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lecia zorganizowanego ciepłownictwa w naszym Mieście. Na przestrzeni tych lat

działaliśmy w

różnych formach prawnych i pod różnym kierownictwem. Dziś mieszkaniec Konina nie jest nękany awariami, a ciepło płynie do każdego w ilości i na zasadach zawartej umowy. Aby zapewnić
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każdemu naszemu odbiorcy bezpieczeństwo, niezawodność oraz ciągłość dostaw ciepła wdrażamy w życie nowe technologie i sprawdzone innowacje techniczne.

(Ż.A)

Modernizacja sieci
W dniu 17 lutego br.
odbyło się
posiedzenie Rady
Nadzorczej Spółki.
Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali Prezydent Miasta
Konina Pan Józef Nowicki oraz
jego Zastępca ds. Gospodarczych
Pan Marek Waszkowiak. W posiedzeniu udział wziął Pan Marek
Waszkowiak.
Głównym tematem było
omówienie wyników „Miasto

uchwały, zobowiązującej zarząd
Spółki MPEC-Konin do podjęcia
kompleksowych działań, zmierzających do modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego poprzez dostosowanie przewymiarowanych sieci ciepłowniczych do
aktualnych potrzeb miasta.
Przypominamy, że wcześniejsza
propozycja MPEC-Konin, aby tech-

W związku z obecnością nowego
przedstawiciela właściciela Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Prezes we wprowadzeniu przedstawili uwarunkowania,
które od 10 lat determinują działania Spółki, aby przeprowadzić
restrukturyzację miejskiego systemu ciepłowniczego w Koninie.
Naukowcy z Politechniki Warszawskiej w opracowaniu
przygotowuje się do opracowania zaproponowali program
opracowania - „Analiza spójnej i elastycznej strategii dla wszystkich minimum działań naprawe k o n o m i c z n o - firm komunalnych, w tym strategii energe- czych i modernizacyjnych,
techniczna modernizapozwalający bardziej ratycznej.’’
cji systemu ciepłownicjonalnie eksploatować
czego w Koninie w zasystem ciepłowniczy w
kresie wymiany sieci ciepłowniniczną restrukturyzację systemu
Koninie.
czej” , które na zlecenie MPECciepłowniczego przeprowadzić
Prezes MPEC-Konin Andrzej
Konin, wykonało Uczelniane Cenpoprzez jego decentralizację i
Chmielecki zapoznał przybyłych
trum Badawcze Energetyki i
podział na dwa odrębne systemy
na posiedzenie z wnioskami, któOchrony Środowiska przy Poliogrzewcze i wybudowanie nowore wypływają z opracowanej analitechnice Warszawskiej. Opracoczesnej wysokosprawnej kotłowni
zy. Są one następujące:
wanie jest konsekwencją decyzji
dla Konina lewobrzeżnego, zosta przewymiarowany system
Rady Miasta i podjętej na jej podła przez poprzednią Radę Miasta
skutkuje długim czasem dostawie przez Właściciela Spółki
odrzucona.
stawy ciepła do odległych od
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o.
ul. Gajowa 1, 62-510 Konin, tel: 249-73-00, fax: 249-73-29, sekretariat@mpec.konin.pl, www.mpec.konin.pl
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źródła miejsc i powolną reakcją na
zmiany temperatury zewnętrznej.

 dla zwiększenia pewności dostawy ciepła i skrócenia czasu dostawy ciepła
oraz reakcji na zmiany warunków pogodowych konieczna jest wymiana sieci
magistralnych na mniejsze średnice na
odcinku o długości około 12 km.

 szacunkowe nakłady finansowe na
wymianę rurociągów ciepłowniczych to
około 30 mln zł. a wyliczony prosty ich
czas zwrotu to ok. 45 lat.

 modernizacja sieci jest nieopłacalną z
punktu widzenia efektywności energetycznej, chyba że środki finansowe po-

chodziłyby częściowo z dotacji celowej.

 modernizacja systemu przez zmniejszenie średnic rurociągów ma na celu
głównie zmniejszenie strat na przesyle,
zwiększenie niezawodności dostawy
ciepła i poprawę parametrów eksploatacyjnych systemu.
W świetle przedstawionych wniosków, Prezydent M. Waszkowiak poinformował o
trudnej sytuacji finansowej Miasta i braku
możliwości sfinansowania inwestycji z budżetu Miasta. Dodał, że Miasto przygotowuje się do opracowania spójnej i elastycznej
strategii dla wszystkich firm komunalnych,
w tym strategii energetycznej.

