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Temat numeru...

Ciepłownia geotermalna
- rok dobrych decyzji

M

ijający rok należy uznać za udany dla sztandarowej inwestycji MPEC-Konin, tj. budowy
ciepłowni geotermalnej. Zgodnie z harmonogramem konkursu publikacja listy rankingowej

projektów wybranych do dofinansowania oraz
poinformowanie wnioskodawców o wyniku
oceny miała zakończyć się 15 lipca br., ale
dopiero 17 sierpnia nastąpiło zatwierdzenie
wyników oceny merytorycznej wniosków. Budowa ciepłowni geotermalnej znalazła się na
liście wniosków ocenionych pozytywnie. Warto w tym miejscu dodać, że spośród 14 rekomendowanych projektów, jedynie 3 dotyczyły
inwestycji geotermalnych, zlokalizowanych
w Koninie, Kole i Sieradzu. Pozostałe projekty

dotyczyły źródeł spalających biomasę. Finalizacja części dotyczącej dofinansowania zadania miała miejsce 28 października. Wówczas to
podpisana została pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
a MPEC-Konin Sp. z o.o. umowa o dofinansowanie projektu,
zgodnie z którą 54,4% kosztów
kwalifikowalnych, tj. ponad 24
mln zł spółka otrzyma ze środków unijnych. Równolegle do
finalizacji procesu dofinansowania ogłoszony został przetarg,
którego przedmiotem zamówienia jest budowa ciepłowni
geotermalnej z infrastrukturą
oraz wykonanie odwiertu geotermalnego Konin GT-3. Zakończenie budowy ciepłowni geotermalnej planowane jest na koniec 2022 roku. Powstanie więc
trzecie źródło ciepła dla mieszkańców miasta Konina, obok
spalarni odpadów i ZE PAK
S.A. Od 2023 roku struktura
źródeł ciepła, będąca w gestii
miasta, wzrośnie do ok. 20%.
Jest jeszcze jeden istotny efekt
realizowanej inwestycji. Z uwagi na parametry
złoża (temperatura 97,5℃, wydajność 150 m3/h)
uruchomienie ciepłowni powoduje jednocześnie
nowe otwarcie dla wyspy Pociejewo i ustalenie
kierunków jej zagospodarowania w przyszłości.
Moc zainstalowana wynosić będzie 8,1 MWt,
a planowana roczna produkcja energii cieplnej
blisko 159 tys. GJ. Warto podkreślić wpływ tej
inwestycji na ochronę środowiska, bowiem szacowana roczna redukcja emisji CO2 wyniesie
6 746 Mg.

Wszystkie starania, dotyczące realizacji inwestycji, nie byłyby możliwe bez wsparcia osób, dla
których przyszłość Konina jest wartością nadrzędną. Na uwagę zasługuje również fakt, iż budowa
ciepłowni geotermalnej wpisuje się w projekt „Konin – zielone miasto energii”. Nasze miasto jest
jednym z nielicznych w Polsce, gdzie ciepło na
potrzeby mieszkańców produkowane jest prawie
wyłącznie w źródłach uznawanych za OZE.

Z życia firmy...

Zmiana na stanowisku Prezesa MPEC-Konin
30

czerwca wygasła kadencja Stanisława Jareckiego – Prezesa Zarządu  
MPEC-Konin Sp z o.o. piastującego tę funkcję od 2011 roku. W tym
dniu Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników udzieliło Prezesowi Jareckiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2019. Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski podziękował odchodzącemu ze stanowiska Prezesowi
za bardzo dobre zarządzanie Spółką, sukcesy i skuteczność w pozyskiwaniu
środków unijnych na inwestycje, tak ważne dla odbiorców ciepła oraz miasta.
1 lipca 2020 roku, na wniosek Prezydenta Miasta Konina, Rada Nadzorcza
powołała na stanowisko Prezesa Zarządu MPEC-Konin Sławomira Lorka, który
od 2019 roku pełnił w Spółce funkcję Dyrektora Rozwoju i Marketingu.

