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Chyba brak adekwatnych słów jak bardzo był on szczególny dla nas 
wszystkich. Dla jednych czas stanął w miejscu, kiedy nad naszym kon-
tynentem zawisła groźba wojny i  od dawna zapomnianego kryzysu 
gospodarczego, dla innych wydarzenia te były raczej symptomem cof-
nięcia się w  rozwoju cywilizacyjnym, zrujnowaniem planów na dalszy 
rozwój osobisty oraz końcem beztroskiego życia, do którego przywykli-
śmy. W końcu, w przypadku osób do których chyba i ja należę, czas gwał-
townie przyspieszył pogoniony batem piętrzących się potrzeb i nieocze-
kiwanych wyzwań, które stanęły na drodze. 
Posumowanie wydarzeń tak mocno nasyconych emocjami jest zawsze 
obarczone subiektywną oceną. Pozwolę sobie przy tej okazji wskazać 
na kilka tych rzeczy, które moim zdaniem w  szczególny sposób były 
przełomowe i znamienne. W ujęciu naszego narodu, w którym od kil-
ku już lat zauważalna jest polaryzacja poglądów i niestety idąca za tym 
coraz większa wrogość i zajadłość, miała możliwość ujawnić się cecha, 
która zawsze była naszą narodową chlubą w czasie próby – solidarność. 
Zaangażowanie Polaków w pomoc sąsiadom z Ukrainy przerosła chyba 
wszelkie wyobrażenia. Mimo trudnej historii i równie trudnych teraźniej-
szych relacji, mieliśmy do czynienia z prawdziwym i spontanicznym zry-
wem społecznej solidarności, bez oglądania się na względy polityczne 
oraz koszty. Spontaniczna jedność i szlachetność jest pięknem, którego 
nie powinno się zastępować komfortem życia, często zbudowanym na 
obojętności. Jak ulotny jest bezrefl eksyjnie zbudowany dobrobyt poka-
zuje obecna sytuacja w Europie, która przez lata opierała swój potencjał 
na bezkrytycznym uzależnieniu surowcowym od Rosji oraz na przeno-
szeniu kłopotliwych skutków rozwoju takich jak odpady czy brudne 
technologie do krajów słabo rozwiniętych. 
Nasza branża również jest zmuszona ponieść konsekwencje takich wie-
loletnich zaniechań, płacąc obecnie spektakularne koszty zakupu paliw 
kopalnych. Nie trzeba już też chyba nikogo obecnie przekonywać, że 
prowadzona przez MPEC od lat polityka dywersyfi kacji źródeł ciepła ma 
fundamentalny sens i  jest gwarantem bezpieczeństwa dostaw ciepła 
do odbiorców. Niewątpliwie, w  ujęciu naszej „mpecowej” działalności, 
tematem tego roku stało się pozyskanie węgla. Proces, który przez wiele 
lat przebiegał machinalnie, nagle stał się strategiczną łamigłówką, an-

gażującą sztab ludzi oraz niestety drenującą boleśnie kasę spółki. Hałdy 
opału w naszym magazynie są dowodem na to, że sprostaliśmy temu 
wyzwaniu zarówno pod względem ekonomicznym, jak i operacyjnym. 
Dziś jesteśmy pokazywani w Polsce jako wzór dobrych decyzji i konse-
kwencji w ich wdrażaniu. 
kolejnym powodem do zadowolenia jest dobry poziom realizowanych 
inwestycji, które przypadły na czasy wyjątkowo krytyczne dla wszelkiego 
rodzaju podjętych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Wobec tych trud-
ności, ujawnia się aspekt dobrego przygotowania przedrealizacyjnego, 
które w spokojnych czasach jest często marginalizowane. Wszystkie za-
dania rozwojowe mają na celu podniesienie jakości świadczonych przez 
Spółkę usług oraz optymalizację i stabilizację kosztów, co obecnie w świe-
tle ich gwałtownego wzrostu jest szczególnie ważne. W tym kontekście, 
mijający rok daje jednoznaczne dowody popierające nasze nieustające 
zachęcanie odbiorców do zwiększania efektywności energetycznej. To 
jest niewątpliwie kluczowa inwestycja,  jaką musimy wdrażać, szczegól-
nie w publicznych obiektach kubaturowych, takich jak m.in. szkoły, czy 
urzędy oraz oczywiście w  naszych domach. Trudne czasy zawsze były 
przyczynkiem do wzmożonego wysiłku oraz kreowania nowych innowa-
cyjnych rozwiązań. oby nam wszystkim nie zabrakło w  tym względzie 
zapału, który już niebawem przyniesie pożądane efekty. 
Wobec tych wszystkich trudnych wyzwań z jakimi musimy obecnie się 
mierzyć, pozostaje mi życzyć Państwu przede wszystkim wytrwałości 
i pokoju. Pewnie wszyscy byśmy chcieli, żeby nowy rok przyniósł jakiś 
przełom i powrót do minionego dobrego czasu.  Można oczywiście żyć  
w oczekiwaniu na wybudzenie się z tego nieprzyjemnego snu. a może 
jak nigdy wcześniej warto podejść do naszego życia z głęboką refl eksją? 
Co jest tak naprawdę w nim cenne? Czy warto się kłócić czy raczej szu-
kać tej wspaniałej społecznej solidarności? Życzę i sobie 
i  Państwu, aby pięknym symbolem kończącym ten trudny rok była 
wspólna wigilijna kolacja, a śpiewane razem kolędy — wyrazem nadziei 
na przyjście nowego. „Bóg się rodzi, moc truchleje”! 

Konrad nowak 
prezes zarządu mPeC sp. z o.o. w olsztynie

jaK moŻna 
PodsumoWać 

mijajĄCy 
WŁaśnie 

roK? 



lidia Warnel
wiceprezes zarządu ds. ekonomicznych 

spółki mPeC
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— liczymy na to, że w drugiej połowie 2023 roku 
nastąpi stabilizacja i sytuacja na rynku paliw 
ulegnie poprawie. Chcemy utrzymać naszą strategię 
wiarygodnego dostawcy ciepła, bowiem dobro 
naszych odbiorców jest kluczowe — mówi lidia 
Warnel, wiceprezes zarządu ds. ekonomicznych 
spółki mPeC.

— To był trudny rok dla ciepłownictwa. jak ocenia go pani z per-
spektywy olsztyńskiej spółki mPeC?
— Potwierdzam, że 2022 rok był najtrudniejszym od lat, a  pracuję 
w spółce MPEC 35 lat. Mierzyliśmy się z wyzwaniami, których dotych-
czas nie było. Po bardzo trudnym czasie pandemii w latach 2020-2021 
za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna. Jej efektem było całkowite 
rozchwianie rynku surowców energetycznych. Wymusiło to konieczność 
podejmowania decyzji i działań szybko, pod ogromną presją. Dla naszej 
spółki najważniejsze było, aby zapewnić nieprzerwane dostawy ciepła 
naszym odbiorcom. i to się udało. Nie wystąpiły żadne zakłócenia w do-

stawach ciepła. oczywiście zdarzały się przerwy, trwające 24-48 godzin, 
ale wynikały one z prowadzonych prac związanych z modernizacją sieci 
ciepłowniczej.

— nie da się ukryć, że ten sezon grzewczy będzie trudny dla więk-
szości spółek ciepłowniczych. jakie działania zaradcze podjęła 
spółka mPeC?
— Tak, ten sezon grzewczy jest bardzo trudny dla naszego sektora. Mam 
nadzieję, że zima będzie łagodna, co pozwoli na mniejsze zużycie su-
rowców energetycznych, a także wpłynie na wysokość opłat za ciepło. 
Najważniejsze jest to, że na placu opałowym jest obecnie ponad 30 tys. 
ton węgla, co pozwoli na zapewnienie produkcji ciepła co najmniej do 
końca lutego przyszłego roku. oczywiście konieczne będzie dokupienie 
jeszcze ok. 10 tys. ton węgla, żeby zapewnić opał na pozostałą część se-
zonu grzewczego i  utrzymać właściwy poziom wymaganych prawem 
zapasów normatywnych. Mamy zapewnione dostawy biomasy do koń-
ca roku, a w najbliższych dniach wyłonimy wykonawcę, który będzie do-
starczać biomasę w pierwszym kwartale 2023 roku. 