Rada Nadzorcza wypracowała stanowisko,
w którym ponownie wnioskuje do nowego
Prezydenta Miasta o:
1. opracowanie projektu założeń do planu
zaopatrzenia miasta w ciepło, który jest
ważnym elementem polityki energetycznej dla miasta,
2. podjęcie wariantowych działań mających doprowadzić do efektu zdecentralizowanego, wysokosprawnego systemu
ciepłowniczego miasta.
Rada Nadzorcza wniosła o odbycie, kolejnego najbliższego posiedzenia w powyższej
sprawie z udziałem Prezydenta. (N.B)

Cegła dla MPEC.
W dniu 15 lutego 2011r. uroczyście otwarto nową siedzibę Fundacji PODAJ
DALEJ im. Doktora Piotra Janaszka przy ul.
Południowej 2A w Koninie.

na otrzymali statuetki "Przyjaciel Fundacji
im. Doktora Piotra Janaszka".

W podziękowaniu za pomoc w uruchomieniu Centrum Południowa pracownicy naszej
firmy otrzymali symboliczną czerwoną
‘’Udział MPEC-KONIN polegał na nieodpłatcegłę ze specjalną dedykacją.

nym wykonaniu przyłącza i wysokosprawnego węzła cieplnego’’
W uroczystości uczestniczyli przyjaciele
Fundacji, wolontariusze, podopieczni i ich
rodzice.
Naszą firmę reprezentowali Prezes Zarządu
i Z-ca Techniczny Dyrektora ds. Wykonawstwa Inwestycji i Usług – Adam Strakowski.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:
Prezydent Miasta Konina, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele Fundacji. Marszałek, były Prezydent
Konina i Przewodniczący Rady Miasta Koni-

Od 2004 roku
Fundacja PODAJ DALEJ prowadziła działalność w II
Liceum w Koninie.
W 2007 roku otrzymała w użyczenie
budynek od Miasta
Konina i przez ostatnie lata gromadziła
środki na jego remont. Dzięki staraniom i zaangażowaniu Pani Prezes
Fundacji przeprowa-

dzono kompleksowy remont obiektu. Udział
MPEC-KONIN polegał na nieodpłatnym
wykonaniu przyłącza i wysokosprawnego
węzła cieplnego, umożliwiającego dostarczanie ciepła w sposób energooszczędny,
przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu
cieplnego jego użytkownikom. (S.A)

Pani Zuzanna Janaszek-Maciaszek – Prezes Zarządu Fundacji wręcza symboliczną cegłę Andrzejowi Chmieleckiemu Prezesowi MPEC-KONIN .

Pułapka dla MPEC.
Z dniem 1 stycznia 2010 roku wprowadzilinym pismem oddzielnie. Tak się nie stało i
terminu 14 dni od jej publikacji w Dzienniśmy do stosowania nowe ceny ciepła mając
ogłoszenie Wojewody się nie ukazało. Spółku Urzędowym Województwa Wielkopolwcześniejsze zapewnienie od służb Wojeka została ukarana za to, że wprowadziła
skiego.
wody, że stosowne ogłoszenie zostanie
‘’Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopol- W styczniu 2011r. w naszym biuletynie
umieszczone w Dz. Urz. Województwa
skiego, a z nimi zatwierdzone taryfy dla ciepła, informowaliśmy Państwa, że aktualne
na 14 dni przed końcem roku 2009.
stawki opłat zawarte w taryfie mogły
Podążając za tą informacją, zgodnie z
publikowane są z dużym opóźnieniem.’’
być formalnie wprowadzone do stosozawartą umową sprzedaży ciepła, powania dopiero od 27 stycznia 2010r. W
wiadomiliśmy każdego odbiorcę stosowtaryfę dla ciepła w życie nie dotrzymując
związku z tym MPEC-Konin dokonało korekt
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faktur za dostawę ciepła w styczniu 2010r.,
zwracając odbiorcom nieformalnie nadpłacone kwoty.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie
skorzystał z uzasadnionego odstępstwa od
nałożenia kary w związku ze stosowaniem
przez MPEC-Konin Sp. z o.o. w okresie od
1-27 stycznia 2010r. taryfy dla ciepła bez
wymaganych 14 dni. Nałożył na Spółkę
karę pieniężną uzasadniając to między

innymi potrzebą oddziaływania
wawczego na MPEC.

wycho-

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego, a z nimi zatwierdzone taryfy
dla ciepła, publikowane są z dużym opóźnieniem, co wydłuża termin wprowadzenia
do stosowania prawidłowo skalkulowanych
i zatwierdzonych we właściwym czasie
przez Prezesa URE taryf. Firmy ciepłownicze z tego powodu ponoszą straty.

