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TERMIN LETNIEJ PRZERWY REMONTOWEJ
Informujemy wszystkich naszych odbiorców ciepła,
że w dniach od 30 czerwca do 9
lipca br planowana jest przerwa
w dostawie ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców miasta
Konina. Przerwa w dostawie
ciepła odbywa się na wniosek

Zespół Elektrowni PAK i jest niezbędna w celu przeprowadzenia
remontów
w źródle ciepła.
MPEC-KONIN od wielu lat tak
organizuje prace remontowe na
sieci ciepłowniczej, aby nie odstawiać w celach remontowych
całego systemu grzewczego.

Krótkie wyłączenia poszczególnych części miasta wystarczą
nam do przeprowadzenia planowanych remontów. Wyłączenie
ciepła dla całego miasta nastąpi
we wczesnych godzinach rannych 30 czerwca.
(Ż.A)

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU
Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MPECKONIN Sp. z o.o., w dniu 29
kwietnia 2008 roku, które poświęcone było przede wszystkim
podsumowaniu minionego roku,
zostało zatwierdzone sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej Spółki za 2007r.

Spółka osiągnęła zaplanowany niewielki wynik dodatni
na działalności i jest on osiągnięty dzięki działalności usługowej
dodatkowej - niekoncesjonowanej.
W świetle pozytywnej
oceny pracy Zarządu Spółki,
zarówno przez Radę Nadzorczą,

jak i Zgromadzenie Wspólników,
Członkowie Zarządu MPECKONIN Sp. z o.o uzyskali absolutorium z wykonywania przez nich
obowiązków w 2007r.
Wraz z odbyciem Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników dobiegła końca V Kadencja zarządu
w obecnym składzie.
(N.B)

NOWY SKŁAD RADY NADZORCZEJ

WAŻNE TEMATY

MONITORUJEMY
CENY NOŚNIKÓW
CIEPŁA—PODWYŻKI
CEN GAZU

Na ogólnym zebraniu
załogi, które odbyło się w dniu
16 kwietnia br. wybrani zostali
przedstawiciele załogi do Rady
Nadzorczej Spółki nowej kadencji. Po przyjęciu regulaminu wyborów, pracownicy zgłaszali swoich kandydatów, a następnie
odbyło się tajne głosowanie.
Największą liczbę głosów otrzymali, stając się kandydatami do
Rady Nadzorczej, reprezentują-

cymi pracowników:

 Krzysztof Nowak — 67 głosów,
 Maciej Pawlak — 63 głosy
na wymagane 61 głosy.
W dniu 29 kwietnia
2008r. odbyło się Zwyczajne
Zgromadzenie Wspólników
MPEC-KONIN Sp. z o.o., na którym zostało zatwierdzone sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej za 2007 rok i Rada

Nadzorcza uzyskała absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2007r. Z tą datą zakończyła
się V dotychczasowa kadencja
Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwałą Nr 9/2008, z
dniem 30 kwietnia 2008r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało Radę Nadzorczą
MPEC-Konin Sp. z o.o. na następną VI kadencję

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o.
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1. Marian Jacolik,

4. Lesław Ławnicki

2. Marek Zarębski,

5. Krzysztof Nowak

3. Jerzy Janczak,

6.Maciej Pawlak

Na przewodniczącego Rady Nadzorczej VI kadencji Kazimierz Pałasz powołał Pana Mariana Jacolika.
Na najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza ukonstytuuje się i wybierze ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej
oraz Sekretarza. Powoła również Zarząd na VI kadencję
(N.B)

PLANY REMONTOWE MPEC
Spółka nasza planuje w 2008 r.
zrealizować remonty i inwestycje zapewniające polepszenie jakości i pewności w
przesyle oraz dystrybucji ciepła. Remonty i
inwestycje w większości obejmują roboty
na sieci ciepłowniczej i w węzłach cieplnych. Planowane prace wykonywane są
siłami własnymi za wyjątkiem robót specjalistycznych, takich jak obsługa geodezyjna, roboty odtworzeniowe po wymianach sieci na preizolowane.
Planowane roboty na sieciach ciepłowniczych w 2008 r. to:

 wymiana sieci rozdzielczej w rejonie Oś.

