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W kręgu ciepła
Aktualne informacje dla naszych klientów i współpracowników
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o. o.

fot. – S. Jarecki
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W kręgu ciepła

Szanowni Państwo
Oddajemy do Państwa rąk kolejne wydanie informatora dla naszych odbiorców ciepła oraz współpracowników. Chcemy za tym pośrednictwem informować
o różnych wydarzeniach w firmie, planowanych działaniach i sprawach związanych z energetyką cieplną.
W tym numerze przedstawiamy Państwu krótki wywiad z Prezydentem m. Konina Józefem Nowickim.
W miesiącu październiku tradycyjnie już odbywa
się spotkanie poremontowe podsumowujące wykonanie zadań remontowych i inwestycyjnych wykonanych przez Spółkę w danym roku.
Prezentujemy artykuł na temat możliwości wykorzystania geotermii na potrzeby ogrzewania obiektów

aktualności


Rozmowa o cieple
Wywiad z Prezydentem miasta Konina Józefem
Nowickim
- Panie Prezydencie, zaopatrzenie miasta w ciepło należy do
zadań własnych gminy. Proszę powiedzieć, jak miasto Konin realizuje tę powinność?
- Dzisiaj Konin ogrzewany jest dzięki węglowi brunatnemu
z Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Co ważne, mamy
wynegocjowaną i zaparafowaną umowę o dostawie ciepła dla
miasta do 2030 roku. Wiadomo także, że z uwagi na reżimy unijne, dotyczące parametrów środowiskowych, PAK KWB podjął decyzję o budowie nowego bloku parowo-gazowego, który oprócz
energii elektrycznej będzie dawał ciepło dla miasta. Jego uruchomienie przewiduje się na lata 2017/2018.
- Można więc powiedzieć, że w kwestii ciepła jesteśmy uzależnieni od elektrowni?
- Nie do końca. Już w 2016 roku część ciepła będzie pochodziła
z budowanej właśnie spalarni odpadów komunalnych. Mówimy
o 15,5 MW, co stanowi ponad 10 procent zapotrzebowania miasta
na ciepło. Warto również dodać, że dysponujemy „Założeniami
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2012-2030”, które przyjęte zostały
przez Radę Miasta Konina.
- Obecnie na wyspie Pociejewo trwa realizacja projektu mającego na celu udostępnienie znajdujących się tam wód geoter-

Wykorzystanie
źródeł geotermalnych
w ciepłownictwie
Na terenie wyspy Pociejewo w Koninie na głębokości ok.
2 km znajdują się złoża geotermalne. Złoża te tworzą porowate skały, które są wypełnione gorącą wodą, nazywane źródłami geotermalnymi. Jedyną możliwością dostania się i wykorzystania źródeł geotermalnych jest wykonanie odwiertu.
Na podstawie odwiertu próbnego określa się temperaturę
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i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
W wiadomościach związkowych informujemy o wynikach wyborów organów statutowych zakładowej organizacji
związkowej. Zamieszczamy również krótką relację z udziału naszych reprezentantów w XXXVII Biegu Lechitów
w Gnieźnie oraz z wycieczki zakładowej w Beskidy.
Zwyczajowo już prezentujemy naszych pracowników
obchodzących jubileusz pracy zawodowej.
Zapraszam do lektury
Prezes Zarządu
Stanisław Jarecki

malnych. Czy mówimy jedynie
o zastosowaniu balneologicznym?
- Nie tylko. Chcielibyśmy –
jeśli parametry źródła na to pozwolą- wykorzystać je również
do produkcji ciepła. Sądzę, że
mogłoby ono ogrzewać chociażby obiekty zlokalizowane
na wyspie Pociejewo.
-Jaką rolę pełni MPEC-Konin w realizacji planu zaopatrzenia miasta w ciepło?
Podstawowym
zadaniem
MPEC- Konin jest niezawodna
dostawa ciepła z miejskiej sieci
ciepłowniczej. Z tego zadania
spółka wywiązuje się bardzo
dobrze. Mieszkańcy naszego
miasta nie odczuli skutków awarii i braku ciepła.
Jako właściciela spółki cieszy mnie również fakt, że ciepło
z miejskiej sieci ciepłowniczej jest konkurencyjne cenowo w stosunku do innych źródeł. Wpływa to również na tworzenie korzystnych warunków dla inwestorów.
Satysfakcją napawa fakt, że ciepło oferowane przez MPEC –
Konin ma już swoją markę wśród mieszkańców miasta. Jest to
system ogrzewania, który zapewnia komfort, wygodę i bezpieczeństwo.