Taryfy dostawców energii elektrycznej i
gazu podlegają innemu trybowi publikacji.
Ogłaszane są w biuletynie Prezesa URE
niezwłocznie po wydaniu przez Prezesa
URE decyzji zatwierdzającej taryfę.
To jest nierówne traktowanie podmiotów.
MPEC powiadomił o tym fakcie organizację samorządu gospodarczego ciepłowników krajowych — IGCP w W-wie (N.B)

Wstępne wyniki Spółki.
Zarząd Spółki MPEC- Konin jest w trakcie
ki za rok 2010 w kwocie ok. 900 000zł
stosowny raport z badania sprawozdania
przygotowania się do rozliczenia z działalnetto. Sprawozdanie obecnie jest badane i
finansowego.
ności za 2010 rok. Sporządza między
‘’Sprawozdanie obecnie jest badane i weryfiko- Ostateczne zatwierdzenie rozliczenia
innymi sprawozdanie finansowe oraz
roku 2010 nastąpi na Zwyczajnym Zgrowane przez biegłego rewidenta”
sprawozdanie Zarządu za okres od
madzeniu Wspólników, którego odbycie
01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.
przewidywane jest w kwietniu. (G.M)
Sporządzone sprawozdanie finansowe
weryfikowane przez biegłego rewidenta,
wykazuje wynik dodatni z działalności spółktóry wyda ostateczną opinię i sporządzi

Kogo wsparliśmy w ubiegłym roku.
MPEC - Konin Sp. z o.o. w 2010
Zimowych Regat Barbórkowych i Konińskie
ki i Tańca i akompaniującą na festiwalu
roku, w miarę swoich możliwości, finansoLudowe Towarzystwo Cyklistów.
muzyczną formację BAND ORCHESTRA
wo i rzeczowo wsparł wiele instytucji i
oraz koncerty organizowane przez PańWsparliśmy imprezy integracyjne i rekreorganizacji, nie tylko tych które pisemnie
stwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w
acyjne dla dzieci i młodzieży organizowane
zwróciły się o taką pomoc, ale także sam
Koninie, dofinansowując udział uczniów w
przez Ognisko TKKF "Relax" w Koninie
przyłączał się do akcji charytatywnych
Koncercie Zespołów Kameralnych i w Festitakie jak "Akcja Lato 2010", "II Festyn klas
organizowanych zarówno w naszym miewalu "Jugend Jazt".
‘’Pomoc
finansową
i
rzeczową
od
MPEC
otrzyście jak i w Polsce. Przykładem takiej akcji
MPEC udzielał się także na niwie kultubyła pomoc powodzianom, przekazana mało 26 organizacji działających na terenie
ralnej naszego miasta.
poprzez PCK, jak i dla konkretnych poKonina i kraju.’’
W 2010 wspierał Konińską Fundację
szkodowanych. Pomogliśmy PEC SandoKultury, koncert poświęcony Janowi Pawłomierz w odtworzeniu, zniszczonej przez
integracyjnych" .
wi II - "In Memoriam", Festiwal Muzyki
powódź, infrastruktury technicznej.
MPEC przyłączył się także do corocznej
Chrześcijańskiej CORPUS DEI oraz KonOd lat pomagamy działającej na terenie
akcji Pogotowie św. Mikołaja organizowanej
kurs Nasza Europa,
Konina Fundacji im. Doktora Piotra Japrzez Bank Żywności w Koninie.
a także Towarzystwo im. Fryderyka Chopinaszka PODAJ DALEJ.
Pomógł w zakupie pomp insulinowych dla
na Komitet Regionalny "Chopin 2010" przy
Spółka angażowała się także w imprezy
dzieci chorych na cukrzycę, będących pod
realizacji pomnika upamiętniającego 200sportowe takie jak: Bieg Milowego Słupa,
opieką Fundacji „POMÓŻ I TY", na rzecz
setną rocznicę urodzin wielkiego kompozywyścig Kolarski "Szlakiem Bursztynowym
osób niepełnosprawnych.
tora.
2010” czy Mistrzostwa Polski Dziennikarzy
Wspierał Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i
Łącznie w 2010 roku pomoc finansową i
w Koszykówce.
Fundację na rzecz pomocy dzieciom z Grorzeczową od MPEC otrzymało 26 organizaWspomagała organizacje zajmujące się
dzieńszczyzny.
cji działających na terenie Konina i Kraju.
krzewieniem kultury fizycznej takie jak:
(Ł.A.)
Ponadto MPEC sponsorował
coroczny
Koniński Klub Szermierczy, Klub Żeglarski
Międzynarodowy Festiwal Dziecięcy Piosenprzy Kopalni "KONIN" przy organizacji
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Konkurs dla odbiorców ciepła .
W 2011 roku nasza firma obchodzi jubileusz 35-lecia działalności. Zorganizowaliśmy z tej okazji ‘’konkurs jubileuszowy’’ z
nagrodami. Konkurs jest skierowany do
wszystkich odbiorców ciepła, z którymi
MPEC- Konin ma zawarte umowy sprzedaży
ciepła. Kupon konkursowy publikujemy
poniżej, a szczegółowy regulamin jest na
naszej stronie WWW.
Wystarczy wypełnić kupon, odpowiedzieć
(zakreślić prawidłową odpowiedź) prawidłowo na pięć pytań i dostarczyć go w zaklejonej kopercie do 20 kwietnia 2011 roku do