 nowe podłączenia do miejskiej sieci

V. W ramach zadania montaż armatury
odcinającej i regulacyjnej, obejść armatury głównej oraz wodomierza do kontroli szczelności sieci -Oś. IV dla kierunku
zasilania Oś. V,
 wykonanie przyłącza do FUGO z sieci
DN800,
 wymiana sieci - odcinek ul. 11 Listopada
22a do ul. Wyszyńskiego 15 - I Etap,
 Wymiana sieci niskoparametrowej - II
Etap. Zakres od Placu Górnika 3 do Al. 1
Maja 11,
 wymiana sieci rozdzielczej z przyłączami
w ul. Cichej,

ciepłowniczej,
Ponadto w roku 2008 będzie kontynuowana:
 modernizacja węzłów cieplnych,
 legalizacja ciepłomierzy i wymiana liczników.
 Rozbudowa telemetrii węzłów cieplnych
i automatyczny odczyt ciepłomierzy.
 wykonanie projektu wymiany sieci dla
os. Niesłusz
(M.W)

MONITORUJEMY CENY NOŚNIKÓW CIEPŁA - PODWYŻKI CEN GAZU
W poprzednim wydaniu Biuletynu
zobowiązaliśmy się do przedstawienia
analizy opłacalności ogrzewania domu w
Koninie przy użyciu różnych nośników ciepła dostępnych na rynku konińskim po
podwyżce cen gazu ziemnego. W dniu 10

kwietnia 2008r. Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki zatwierdził nowe taryfy dla gazu. Podwyżka stała się faktem i obowiązuje
od 25 kwietnia 2008r.

py W-3 wykorzystującego gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 do celów grzewczych
wzrost cen wynosi ponad. 14%.

Dla przeciętnego odbiorcy z gru(Wykres nr 1)
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Jak wynika z wykresu nr 1, ciepło dostarczane z miejskiej sieci ciepłowniczej jest
coraz bardziej konkurencyjne cenowo.
Ogrzewanie domu gazem ziemnym jest ok.
50% droższe, a olejem opałowym o 125%
droższe. Podobnie jest z energią elektryczną. Tańsze ogrzewanie domu w Koninie

jest tylko bezpośrednio z węgla. Chociaż,
jak pokazuje wykres nr 2, ceny węgla
ostatnio również wzrosły.
Ogrzanie domu węglem obecnie jest tylko
o 16% tańsze niż ciepłem z miejskiej sieci
ciepłowniczej.

Za ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej, oprócz stosunkowo niskiego
kosztu, przemawia także stabilność cen.
Wykres nr 2 ilustruje tempo wzrostu cen
niektórych nośników ciepła na przestrzeni
ostatnich trzech lat, tj. okresie od lipca
2005r. do kwietnia 2008r.
(Wykres nr 2)

Wzrost średniego kosztu uzyskania 1 GJ ciepła w okresie od lipca 2005
do kwietnia 2008r. w [%]
47,5%

50%

43,5%

45%
40%
35%
30%

[%] 25%
20%

21,6%

20,7%

20,0%
17,6%

15%

6,4%

10%
5%
0%
energia
olej opałow y
elektryczna 1taryf ow a

W tym okresie koszt ogrzewania domu
ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej
wzrósł tylko o 6,4%, podczas gdy inne dostępne w Koninie nośniki ciepła zdrożały o
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17,6% w przypadku oleju opałowego do
prawie 50% w przypadku gazu ziemnego.

dzi kolejnej podwyżki cen energii elektrycznej w maju b.r., która ma wynieść 2%.

Dodatkowo, w prasie ukazują się zapowie-

(N.B)

OFERTA USŁUG DODATKOWYCH
MPEC –KONIN, oprócz działalności podstawowej—koncesjonowanej jaką
jest dystrybucja ciepła z miejskiej sieci
ciepłowniczej, świadczy szeroką gamę
usług dodatkowych. W poprzednim wydaniu biuletynu prezentowaliśmy ofertę usług
związanych z ogrzewnictwem. Zgodnie z
zapowiedzią, tym razem przypomnimy
ofertę usług dodatkowych. Świadczymy je
wykorzystując posiadaną bazę sprzętowo warsztatową, podnosząc dzięki temu ogólną rentowność usług. Ponadto oferujemy:



usługi spawalniczo - ślusarskie,



wykonywanie lekkich konstrukcji
stalowych do 500 kg, (kontenery
różnego typu, klatki do przechowywania butli z gazami technicznymi,
drzwi stalowe, wrota garazowe,
zapory parkingowe oraz inne elementy stalowe wg dokumentacji
klienta lub własnej)



ki plastycznej (nożyce gilotynowe,
prasy).



