
populacji terenów zurbanizo-
wanych oddycha powietrzem, 
które znacznie przekracza 
granice przyjętych norm. Naj-
większe zagrożenie dla zdro-
wia człowieka niosą pyły. Ro-
zmiar pyłów wyrażany jest 
w mikrometrach. Obawy spe-
cjalistów rodzą cząstki o śred-
nicy 10 mikronów lub mniejsze 
oraz cząstki o średnicy 2,5  mi-
kronów lub mniejsze (PM2.5). 
Niektóre z nich są na tyle 
małe, że z łatwością przecho-
dzą z płuc do krwi, tak jak czą-
steczki tlenu. Frakcja najdrob-
niejszych cząsteczek (o śred-
nicy mniejszej niż 0,1 mikro-
metra) może nawet przejść 
do mózgu bezpośrednio przez 
nos. Dla porównania, ludzki 
włos ma średnicę 50-70 mi-
kronów. Pyły powodują lub po-
głębiają choroby układu odde-
chowego. Są powodem wielu 
schorzeń sercowo-naczynio-
wych. Mogą wpływać na cen-
tralny układ nerwowy i układ 
rozrodczy, a także powodować 
raka. Pyły mogą być także jed-
nym ze skutków przedwczes-
nej śmierci.  

Tylko Bułgaria gorsza od Polski 
 EEA wymienia Polskę jako 
jedno z najbardziej zanie-
czyszczonych państw Europy. 
Bardziej skażona jest jedynie 
Bułgaria. Spośród 65 polskich 
miast, które zostały przeba-
dane przez Światową Organi-
zację Zdrowia, tylko sześć 
spełnia normy czystości po-
wietrza. Najmniej skażony jest 
Gdańsk (gdzie stężenie pyłu 
PM10 wynosi 18 µg/m3), naj-
bardziej – Kraków (64 
µg/m3). Na stan naszego po-
wietrza przede wszystkim 
wpływają szkodliwe dla zdro-
wia substancje pochodzące 
z lokalnych kotłowni węglo-
wych oraz domowych pieców 
grzewczych, gdzie spalanie 
węgla odbywa się w sposób 
nieefektywny. W Polsce 16,7 
procent (Narodowy Spis Pow-
szechny 2011) mieszkań 
ogrzewane jest piecami węglo-
wymi. Wskaźnik ten nieznacz-

nie spadł w ciągu ostatnich lat, 
gdyż w 2002 roku było ich 
około 20 procent, jednak to 
nadal bardzo dużo. Do tego 
należy dodać mieszkania 
ogrzewane „centralnie”, ale in-
dywidualnie (kotłownie 
w domkach jednorodzinnych 
i w mieszkaniach tzw. 
etażowe) to ok 38 procent 
mieszkań, z których 60 pro-
cent wykorzystuje węgiel. Sza-
cuje się, że blisko 5 mln gospo-
darstw domowych opalane 
jest węglem oraz tym wszyst-
kim co jest pod ręką.  

Marnujemy miliony ton węgla  
W ramach indywidualnego 
ogrzewania w Polsce spalane 
jest co najmniej 10 mln ton 
tego paliwa rocznie. Biorąc 
pod uwagę, iż sprawności tych 
instalacji jest znacznie poniżej 
50 procent, przyjmuje się iż 
około 5 mln ton węgla jest 
marnotrawione. Urządzenia te 
produkują około 140 000 TJ 
ciepła, emitując do otoczenia: 
1 800 tys. ton popiołu, w tym 
60 tys. ton popiołu lotnego 
(pyłu), 19 500 tys. ton dwut-
lenku węgla (CO2), 90 tys. ton 
tlenku węgla (CO), 110 tys. ton 
dwutlenku siarki (SO2) – 
(dane URE). To nie jedyne za-
nieczyszczenia, którymi raczą 
nas właściciele prywatnych 
pieców węglowych. Jak wy-
nika z obserwacji i badań, po-
trafią oni palić wszystkim co 
jest pod ręką i co wydaje się 
niepotrzebne, emitując tym 
samym do powietrza tok-