— To było kolejne wyzwanie tego roku?
-— Tak, zapewnienie paliwa było największym wyzwaniem w  bieżą-
cym roku. Na szczęście dzięki szybkim działaniom, które podjęliśmy, 
udało nam się ten cel zrealizować. Ważny był też aspekt ekonomiczny. 
Na zakup opału musieliśmy zapewnić środki fi nansowe, co przy ponad 
500-procentowym wzroście cen węgla było ogromnym wyzwaniem. 
MPEC jest fi rmą stabilną i wiarygodną, co pozwoliło uzyskać linię kredy-
tową na zakup opału w banku Bgk. Zanim wypracowano rozwiązania na 
szczeblu państwowym (tzw. kredyt z gwarancją Bgk), nasza spółka miała 
już zawartą umowę i wypłacone środki. Niestety, część przedsiębiorstw 
z sektora nie posiada zdolności, aby uzyskać jakiekolwiek fi nansowania. 
Przypominam, że bieżący rok był już kolejnym, w którym sytuacja cie-
płownictwa była bardzo trudna. W poprzednich latach spółki zmagały 
się ze skokowym wzrostem kosztów związanych z zakupem uprawnień 
do emisji Co2, które wzrosły o ponad 400 procent.
Posiadanie środków fi nansowych na zakup miału węglowego było 
więc kluczowe, by zapewnić zapasy na sezon grzewczy — tym bar-
dziej że obecnie fi rmy zajmujące się handlem opałem żądały zapłaty 
całego wynagrodzenia z góry, już w momencie składania zamówienia. 
W ubiegłych latach mieliśmy 30 dni na zapłatę od momentu dostarcze-
nia węgla na naszą bocznicę kolejową, a więc płatności były rozłożone 
w czasie. oprócz braku dostępności węgla występowały również zakłó-
cenia w transporcie ze względu na brak odpowiedniej liczby wagonów 
i zbyt małą przepustowość linii kolejowych. ograniczone są też możli-
wości przeładunkowe w porcie w gdyni.

Kryzys enerGeTyCzny 
oznaCza PoTĘŻne 

WyzWania
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Utrzymywanie tak dużego zapasu – o wartości niemal 40 mln zł — przez 
tyle miesięcy ma wpływ również na wysokość odsetek, które spółka 
musi zapłacić.

— To w końcu musiało mieć wpływ na odbiorów ciepła.
— Niestety, wysokie koszty zakupu paliw przełożyły się na wysokość ra-
chunków za ciepło. Spółka wprowadzała w bieżącym roku trzykrotnie 
zmianę cen i stawek opłat za ciepło, a w połowie grudnia br. wprowadzo-
na zostanie kolejna zmiana taryfy dla ciepła. Muszę też zapowiedzieć, 
że niestety nie ostatnia. W i kwartale 2023 roku będzie musiała zostać 
wprowadzona kolejna zmiana taryfy, uwzględniająca zaktualizowane 
ceny gazu ziemnego. Pragnę wyjaśnić, iż MPEC nie jest w stanie ponosić 
tak wysokich kosztów związanych z zakupem paliw bez przełożenia ich 
na cenę ciepła. Żadne przedsiębiorstwo nie byłoby w stanie udźwignąć 
takiego ciężaru bez zagrożenia upadłością. Podam dla przykładu: śred-
nia cena węgla w 2021 roku wynosiła ok. 200 zł, a średnia cena zaku-
pu węgla w 2022 roku wynosiła ok. 1300 zł za tonę, co oznacza wzrost 
o ponad 600%. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zmian cen 
biomasy. W poprzednim roku kupowaliśmy ją po 220 zł za tonę, a śred-
nia cena w tym roku wynosiła 650 zł za tonę. Podkreślić należy, iż w obli-
czeniach średniej ceny węgla i biomasy w bieżącym roku uwzględnione 
były niskie ceny z  pierwszego kwartału — obecnie węgiel kupowany 
jest w cenie ok. 1500-1600 zł za tonę, a cena biomasy wynosi ok. 800 zł 
za tonę.
Na szczęście na szczeblu państwowym wprowadzone zostały działania 
osłonowe dla odbiorców, tj. tarcza antyinfl acyjna, która prawdopodob-
nie będzie obowiązywać do końca roku, a która obniża stawkę podatku 
VaT z 23 do 5%. Ponadto na mocy ustawy wprowadzono rozwiązanie 
w postaci tzw. cen ciepła z rekompensatą. Dzięki niej wobec podmiotów 
uprawnionych stosujemy ceny ciepła określone w ustawie. Ustawa bę-
dzie obowiązywać do końca kwietnia przyszłego roku.

— Czy w przypadku kryzysu sprawdziło się precyzyjne planowa-
nie działań, które od lat stosuje olsztyński mPeC? 
— Bardzo się cieszę, że nasza spółka z  odpowiednim wyprzedzeniem 
podjęła działania mające na celu dywersyfi kację paliw używanych do 
produkcji ciepła. Jesteśmy praktycznie na fi niszu wdrożenia miksu pali-
wowego. W systemie funkcjonuje już ciepłownia biomasowa, która nie 
jest obciążona kosztami uprawnień do emisji Co2, a w iV kwartale przy-
szłego roku do ruchu zostanie włączona instalacja, która będzie prze-
kształcać termicznie frakcję palną uzyskaną z odpadów komunalnych. 
Te działania okazały się słuszne i cieszymy się, że jako spółka podjęliśmy 
tak trudne wyzwanie. Źródła ciepła, zasilające miejską sieć ciepłowniczą, 
będą spalać paliwa lokalne: odpady i biomasę, a węgiel stanowić będzie 
jedynie ok. 40% całego strumienia paliw.

— jakie są plany spółki na najbliższy rok? 
— Przyszły rok będzie bardzo pracowity dla spółki, mimo że mocno 
ograniczyliśmy plan zadań inwestycyjnych. Musimy dokończyć zadania 
związane z przebudową sieci ciepłowniczych tak, aby rozliczyć projekty 
i  wykazać się wskaźnikami. W  przyszłym roku zostanie też ukończona 
nasza największa inwestycja: instalacja termicznego przekształcania 
odpadów. To wspaniała inwestycja, korzystna zarówno dla olsztyna, jak 
i dla całego województwa.
Będziemy chcieli również rozwijać projekty rozwojowe, czyli opraco-
wywać koncepcje wdrażania najnowszych technologii: wykorzystania 
energii słonecznej, pomp ciepła, magazynów energii. To jest przyszłość. 
liczę na to, że w drugiej połowie roku nastąpi stabilizacja i sytuacja na 
rynku paliw ulegnie poprawie. Chcemy utrzymać naszą strategię wiary-
godnego dostawcy ciepła, bowiem dobro naszych odbiorców jest klu-
czowe. Wszystkie nasze działania od lat temu służą.



nowa rzeczywistość społeczno-gospodarcza na 
świecie wyznacza kierunek transformacji sektora 
energetyki cieplnej. o przyszłości i wyzwaniach 
dywersyfi kacji paliw w produkcji ciepła mówi Konrad 
nowak, prezes spółki mPeC. 

— dziś dywersyfi kacja paliw w ciepłownictwie jest koniecznością. 
o  konieczności dywersyfi kacji mówimy od wielu lat i  za tym idą 
konsekwentnie nasze działania.
—liderem dywersyfi kacji i  nowoczesnych rozwiązań w  energetyce 
cieplnej jest Skandynawia. od wielu lat, odkąd zostałem prezesem 
Spółki MPEC, model skandynawski jest dla mnie wzorem i  inspiracją. 
Skandynawia była zmuszona zmodernizować energetykę w latach 70., 
kiedy dotknął ją kryzys paliwowy. Wtedy to postawiono na dywersyfi -
kację paliw w ciepłownictwie, wprowadzając w każdym mieście różne 
— możliwe i racjonalne rozwiązania. Były to m.in. ciepłownie gazowe, 
ale też te wykorzystujące paliwo odpadowe oraz biogazownie. Reasu-
mując, zdecydowano się na taki model rozproszonych źródeł, który 

Konrad nowak
prezes miejskiego Przedsiębiorstwa energetyki 

Cieplnej w olsztynie

jest w stanie zapewnić odpowiednio bezpieczne parametry ciepła sie-
ciowego. Już wiele lat temu, obserwując skandynawskie rozwiązania 
oceniałem, że są to przedsięwzięcia z  potencjałem. Wtedy niewielu 
z nas przypuszczało, że również i my staniemy w obliczu  dużego kry-
zysu energetycznego. 

— rozwiązania stosowane w skandynawii sprawdziły się nie tylko 
w czasie defi cytu paliw.
— Tak, ponieważ dysponując różnymi rozwiązaniami i  zarządzając 
nimi, możemy wpływać na chwilowe zmiany cen surowców. kiedy 
więc jedno paliwo staje się droższe, a  to drugie tańsze, wykorzystu-
jemy to, które jest bardziej uzasadnione ekonomicznie. Do pewnego 
stopnia mamy wybór, którego paliwa użyjemy więcej, a którego mniej. 
W  modelu skandynawskim wytwarzanie ciepła nie opiera się na du-
żych elektrowniach, ale na wielu mniejszych źródłach. To instalacje 
„szyte na miarę”, produkujące ciepło adekwatnie do zapotrzebowania 
i możliwości danego miasta, opierające się często na lokalnych zaso-
bach.

