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PODPATRUJEMY SKANDYNAWÓW
Naszym głównym zamiarem jest optymalizacja kosztów produkcji ciepła i ograniczenie emisji gazów do śro-
dowiska, a więc chronienie powietrza. Chcemy to zrobić przez scentralizowanie systemu ciepłowniczego
w Działdowie, czyli eliminację kotłowni lokalnych.

Dotychczas udało się zlikwidować cztery kotłownie: przy ul. Skłodowskiej (dwie), Wyszyńskiego i Kolejo-
wej. Rozważa się także zamknięcie kotłowni przy ul. Męczenników. Zamierzamy bowiem pozostać przy
dwóch źródłach ciepła, tj. ciepłowni przy ul. Nidzickiej i Polnej.
Jest to zgodne z aktualnymi tendencjami w tej branży. Polegają one na szukaniu takich rozwiązań tech-
nicznych i możliwości ich zastosowania, żeby zmniejszać koszty produkcji i chronić środowisko. Takie za-
mierzenia wynikają również z polityki energetycznej kraju.
Dzięki dotychczasowym działaniom jesteśmy konkurencyjnym dostawcą ciepła w stosunku do innych pod-
miotów.
Wiele osób pyta, jakie paliwo będzie dominować w przyszłości. Nie wiadomo. Nikt nie potrafi wskazać, w
jakim kierunku powinno rozwijać się ciepłownictwo. Raczej mówi się ogólnie o zmniejszaniu energo-
chłonności, o oszczędzaniu energii, o racjonalnym wykorzystywaniu źródeł ciepła.    

NASZ PREZES SZEFEM KLASTRA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Prezesem naszego przedsiębiorstwa jest Sławomir Karczewski. Jednocześnie, od  trzech lat, pełni funkcję
przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego „Razem Cieplej” w Olsztynie.
Klaster działa od 2008 r. Sławomir Karczewski jest jego szefem od początku. — Przystępując do klastra,
mieliśmy na uwadze korzyści dla naszej firmy. Obecnie realizujemy projekt Rozwój Warmińsko-Mazur-
skiego Klastra Ciepłowniczego „Razem Cieplej”. W tym projekcie znajdują się m.in. takie zadania, jak prze-
prowadzanie badań i ekspertyz. Chodzi nam o to, żeby te badania dotyczyły także naszej firmy, jej stanu
technicznego, infrastruktury — powiedział prezes. Projekt obejmuje również opracowanie, które przed-
stawi możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii na terenie lokalnym, a konkretnie – w rejonie
Działdowa (OZE). 
Dofinansowanie w ramach tego projektu wyniesie aż 85 proc.
W związku z działalnością w klastrze prezes uczestniczy w różnego rodzaju spotkaniach i konferencjach,
także zagranicznych. — Podpatrujemy wtedy, jakie rozwiązania moglibyśmy zastosować w naszej firmie.
W niektórych krajach europejskich, np. we Francji, stawiają na wykorzystanie energii słonecznej. Nas jed-
nak bardziej interesują doświadczenia państw skandynawskich. Oczywiście ze względu na podobny klimat
— dodaje. 

PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZE W DZIAŁDOWIE
Jesteśmy spółką komunalną prawa handlowego (od 1993 r.). Wcześniej było to przedsiębiorstwo pań-
stwowe. Właścicielem spółki jest miasto. Naszą podstawową działalnością jest wytwarzanie i dystrybucja
ciepła. Obecnie pracuje tu ok. 30 osób, przede wszystkim palacze i monterzy.

NASZA NAJNOWSZA OFERTA
Oferujemy nowym odbiorcom przyłączenie do naszego systemu opartego na indywidualnym opomiaro-
waniu każdego mieszkania w budynkach wielorodzinnnych. Lokator sam może regulować ilość ciepła, jaka
chce mieć w mieszkaniu. To oferujemy nowym odbiorcom. Mogą z tej oferty skorzystać również dotych-
czasowi odbiorcy. Wiąże się to jednak z wymianą lub przeróbką wewnętrznej instalacji grzewczej.   

W DZIAŁDOWIE POWSTANIE BIOGAZOWNIA, KTÓRA NIE ŚMIERDZI
Biogazownie kojarzą się zwykle z nieprzyjemnymi zapachami. Ale technologie się zmieniają. Istnieją już bio-
gazownie bezzapachowe. I taki obiekt ma powstać w Działdowie przy ul. Przemysłowej. Obiekt ma zbu-
dować firma Ceeres. Jeśli biogazownia powstanie, a wszystko wskazuje, że tak, to miasto tylko na tym
skorzysta. Nasza oczyszczalnia nie będzie już płacić 85 zł za każdą tonę osadów ściekowych, bo tu zostaną
odebrane za darmo. Ciepło, uzyskane w wyniku spalania, będzie dostarczane do PC w cenie 50 proc. kosz-
tów wytwarzania. Mieszkańcy będą płacili mniej za ciepło, przede wszystkim za ciepłą wodę. W przyszło-
ści jako miasto uchronimy się od opłat karnych w związku z obowiązkiem uzyskiwania – od 2020 roku –
energii także ze źródeł odnawialnych. Jak to działa? Nie czuć żadnego odoru. Cysterna wjeżdża do prawie
hermetycznego pomieszczenia. Ramię z końcówką umieszczane jest w leju. A po wyładunku z drugiego leja
pobiera się materiał pofermentacyjny, który jest  rozwożony do rolników. Bo to dobry nawóz, lepszy niż
gnojownica.  

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o.
13-200 Działdowo, ul. M.Z. Malewskiej 1b 
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Prezesem Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego w Działdowie 
jest Sławomir Karczewski (absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie).

Pracuje na tym stanowisku od 2005 r.
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