Sławomir Lorek posiada bogate doświadczenie zarówno w zarządzaniu, jak i w pracy dla samorządu miasta Konina. W latach 2012-2018 był
zastępcą Prezydenta Miasta Konina. Od 2002 do 2012 roku był dyrektorem II Liceum im. K.K. Baczyńskiego w Koninie, a wcześniej wicedyrektorem I LO w Koninie. To wieloletni nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Nagrodzony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Miasta
Konina”. Współtwórca projektów rozwoju oraz działań marketingowych
w MPEC-Konin Sp. z o.o., a także pierwszej grupy zakupowej energii
w Koninie.

Skuteczni w pozyskiwaniu środków unijnych...

Kolejne inwestycje dla mieszkańców Konina

W

marcu 2018 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Konin Sp. z o.o.
zawarło z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa
systemu ciepłowniczego miasta Konina” w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła
i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. MPEC-Konin
otrzyma w ramach realizacji projektu kwotę
12 463 988,34 zł. Z uwagi na to, że całe przedsięwzięcie kosztować będzie 27 534 503,47 zł,
oprócz środków z NFOŚiGW, spółka przeznaczy
na jego realizację środki własne. W ramach przebudowy sieci ciepłowniczej w latach 2018-2021
wykonane zostanie 16 zadań w zakresie średnic od DN 40 mm do DN 1000 mm. Łączna długość przebudowy i budowy sieci objętej projektem wynosi około 7,5 km, a długość sieci likwidowanej to około 6,7 km. Przebudowa systemu
ciepłowniczego Konina spowoduje jego optymalizację, tzn. dostosowanie przewymiarowanych sieci
magistralnych (głównie napowietrznych) i rozdzielczych do aktualnych potrzeb. Wykonanie przebudowy pozwoli na zmniejszenie zużycia energii
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pierwotnej o 39 129 GJ w ciągu roku, spadek emisji
gazów cieplarnianych o 6,624 Mg/rok, poprawi hydraulikę sieci ciepłowniczej, skróci czas dopływu
wody ciepłowniczej do najdalej oddalonych od
źródeł ciepła odbiorców. Zakres robót w latach
2020-2021 obejmuje budowę, przebudowę i likwidację sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Aleje 1 Maja, Plac Górnika, Bydgoska, Dworcowa,
Poznańska, Hurtowa, Ogrodowa, Spółdzielców,
na wyspie Pociejewo w rejonie ulic Podwale i
Wiejskiej oraz od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wał
Tarejwy. Zakończenie całości prac planowane jest na koniec roku 2021. Prace związane z „Przebudową systemu ciepłowniczego
miasta Konina” planowane do wykonania
w roku 2020 zostały zakończone w terminie.
Roboty były podzielone na cztery zadania:
• Rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie
ulic: Trasa Warszawska, Wał Tarejwy,
• Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej
od ul. Bydgoskiej do ul. Poznańskiej,
• Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej
w rejonie ulicy Poznańskiej i Dworcowej,
• Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Górniczej do ul. Bydgoskiej
– etap II.

Wykonawstwo prowadzone było przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne
ENERGOTERM Sp. z o.o. z Torunia, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, nadzór nad przebiegiem prac sprawowali inspektorzy będący
pracownikami MPEC-Konin.
Długość wybudowanych i przebudowanych sieci ciepłowniczych wyniosła
łącznie ponad 1,2 km, podobnie jak długość sieci zdemontowanej.
Wartość robót dla powyższego zakresu
to blisko 5,8 mln zł brutto.
Kolejny wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej-Konin Sp. z o.o. o dofinansowanie przebudowy grupowych węzłów
na osiedlu Zatorze i sieci ciepłowniczej na
ul. Leśnej otrzymał pozytywny wynik z oceny
merytorycznej w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie”
w ramach projektu Działanie 1.5 Efektywna
dystrybucja ciepła i chłodu, konkurs zamknięty nr POIŚ.01.05.00-IW.03-00-K05/19
uzyskało dofinansowanie w wysokości
4 129 732,96 zł przy całkowitym koszcie projektu 6 035 990,53 zł brutto (dofinansowanie
stanowi 85%). Przedsięwzięcie polegać
będzie na przebudowie sieci ciepłowniczej
w ul. Leśnej, likwidacji węzłów grupowych
i sieci niskoparametrowych, budowie węzłów ciepłowniczych indywidualnych oraz budowie i przebudowie sieci wysokoparametrowych w ramach likwidacji węzłów grupowych
na osiedlu Zatorze. Zlikwidowanych zostanie