— skandynawia szybko odrobiła lekcję po zderzeniu z kryzysem 
na rynku paliw. dlaczego z  tych doświadczeń nie skorzystały 
wcześniej inne europejskie kraje? 
— Wynikało to  z naszych uwarunkowań. Nikt nie przewidywał kryzysu 
na rynku paliw. Nie byliśmy więc zmuszeni do szybkiej transformacji 
sektora. Dodatkowo, decyzje o  zmianach systemowych podejmowa-
ne na poziomie władz krajowych miały  bardzo trwały charakter, co 
chroniło przedsiębiorstwa przed ryzykiem zmian prawa. Rozwiązania 
były planowane odgórnie dla całego kraju. Poza tym przepisy określa-
ły, że kluczowe regulacje obowiązują na przykład przez 30 lat i nawet 
zmiana rządów nie mogła mieć wpływu na ich realizację. Z tego co mi 
wiadomo, te ustalenia są w Skandynawii mocno respektowane i wszy-
scy są zainteresowani żeby inwestować w nowe, niekoniecznie tanie 
rozwiązania. W Polsce, mimo że dziś mówimy o dywersyfi kacji, wciąż 
mamy poczucie braku stabilności w obszarze legislacji. Nie wiemy, jak 
będą kształtować się przepisy w najbliższych latach, które rozwiązania 
będą preferowane, a które nie. Nie wiemy też, czy ustalenia podejmo-
wane rok temu nie będą podważane. a przecież w energetyce decyzje 
podejmowane są z perspektywą kilkudziesięciu lat. inwestycje muszą 
mieć niezmienne uwarunkowania legislacyjne, które gwarantują bez-
pieczeństwo. Założenia przyjmowane w momencie planowania inwe-
stycji muszą być stabilne, aby przekonać inwestorów do fi nansowania. 
W  innym przypadku będą preferowane rozwiązania niskonakładowe 
takie jak np. kotły gazowe. Wybierane będą rozwiązania mniej ryzy-
kowne. kocioł na gaz jest potencjalnie bezpieczniejszym inwestycyj-
nie rozwiązaniem, ale dziś w obliczu kryzysu na rynku paliw rodzi inne 
problemy, związane z dostępnością gazu i jego niestabilną ceną. 

dyWersyFiKaCja 
PaliW KluCzem 

do niezaleŻnośCi
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— Czyli można powiedzieć, że podjęcie decyzji o budowie insta-
lacji Termicznego Przekształcania odpadów w olsztynie, było, jak 
na tamte czasy, dość odważne?
— oczywiście. To potężna inwestycja, która tak naprawdę ma charak-
ter regionalny i łączy dwa kluczowe obszary naszej społecznej aktyw-
ności, czyli wytwarzanie odpadów i zapotrzebowanie na ciepło. Dużą 
korzyścią w  przypadku tej instalacji jest możliwość ekologicznego 
i optymalnego unieszkodliwienia odpadów w procesie, który 
pozwala na odzysk ciepła na potrzeby systemu ciepłow-
niczego miasta. Podjęcie więc decyzji o tej inwestycji 
wymagało porozumień na poziomie całego woje-
wództwa. 

— olsztyn od lat wprowadza dywersyfi kację 
paliw. 
— System ciepłowniczy  dużego miasta wy-
maga takich rozwiązań, które gwarantują stałe 
dostawy ciepła odpowiadające aktualnemu za-
potrzebowaniu. Względy techniczne zmuszają 
więc do pozostawienia w  dyspozycji rozwiązań 
konwencjonalnych. aktualnie w  olsztynie ciepło 
produkowane jest z gazu, oleju opałowego i biomasy, 
a w przyszłości będzie to również paliwo odpadowe. Nie 
jest racjonalne aby w tak dużym systemie ciepło pochodziło 
wyłącznie w 100 procentach z jednego paliwa np. z bio-
masy. Jest to niemożliwe ze względu na dostępność 
surowca i brak wpływu na koszty. ocena zasobów 
bezpiecznie możliwego do pozyskania paliwa 
powinna poprzedzać każdą decyzję o  wyborze 
technologii. W przypadku na przykład  iTPo spa-
lane będzie 100 tysięcy ton odpadów rocznie, 
co stanowi zaledwie około 30 proc. wszystkich 
odpadów komunalnych wytwarzanych na tere-
nie całego województwa. Daje to jednak gwa-
rancję, że instalacja ta nie będzie konkurować 
z  recyklingiem. W  produkcji ciepła dalej będzie 
wykorzystywany węgiel, który chociaż nie jest dziś 
uznawany za paliwo pożądane, to nie da się ukryć, że  
w  perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat będzie pa-
liwem w  miarę dostępnym. W  naszym przypadku udział ciepła 
wytworzonego z węgla zostanie docelowo zredukowany ze 100 pro-
cent do poziomu poniżej 40 procent. Patrząc na rosnące ceny gazu 
taki udział trzeba będzie utrzymać - koszt wytworzenia ciepła z węgla 
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nadal będzie niższy, nawet pomimo konieczności uiszczania opłat za 
emisję Co2. Dziś ceny biomasy poszybowały w górę do tego stopnia, 
że obecnie koszty wytwarzania tego zielonego ciepła nie są już wcale 
dużo niższe. Podsumowując, zastosowaliśmy dostępne obecnie roz-
wiązania  sprawdzone w skali makro produkcji, w przyszłości jednak 
będziemy koncentrować się na bardziej innowacyjnych rozwiąza-
niach, które najpierw  przetestujemy  w skali mikro. Może być to np.  

montaż pomp ciepła do współpracy z węzłami ciepła w nie-
których budynkach. Przed nami 10 - 15 lat na inwestycje, 

które spowodują, że system ciepłowniczy będzie jesz-
cze bardziej przyjazny środowisku.. 

— jak więc będzie wyglądać przyszłość 
energetyki? 
— obecnie podjęto jedną z  ważniejszych de-
cyzji dotyczących energetyki zawodowej.  
W  Polsce ma  powstać elektrownia atomowa. 

Jednak trzeba tutaj zauważyć, że jej budowa 
zakończy się najszybciej za dziesięć lat. W  mo-

mencie obecnego kryzysu energetycznego i  ro-
snących cen energii rynek musi zareagować jakąś 

zmianą i  pobudzeniem innowacji. Nie może zatrzymać 
się w  przeświadczeniu, że sytuacja szybko wróci do normy 

i rozwój energii odnawialnej  istotnie wpłynie na obniżenie 
cen prądu. Z pewnością źródła oZE mogą stabilizować 

cenę energii elektrycznej, ale nie są w stanie utrzy-
mać stabilnych dostaw. Cena energii elektrycznej 

nadal będzie związana z kosztem jej wytwarzania 
ze spalania paliw kopalnych, w naszym przypad-
ku węgla i gazu. Jeśli więc elektrownia atomowa 
powstanie, biorąc pod uwagę optymistyczny 
scenariusz — za 10 lat, to obecnie musimy się 
skoncentrować przede wszystkim na wzro-

ście efektywności energetycznej i  oszczędzaniu 
energii. Dziś wszyscy z nadzieją patrzymy również 

na technologie wodorowe, które wydają się być 
w przyszłości ciekawą alternatywą dla ciepłownictwa. 

liczę również, że wraz z rozwojem energetyki zawodowej 
opartej na atomie i energii odnawialnej będziemy w stanie mieć 

w miarę tanią energię elektryczną, która wówczas, być może, będzie 
mogła być wykorzystywana w  ciepłownictwie jako podstawowy no-
śnik energii.
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agresja Federacji rosyjskiej na ukrainę jeszcze 
bardziej przyspieszyła dążenia państw ue
w kierunku transformacji energetycznej. 
W olsztynie proces ten rozpoczął się już kilka lat 
temu, m.in. dzięki podpisaniu umowy ze spółką 
dobra energia dla olsztyna, w celu realizacji 
inwestycji w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego, jaką jest instalacja Termicznego 
Przekształcania odpadów (iTPo). zakład ten stanie 
się ekologiczną i energetyczną wizytówką stolicy 
Warmii i mazur, a także pozwoli na domknięcie 
lokalnej gospodarki obiegu zamkniętego. Będzie 
również spełniać, a nawet przewyższać, restrykcyjne 
normy BaT nałożone przez ue.

komisja Europejska w  wydanej w  listopadzie 2019 r. decyzji 
2019/2010/UE przedstawiła konkluzje dotyczące najlepszych dostęp-
nych technik w odniesieniu do spalania odpadów. Chodzi o tzw. Best 
available Techniques (BaT) Reference Document for Waste incinera-
tion. Jednym z istotniejszych, z punktu widzenia środowiska, jest za-
pis dotyczący redukcji emisji tlenków azotu co najmniej do poziomu 
120mg/m3. instalacja Termicznego Przekształcania odpadów w olsz-
tynie będzie miała możliwość pracy przy poziomie nie przekracza-
jącym 85 mg/m3, a w przyszłości w razie potrzeby również możliwe 
będzie zejście do poziomu 50 mg/m3.