syczne związki. Najbardziej 
szkodliwe, a wręcz niebez-
pieczne ze względu na emisje 
trujących i rakotwórczych 
substancji, jest spalanie w pie-
cach odpadów zawierających 
chlor, takich jak np. PCV. Źród-
łem toksyn oraz metali cięż-
kich, jak ołów, rtęć czy kadm, 
jest spalanie tworzyw sztucz-
nych typu plastik, guma, czy 
różnego rodzaju folie. Przy ni-
skotemperaturowym spalaniu 
tych produktów wytwarzane 
są dioksyny i furany pochodne 
chloru, bardzo groźne związki 
chemiczne niebezpieczne na-
wet w śladowej ilości. Wg opi-
nii fachowców, jeden kilogram 
polichlorku winylu spalany 
w warunkach naturalnych wy-
dziela 280 litrów trującego 
chlorowodoru i prowadzi 
do powstania kwasu chloro-
wodorowego, furanów i rako-
twórczych dioksan, które 
działają mutagennie, naru-
szają strukturę kodu gene-
tycznego, obniżają odporność 
immunologiczną, osłabiają 
proces wzrostu i powodują za-
burzenia neurologiczne oraz 
hormonalne, a także mogą 
powodować poronienia i wy-
sypki alergiczne. Toksyczne 
działanie tych związków po-
lega na powolnym uszkadza-
niu wielu narządów wewnętrz-
nych takich jak płuca, wą-
troba, nerki, rdzeń kręgowy 
i kora mózgowa. Zatem indy-
widualne piece węglowe to 
na pewno bardzo trującym 
problemem.   

Ciepło systemowe - mniej 
węgla do produkcji 
Dla porównania warto przyj-
rzeć się procesowi produkcji 
energii kontrolowanej, a mia-
nowicie ciepła systemowego 
i emitowanych w związku z tym 
zanieczyszczeń. Bazując 
na danych URE zawartych 
w opracowaniu „Energetyka 
cieplna w liczbach” w roku 
2014 sprawność wytwarzania 
dla sektora ciepłownictwa sy-
stemowego (wliczając cie-
płownie i elektrociepłownie) 
była na poziomie 86 procent , 
a sprawność przesyłu na po-
ziomie 87 procent. Oznacza to, 
że do wytworzenia tej samej 
ilości ciepła, jakie otrzymuje 
się podczas ogrzewania z wy-
korzystaniem pieców domo-
wych, zużylibyśmy zdecydo-
wanie mniej węgla. Przecho-
dząc z pieców indywidualnych 
na ciepło systemowe mogliby-
śmy zmniejszyć emisję zanie-
czyszczeń nie tylko z powodu 
zmniejszenia ilości spalanego 
paliwa. Ciepłownie i elektrocie-
płownie w większości posia-
dają filtry wyłapujące zanie-
czyszczenia, zatem mają mar-
ginalny wpływ, na powietrze 
którym oddychamy. Duże bloki 
energetyczne są przystoso-
wane do surowych norm wy-
znaczonych przez dyrektywę 
unijną o emisjach przemysło-
wych (IED). Restrykcyjne 
normy niedługo wejdą w życie 
także dla średnich źródeł 
o mocach 1 MW do 50 MW (dy-
rektywa MCP).

Ciepło systemowe powstaje 
bardziej ekologicznie 

W MPEC przekonują, że edukacja najmłodszych mieszkanców  to 
najlepszy sposób na zaszczepienie ekologicznych nawyków
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Skąd się biorą smog i zanieczysz-
czenia, jak troszczyć się o czyste 
powietrze, dlaczego ciepło syste-
mowe jest bardziej ekologiczne 
od domowych pieców na wę-
giel? Miedzy innymi o tym ro-
zmawiają uczniowie rzeszow-
skich szkół z pracownikami 
MPEC na specjalnych lekcjach. 