usługi transportowe (dźwigiem do 7
ton, koparko – ładowarką, ciągnikiem z przyczepami, ciągnikiem
siodłowym – Jelcz z naczepą do 18
ton)

usługi w zakresie obróbki skrawa-

Oferujemy jakość, rzetelność oraz konkurencyjne ceny. Nową, pełną ofertę można
znaleźć na stronach www.mpec.konin.pl.

niem (tokarki , frezarki)oraz obrób-

(Ż.A)
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ODZNACZENIE DLA PREZESA MPEC
Wojennych RP obchodził 90 rocznicę powstania. W dniu 8 kwietnia 2008 roku, w
Ratuszu, odbyło się z tej okazji Walne Zgromadzenie Oddziału w Koninie.

W tym roku Związek Inwalidów

Na zaproszenie Prezesa ZIW RP
Oddział w Koninie, w spotkaniu uczestniczył Prezes MPEC – KONIN Sp. z o.o. Pan
Andrzej Chmielecki. Wśród wyróżnionych
odznaką honorową „Za zasługi dla ZIW
RP”, znalazł się również Prezes naszej
firmy. Związek to organizacja skupiająca z
roku na rok coraz mniej liczne grono ludzi,
którzy walczyli na wszystkich frontach II
wojny światowej. „Z dużą satysfakcją

przyjąłem to honorowe odznaczenie, które
jest dla mnie bardzo ważne. Otrzymałem je
bowiem z rąk osób, którym należą się
szczególne słowa uznania i szacunku. To
między innymi dzięki nim cieszymy się dziś
wszyscy dobrodziejstwem, jakim jest wolność.
Wiele razy spotkałem się z dużą skromnością i wdzięcznością ze strony tych ludzi,
dla których okazana nawet najdrobniejsza
pomoc jest cenna i uszanowana” – powiedział po otrzymaniu odznaczenia Prezes
MPEC—KONIN.
(K.M)

ZAPRASZAMY NA IV SPŁYW KAJAKOWY WARTĄ, KONIN—LĄD
Pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta
Konina — Kazimierza Pałasza 21
czerwca odbędzie
się IV Spływ Kajakowy rzeką Wartą Konin-Ląd organizowany
przez trzy konińskie firmy komunalne przy
współudziale przedstawicieli Urzędu Miasta Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Organizatorami spływu są: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki CieplnejKonin, Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji, Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, Ideą Spływu
jest propagowanie walorów krajoznaw-

O G R Z E J

S I Ę

czych i turystycznych ziemi konińsko –
pyzderskiej oraz zachęcenie jak najszerszej grupy osób do aktywnego wypoczynku
w otoczeniu pięknych krajobrazów Warty.
Komandorem Spływu oraz głównym organizatorem został wybrany Prezes MPEC –
KONIN – Andrzej Chmielecki.
Spływ organizowany jest już po
raz czwarty i z roku na rok cieszy się coraz
większym powodzeniem i to nie tylko
wśród mieszkańców naszego miasta. W
ubiegłym roku pasjonaci kajakarstwa przybyli na koniński spływ również z okolicznych wsi, miasteczek oraz miast takich jak
Poznań , Wrocław czy Września.
Liczba uczestników spływu ze
względów bezpieczeństwa jest ograniczo-

W

K R Ę G U

na do 200osób, będzie więc decydowała
kolejność zgłoszeń. Na mecie spływu będą
czekały na uczestników nagrody dla najlepszych drużyn, ognisko i inne atrakcje.
Z warunkami uczestnictwa oraz
regulaminem Spływu zapoznacie się Państwo na naszych stronach internetowych
www.mpec.konin.pl Informację można
uzyskać również w Sekretariacie firmy tel .
(63) 24-97-300 oraz w naszym Biurze
Obsługi Klienta przy Al. 1 Maja 3A, tel. (63)
24-97-442 . Na miejscu można pobrać
oraz złożyć druk zgłoszenia.
Gorąco zachęcamy również naszych odbiorców do wzięcia udziału w tej
ciekawej imprezie.
(Ż.A)

N A S Z E G O

C I E P Ł A
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