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SZANOWNI PAŃSTWO
Przekazujemy Państwu kolejne wydanie naszego biuletynu firmowego, przygotowanego dla

W TYM NUMERZE:

naszych Odbiorców. Tym razem spotykamy się po zakończeniu sezonu grzewczego. Firma przygotowuje się do wykonania planowanych remontów. W maju obchodziliśmy Jubileusz 30 lecia zorganizo-
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WAŻNE TEMATY

• Konkurs
Jubileuszowy rozstrzygnięty.

Z początkiem maja zakończył się sezon grzewczy 2005/2006. Po sezonie grzewczym
następuje koncentracja sił
i środków na zrealizowanie zaplanowanych remontów i inwestycji w systemie ciepłowniczym i
w źródle ciepła. Większość prac
remontowych wykonywana jest
właśnie w tym okresie. Celem
remontów jest utrzymanie właściwego stanu technicznego
sieci ciepłowniczych i urządzeń,
dla zapewnienia bezpieczeństwa
i ciągłości dostaw ciepła w kolejnym sezonie grzewczym. Remonty zapewniają
ponadto
zmniejszenie strat na przesyle
ciepła oraz utrzymanie standardów jakościowych w przesyle

oraz dystrybucji ciepła. Większość robót wykonywana jest
siłami własnymi.

MPEC-KONIN w roku 2006 planuje między innymi realizację
następujących zadań:

Montaż sieci
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•

Przebudowa 200 mb sieci cieplnej
Dn 800 na odcinku El. Konin - Maliniec.

•

Montaż przepustnicy Dn500 w Komorze Maliniec .

•

Wykonanie nowego zasilania do
9 budynków zasilanych obecnie z grupowego węzła cieplnego przy Pl. Górnika,

•

Wymiana sieci ciepłowniczej od grupowego węzła cieplnego przy Pl. Górnika w
kierunku Al. 1 Maja 9 /etap I odcinek
do Pl. Górnika 3/.

•

Wymiana izolacji termicznej na magi-

stralnej sieci ciepłowniczej Dn=800
na odcinku El. Konin – Maliniec

•

Wymiana izolacji termicznej na rozdzielczej sieci ciepłowniczej
Dn=400
Komora Maliniec –Huta Aluminium

•

Nowe podłączenia do miejskiej sieci
ciepłowniczej.

•

Modernizacja 6 szt. węzłów cieplnych
z hydroelewatorowych na wymiennikowe.

•

Legalizacja ciepłomierzy.

•

Montaż
urządzeń regulacyjnych
celu stabilizacji różnicy ciśnień na

w

odcinkach sieci osiedlowych.
Wymiana automatyki c.o. w 10 węzłach
ciepłowniczych.
Przypominamy jednocześnie
wszystkim odbiorcom, że utrzymanie właściwego stanu technicznego własnych
urządzeń należy do obowiązków odbiorcy.
Okres obecny, a w szczególności czas
przerwy letniej w dostawie ciepła należy
wykorzystać dla wykonania remontów
i konserwacji własnych urządzeń. (M.W)

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA
MPEC-KONIN informuje, że decyzją
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 10 maja 2006r nr OPO-4210-18
(3)/2006/263/VI/AS zatwierdzona została
na 3 lata nowa Taryfa dla ciepła. Taryfa
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr
87 z dnia 5 czerwca 2006r.Przewidziany w
taryfie średni wzrost stawek opłat nie będzie wyższy niż wskaźnik inflacji.
Informację szczegółową o cenach
i stawkach opłat , podamy po uzyskaniu
zawiadomienia od wytwórcy ciepła - ZE

PAK S.A., w zakresie cen za ciepło jakie
będzie stosował wytwórca ciepła. Jak co
roku,
pisemną
informację
o nowych taryfach przedstawimy odbiorcom 14 dni przed ich wprowadzeniem.
Przypominamy, że Taryfy dla ciepła
są sporządzane wg przepisów wykonawczych Prawa Energetycznego oraz
zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki. Taryfy dla ciepła zmieniają się raz
na rok, dlatego są to ceny stabilne i przewidywalne, a ich ewentualny wzrost jest
zbliżony do inflacji. Tymczasem w ciągu

ostatniego roku odbiorcy innych mediów
np. gazu ziemnego odczuli kilka nieoczekiwanych, dotkliwych podwyżek . Od dłuższego już czasu ciepło z konińskiej miejskiej sieci ciepłowniczej, jest bardzo konkurencyjne wobec innych bezobsługowych
źródeł ciepła tj. gazu ziemnego , oleju
opałowego czy energii elektrycznej i uważamy , że ta tendencja będzie się utrwalać
w przyszłości. (Ż.A.)

