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Ogrzej się w kręgu naszego ciepła
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SZANOWNI PAŃSTWO
W TYM NUMERZE:

Przekazujemy Państwu Jubileuszowe wydanie biuletynu firmowego. Właśnie miZMIANA CENY
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Od 1 lipca 2010r. obowiązuje zmieniona Taryfa dla
ciepła Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zatwierdzona decyzją nr OPO-4210-2
(11)/2010/1265/VIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z
dnia 21 kwietnia 2010r.
O 7,7% rośnie cena 1 GJ ciepła
produkowanego przez ZE PAK.

Pozostałe ceny taryfowe, tj. za
zamówioną moc cieplną oraz
cena nośnika ciepła pozostają
bez zmian.
Jak uzasadnia ZE PAK S.A., przyczyną wzrostu ceny jest podwyżka cen zakupu węgla brunatnego.
Na skutek podwyżki średnioroczny wzrost łącznych opłat pono-

szonych przez odbiorców za dostawę ciepła wyniesie 2,88%.
MPEC-Konin Sp. z o.o. będzie
stosował nową cenę ciepła w
rozliczeniach z odbiorcami od
dnia 1 lipca 2010 roku.
Stawki opłat za usługi przesyłowe
w taryfie dla ciepła MPEC-Konin
pozostają bez zmian. (N.B.)

WAŻNE
TEMATY
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KONKURENCYJNOŚĆ OGRZEWANIA
Na wykresie nr 1 przedstawiamy
aktualny koszt ogrzewania domu jednorodzinnego wg cen nośników ciepła z miesią-

ca czerwca 2010r. Jedynie w koszcie ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej nr 1
(Konin bez Cukrowni Gosławice), uwzględ-

niona została ostatnia zmiana cen, która
obowiązuje od 1 lipca 2010r w ZE PAK S.A

(wykres 1)

Z wykresu widać, że ciepło pochodzące z
miejskiej sieci ciepłowniczej w Koninie jest
konkurencyjne cenowo w stosunku do
ogrzewania gazem ziemnym, olejem opałowym, czy energią elektryczną.
Ogrzewanie gazowe (po podwyżce w czerwcu 2010r.) jest obecnie droższe o ok.37%,

a olejowe o 80% od ciepła dostarczanego
przez MPEC-Konin.
Na dzień dzisiejszy, najtaniej dom ogrzejemy węglem, chociaż koszt pozyskania ciepła z tego tradycyjnego paliwa nie odbiega
już tak znacząco od ciepła pochodzącego z
miejskiej sieci ciepłowniczej.

Na przestrzeni 6 lat, w okresie od grudnia
2004r. do lipca 2010r., ciepło dostarczane
z sieci ciepłowniczej nr 1 w Koninie zdrożało o 24,8%. Jest to najniższy wzrost spośród
analizowanych alternatywnych nośników
energii na rynku konińskim.
Ilustruje to poniższy wykres nr 2. (N.B.)
(wykres 2)

BIULETYN FIRMOWY
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NIECZYNNE SIECI DO LIKWIDACJI
System ciepłowniczy w Koninie to
ponad 155 km sieci ciepłowniczych, w tym
ok. 35 km stanowią sieci magistralne, ok.
75 km sieci rozdzielcze i ponad 45 km przyłącza cieplne. Analiza obciążenia i wykorzystania sieci ciepłowniczych wykazuje, że
aktualnie w systemie ciepłowniczym od lat
występują odcinki „nieczynne”, pozostałość
po społecznych komitetach budowy. Są to
przede wszystkim końcowe odcinki sieci
rozdzielczych oraz przyłącza, wybudowane

kilkanaście lat temu, do których od lat potencjalni odbiorcy nie przyłączyli się, bądź
przyłączeni wcześniej zrezygnowali z dostawy ciepła. Długość niewykorzystanych odcinków sieci cieplnych to około 2000 m, a
wartość tych sieci to ok. 300 tys. zł.
Niewykorzystywane odcinki sieci ciepłowniczych stanowią źródło potencjalnych awarii
sieciowych, a ich utrzymywanie generuje
straty ciepła na przesyle oraz koszty związane z utrzymywaniem ich w gotowości.