8 węzłów grupowych, z czego 7 na osiedlu Zatorze, 1 na osiedlu Sikorskiego,
a w ich miejsce powstanie 29 węzłów indywidualnych. Łączna długość sieci
objętej projektem wynosi około 2,9 km, w tym długość sieci zmodernizowanej
i wybudowanej wyniesie około 2,4 km, a długość sieci likwidowanej około 0,5
km. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2023. Prace związane z budową sieci ciepłowniczej w ul. Leśnej i Okólnej planowane do wykonania w roku
2020 zostały zakończone we wrześniu.
Roboty były podzielone na trzy odcinki: nr 1 (w ul. Leśnej, od ul. Wyspiańskiego do ul. Okólnej), nr 2 (w ul. Okólnej) oraz nr 3 (w ul. Przemysłowej).
W pierwszej kolejności został wykonany odcinek nr 1,
umożliwiający zakończenie robót drogowych, inwestycji
prowadzonej przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Następnie wykonano odcinek nr 2 i jako ostatni odcinek nr 3
(ułożenie sieci pod ul. Przemysłową i Okólną), który w dużej
części wykonany został metodą bezwykopową.
Dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników w zmianę koncepcji zaopatrzenia mieszkańców w ciepło i wytężonej pracy w pozyskanie środków oraz koordynacji i
nadzorze przy jej realizacji zmianie ulega to, co jeszcze
dziesięć lat temu wydawało się niemożliwe do osiągnięcia. Tak duże zmiany w infrastrukturze sieciowej i źródłach wytwarzania ciepła dla mieszkańców naszego miasta z pewnością na długo będą miały pozytywny wpływ
na jakość dostarczanego ciepła, środowisko naturalne
oraz wygląd miasta.
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Umowa z Johnson Matthey
P

odpisana 15 października 2020 roku umowa o przyłączenie zawarta pomiędzy Johnson Matthey Battery Materials Poland Sp z o.o a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej-Konin Sp. z o.o. określa warunki przyłączenia
budowanego obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z zapewnieniem dostawy ciepła na potrzeby: centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz
wentylacji procesowej kompleksu budynków. Po podpisaniu umowy, Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Konin Sp. z o.o. rozpoczęło prace projektowe związane z budową przyłącza ciepłowniczego wraz z komorą ciepłowniczą.
Realizacja tej inwestycji planowana jest w 2021 roku, a odbiór ciepła na przełomie
2021/2022 roku. Umowa podpisana została w obecności m.in. prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego oraz Francesco Sangalli, Local Site Project ManagerComm1, Johnson Matthey Poland Sp. z o.o. Warto nadmienić, że Johnson Matthey jest jednym z największych w Europie dostawców baterii litowo-jonowych.
Powstający w Koninie nowy zakład produkował będzie zaawansowane komponenty do baterii wykorzystywanych w autach elektrycznych.

Aby życie stało się prostsze...

Koordynacja działań inwestycyjnych
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sierpnia 2020 roku z inicjatywy zastępcy Prezydenta Miasta Konina Pawła
Adamowa odbyło się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej-Konin Sp. z o.o. spotkanie z udziałem przedstawicieli służb miejskich
i spółek komunalnych, którego celem była koordynacja bieżących i planowanych
działań inwestycyjnych, realizowanych przez poszczególne podmioty. Na spotkaniu obecni byli m.in. prezesi: Miejskiego Zakładu Komunikacji, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, a także Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Przedstawiciele poszczególnych
Spółek omówili zaawansowanie aktualnie realizowanych inwestycji z podaniem
ich lokalizacji. Wymienili się doświadczeniami, problemami i możliwymi usprawnieniami przebiegu inwestycji ze względu chociażby na kolizje uzbrojenia występującego w pasie drogowym, jak również poza nim.
Uczestnicy spotkania przedstawili informacje, co do zamierzeń tegorocznych, jak i planowanych do realizacji w latach przyszłych, jednocześnie zobowiązując się do wymiany informacji na temat tworzenia planów inwestycyjnych.