Dbałości o najwyższą jakość środowiska naturalnego jest szczególnie 
istotna dla Warmii i  Mazur – jednego z  najpiękniejszych i  najczyst-
szych regionów w Polsce. Budowana przez nas instalacja będzie speł-
niać najwyższe standardy w  zakresie ochrony środowiska, a  nawet 
przekroczy europejskie wymogi przygotowując się już na przyszłe 
regulacje, które - jak się spodziewamy - zostaną ogłoszone za kilka lat 
w ramach nowych konkluzji dotyczących BaT – wskazuje Jarosław Sa-
łamacha, członek zarządu do spraw technicznych spółki Dobra Ener-
gia dla olsztyna. 

Powstająca instalacja będzie jedną znajbardziej zaawansowanych 
technologicznie inwestycji w skali nie tylko regionu, ale także całego 
kraju. Budowa nowej instalacji pozwoli na dostarczenie mieszkańcom 

iTPo W olSZTYNiE: 

zielona
WizyTÓWKa 
reGionu

olsztyna czystej energii cieplnej i elektrycznej oraz zastąpienie obec-
nych, zużytych instalacji węglowych. Proekologiczna gospodarka ka-
loryczną frakcją palną z odpadów komunalnych stanowi również bez-
pośredni wkład w europejską politykę, mającą na celu zmniejszenie 
udziału składowisk jako narzędzi zarządzania odpadami. Realizowa-
ny projekt stanowi istotny wkład w walkę ze zmianami klimatyczny-
mi oraz realizację polityki zrównoważonego rozwoju miast w Polsce, 
gdyż powstająca instalacja będzie integralnym elementem systemu 
zagospodarowania odpadów, który obejmuje ok. 790 tys. osób z te-
renu województwa warmińsko-mazurskiego, a co za tym idzie – gwa-
rantuje realizację aż 4 celów zrównoważonego rozwoju – innowacyj-
ność, przemysł, infrastruktura; zrównoważone miasta i społeczności; 
odpowiedzialna konsumpcja i produkcja; działania w dziedzinie kli-
matu.

Nasza inwestycja ma bezpośrednie przełożenie nie tylko na czystość 
powietrza, ale również na zapewnienie tak istotnego, zwłaszcza w dzi-
siejszych czasach, bezpieczeństwa energetycznego. Pozwoli także na 
osiągnięcie kolejnego kamienia milowego na drodze do transforma-
cji energetycznej i  neutralności klimatycznej nie tylko olsztyna, ale 
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Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych 
z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
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i  całego kraju. Ponadto, będzie kluczowym elementem lokalnej go-
spodarki obiegu zamkniętego. Jest to koncepcja gospodarcza, która 
ma na celu maksymalne ograniczenie wytwarzania odpadów poprzez 
ich ponowne wykorzystanie w  roli surowców wtórnych. W  efekcie 
naszej działalności zyska nie tylko stolica Warmii i  Mazur – jednego 
z najbardziej zielonych i turystycznych regionów w Polsce, ale przede 
wszystkim jej mieszkańcy – dodaje krzysztof Witkowski, prezes zarzą-
du i dyrektor generalny spółki Dobra Energia dla olsztyna.

olsztyńska iTPo pozwoli na zmniejszenie nawet o połowę ilości wę-
gla zużywanego obecnie do produkcji energii cieplnej, a tym samym 
znacząco ograniczy emisję zanieczyszczeń – szkodliwych pyłów i ga-
zów – do atmosfery, co przyczyni się do znacznej poprawy jakości 
powietrza w  całym regionie. iTPo wyprodukuje czystą, ekologiczną 
energię i ciepło, co w znacznym stopniu przyczyni się do ogranicze-
nia szkodliwej emisji Co2 oraz innych pyłów i  gazów. Jednocześnie, 
wykorzystując jako paliwo wyselekcjonowaną, wysokokaloryczną 
frakcję palną odpadów komunalnych, przyczyni się do redukcji ilości 
odpadów, zalegających na lokalnych wysypiskach, domykając w ten 
sposób lokalną gospodarkę obiegu zamkniętego. Wytworzone w in-
stalacji ciepło zapewni całoroczne pokrycie dostaw ciepłej wody dla 
ok. 100 tys. mieszkańców olsztyna. Wyprodukowanie tej samej ilości 
energii w  źródle konwencjonalnym wiązałoby się z  zużyciem węgla 
na poziomie ok. 55 tys. ton rocznie, co przełożyłoby się na emisję Co2 
w ilości ok. 110 tys. ton w skali roku.
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obok podłączeń do istniejących budynków spół-
ka MPEC realizuje również inwestycje związane 
z  dynamicznym rozwojem miasta. Trzeba tutaj 
zaznaczyć, że powstające budynki muszą spełnić 
nowe standardy polityki energetycznej Unii Eu-
ropejskiej. Certyfi katy emisji ciepłowni sprawiają, 
że ciepło, które trafi a do mieszkań i instytucji, po-
zwala ograniczać emisję szkodliwych substancji. 
Nawet w obliczu obecnego kryzysu energetycz-
nego deweloperzy wybierają ciepło z  miejskiej 
sieci ciepłowniczej, biorąc pod uwagę zaintere-
sowanie swoich klientów takim rozwiązaniem. 
Nowe sieci powstają w  czasie wyzwań – rosną-
cych cen surowców i  wojny w  Ukrainie. Mimo 
tego kalendarz budowy sieci ciepłowniczej za-
pełnia się szybko, a  wolne terminy ustalane są 
już nawet na 2024 i 2025 rok. 
— Zadania inwestycyjne w zakresie przyłączania 
nowych odbiorców realizowane są także przez 
wykonawców zewnętrznych, wyłonionych w po-

KilomeTry noWej 
sieCi PoWsTajĄ 

W olszTynie
nowe sieci ciepłownicze powstają już nie tylko w olsztynie, ale także poza granicami miasta. 

W sumie to już ponad 182 kilometry miejskiej sieci ciepłowniczej. 

stępowaniach przetargowych — tłumaczy Zofi a 
kośnik, kierownik Wydziału Techniczno-inwesty-
cyjnego spółki MPEC. — obecnie prowadzimy 
również prace polegające na budowie przyłączy 
i  węzłów cieplnych do nowo powstających bu-
dynków.
kluczowa jest techniczna modernizacja i  rozbu-
dowa ciepłownictwa, co wpisuje się w  dążenie 
do stworzenia systemu efektywnego energe-
tycznie. Poprawa efektywności jest niezwykle 
ważna, bo ma wymiar ekologiczny. Zastosowanie 
energooszczędnych urządzeń wpływa na mniej-
sze zużycie surowców oraz obniża stopień zanie-
czyszczenia środowiska. Ważny jest też wymiar 
ekonomiczny – to mniejsze koszty zakupu su-
rowców i mniejsze zużycie energii. Coraz większa 
rzesza klientów, która już korzysta z  miejskiego 
ogrzewania, chce również, by w ich budynkach 
płynęła ciepła woda użytkowa. Dlatego inwesty-
cje związane są również z tym działaniem. 

zofi a Kośnik
kierownik Wydziału 

Techniczno-inwestycyjnego 
spółki MPEC
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KilomeTry noWej 
sieCi PoWsTajĄ 

W olszTynie

nowa sieć powstaje 
zazwyczaj tam, 

gdzie stawiane są nowe 
osiedla lub zespoły 

budynków, m.in. 
na Pieczewie, ale też na 
zatorzu czy w centrum.

W olsztynie 
mamy już

 182 kilometry
 miejskiej sieci 
ciepłowniczej.

na ciepło z mPeC 
decydują się nie tylko 

deweloperzy. Coraz więcej 
wspólnot mieszkaniowych chce 
podłączyć się do miejskiej sieci 

ciepłowniczej, także ze starszych 
części miasta, jak zatorze czy stare 

miasto. mieszkańcy doceniają 
funkcjonalność i bezpieczeństwo 

takiego rozwiązania.