wody występującej w źródle. W celach eksploatacyjnych źródeł geotermalnych wykonuje się dwa otwory: eksploatacyjny,
z którego poprzez rury wydobywamy gorącą wodę i zatłaczający, do którego wtłaczamy tą samą wodę lecz o niższej temperaturze. Wydobycie wody geotermalnej odbywa się zazwyczaj przy pomocy pomp, natomiast przekazanie ciepła wody
geotermalnej do instalacji centralnego ogrzewania następuje
w wymiennikach.
Zasoby wód geotermalnych ujmowanych otworami geotermalnymi mogą być wykorzystywane nie tylko do celów leczniczych i rekreacyjnych, ale również na potrzeby ogrzewania
i ciepłej wody w nowopowstałych obiektach. Wiele systemów
centralnego ogrzewania wykorzystuje zasoby geotermalne
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w oparciu o pozyskiwanie ciepła z otworów geotermalnych.
W Europie działa 240 sieci centralnego ogrzewania (c.o.) z udziałem geotermii. Dzięki nowym
technologiom i systemom wzrasta liczba regionów wdrażających takie sieci.
Główne zalety geotermalnego ogrzewania to
stosowanie lokalnego, odnawialnego i elastycznego zasobu energii, dywersyfikacja źródeł jej
dostaw, a także ochrona przed zmiennymi i rosnącymi cenami paliw kopalnych.
A.S.

o firmie


Spotkanie
poremontowe
Tradycyjnie już, jak co roku, odbyło się spotkanie podsumowujące wykonanie zadań remontowych i inwestycyjnych przez
MPEC w 2014 roku. W tym roku, na zaproszenie Zarządu Spółki,
w spotkaniu uczestniczyli: Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Konina Zbigniew Winczewski oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Marian Jacolik.
Na spotkaniu obecny był Zarząd Spółki, kierownictwo oraz osoby bezpośrednio uczestniczące w realizacji zadań remontowych
i inwestycyjnych, mających na celu przygotowanie urządzeń
i sieci ciepłowniczych do nowego sezonu grzewczego.

wiadomości związkowe


Wybory w zakładowej
organizacji związkowej
W dniu 10 października 2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zakładowej Organizacji Związkowej.
Na zaproszenie Zarządu w zebraniu uczestniczyli: Przewodniczący Zarządu Głównego
Krajowego
Związku
Zawodowego Ciepłowników w Bydgoszczy
kol. Lech Hemmerling
oraz Prezes Zarządu
MPEC – Konin Stanisław Jarecki.
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Podsumowania mijającego sezonu remontowego dokonał
Prezes Zarządu Pan Stanisław Jarecki. Poinformował zebranych o intensywnych przygotowaniach do sezonu 2014/2015,
który dla MPEC rozpoczął się 26 września br. Aby utrzymać
sprawność techniczną całego systemu ciepłowniczego miasta
w 2014 roku Spółka zaplanowała do realizacji 34 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 4 000 000,00 zł oraz 13 zadań projektowych. Dzięki realizacji tych zadań mogliśmy bez obaw rozpocząć sezon grzewczy.
Prezes Spółki poinformował zebranych o planach i zamierzeniach na lata następne. Jednym z najważniejszych jest
zmniejszenie strat ciepła poprzez modernizację i przebudowę
istniejącego systemu ciepłowniczego oraz skrócenie czasu
przesyłu ciepła do odbiorców. Na zlecenie MPEC opracowana
została w tym celu koncepcja i studium wykonalności pn. „Modernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego m. Konina”.
Na zakończenie Prezes podziękował wszystkim pracownikom
Spółki, którzy uczestniczyli w jej przygotowaniu do nowego sezonu grzewczego.
W dalszej części spotkania głos zabrał Prezydent Józef Nowicki dziękując pracownikom Spółki za pracę na rzecz mieszkańców miasta oraz bezawaryjne dostawy ciepła do ich domów.
Duże nadzieje wiąże z geotermią konińską, która połączy starą
i nową część Konina oraz stworzy nowe miejsca pracy. Prezydent
zapewnił o dalszym uzbrajaniu terenów inwestycyjnych, które są
atrakcyjniejsze dla przyszłych inwestorów.
M.K.

Przewodniczący ustępującego Zarządu kol. Jerzy Jędzura
złożył sprawozdanie z działalności Zarządu w kadencji 20102014. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej
Przewodnicząca kol. Mariola Kaczmarek. Członkowie ZOZ
w Koninie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W dalszej części zebrania przystąpiono do wyborów organów
statutowych organizacji związkowej tj. Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład organów statutowych na kadencję 2014-2018 wybrani zostali:
Jerzy Jędzura
– Przewodniczący
Zarząd:
Jerzy Fidera
– Wiceprzewodniczący,
Jadwiga Frątczak
– Sekretarz,
Krzysztof Włodarczyk – Skarbnik.
Komisja Rewizyjna:
Mariola Kaczmarek – Przewodnicząca,
Piotr Ziętek
– Członek.
M.K.
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sprawy pracownicze