Obok właściwej gospodarki od-
padami, to właśnie nowo-
czesne sposoby ogrzewania 
domów i mieszkań są pod-
stawą troski o środowisko na-
turalne. Tym bardziej, że z każ-
dym rokiem jakość powietrza 
pogarsza się, a szczególnie 
w sezonie jesienno-zimowym 
także Rzeszów zmaga się okre-
sowo ze smogiem. Sytuacji nie 
da się poprawić z dnia na dzień, 
ale edukacja najmłodszych 
mieszkańców już w przedszko-
lach i szkołach podstawowych 
to gwarancja, że z biegiem 
czasu świadomość społeczna 
będzie rosła, a to powinno prze-
łożyć się na poprawę jakości 
powietrza. 

- Każdy z nas jest odpo-
wiedzialny za świat, w którym 
żyjemy. Nasze lekcje mają 
na celu uświadomić to już naj-
młodszym mieszkańcom mia-
sta. Podczas lekcji, które dla 
nich organizujemy tłuma-
czymy, jak postępować w zgo-
dzie z naturą. Uczymy racjonal-
nego korzystania z energii 
a także tłumaczymy, jak można 
zapobiegać zanieczyszczaniu 
środowiska i pomagać w walce 
ze smogiem – mówi Lesław 
Bącal, prezes Miejskiego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w Rzeszowie. 
Lekcje ekologii, które współor-
ganizuje MPEC składają się za-
równo z części teoretycznej, jak 
i doświadczeń oraz ekspery-
mentów. Dzięki temu dzieci, 
które biorą w nich udział spę-
dzają czas w ciekawy sposób. 
MPEC przekazał szkołom ze-
stawy książek pt. “Co to jest 
ciepło i skąd się bierze” dla klas 
I-II, a także “Jak mądrze korzy-
stać z energii, by dbać  o środo-
wisko?” – dla klas IV-V. Ucznio-

wie dowiadują się podczas za-
jęć m.in. co to takiego odna-
wialne i nieodnawialne źródła 
energii, w jaki sposób działają 
ciepłownie, elektrownie i elek-
trociepłownie, jakim zagroże-
niem dla ludzkiego zdrowia są 
zanieczyszczenia unoszące się 
w powietrzu i w jaki sposób 
można je ograniczać, znając ich 
źródła.   

- Staramy się zwracać 
uwagę na to, jak ważna jest dzi-
siaj troska o środowisko natu-
ralne. Zależy nam, aby wśród naj-
młodszych kształtować poczu-
cie odpowiedzialności za przy-
rodę i pokazywać im, jak należy 
postępować, aby żyć w zgodzie 
z nią – mówi prezes Bącal. 

Dla starszych uczniów, 
głównie z klas piątych przygo-
towano prezentację multime-
dialną pt. “Jakie są formy 
i źródła energii”. Jej uzupełnie-
niem są pogadanki na temat 
oszczędzania energii, a także 
pozyskiwania jej z odnawial-
nych źródeł. Uczniowie dowia-
dują się, czym jest efekt cieplar-
niany i jaki wpływ na jego pow-
stawanie ma dwutlenek węgla, 
emitowany do atmosfery w na-
stępstwie spalania paliw kopal-
nych. A także, w którym mo-
mencie trzeba będzie radykal-
nie przestawić się na przyjazne 
dla środowiska źródła energii.  

- Uczymy, jakie odnawialne 
źródła energii mają przyszłość 
w Polsce, jak z nich korzystać 
i jak oszczędzać wyproduko-
wana energię. Uczniom klas 
czwartych przekazaliśmy nato-
miast prezentację multime-
dialną dotyczącą zanieczysz-
czeń powietrza. Dzięki temu 
mogą się dowiedzieć, czym od-
dychamy w naszych miastach 
i jakie zagrożenia niosą za sobą 
zanieczyszczenia obecne w po-
wietrzu. Z tymi uczniami ro-
zmawiamy o tym, co można 
zrobić, aby wspólnie troszczyć 
się o powietrze, które jest niez-
będne do życia każdego czło-
wieka – mówi Lesław Bącal. 
Lekcje są na bieżąco prowa-
dzone w kolejnych rzeszowskich 
szkołach podstawowych.

Uczą najmłodszych miesz-
kańców miasta, jak należy 
dbać o powietrze

Produkcja ciepła systemowego pochłania mniej węgla, niż ogrzewanie domów indywidualnymi piecami 
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