JUBILEUSZ 30 LECIA
W dniu 12-05-2006 MPEC- KONIN
Sp z o.o. obchodził uroczyście Jubileusz
30 lecia zorganizowanego ciepłownictwa w
mieście Koninie. W uroczystości wzięła
udział załoga firmy oraz zaproszeni goście. Swą obecnością uroczystość uświetnili :
Kazimierz Pałasz - Prezydent
m. Konina oraz Andrzej Sybis – v-ce Prezydent m. Konina , Marek Waszkowiak Senator RP, V-ce Przewodniczący Rady
Miasta Elżbieta Siudaj Pogodska oraz
Roman Kraszewski, radni Tadeusz Piguła i
Jan Sidor, przedstawiciele firm komunalnych, źródła ciepła – ZE PAK oraz największych

Prezydent m. Konina Kazimierz Pałasz , v-ce Prezydent Andrzej Sybis oraz Prezes Andrzej Chmielecki
z odznaczonymi Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Miasta Konina”

BIULETYN FIRMOWY

(ciąg dalszy ze str.2)

odbiorców ciepła. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele oświaty konińskiej, konińskich mediów, inspekcji pracy, banków, straży pożarnej. Na uroczystość przybyły również władze Izby Gospodarczej - Ciepłownictwo Polskie
oraz
przedstawiciele firm ciepłowniczych z kraju.
Z okazji jubileuszu firmy Prezydent
Miasta Konina - Kazimierz Pałasz wręczył
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6 pracownikom firmy Odznaki Honorowe
„Za Zasługi dla Miasta Konina”. Odznaczeni to: Bogna Nowak - Specjalista d/s
Analiz i Kalkulacji, Andrzej Gostyński Obchodowy Monter – Brygadzista, Rybacki Józef - Obchodowy Monter, Śramski
Stanisław - Obchodowy Monter – Brygadzista, Wolbach Dariusz - Mistrz Obwodu
Nr II Działu Eksploatacji ZEC Konin, Olejnik Krzysztof - Elektryk – Kierowca

uznania z okazji Dnia Pracownika Komunalnego oraz jubileuszu 30-to lecia Firmy.
Z okazji jubileuszu 30 lecia na ręce
Prezesa MPEC – KONIN wpłynęło z całego kraju bardzo wiele gratulacji, słów uznania oraz życzeń pomyślności na kolejne
lata. Gratulacje i życzenia przesłał między
innymi podsekretarz Stanu Ministerstwa
Gospodarki Pan Tomasz Wilczak. (Ż.A)

Prezes MPEC- KONIN Andrzej
Chmielecki wyróżnił 24 osoby dyplomami

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU
Na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia
2006r. Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin
Sp. z o.o. pozytywnie oceniła sporządzone i zbadane przez biegłego rewidenta
sprawozdania.

Tydzień później, 21 kwietnia 2006r.
dokumenty te rozpatrywało Zwyczajne
Zgromadzenie Wspólników.
Właściciel dokonał rozliczenia roku
obrotowego 2005 zatwierdzając sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności MPEC-Konin. Zarówno Zarząd Spół-

ki, jak i Rada Nadzorcza uzyskały absolutorium z wykonywania obowiązków w 2005
roku. Po raz pierwszy od czterech lat firma
uzyskała wynik dodatni, co jest rezultatem
dokonanej w minionym pięcioleciu głębokiej restrukturyzacji i reorganizacji (N.B)

KONKURS JUBILEUSZOWY DLA ODBIORCÓW CIEPŁA
ROZSTRZYGNIĘTY
W dniu 11-05-2006 o godz. 10:20
odbył się finał „Konkursu jubileuszowego”
zorganizowanego przez MPEC-KONIN.
W konkursie mogli brać udział wszyscy
Odbiorcy ciepła, z którymi MPEC-KONIN
ma zawarte umowy sprzedaży ciepła.

