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Pompy ciepła to no-
woczesne i innowacyj-
ne rozwiązanie do walki 
ze smogiem. Pilotażowe 
wdrożenia zostaną wyko-
nane na wybranych uli-
cach Parceli Zacharzew-
skich. Wybór tego rejonu 
nie był przypadkowy, jest 
to jeden z terenów naj-
bardziej zanieczyszczony, 
a dodatkowo znajduje się 
tam już infrastruktura 
elektroenergetyczna nale-
żąca do Spółki. 

– Zgodnie z naszą misją 
jesteśmy gotowi do dzia-
łania i odpowiedzialni 
za przyszłość. Duże zna-
czenie, aby ostatecznie 
wyeliminować pojawia-
jący się co roku problem 
smogu, ma permanentna 
edukacja społeczna. Wi-
dzimy tego efekt. Każdego 
roku mieszkańcy są coraz 
bardziej świadomi czym 
i w jaki sposób mogą pa-
lić w piecach. Dziś sta-
jamy przed kolejnym, 
wielkim wyzwaniem, 
jakim jest ograniczenie 
smogu do minimum. Za-
czynamy skromnie, ale 
jeśli ten pomysł się przyj-
mie, za kilka lat problem 
smogu w  Ostrowie zo-
stanie znacząco ogra-
niczony. - zaznacza Jan 
Grześkowiak, prezes 
Ostrowskiego Zakładu 
Ciepłowniczego.

Cena za ciepło uzyskane 
z wykorzystaniem pompy 

ciepła nie będzie wyższa 
niż cena ciepła syste-
mowego pochodzącego 
z miejskiego cieplika. 
Ostateczna oferta skie-
rowana do konkretnego 
odbiorcy będzie przygo-
towywana indywidualnie, 
tak by spełnić jego ocze-
kiwania i maksymalnie 
wykorzystać możliwości 
techniczne oferowanych 
przez spółkę rozwiązań.

- Powołaliśmy specjalny 
zespół projektowy, który 
intensywnie pracuje nad 
rozeznaniem rynku oraz 
wybraniem najkorzyst-
niejszej oferty – tłumaczy 
Jan Grześkowiak, prezes 
OZC. 

Spółka OZC na przeło-
mie stycznia i lutego pla-
nuje przeprowadzić kon-
sultacje z mieszkańcami 
wytypowanych do pilota-
żu ulic. 

- Zależy nam na tym, 
aby zainteresować miesz-
kańców tą ideą – mówi 
Piotr Pawlak, koordy-
nator projektu – Wstępne 
rozeznanie potwierdzi-
ło, że każdy mieszkaniec 
oczekuje indywidualne-
go podejścia i rozmowy. 
Przygotowujemy się do 
tego, ponieważ doskona-
le wiemy, że dużo zależy 
przede wszystkim wła-
śnie od mieszkańców. 
Każdy chce oddychać 
czystym powietrzem, 
a jednocześnie nikt nie 

chce martwić się o do-
stawy ciepła, ani chodzić 
sprawdzać czy nie trzeba 
dosypać kolejnej łopaty 
węgla do pieca, nie wspo-
minając o jego czyszcze-
niu i zbieraniu popiołu. 
Rozumiemy, że czasem 
ogrzewany w domu jest 

tylko jeden pokój, ale na 
to również mamy po-
mysł. Zastosowanie pie-
ca akumulacyjnego, za-
silanego naszą energią, 
będzie bardziej wydajne, 
niż popularna farelka 
czy inne mniej bezpieczne 
sposoby grzewcze.

Ostrowski Zakład Cie-
płowniczy swoją nową 
propozycją wychodzi na-
przeciw mieszkańcom, 
którzy dbają o środowi-
sko i mają na uwadze 
przyszłość swoich dzieci 
i najbliższych. W pla-
nach Grupy Kapitałowej 

Centrum Rozwoju Ko-
munalnego na nowy rok 
jest akcja promocyjna 
przybliżająca ostrowia-
nom projekt związany z 
pompami ciepła. Warto 
więc śledzić doniesienia 
prasowe oraz media spo-
łecznościowe.

Pompy ciepła nowym 
produktem OZC
Ostrowski Zakład Ciepłowniczy od przyszłego roku planuje wprowadzić do swojej oferty nowe, ekologiczne 
rozwiązanie. Jako pierwsi przetestować je będą mogli mieszkańcy kwadratu ulic: Poznańska, Lotnicza, Batore-
go i Bema. Nowy produkt ma okazać się przełomem w walce z zanieczyszczeniem powietrza w mieście. 

 Mieszkańcy zamieszkali w kwadracie ulic: Lotnicza, Bema, Krotoszyńska i Poznańska, jako pierwsi będą włączeni w projekt OZC.

OFENSYWA W WALCE ZE SMOGIEM

Ostrowski Zakład 
Ciepłowniczy  S.A.

ul. Wysocka 57, 
Ostrów Wielkopolski 

Pogotowie ciepłownicze:
tel. 993

 Własna infrastruktura pozwala mierzyć się z wyzwaniem ekologicznym.  Pompa ciepła