Żeby spełnić rosnące oczekiwania, spółka MPEC wciąż udoskonala i 
rozbudowuje infrastrukturę techniczną. Dzięki unijnym funduszom, w 
ramach Działania "Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu" Programu 
operacyjnego infrastruktura i Środowisko (PoiiŚ 1.5), realizowane są 
trzy etapy projektu pn. "Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez 
poprawę efektywności dystrybucji ciepła w olsztynie w wyniku przebu-
dowy sieci i węzłów ciepłowniczych".
Do roku 2020 przebudowano ponad 10 kilometrów sieci magistralnych 
i rozdzielczych na sieć preizolowaną. Dodatkowo dzięki wybudowaniu 
60 węzłów indywidualnych zlikwidowano istniejące dotąd węzły gru-
powe.
W roku 2021- 2022 wykonano m.in. przebudowy sieci ciepłowniczej w 
rejonie ulic: Nowej Niepodległości, Tczewskiej 24, Sybiraków 4, Jagiel-
lońskiej 45, gałczyńskiego, Burskiego, Dąbrowszczaków oraz Dwor-
cowej-Piłsudskiego. Węzeł indywidualny zyskał również Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny przy ulicy Żołnierskiej. Wśród ważnych inwesty-
cji realizowanego projektu jest przebudowa sieci w rejonie alei Piłsud-
skiego i ulicy Wyszyńskiego, która jest przeprowadzana etapami.
— W olsztynie powstaje coraz więcej nowych osiedli, na których spół-
ka MPEC buduje sieci magistralne i rozdzielcze. Budowa sieci wykracza 
poza granice olsztyna, a prace odbywają się na terenie m.in. gminy Sta-
wiguda – dodaje Zofi a kośnik. — Podczas tworzenia planów budowy 
MPEC ściśle współpracuje ze spółdzielniami mieszkaniowymi, zakłada-
mi budynków komunalnych, wspólnotami mieszkaniowymi oraz jed-
nostkami Urzędu Miasta. Przy realizacji zadań ściśle współpracujemy 
z jednostką realizującą projekt V Urzędu Miasta, która zajmuje się m.in. 
budową linii tramwajowej. W trakcie powstawania linii my wymieniamy 
starą sieć ciepłowniczą na nową.
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jakiego miasta chcą mieszkańcy? zielonego, z czystym 
powietrzem, inwestującego w nowoczesne technologie 
przyjazne środowisku. strategia rozwoju miasta 
olsztyn 2030 + jest odpowiedzią na wyzwania obecnej 
sytuacji gospodarczo-społecznej. 

— Ważne znaczenie dla rozwoju miasta ma powołany w tym roku klaster 
Energii, który tworzą m.in. olsztyńskie spółki miejskie, Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski oraz Spółka Dobra Energia. To społeczność energetycz-
na, którą łączą ważne wspólne cele. Wśród nich są  m.in. wykorzystywa-
nie w działalności innowacyjnych technologii, poprawa bezpieczeństwa 
energetycznego oraz ochrona środowiska naturalnego. Przedsięwzięcie, 
dzięki współdziałaniu spółek komunalnych ma za zadanie pomóc  spro-
stać obecnym i przyszłym wyzwaniom, m.in. kryzysowi na rynku surow-
ców energetycznych, rosnącym cenom energii elektrycznej i  ciepła — 
mówi Piotr grzymowicz, prezydent olsztyna. — istotne znaczenie mają 
zatem  również działania związane ze strategią rozwoju ciepłownictwa 
oraz zagospodarowania odpadów w  gminie olsztyn. obecnie możemy 
powiedzieć, że nasz system ciepłowniczy niebawem stanie się systemem 

PrzyszŁość 
Pod znaKiem WyzWaŃ

efektywnym energetycznie, ponieważ do produkcji ciepła wykorzystuje 
się co najmniej 50 procent energii ze źródeł odnawialnych i kogeneracji. 

aspekty energetyczne i środowiskowe są brane pod uwagę we wszyst-
kich obszarach działalności spółek miejskich. Budowa nowej ciepłowni bio-
masowej oraz modernizacje przeprowadzone w Ciepłowni kortowo miały 
znaczący wpływ na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. obec-
nie instalacja spełnia wyśrubowane normy środowiskowe w zakresie emisji 
pyłów, tlenków azotu i siarki. 

— Po wspólnie podjętym wysiłku udało się również sfi nalizować pomysł 
powstania w olsztynie nowej instalacji termicznego przekształcania odpa-
dów. głównym celem projektu jest zagospodarowanie frakcji palnej z odpa-
dów komunalnych poprzez ich termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem 
energii, która posłuży do ogrzania mieszkańców olsztyna—podkreśla Piotr 
grzymowicz. — Racjonalność budowy takiego zakładu w olsztynie potwier-
dzona jest rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów oraz potrze-
bą pokrycia defi cytu ciepła spowodowanego decyzją spółki Michelin o za-
przestaniu dostaw ciepła do części mieszkańców miasta. 

kolejnym przedsięwzięciem MPEC, które poprawia bezpieczeństwo cieplne 
mieszkańców olsztyna oraz ogranicza wpływ środowiskowy produkcji cie-
pła było powstanie Ciepłowni kortowo Bio. Była to inwestycja zrealizowana 
w  ramach unijnego projektu „Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych w MPEC Sp. z o.o. w olsztynie poprzez budowę instalacji wy-
korzystującej biomasę”. Środki na realizację projektu zostały pozyskane z Pro-
gramu operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz pożyczki 
NFoŚigW. inwestycja pozwoliła uzyskać dodatkowe źródło energii cieplnej 
o mocy 25 MW. Zapewnia też ok. 25 % zapotrzebowania miasta na ciepło 
w wyniku spalania rocznie ok. 55 tys. ton zrębki drzewnej, pozyskiwanej  z za-
chowaniem zrównoważonego rozwoju. Biomasa uznawana jest za paliwo 
naturalne pod względem emisji Co2, a to ma znaczący wpływ na obniżenie 
kosztów wytwarzania ciepła. 

Prezydent olsztyna dodaje również: 
— od wielu lat dążymy w olsztynie do rozwoju gospodarki o obiegu za-
mkniętym (goZ). Tylko właściwa gospodarka odpadami, nakierowana na 
maksymalny odzysk surowców i  energii, pomoże nam osiągnąć założone 
cele. Dziś nie powinno się już składować odpadów na wysypiskach, ale mu-
szą być one zagospodarowywane z możliwie jak największym uniknięciem 
marnotrawstwa— dodaje prezydent olsztyna. — Ważnym aspektem go-
spodarki w obiegu zamkniętym jest też właściwa segregacja odpadów przez 
samych mieszkańców. 

To wszystko wpisuje się w  Strategię Rozwoju Miasta – olsztyn 2030 +, 
która zwraca szczególną uwagę na aspekty związane ze zmianami klima-
tycznymi. W  najbliższych latach istotnym zagadnieniem będzie rozwój 
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technologii i rozwiązań infrastrukturalnych, które mają pozytywny wpływ 
na środowisko,  oraz przeciwdziałają zmianom klimatu. Wśród inwestycji, 
które pozwalają częściowo rozwiązać problem rosnącej ilości odpadów, 
jest trwająca budowa nowej instalacji Termicznego Przekształcania odpa-
dów  przy ulicy Bublewicza.

— Do iTPo będą trafi ały odpady z  pięciu Regionalnych instalacji Prze-
kształcania odpadów, znajdujących się na terenie województwa. Tym 
samym, zgodnie z  uchwalonym Wojewódzkim Planem gospodarki od-
padami, system zostanie domknięty — zapowiada prezydent olszty-
na. — konsekwentnie realizujemy program gospodarki niskoemisyjnej. 
Mieszkańcy chcą miasta zielonego, odpowiadającego na wyzwania zwią-
zane ze zmianami klimatu. Rozwój naszego miasta musi brać pod uwagę 
ochronę środowiska oraz racjonalne korzystanie z lokalnych zasobów. 

kolejnym bardzo ważnym aspektem, koniecznym do uwzględnienia, jest 
zmniejszenie zużycia energii w jednostkach samorządowych gminy olsz-
tyn. Ze względu na rosnące koszty, priorytetem jest eliminowanie energo-
chłonnych rozwiązań i zmniejszanie zapotrzebowania na ciepło i energię 
elektryczną. W  budynkach użyteczności publicznej, m.in. w  budynkach 
szkół już dziś montowane są panele fotowoltaiczne. Z ich energii korzysta-
ją w olsztynie dwie szkoły: Zespół Szkół Budowlanych oraz Zespół Szkół 
Mechaniczno-Energetycznych. W  placówkach edukacyjnych stopniowo 
będą przeprowadzane kolejne termomodernizacje, wymiany instalacji 
ciepłowniczych oraz systemy oświetleniowe. Docelowo w  mieście po-
wstaną również duże farmy fotowoltaiczne, z których energii będzie ko-
rzystać w przyszłości transport publiczny. 
olsztyn ma być również „smart city”, czyli inteligentnym miastem, gdzie 
wykorzystuje się nowe technologie do poprawy jakości świadczonych 
usług publicznych. System składa się ze specjalnych aplikacji i serwisów, 
które pozwolą na rozwiązanie wielu codziennych problemów w urzędach 
oraz przy korzystaniu z komunikacji miejskiej. 
- Na całym świecie rośnie znaczenie koncepcji miast 15-minutowych. 
Miasto 15-minutowe to taka organizacja przestrzeni miejskiej, gdzie 
większość potrzeb życiowych można zaspokoić w odległości dającej się 
pokonać spacerem lub rowerem w ciągu kwadransa. Mamy świadomość, 
że to duże wyzwanie, ale chcemy dążyć do tego  celu. — podkreśla Piotr 
grzymowicz. 

idea miast 15-minutowych zakłada również dostęp mieszkańców do 
miejsc zielonych. W olsztynie powstają więc kolejne miejsca rekreacji ta-
kie jak np. parki kieszonkowe. 
— Staramy się, by olsztyn był miastem nowoczesnym, ale również przyja-
znym środowisku — podkreśla prezydent olsztyna. — Dziś, w dobie pra-
cy zdalnej zauważamy, że coraz więcej osób z dużych ośrodków wybiera 
olsztyn jako  miasto do życia, co potwierdza jego niewątpliwą atrakcyj-
ność. 