4

Wyniki wzajemnych uzgodnień winny zaprocentować w przyszłości poprawą efektywności realizowanych projektów inwestycyjnych, jak również
minimalizacją ich skutków ubocznych dla mieszkańców Konina.

Tu byliśmy...

W

e wrześniu przedstawiciele
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej-Konin, Sławomir Lorek – Prezes Zarządu i Adam
Strakowski – Dyrektor Techniczny
wzięli udział w XXIV Forum Ciepłowników Polskich zorganizowanym przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie (IGCP). Izba
zrzesza ponad 280 firm ciepłowniczych o różnej wielkości i strukturze. Tegoroczna edycja odbyła się
w dniach 13-16 września tradycyjnie w Międzyzdrojach. Spotkanie
odbyło się w cieniu pandemii koronawirusa. Z tego też powodu ograniczono liczbę uczestników tylko do
370 (w poprzednich latach ponad
600) przedstawicieli firm ciepłowniczych oraz przedsiębiorstw z nimi
współpracujących. Pozostali chętni
mogli uczestniczyć w spotkaniu jedynie w trybie online.
Głównym tematem forum było
„Ciepłownictwo istotną częścią zielonego ładu” (Green Deal). Sesje
odbyły się na poziomie rządowym,
samorządowym oraz w gronie
przedstawicieli środowiska naukowego i branżowego ciepłowników.
W panelach dyskusyjnych wzięli
udział między innymi: prof. Jerzy Buzek, reprezentujący Parlament Europejski, Karlis Goldstein – Komisja
Europejska, Paweł Sałek – Doradca

XXIV Forum
Ciepłowników
Prezydenta RP, Piotr Sprzączak – Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa
w Ministerstwie Klimatu, Jacek Ozdoba
– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Rafał Gawin – Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki, Artur Michalski
– Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Zarząd IGCP, przedstawiciele firm ciepłowniczych i profesorowie
reprezentujący uczelnie techniczne.
 	 Dyskutowano o tym, że sektor ciepłowniczy, jak i cała energetyka podlegać będzie fundamentalnej transformacji, w kierunkach wyznaczanych
przez Unię Europejską w ramach
polityki klimatycznej nakierowanej na
osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. i koncepcji zwiększenia celu redukcji emisji do 55% już
w 2030 r. W związku z tym podkreślano potrzebę uzyskania dużego
wsparcia finansowego dla gruntownego procesu modernizacyjnego
branży. Głównym celem jest zwiększenie efektywności i obniżenie

emisyjności, co dla przedsiębiorstw
ciepłowniczych może być niezwykle
trudne, bo wbrew stereotypom funkcjonującym w świadomości społecznej, branża jest „uboga” – firmy mają
problemy z płynnością finansową,
a co dopiero z kolejnymi dużymi inwestycjami. Pomimo że w budżecie
unijnym pojawią się duże pieniądze
na sfinansowanie inwestycji klimatycznych, mogą się pojawić problemy z zabezpieczeniem wkładu własnego przez firmy ciepłownicze. Jednocześnie energooszczędne budownictwo powoduje spadek zapotrzebowania na ciepło, a to przekłada się
na niższe dochody przedsiębiorstw.
Rozmawiano także o tym, że ciepło ze źródeł odnawialnych energii
(OZE) jest droższe, ale nie jest obciążone kosztami uprawnień za emisję. Dlatego w perspektywie drożejących uprawnień ciepło z OZE może
być relatywnie tańsze od wytwarzanego w źródłach konwencjonalnych.