naszego Biura Obsługi Klienta lub wysłać
pocztą na jego adres.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie zwłaszcza, że na uczestników czekają
atrakcyjne nagrody rzeczowe, a na wszystkie pytania konkursowe można znaleźć
odpowiedzi w wydanych dotychczas BIULETYNACH FIRMOWYCH MPEC-u, które opublikowane są na naszych stronach internetowych www.mpec.konin.pl
Możecie Państwo wybrać jedną z trzech
opcji nagrody głównej tj.: tygodniowe waka-

cje zagraniczne dla 2 osób, kino domowe
lub zestaw komputerowy. Wystarczy zaznaczyć na kuponie poprawnie zakreśloną
opcję z wyborem nagrody. Każda z opcji
nagrody głównej ma taką samą wartość.
Będą również dwie nagrody dodatkowe
– 2 rowery górskie.
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału
w konkursie. Finał konkursu odbędzie się
28 kwietnia br. na antenie Radia Planeta.
Dodatkowo wyniki konkursu opublikujemy
na naszej stronie internetowej. (Ż.A)

Kupon konkursowy
Prosimy zakreślić w kółko właściwą odpowiedz na poniższe pytania konkursowe:
1.

Taryfy dla ciepła zatwierdza?

a) Wojewoda,

b) Prezydent,

c) Prezes URE,

2.

Ile lat na rynku konińskim funkcjonuje zorganizowane ciepłownictwo?

3.

Czy 1GJ (gigadżul) to jednostka? a) temperatury, b) energii,

4.

Przy jakiej ulicy funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta?

5.

Jaki certyfikat FAIR PLAY otrzymał MPEC w 2010 roku? a) brązowy laur

a)25 lat

b)35 lat

c)45 lat

c) mocy

a) Gajowa 1

b) Al.. 1 Maja 3a
b) srebrny laur

c) Kotłowa 1

c) złoty laur d) platynowy laur

Wybór nagrody głównej (zakreśl w kółko jedną poniższą opcję):
a. Tygodniowe wakacje zagraniczne dla dwóch osób,
b. Kino domowe
c. Zestaw komputerowy
Nr umowy sprzedaży ciepła : .............................................................................................................
Nazwisko i imię /nazwa/ Odbiorcy: ...........................................................................................................................
Adres odbiorcy: ............................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy.:....................................................................................................................................................
Akceptuję regulamin konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu oraz
upublicznienie nazwiska oraz zdjęcia w wypadku wylosowania nagrody.
……………………/………….............................................................
data
czytelny podpis

Ogrzej się w kręgu naszego ciepła
ul. Gajowa 1
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