Biegacze
MPEC-u podglądają
Kenijczyków

Wycieczka
w Beskidy

W dniach 12-14 września odbyła się wycieczka zakładowa,
której organizatorem było koło zakładowe SEP nr 20 wraz z Działem Organizacji i Spraw Pracowniczych. Tym razem pracownicy firmy zwiedzali atrakcyjny region turystyczny- Beskid Śląski.
Program wycieczki był bardzo atrakcyjny. Uczestnicy wycieczki
podziwiali stare i piękne miasto Cieszyn wraz z piękną rotundą,
która należy do najcenniejszych zabytków Śląska (jej wizerunek
znajduje się na banknocie 20zł). Przy pięknej, słonecznej pogodzie zwiedzano Wisłę, nazywaną perłą Beskidu Śląskiego. Wśród
atrakcji Wisły znajduje się Rezydencja Prezydenta RP, która jest
arcydziełem polskiej architektury okresu międzywojennego.
Zwiedzano Dom Zdrojowy, w którym znajduje się rzeźba Adama Małysza z białej czekolady. Atrakcją dla wycieczkowiczów
był udział w Dożynkach Powiatowych Wisła 2014r. oraz wjazd
wyciągiem na Czantorię, gdzie można było zwiedzić Sokolarnię–
ośrodek hodowli ptaków drapieżnych. Zwiedzono również Izbę
Regionalną im. Marii Gwarek w Koniakowie, gdzie mieści się
galeria koronek znanych na wszystkich europejskich dworach
królewskich. Dużą atrakcją wycieczki było zwiedzanie zabytkowej chaty Jana Kawuloka w Istebnej, połączone z opowieściami
górala i prezentacją instrumentów muzycznych. Wycieczka zakończyła się zwiedzaniem Muzeum Browaru w Żywcu.
I.B.

sprawy pracownicze


Jubileusze

Półmaraton na dystansie 21 kilometrów i 97,5 metrów pokonali biegacze MPEC-u, Krzysztof Włodarczyk i Stanisław Jarecki
startując 14 września w XXXVII Biegu Lechitów w Gnieźnie. Start
biegu nastąpił z terenów historycznego skansenu Ostrowa Lednickiego, a finisz z metą na Placu Świętego Wojciecha w pobliżu
Katedry Gnieźnieńskiej. Dla Krzysztofa Włodarczyka był to pierwszy oficjalnie ukończony półmatraton w życiu. Gratulujemy.

Na zdjęciu: Stanisław Jarecki (z lewej) i Krzysztof Włodarczyk
(z prawej) w towarzystwie zwycięzców biegu, Kiprono Jepkoech
Maureen i Francisa Legot Kiplagat z Kenii.

W IV kwartale 2014 tego roku jubileusz pracy zawodowej obchodzą:

Jan Desecki

Kazimierz Szczepaniak

Andrzej Gostyński

Krzysztof Kuznowicz

Bogdan Matuszewski

pracuje w Dziale Eksploatacji na
stanowisku Obchodowy Monter
Brygadzista
– 45 lat pracy

pracuje w Dziale Technicznym
na stanowisku Monter
Aparatury Kontrolno
Pomiarowej – Brygadzista
– 45 lat pracy

pracuje w Dziale
Eksploatacji na
stanowisku Obchodowy
Monter
– 40 lat pracy

pracuje w Dziale Wykonawstwa
na stanowisku Kierowca
Operator Sprzętu Ciężkiego –
40 lat pracy

pracuje w Dziale
Wykonawstwa na
stanowisku MonterSpawacz-Brygadzista
– 40 lat pracy

Maria Kaczmarek

Zbigniew Raźny

Ireneusz Matiuszko

pracuje w Pionie Dyrektora
Ekonomiczno Finansowego
na stanowisku p.o.
Kierownik Działu Gospodarki
Materiałowej
– 35 lat pracy

Włodzimierz
Piasecki

Anna Łuczak

pracuje w Pionie Dyrektora
Generalnego na stanowisku
Główny Specjalista ds. BHP,
OC i P-Poż.
– 35 lat pracy

pracuje w Pionie
Dyrektora Ekonomiczno
Finansowego na
stanowisku Specjalista ds.
Planowania
– 30 lat pracy

pracuje w Pionie
Dyrektora Generalnego
na stanowisku Kierownik
Działu Organizacji i Spraw
Pracowniczych
– 25 lat pracy

pracuje w Dziale
Wykonawstwa na
stanowisku Mechanik
Samochodowy - Kierowca
– 35lat pracy

Życzymy naszym jubilatom sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym

Ogrzej się w kręgu naszego ciepła
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o. o.
ul. Gajowa 1, 62-510 Konin, tel.: (63) 249-73-00, fax: (63) 249-73-29, sekretariat@mpec.konin.pl, www.mpec.konin.pl