Utrzymywanie w przyszłości tego stanu jest
nieuzasadnione i Spółka rozważa likwidację
nieczynnych odcinków sieci. Do potencjalnych odbiorców ciepła z powyższych sieci,
zostały wysłane pisma z prośbą o złożenie
oświadczeń w zakresie deklaracji przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Po analizie otrzymanych deklaracji podjęte
zostaną decyzję o pozostawieniu, bądź
likwidacji analizowanych odcinków sieci
cieplnych.(K.R.)

INWESTYCJE SIECIOWE W LATACH 2000 – 2010
W okresie 10-lecia 2000 – 2009
MPEC - KONIN wykonał wymianę starych
sieci i przyłączy ciepłowniczych kanałowych
i napowietrznych na preizolowane w zakresie średnic od DN20 do DN700 w ilości
około 12 510 m.
Zakres inwestycji wg lokalizacji przedstawia
się następująco:
- sieć magistralna DN700 i DN500 o łącznej długości 663 m,
-sieć
rozdzielcza
dużych
średnic
(DN400,350,300,250) o łącznej długości 1
655 m w rejonie ul. Górniczej, Tuwima,
Dworcowej, Spółdzielców, 11 Listopada,
Wyszyńskiego i w wale przeciwpowodziowym rzeki Warty,
- sieć rozdzielcza na osiedlu V, od DN25 do
DN200 o łącznej długości ok. 3 304 m,
- sieć rozdzielcza na osiedlu Gosławice, od
DN 65 do DN125 o łącznej długości 912 m,
- sieć rozdzielcza na osiedlu III w zakresie

średnic, od DN25 do DN150 o łącznej długości 2 600 m ,
-sieć rozdzielcza w rejonie ul. Kolejowej,
Gajowej, Jeziornej, Czereśniowej i Cichej, od
DN65 do DN25 o łącznej długości 1084 m,
- pozostałe sieci rozdzielcze z przyłączami
od DN20 do DN100 o łącznej długości ok.
2 290 m.
Wykonana została też przebudowa napowietrznej magistrali ciepłowniczej DN800
na odcinku 107 m, w rejonie elektrowni
Konin.
Łącznie na ten cel wydano 18.325.000,00
zł.
Sukcesywnie wykonywana jest też
modernizacja napowietrznych sieci ciepłowniczych, polegająca na wymianie starej i
zniszczonej przez złodziei izolacji termicznej
na nowoczesną izolację z pianki poliuretanowej, z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. W okresie 2000 – 2009 przepro-

wadziliśmy wymianę izolacji termicznej na
napowietrznych magistralach ciepłowniczych (rurociągi zasilające i powrotne) o
średnicach i długościach: DN800 - 4 290m,
DN700 - 2 300m, DN500 - 865m,
DN400—1 873m. Na wymianę wydatkowano kwotę 8.678.000,00 zł.
W roku 2010 planowana jest
wymiana wyeksploatowanych sieci i przyłączy ciepłowniczych kanałowych na preizolowane w ilości 2 630 m, o średnicach od
DN20 do DN150. Prace prowadzone będą
na osiedlu Niesłusz (ul. Fałata, Kossaków,
Boznańskiej i Gierymskich), na osiedlu Glinka (ul. Pionierów i część ul. Młodzieżowej),
na osiedlu IV (ul. Legionów 19,20,21,22)
oraz na osiedlu V (ul. 11 Listopada 15,17,
34,40). (M.J.)

WNIOSEK ZARZĄDU W SPRAWIE MODERNIZACJI SIECI
W dniu 24 czerwca br. odbyło się
posiedzenie rady nadzorczej, na którym
rada rozpatrzyła i zaopiniowała wniosek
zarządu Spółki w sprawie:
1.
upoważnienia zarządu Spółki do
podjęcia kompleksowych działań,
zmierzających do modernizacji polegającej na dostosowaniu przewy-

2.

miarowanych sieci ciepłowniczych,
wchodzących w skład systemu
ogrzewczego miasta, do aktualnych
potrzeb miasta,
przyjęcia dla potrzeb opracowania
projektów techniczno-finansowych i
programu modernizacji systemu
ciepłowniczego Konina, że docelo-

wa wielkość maksymalnej zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców
wyniesie - 130 MW, w tym dla części lewobrzeżnej - 30 MW.
Wniosek wraz z opinią Prezes zarządu
Spółki skierował pod obrady nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
(K.M.)