Nieodłącznym punktem programu forum było przyznanie przez
kapitułę, nagrody ”Laur Ciepłownictwa”, która stanowi wyróżnienie dla
osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i instytucji za wkład w rozwój sektora ciepłowniczego.
W programie forum równolegle
odbył się Dzień Nowych Technologii,
który cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników. Swoje najnowsze rozwiązania prezentowały firmy
z zakresu optymalizacji procesów
wytwarzania i przesyłu ciepła, efektywności zużycia energii, spełnienia
wymogów środowiskowych oraz
rozwiązań IT. Obradom towarzyszyła ekspozycja wystawowa, na której
firmy z branży mogły zaprezentować
swoje produkty i usługi. Uczestnicy
forum mieli możliwość zapoznania
się z tym, co w ciepłownictwie najlepsze i najnowocześniejsze oraz
wymienić poglądy i doświadczenia
między sobą.

MPEC-Konin po raz 19.

laureatem programu
J

„Fair Play”

uż po raz 19. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Konin
wzięło udział w prestiżowym konkursie o przyznanie certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. We wrześniu
br. gościliśmy w naszych murach audytora, który weryfikował dokumenty,
dotyczące działalności spółki. Kontrolą objęte były m.in. kwestie bieżącego regulowania zobowiązań
wobec ZUS, Urzędu Skarbowego,
banków, dostawców oraz pracowników. Pani audytor podczas wizytacji

spotkała się z pracownikami spółki,
odpowiadającymi za badane obszary
działalności, jak również z przedstawicielami kierownictwa i związków zawodowych. Byliśmy oceniani również pod
kątem panujących w firmie stosunków
międzyludzkich, jak również dbałości
o pracowników. Bardzo ważnym kryterium oceny był obszar społecznej odpowiedzialności biznesu, ochrona środowiska czy też wspieranie inicjatyw
społeczności lokalnej.
(dok. na str. 6)
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(dok. ze str. 5)
„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym
co roku, już od ponad 22 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności
firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki
ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie
etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie
relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także wła-

dzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm
w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie
tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko
naturalne.
Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” potwierdza uczciwość firmy, która go otrzymała, stanowi komunikat dla klientów i innych interesariuszy, że firma, która się nim legitymuje jest godna zaufania.

Aby życie stało się prostsze...

E-faktura

– wspólnie chrońmy środowisko
MPEC

-Konin Sp. z o.o. będąc strategiczną spółką, odpowiedzialną za utrzymanie tak ważnej dla miasta infrastruktury krytycznej, czyni szereg starań, aby maksymalnie zminimalizować
ryzyko zarażenia koronawirusem klientów oraz swoich pracowników.
Między innymi przyspieszono prace nad wdrożeniem e-faktur. Na początku kwietnia, razem z fakturą za poprzedni miesiąc, wszyscy odbiorcy ciepła otrzymali pisemną informację w tym temacie. Druk zgody
na elektroniczną formę faktury można pobrać również z naszej strony
internetowej. Propozycja e-faktur spotkała się z ogromnym pozytywnym odzewem wśród naszych klientów. W ciągu tygodnia 217 klientów
złożyło oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej. Obecnie już blisko 500 odbiorców ciepła korzysta z takiej formy
dokumentu. Przechodząc na e-faktury, dodatkowo wnosimy swój wkład
w ochronę środowiska naturalnego. Pod koniec roku uruchomiliśmy
również usługę powiadomień SMS, informującą odbiorców m.in. o przerwach w dostawie ciepła.
Dziękujemy, że jesteście z nami!

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
- Konin Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
- Konin Sp. z o.o.

WYKONUJEMY – węzły cieplne i instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania
dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorcy ciepła.
MODERNIZUJEMY – węzły i instalacje wewnętrzne z zastosowaniem nowoczesnych
wymienników, pomp i układów regulacyjnych.
MONTUJEMY – sieci ciepłownicze w technologii rur preizolowanych, nowoczesne,
kompaktowe węzły cieplne oraz urządzenia do automatycznej regulacji dostawy ciepła.
OPRACOWUJEMY – projekty techniczne, analizy techniczno - ekonomiczne w ramach
nowoczesnej pracowni projektowej.
PROWADZIMY – fachowy serwis montowanych urządzeń, doradztwo techniczne
oraz dokonujemy oceny stanu technicznego urządzeń ciepłowniczych.
DYSPONUJEMY – doświadczonym i fachowym personelem, nowoczesnym zapleczem
technicznym. W ramach kompleksowej obsługi klienta oferujemy szeroki zakres
usług ciepłowniczych.