(wycieczki do Grecji dla dwóch osób) został Pan Mariusz Olejnik.

Wiesław Kaszuba oraz Pan Andrzej Wiśniewski.

MPEC-Konin dodatkowo ufundował
dwie nagrody pocieszenia (rowery turystyczne), których właścicielami zostali Pan

Serdecznie gratulujemy finalistom
konkursu. Jednocześnie dziękujemy
wszystkim Odbiorcom, którzy wzięli udział
w konkursie. (Ż.A)

Wszystkie kupony konkursowe,
które wpłynęły do firmy zostały sprawdzone przez komisję konkursową pod kątem
spełniania regulaminu konkursowego.
Warunkiem udziału w losowaniu nagrody
było przestrzeganie zawartej z MPECKONIN umowy sprzedaży ciepła, między
innymi terminowe opłacanie faktur, rozumiane jako nie otrzymanie wezwania
do zapłaty w ciągu ostatnich dwóch lat.
Do losowania nagrody głównej zakwalifikowano 81 z 86 nadesłanych kuponów. Losowanie było relacjonowane na
żywo na antenie radia Flash. Laureatem
konkursu – zdobywcą głównej nagrody

Zwycięzca konkursu Pan Mariusz Olejnik odbiera gratulacje od Prezesa MPEC-KONINDyrektora - Andrzeja Chmieleckiego.

BIULETYN FIRMOWY
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II SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ WARTĄ
W sobotę 3 czerwca 2006 roku odbył
się, już po raz drugi, Spływ Kajakowy
rzeką Wartą na trasie Konin – Ląd. Tak jak
w ubiegłym roku organizatorami imprezy
byli Prezesi Spółek Miejskich w Koninie
pod patronatem honorowym Prezydenta
Miasta Konina. Impreza cieszyła się bardzo dużym powodzeniem wśród mieszkańców naszego miasta, zwłaszcza, że pogoda w tym dniu szczególnie dopisała.
W spływie wzięło udział 97 osób, 48 załóg dwuosobowych oraz 1 uczestnik w
kategorii K1(kajak jednoosobowy).
Uczestnicy pokonali trasę podzieloną
na dwa etapy: pierwszy odcinek Konin –
Sławsk był to etap klasyfikowany, drugi
etap Sławsk – Ląd - to trasa spacerowa
na wodzie. Wszystkich uczestników spływu przywitali Kazimierz Pałasz Prezydent
Miasta
o r a z
Prezes
MPEC Andrzej
ChmieleckiKomandor
Spływu.

O
godzinie
11.15 z kładki
przy Moście Toruńskim wystartowały załogi
do
I etapu kwalifikacyjnego. Ten blisko 8 kilometrowy
odcinek najszybciej
przepłynęła
załoga nr 8 z czasem
55min.
44sek., na 2 miejscu była załoga nr
28 z czasem 59
min. 13 sek. i
trzecie
miejsce Uczestnicy spływu na starcie Były to namioty, śpiwory i inne nagrody
załoga nr 16 z
pocieszenia. Każdy uczestnik spływu
czasem 59 min. 37 sek.
otrzymał pamiątkowe plakietki okolicznoDrugi – rekreacyjny etap spływu zaściowe, czapeczkę i koszulkę. (Ż.A.)
czął się w Sławsku i był okazją do podziwiania piękna terenów Nadwarciańskich.
Na mecie spływu w Marina – Ląd czekało
na kajakarzy ognisko i wspólny posiłek
przy dźwiękach ludowego zespołu muzycznego. Finałem spływu było wręczenie
zwycięskim załogom nagród rzeczowych
przez Zastępców Prezydenta Miasta Konina Andrzeja Sybisa i Tadeusza Tylaka .
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