


 
 

Jakie piękne 

widoki!!!  
 I czyste 

 powietrze! 
 

Na tym terenie czyste 
powietrze i jego 
przejrzystość to zasługa 
pewnego miejsca. 
Pokażę wam go z bliska, 
gdy zejdziemy z tej góry.  

 



. 

 
 
 

I ciepło. 

Jest bardzo 

przyjemnie. 

Prawda?  
 

     Zgadza się! Mnie też jest ciepło, 
chociaż temperatura powietrza jest 
niska. To dzięki temu, że się ruszamy.  
Dobrze, że mamy czapki i szaliki. To taka  
nasza „izolacja”, która to nasze ciepło 
zatrzymuje.  
    Chodźmy dalej! Jesteśmy już blisko 
miejsca o którym wam mówiłem.  
Związane jest ono również  z  ciepłem, 
ale troszkę innym. 
   Zanim tam dotrzemy, coś niecoś 
opowiem wam o nim. 

 



Ale jeden piec w każdym 
domu oznaczał wiele 

pieców w mieście, czyli 
dużo, dużo dymu… 

No tak! I zamiast 
wielu pieców jest 

jeden   
w elektrociepłowni. 

Właśnie 
tak!  

Ciepłosławie,                     
a czym właściwie 

jest ta 
elektrociepłownia? 

 Elektrociepłownia to 
taka fabryka, która 

produkuje ciepłą wodę 
i prąd, które 

 trafiają do naszych 
domów i dlatego mamy 

cieplutko. 

Zauważyliście, że powietrze 
jest czyste. Dlaczego? To 

proste. Nie ma smogu!!!  Jest 
to zasługa ciepła  sieciowego 
na tym terenie. Ale zacznijmy 

od początku…  
 

Dawniej jedynym 
źródłem ciepła był 

piec.  
 

Wymyślono więc ciepło sieciowe, 
dzięki któremu ciepło 
rozprowadzane jest  

z elektrociepłowni do wielu 
domów. 

 



A jak to się 
dzieje? 

Nie żadna magia 
tylko dobrze 

zorganizowana 
produkcja. 

Wow. To jakaś 
magia. 



O właśnie zbliżamy się do 
elektrociepłowni. To jest to 

miejsce, które chciałem wam 
pokazać. Zapraszam was do 

środka. Zaraz wam wytłumaczę, 
na czym ta produkcja polega. 





Schemat działania elektrociepłowni cieplnej: 
1. Kulowy młyn do węgla, 2. Palnik na miał węglowy, 3. Kocioł, 4. Para wodna, 5. Turbina parowa, 6. Generator prądu, 
7. Kondenser (skraplacz), 8. Chłodnia kominowa (praca kondensacyjna), 9. Ciepło sieciowe (praca ciepłownicza),          
10. Zespół filtrów spalin  



Czyli  już wiecie, 
czym jest ciepło 

sieciowe? 

To bardzo źle. Ciepło 
trzeba oszczędzać. 

Wyjeżdżając z domu 
należy pozamykać okna     

i zakręcić grzejniki.  

Ekologiczna - jedna 
elektrociepłownia, jeden komin. 

Dodatkowo na nim montowane są 
specjalne urządzenia oczyszczające 

dym, dzięki czemu jest go mniej         
w powietrzu! 

I dlaczego jest 
ekologiczne? 

Tak, tak, tak! 
Ciepło sieciowe to energia, 

która wytwarzana jest  
w elektrowni . Z niej, 

systemem rur wędruje do 
wszystkich domów.  Rurami 

płynie ciepła woda, która 
ogrzewa  domy.  

Właśnie tak!  



Pamiętajcie! Ciepło kosztuje. Im 
więcej go zużyjemy, tym więcej 
będziemy musieli za nie zapłacić 
 i więcej go wyprodukować - a to 
nie jest najlepsze dla środowiska.  

Wychodząc  z domu już 
zawsze będę sprawdzał,            
czy pozamykałem okna       
i zakręciłem grzejniki. 

Obiecuję! 



Odpowiednie docieplenie ścian 

zewnętrznych. 

Szczelny i dobrze 

ocieplony dach. 

Montaż ciepłych okien  

i drzwi. 

Oszczędzanie ciepła 

 i energii w domu 

wymaga również 

zabezpieczenie  domu  

z zewnątrz. 



Myślę, że już teraz wiecie, 
jak być ekologicznym  

i  chronić naszą 
planetę??? 

Powinniśmy wybierać 
ciepło sieciowe! 

Oszczędzać ciepło 
 i energię! 

I przestać palić  
w piecach, zwłaszcza 

śmieciami!!! 



Nigdy 

nie pal 

śmieci 

!!! 

Brawo! TAK, podłączyć ciepło 
 z elektrociepłowni  

i segregować śmieci. Pod żadnym pozorem 
nie palić ich. Paląc śmieci wytwarzamy 

ciężki, gęsty, trujący dym zwany SMOGIEM. 
 

 Wszystkie śmieci 

segregujemy, aby 

można było je 

przekazać do 

recyklingu, czyli 

ponownego użytku. 
 



 
Przyłącz się do nas! 

 
 

A Ty drogi Przyjacielu 
pomożesz nam ochronić 
naszą Ziemię!  

 
 

Zadbaj z nami  
o nasz wspólny 

dom! 
 



 
Źródła ilustracji: 
 
https://pixabay.com/photos/earth-blue-planet-globe-planet-
11015/ 
 
 
 
 

https://pixabay.com/photos/krak%C3%B3w-chimneys-1625842/ 
 
https://pixabay.com/illustrations/nature-conservation-responsibility-
480985/  
 
Zdjęcia ze zbioru prywatnego  
 
Szablony z projektu „Przygody Kota Ciepłosława” 
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Komiks wykonali uczniowie klasy 3 
Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Ciścu 
pod kierunkiem mgr Celiny Motyki 