MPEC DLA POWODZIAN
Zarząd MPEC–u podjął decyzję o
udzieleniu pomocy finansowej dla powodzian.
Na konto Polskiego Czerwony Krzyża - konto pomocy dla powodzian, przekazano kwo-

tę w wysokości 15 000,00 zł oraz udzielono
pomocy materialnej zalanemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Sandomierzu – dostarczając elementy automatyki
oraz inne urządzenia i materiały o wartości

10 000,00 zł na odbudowę zalanej przez
powódź infrastruktury.
(K.M.)
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BIULETYN FIRMOWY

SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ WARTĄ ODWOŁANY
VI Spływ Kajakowy rzeką Wartą,
który zaplanowano na 19 czerwca nie odbył
się. Powodem odwołania Spływu był utrzymujący się wysoki i niebezpieczny poziom rzeki
Warty na całej trasie Spływu. Szkoda, bo na
tę piękną imprezę, organizowaną przez pre-

zydenckie firmy komunalne miasta zgłosiła
się duża liczba uczestników, których zgłoszenia musieliśmy odesłać z „kwitkiem”. Mając
na uwadze bezpieczeństwo uczestników oraz
niekorzystne prognozy pogody organizator
nie gwarantował regulaminowych warunków

bezpieczeństwa. Każdy uczestnik, którego
zgłoszenie uczestnictwa dotarło do MPEC,
otrzymał pisemne zawiadomienie o odwołaniu spływu kajakowego oraz zwrot wpłaconej
kaucji. (K.M.)

MPEC - KONIN LAUREATEM GŁÓWNEJ WIELKOPOLSKIEJ NAGRODY
30 czerwca MPEC- KONIN otrzymał nagrodę główną w XII edycji konkursu o
Wielkopolską Nagrodę Jakości w kategorii
średnich przedsiębiorstw, pokonując innych
kandydatów do nagrody.
Uroczysta Gala wręczenia wyróżnień,
nagród i certyfikatów odbyła się w Sali Białej
Urzędu Miasta w Poznaniu. Nagrodę odebrał
Prezes MPEC-KONIN Andrzej Chmielecki. W
uroczystości wzięli udział przedstawiciele
władz wojewódzkich oraz samorządowych z

całej wielkopolski.
Nagroda afiliowana jest przy Komitecie
Polskiej Nagrody Jakości, pod patronatem
Wojewody Wielkopolskiego oraz Marszałka
Województwa Wielkopolskiego
By zdobyć Wielkopolską Nagrodę Jakości, trzeba nie tylko poddać się rygorom wizytacji. Trzeba także wprowadzać w organizacji
reguły zarządzania zgodne z kryteriami Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością z
Brukseli (EFQM). Częścią europejskiego sys-

JAKOŚCI

temu EFQM jest właśnie model certyfikatów
Jakości przyznawanych przez Wielkopolski
Instytut Jakości.
Udział w konkursie pozwolił zaprezentować
firmie osiągnięcia w dziedzinie zarządzania i
organizacji oraz szczególnej dbałości o klienta. Otrzymana nagroda dała firmie ogromną
satysfakcję bowiem nasza firma znalazła się
w gronie wielkopolskich firm, które legitymują znaną w kraju wielkopolską jakość i porządek. (Ż.A.)

Od lewej: P. Klepka-Prezes Unii Wielkopolan,
A.Żywiołowska, B.Kietner-Z-ca Kier. Wydz.
Działalności Gosp. i Rozw. UM Konina,
A.Chmielecki, M.Górska
Sala Biała Poznańskiego Ratusza

Prezes A. Chmielecki z nagrodą
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