Wizja olsztyna przyszłości będzie realizowana przez trzy cele strategiczne: 
olsztyn wrażliwy, olsztyn otwarty oraz olsztyn proaktywny. W  każdym 
z tych zakresów określono po cztery cele operacyjne. Co ważne - strate-
gia nie wskazuje konkretnych projektów. Te będą określane w dokumen-
tach szczegółowych, już wdrażających przedsięwzięcia. Strategia Rozwo-
ju Miasta olsztyn 2030 + jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą 
się sytuację społeczno-gospodarczą olsztyna, kryzys energetyczny oraz  
zmiany klimatu.

Korzystając z okazji, chciałbym życzyć
 wszystkim mieszkańcom Olsztyna, aby nadchodzące 

Święta Bożego Narodzenia były dla nas wszystkich 
czasem pełnym pokoju i nadziei na przyszłość. 

Niech w te wyjątkowe dni i przez cały Nowy Rok 
towarzyszy Państwu radość, rodzinne ciepło

 oraz wszelka dobroć płynąca 
ze współpracy i wspólnoty. 

Wesołych Świąt 
i szczęśliwego Nowego Roku!
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Każdego roku przeciętny Polak wyrzuca do śmieci około 
105 kilogramów jedzenia. To nie tylko zmarnowana 
żywność, ale też marnotrawienie zasobów planety. 

—Święta nie są już dziś czasem, kiedy żywności marnuje się najwięcej. 
kupujemy za dużo na co dzień, zakupy robimy chaotycznie, bez planu. 
Marnowanie żywności to już kwestia naszej codzienności — uważa  
Jolanta Markiewicz, kierownik promocji i komunikacji Banku Żywności 
w olsztynie. — Mówi się dziś o kryzysie ekonomicznym, rosnącej inflacji, 
ubożeniu społeczeństwa. Zdajemy sobie przecież sprawę, że tony zmar-
nowanej żywności to miliony złotych, które tracimy, a jednak wciąż wy-
rzucamy. Najpierw wydajemy pieniądze na jej zakup, przechowywanie 
i przetwarzanie, a potem trafia ona do kosza, co generuje opłaty za wy-
wóz odpadów. Na końcu jest jeszcze utylizacja. Według różnych danych, 
zutylizowanie żywności o wartości złotówki to koszt ośmiu złotych.

miliony Ton 
jedzenia 
na śmieTniKu

Dodaje też:
— Dziś powinniśmy zacząć budować świadomość, jak marnowanie 
żywności wpływa na nasze życie i  jakie są tego skutki ekonomiczne, 
środowiskowe czy społeczne. — ostatnie badania pokazują, że powo-
li ograniczamy ilość marnowanej żywności w Polsce,  co związane jest 
m.in. z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną. Nie idzie za tym jednak 
szybki wzrost świadomości konsumentów. Ci, albo inaczej mówiąc – my, 
konsumenci — w  gospodarstwach domowych marnujemy najwięcej. 
Wciąż nie potrafimy racjonalnie dokonywać zakupów w sklepach i kuszą 
nas promocje.

Według najnowszych badań Eurostatu pod względem całości zmarno-
wanej żywności — czyli 4 mln ton (ok. 105 kg przypadających na każ-
dego mieszkańca) — Polska plasuje się na 5. miejscu wśród 24 krajów, 
które przekazały dane do statystyk (Belgia, Malta, Łotwa i Rumunia tego 
nie zrobiły). Wciąż najwięcej marnujemy w gospodarstwach domowych, 
które odpowiadają za 56 procent wyrzucanej żywności (2,3 mln ton). Na 
etapie produkcji marnuje się 0,7 mln ton (17 procent), a podczas prze-
twarzania 0,5 mln ton (14 procent). Podczas dystrybucji i sprzedaży żyw-
ności marnuje się tylko 0,3 mln ton (8 procent), a za najmniejsze straty 
odpowiadają restauracje – niecałe 0,2 mln ton (5 procent). 

kupioną w  nadmiarze żywność zwykle źle przechowujemy. a jeśli nie 
przechowujemy jej właściwie — jedzenie się psuje. Jak edukują spe-
cjaliści z  Banków Żywności, jednym z  najskuteczniejszych sposobów 
na niemarnowanie jedzenia jest odpowiednie zaplanowanie zakupów, 
połączone z planowaniem posiłków.  Raport Federacji Polskich Banków 
Żywności pokazuje, iż jedynie 36 procent Polaków potrafi właściwe zin-
terpretować daty przydatności. Zapominamy o  tym, że data ważności 
produktów spożywczych również ma znaczenie. a jeśli przeoczymy ter-
min przydatności, to np. zamiast zużyć ser i upiec zapiekankę, wolimy 
wyrzucić go do kosza. 

Trzeba tutaj dodać, że w Polsce obowiązują dwie daty przydatności do 
spożycia: ,,najlepiej spożyć przed” i  ,,należy spożyć do”, czyli “dobrze 
by było” i “obowiązkowo trzeba”. Jaka jest różnica? Pierwsze ma formę 
dobrej rady, której niekoniecznie musimy przestrzegać, drugie zaś obo-
wiązku, któremu absolutnie należy się podporządkować.

— Cukier, czy makaron ma datę przydatności do spożycia, bo jest to 
ważne z  punktu widzenia dystrybucji żywności — tłumaczy Jolanta 
Markiewicz. — ale czy kiedyś cukier lub mąka miały terminy przydat-
ności? Nie, ponieważ te produkty przechowywane we właściwy sposób, 
w suchym miejscu, mogą być dobre do spożycia naprawdę długo. 
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Pomysły na rodzinne potrawy znajdziemy na: 
https://niemarnuje.bankizywnosci.pl/konkurs-przedszkola/

Pod względem 
całości zmarnowanej 

żywności – czyli 4 mln ton 
(ok. 105 kg przypadających 

na każdego Polaka)
 – Polska plasuje się na 

5. miejscu
 wśród 24 krajów, które 

przekazały dane 
do statystyk.

64 % Polaków 
nie wie, że informacje

 na opakowaniach
 „należy spożyć do…”

 i „najlepiej spożyć przed…” 
nie oznaczają 
tego samego.

eurostat zaprezentował 
najnowsze dane za 2020 rok, 

dotyczące marnowania żywności 
W całej unii europejskiej 

marnuje się prawie 
57 mln ton 

żywności rocznie, 
z czego w Polsce 4 mln

Wstępem do tego, by ograniczyć marnowanie żywności jest - obok 
planowania zakupów, właściwe zagospodarowanie produktów. Warto 
przygotowywać posiłki kreatywnie, nie dokupując żywności. gotować 
z  tego, co już mamy, ponieważ wykorzystując resztki, możemy zrobić 
coś prostego i pysznego. Stosujmy zasadę  „zero waste”.

Wyrzucając żywność, marnujemy nie tylko produkty i pieniądze, ale rów-
nież przyczyniamy się do zmian klimatycznych. odpady żywnościowe 
odpowiadają nawet za 10 procent światowej emisji gazów cieplarnia-
nych. To więcej, niż wynosi emisja gazów wytwarzana przez samochody. 
— Dobrze, że obecnie w dyskursie publicznym rozmawia się o niemar-
nowaniu pod kątem zagrożenia dla środowiska i zmian klimatu— doda-
je Jolanta Markiewicz. — Potrzebna jest nam wszystkim edukacja i kon-
kretna wiedza o zrównoważonym rozwoju i jego celach.  W czasie zajęć 
edukacyjnych w szkołach dzieci dziwią się, jak to możliwe, że np. wyrzu-
cając jeden kilogram wołowiny, wylewamy całą wannę wody.  To proste. 
Tyle litrów wody (w  przeliczeniu na jeden kilogram  to 15  000 litrów) 
potrzeba w procesie hodowli, potem uboju, produkcji i dystrybucji.

Mając powyższe na względzie, warto zwrócić uwagę na zdrowe podej-
ście do zakupów i na to, by nie ulegać pokusom, które narzucają nam 
machiny marketingu. a dziś zmiany klimatu boleśnie przypominają, że 
wpływ na pogarszającą się kondycję planety mamy my sami. Jesteśmy 
za to odpowiedzialni przed kolejnymi pokoleniami.