www.mpec.konin.pl
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Najważniejsze zalety ciepła z sieci ciepłowniczej:
wygoda i komfort – użytkowanie nie wymaga dodatkowej obsługi, nie trzeba dokładać węgla
do pieca,wywozić popiołu itp.;
bezpieczeństwo – w systemie nośnikiem ciepła jest gorąca woda, dlatego nie występuje zagrożenie
wybuchem gazu, pożarem czy też porażeniem prądem elektrycznym;
łatwość oszczędzania energii – można regulować ilość zużywanego ciepła. Nowoczesne
automatyczne węzły ciepłownicze pozwalają zaprogramować temperaturę w domu, zarówno
w ciągu doby jak i całego tygodnia;
przyjazność dla środowiska naturalnego – ciepło z sieci ciepłowniczej zalicza się do najbardziej
ekologicznych sposobów ogrzewania

www.mpec.konin.pl

Dobre relacje z otoczeniem...

Spotkanie z zarządcami budynków
1

października 2020 roku, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Konin gościło zarządców budynków wielorodzinnych, które zaopatruje w ciepło. W pierwszej części spotkania przedstawiciele Spółki
zapoznali zgromadzonych z informacjami na temat:
- przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Konina oraz usług konserwacyjnych, świadczonych przez MPEC-Konin,
- przygotowania do sezonu grzewczego 2020/2021,
- taryf dla ciepła,

- nowych odbiorców ciepła.
W drugiej części natomiast odbyła się merytoryczna dyskusja dotycząca nadziei i obaw, związanych z przyszłością sektora ciepłowniczego
w naszym mieście, ale i w skali całego kraju. Zaproszeni goście poruszyli
wiele kwestii nurtujących mieszkańców, korzystających z ciepła sieciowego. Obie strony uznały spotkanie za potrzebne i konstruktywne, będzie
więc ono w przyszłości kontynuowane.

Ekologiczna wizyta w MPEC-Konin

28

stycznia Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-Konin
gościło w swojej siedzibie przy ul. Gajowej grupę dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Koninie. Spotkanie odbyło
się pod hasłem „Bez energii nie ma
życia” w ramach półkolonii organizowanych przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ,,Młodzi-Aktywni’’. Celem
spotkania było promowanie zachowań
sprzyjających oszczędzaniu energii.
Młodych ekologów przywitał Stanisław
Jarecki – Prezes Zarządu MPEC-Konin,
który przedstawił dzieciom system ciepłowniczy funkcjonujący w Koninie. Młodzi mieszkańcy naszego miasta dowiedzieli się, w jaki sposób produkowane
jest ciepło oraz jak dociera do domów i mieszkań. Prezes opowiedział
również o planowanej jeszcze w tym
roku budowie ciepłowni geotermalnej.
Na pamiątkę wizyty w MPEC-Konin
dzieci otrzymały dyplomy eksperta
do spraw energii cieplnej oraz firmowe kubki.
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Konińska masa

rowerzystów
W

sobotę, 19 września odbyła się kolejna XIII już edycja Konińskiej Masy
Rowerzystów. Oprócz tradycyjnego przejazdu rowerowego na odcinku
16 km, w Parku Chopina w Koninie, odbył się festyn integracyjny, którego
elementem była tzw. „gra parkowa”. Drużyny, złożone głównie z samorzą-

dowców, wykonywały zadania przygotowane przez instytucje miejskie. Nie
mogło zabraknąć tam również stacji MPEC-Konin, która zaproponowała dla
uczestników zadanie w formie krzyżówki.
Rajd organizowany był w ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu
oraz Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W rajdzie – z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19 – uczestniczyć mogło tylko 300 osób, za to na
metę, gdzie po zakończeniu odbył się Piknik na Pożegnanie Lata, przybyło
znacznie więcej uczestników.
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