Rada na święta:  w tym okresie zwróćmy uwagę na to, żeby przygotowy-
wać małe porcje jedzenia, umawiać się z rodziną, kto i co przygotuje, aby 
wszystko można było zjeść. i nie zapomnijmy, że nadmiarem najlepiej 
się podzielić.



W tym roku możemy spędzić święta inne niż zwykle. 
niech to będzie zielone Boże narodzenie, bez marno-
wania żywności i kupowania zbędnych przedmiotów. 
dziś, w obliczu zmian klimatu — jak nigdy wcześniej 
— musimy zmienić nasze przyzwyczajenia. W interne-
cie znajdziemy wiele porad i sposobów na ekologiczne 
święta. 

zanim przyjdą święta, czyli czas porządków
Porządki w stylu zero waste są możliwe, choć wymagają odrobiny wysił-
ku i zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń. Już na tym etapie może-
my dokonać eko wyborów. Sklepowe detergenty nie są koniecznością, 
aby kuchnia czy salon lśniły czystością. kuchenny zlew znowu odzy-
ska blask, jeśli wyczyścimy go cytrynowym sokiem z dodatkiem sody 
oczyszczonej. Z kolei przypalony piekarnik z wdzięcznością przyjmie 
mieszankę z soli, octu spirytusowego i wody. Na zakurzone blaty rów-
nież jest eko sposób – w butelce ze spryskiwaczem wystarczy zmieszać 
1/3 szklanki oliwy z oliwek, dolać 1/2 szklanki zimnej wody i 15 kropel 
olejku sosnowego. lśniące meble i urzekająca woń lasu, gwarantowane!

symbol świąt – choinka
Większość z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez ży-
wej choinki, którą w dodatku możemy sami ściąć na plantacji. Co może 
być zaskakujące, najbardziej ekologicznym rozwiązaniem jest choinka 

sztuczna, która może nam posłużyć wiele lat. Jeśli jednak tęsknimy za za-
pachem żywego drzewka, wybierajmy takie w doniczce. Wiosną zawsze 
można je posadzić na działce lub przy domu.

naturalne ozdoby
Do dekoracji domu czy mieszkania najlepiej wykorzystać wszystkie skar-
by, które dała nam matka natura. Mogą to być sosnowe szyszki, orzechy 
włoskie, jabłka, wiklina czy laski cynamonu. Wspaniałe dekoracje można 
wykonać również z suszonych plasterków cytryn i pomarańczy. owoce 
wystarczy pokroić w plasterki, ozdobić goździkami i położyć na kalory-
ferze, aby wyschły. 

świąteczny stół w stylu eko
Ekologicznie może być również na stole. klasyczne papierowe, ale nie 
biodegradowalne serwetki, niech ustąpią miejsca własnoręcznym deko-
racjom z juty lub lnu, przybranymi szyszkami i laskami aromatycznego 
cynamonu, zaś stroiki wykonane z ciętych gałązek, niech zamienią się 
miejscami z roślinami w doniczkach. Wspaniałą ozdobą może być prze-
cież dekoracyjna gwiazda betlejemska lub miniaturowy iglak, które będą 
cieszyć oczy domowników również po świętach.

jadłodzielnie – podziel się żywnością
Jeśli po świętach w naszych lodówkach półki nadal uginają się pod cię-
żarem świątecznych potraw – warto podzielić się jedzeniem z  innymi. 
Świeże, pełnowartościowe dania można przekazać m.in. do schronisk dla 
bezdomnych, jadłodzielni lub zostawić w lodówce społecznej.
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Takie miejsca działają w różnych miastach regionu. W olsztynie specjal-
na lodówka od dwóch lat stoi tuż przy siedzibie stowarzyszenia arka 
przy al. Niepodległości.

zrób listę prezentową
Najlepszym sposobem na trafi one prezenty jest zapytanie bliskich 
wprost, co chcieliby dostać. Upominki dopasowane do gustu obdaro-
wanego sprawią mu radość. 

Prezenty eko, które mogą być trafi onym 
podarunkiem na święta:
  p wspólne wyjście do kina czy teatru;
  p spacer w lesie; 
  p kolacja przy świecach w ulubionej knajpce za rogiem; 
  p  wieczór spędzony na kanapie w domu przy wspólnym czytaniu 

książek; 
  p kosmetyki lub mydło własnej produkcji;
  p  zestaw wielorazowych akcesoriów higienicznych, mogą to być 

płatki kosmetyczne z materiału, ściereczka do mycia ciała;
  p zioła w słoiczkach;
  p kule kąpielowe w słoiku zrobione własnoręcznie;
  p  woskowijki, czyli naturalne opakowania na żywność, które znako-

micie zastępują jednorazowe pojemniki plastikowe;
  p  zamiast kupować drogie prezenty, możemy wraz z bliskimi przeka-

zać datek na organizację pomocową.

jak pakować, to ekologicznie
kiedy już zdecydujemy się na prezent eko, sam sposób zapakowania pre-
zentu również jest ważny. Zrezygnujmy z papierów, które nie są trwałe 
i szybko wyrzucimy je do kosza. Możemy spakować podarunek w sposób 
bardziej kreatywny, np. we własnoręcznie uszyty worek. Możemy potem 
wykorzystać go jako torebkę do pakowania np. owoców na wagę.
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z olsztyna wyruszyło już wiele konwojów humani-
tarnych. W akcję pomocy, trafi ającej do ukraińskich 
miejscowości, angażuje się wiele instytucji i fi rm. 
Wśród nich jest również spółka mPeC, której pracow-
nicy brali udział w konwojach.

— To nie są moje pierwsze wyjazdy z pomocą. Na Ukrainę wyjechałem 
już w  2017 roku — wspomina Jan Mroczek, mistrz ds. eksploatacji 
w Spółce MPEC. — Pojechaliśmy z darami rzeczowymi. kiedy w tym 
roku wybuchła wojna w Ukrainie, również chciałem zaangażować się 
w pomoc.
Dodaje też:
— Pomagając, otrzymujemy wiele w  zamian. Wspieranie innych 
uczy pokory i  zmienia nas wewnętrznie. Nie da się opisać emocji, 
które towarzyszą w  czasie tych wyjazdów. Na pewno najtrudniejsze 
było osobiste zetknięcie się z  ludzkimi dramatami, kiedy wieźliśmy 
ludzi zmuszonych do zostawienia dorobku całego życia 
i  ucieczki przed wojną. Wielu z  nich straciło swoich 
bliskich, ich domy zostały zniszczone. kiedy z nimi 
rozmawiamy, zawsze podkreślają, że są bardzo 
wdzięczni Polakom za otrzymaną pomoc.
Dziś nie mniejsze emocje towarzyszą 
konwojom z  pomocą humanitarną, która 
trafi a do miejscowości zniszczonych wojną. 
Tam mieszkańcy marzą tylko o  przetrwaniu. 
Żywność, leki, ciepła odzież, świeczki, 
zapałki i  powerbanki to rzeczy, których dziś 
najbardziej brakuje mieszkańcom Ukrainy, 
zwłaszcza w  miejscowościach położonych 
blisko frontu. Pomoc z  olsztyna trafi a m.in. za 
pośrednictwem wspomnianych konwojów 
humanitarnych, które zapoczątkował adam 
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z olszTyna na FronT 
z PomoCĄ HumaniTarnĄ

giska, pastor zboru „Twoja Przystań” kościoła Zielonoświątkowego 
w olsztynie. od samego początku wojny olsztyn nie ustaje w pomocy 
— inicjatywa zgromadziła już wiele osób, a  akcja wciąż się rozrasta. 
Do tej pory na Ukrainę trafi ło już jedenaście konwojów z  pomocą 
humanitarną. 
— W styczniu zaplanowany jest kolejny, w którym też mam nadzieję 
uczestniczyć — informuje Jan Mroczek. W wyjazdach na Ukrainę brali 
udział również inni pracownicy spółki, m.in. prezes konrad Nowak
i pracownik pogotowia ciepłowniczego Jarosław Pakosz. Wiele osób 
z  fi rmy wspiera konwoje nie uczestnicząc w  nich, ale przekazując 
pomoc rzeczową, za co chciałem wszystkim serdecznie podziękować.
Wojna w  Ukrainie trwa, a  sytuacja stale się pogarsza. Niszczona jest 
infrastruktura, coraz więcej osób pozostaje bez dostępu do wody 
i prądu. To oznacza, że ludzie potrzebują coraz większego wsparcia.
olsztyński konwój Humanitarny współpracuje z wieloma 
organizacjami, nie tylko lokalnymi, ale i  zagranicznymi. otrzymuje 
zarówno pomoc fi nansową, jak i rzeczową. Uczestnicy konwojów wożą 
m.in. artykuły higieniczne oraz medyczne.
olsztyński konwój Humanitarny dotarł już m.in. do Buczy, irpienia, 
Borodianki, kijowa, Charkowa, Zaporoża, a  także okolic izium 
i Chersonia. Udało się dostarczyć ważne wsparcie do szpitali, jednostek 
wojskowych, kościelnych organizacji pomocowych oraz ludności 
cywilnej.
— Nie czuję się bohaterem. Myślę, że każdy, jeśli miałby taką 
możliwość, zaangażowałby się osobiście — kończy Jan Mroczek. — 
Dziś ludzie w Ukrainie potrzebują naszego wsparcia, szczególnie teraz, 
kiedy mamy zimę. Wszyscy możemy pomóc. liczy się każdy gest.

które towarzyszą w  czasie tych wyjazdów. Na pewno najtrudniejsze 
było osobiste zetknięcie się z  ludzkimi dramatami, kiedy wieźliśmy 
ludzi zmuszonych do zostawienia dorobku całego życia 
i  ucieczki przed wojną. Wielu z  nich straciło swoich 
bliskich, ich domy zostały zniszczone. kiedy z nimi 
rozmawiamy, zawsze podkreślają, że są bardzo 

Dziś nie mniejsze emocje towarzyszą 

Żywność, leki, ciepła odzież, świeczki, 
zapałki i  powerbanki to rzeczy, których dziś 
najbardziej brakuje mieszkańcom Ukrainy, 
zwłaszcza w  miejscowościach położonych 
blisko frontu. Pomoc z  olsztyna trafi a m.in. za 
pośrednictwem wspomnianych konwojów 
humanitarnych, które zapoczątkował adam 



W dobie rosnących cen i wysokiej inflacji polskie 
społeczeństwo ubożeje. zwiększa się liczba osób 
samotnych, które potrzebują wsparcia. na szczęście 
zwiększa się też liczba pomagających. Wśród nich jest 
stowarzyszenie arka oraz olsztyński oddział fundacji 
Wolne miejsce.

Wigilia dla samotnych — to szlachetne wydarzenie łączy wszystkich, 
którzy ten wyjątkowy dzień chcą spędzić w miłej atmosferze przy wspól-
nym stole.
— W tym roku wracamy do wersji stacjonarnej wydarzenia. Wigilia dla 
samotnych odbędzie się 24 grudnia w kuźni Społecznej Banku Żywności 
przy ul. kotańskiego 1 — mówi Piotr Duliszewski, jeden z koordynato-
rów akcji z olsztyńskiego oddziału fundacji Wolne Miejsce. 
To spotkanie nie tylko dla bezdomnych, ale również dla tych, którzy nie 
mają bliskich. W ubiegłych latach, w czasie pandemii, rozwoziliśmy pacz-
ki bezpośrednio do domów. Najbardziej dojmujące było to, gdy ludzie 
opowiadali nam o swojej samotności, o tym, że od wielu miesięcy nikt 
ich nie odwiedzał. Samotność jest wypadkową wielu czynników. Dotyka 
ludzi nie tylko z powodu ciężkich zdarzeń losowych. Są przypadki, gdy 
ktoś np. wyjechał do pracy za granicę, a po powrocie okazuje się że nikt 
na niego nie czeka. Dużo jest też osób starszych. 
koordynatorzy akcji współpracują z ośrodkami Miejskiego ośrodka Po-
mocy Społecznej i organizacjami pozarządowymi, by dotrzeć do osób 
potrzebujących pomocy. 
— Zorganizowanie tej akcji jest możliwe dzięki dobrym sercom dar-
czyńców oraz zaangażowaniu wolontariuszy. Spółka MPEC jest z nami 
od pierwszej edycji i zawsze jest gotowa wesprzeć finansowo zakup 
żywności, z której później przygotowane są potrawy — podkreśla Piotr 
Duliszewski. 

leKarsTWo 
na samoTność
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W tym roku w Wigilii dla samotnych weźmie udział ponad 250 osób. Rok 
temu wolontariusze rozwieźli ponad 1200 paczek żywnościowych, które 
trafiły do osób z olsztyna i powiatu olsztyńskiego. 

Potrzebujących jest coraz więcej
Stowarzyszenie arka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych organiza-
cji pozarządowych w olsztynie, pomagających dzieciom. koniec roku to 
dla nich czas wzmożonej pracy.
— W grudniu organizujemy akcję, w której wspiera nas wielu darczyń-
ców. Podopiecznym pogotowia opiekuńczego i Domu dla Dzieci w Par-
ku kupujemy m.in. ciepłą odzież na zimę — mówi Tomasz Sztachelski, 
prezes olsztyńskiego stowarzyszenia arka. — Dziś osób potrzebujących 
jest coraz więcej. Ceny wciąż rosną, społeczeństwo ubożeje. Widać, że 
trudniej radzą sobie nie tylko rodziny, ale również placówki, które mają 
ograniczone budżety. Stąd też każda pomoc jest niezwykle potrzebna.
obecnie w arce, we współpracy z fundacją kółko graniaste, działa grupa 
przedszkolna dla dzieci z Ukrainy. Udało się uruchomić wsparcie wielo-
aspektowe. Jest to pomoc terapeutyczna, ale także prawna i informacyj-
na. Dzięki wsparciu wielu podmiotów, w tym spółki MPEC dzieci mają 
zapewniony ciepły posiłek. 
korzystając z  doświadczeń i  wsparcia fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 
Stowarzyszenie aRka, fundacja kółko graniaste i Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne oddział w olsztynie wspólnie dążą również do urucho-
mienia w olsztynie Centrum Pomocy Dzieciom. Ma to być miejsce, które 
w sposób profesjonalny, całościowy i całkowicie bezpłatny będzie po-
magać młodzieży i dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem.
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Tomasz Sztachelski

Wolontariusze fundaci Wolne Miejsce



noWi PraCoWniCy 
W sPÓŁCe mPeC

dobra renoma przedsiębiorstwa, benefi ty, rozwój zawodowy. 
W pracy chcemy poszerzać kompetencje, dobrze się czuć i lubić to, co robimy. Co dziś decyduje o wyborze 

pracodawcy? o to zapytaliśmy nowych pracowników spółki mPeC. 

Barbara rybczyńska
inspektor 

ds. eksploatacji 

— To praca zgodna z moim kierunkiem kształ-
cenia. Ukończyłam ochronę środowiska oraz 
odnawialne źródła energii na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w  olsztynie. Po stu-
diach zdobywałam doświadczenie w  elektro-
ciepłowni na Wybrzeżu. Postanowiłam jednak 
wrócić i zamieszkać z rodziną na Warmii. Co za-
decydowało o wyborze spółki MPEC? W 2017 
roku byłam tutaj stażystką, więc po powrocie 
z Wybrzeża wybór był oczywisty. Spółka MPEC 
jest przedsiębiorstwem z długoletnią historią, 
ma opinię stabilnego pracodawcy, oferujące-
go dobre warunki zatrudnienia oraz bogaty 
pakiet socjalny. Spółka dba również o swój wi-
zerunek. Stale się rozwija oraz daje możliwość 
podwyższania swoich kwalifi kacji, a  ja cenię 
sobie pracę, rozwój i lubię podejmować nowe 
wyzwania. Jestem zadowolona z  pracy. Przy-
znaję, że panuje tutaj bardzo miła atmosfera, 
co jest bardzo ważne. Cieszę się, że zasiliłam 
grono pracowników MPEC.

Przemysław Capłap
 specjalista ds. logistyki odpadami 

w dziale logistyki spółki mPeC

— Wieloletnie doświadczenie w  towarowym 
transporcie lądowym chciałem wykorzystać 
w  zupełnie nowej odsłonie. Stanowisko ds. 
logistyki odpadami okazało się wyzwaniem 
idealnie odpowiadającym moim zawodowym 
planom. Zatrudnienie w  MPEC to dla mnie 
przede wszystkim stabilność, przyjazne wa-
runki pracy, dobra atmosfera oraz możliwość 
ciągłego rozwoju zawodowego. Duże nadzie-
je w tej kwestii wiążę z nową instalacją spółki 
— iTPok.

Łukasz Wilkosz
informatyk w dziale informatyki

 spółki mPeC

— Postanowiłem kandydować na stanowisko 
w spółce MPEC ze względu na możliwość roz-
woju zawodowego oraz dobre warunki pra-
cy. Jest to miejsce, które z pewnością oferuje 
pracownikom nie tylko rozwój, ale też stabil-
ne zatrudnienie. Jednym z  czynników, który 
wpłynął na moją decyzję o  podjęciu pracy, 
była bardzo dobra opinia jednego z  pracow-
ników, którego znam osobiście. W pracy cenię 
sobie miłą atmosferę, a pierwsze dni w MPEC 
utwierdziły mnie w  przekonaniu, że pracują 
tu bardzo mili i życzliwi ludzie. objęte stano-
wisko pokrywa się z  moim wykształceniem, 
zainteresowaniami oraz zdobytym do tej pory 
doświadczeniem zawodowym. Jestem prze-
konany, że praca tutaj pozwoli mi wykorzy-
stać, a także pogłębić zdobytą wiedzę.


