
Mieszkaniowe 
stacje cieplne
Gdy 10 lat temu w przyłączanych  
w tym czasie do sieci ciepłowniczej 
budynkach przy ul. Kościuszki 3  
i Rynek 20/Grodzka 6 montowaliśmy 
pierwsze mieszkaniowe stacje 
cieplne, nie przypuszczaliśmy, że ten 
nowatorski system grzewczy tak 
przypadnie przemyślanom do gustu.
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Obecnie zdecydowana większość mieszkań w budynkach do których doprowadza-
my Ciepło Systemowe, a ogrzewanych dotychczas np. piecami węglowymi, wyposażana jest 
w indywidualne stacje mieszkaniowe. I to pomimo, że rozwiązanie to na etapie wykonywania 
jest zdecydowanie droższe od klasycznego układu z centralnie przygotowywaną ciepłą wodą 
użytkową. Koszt mieszkaniowej stacji cieplnej wraz z licznikiem ciepła to ok. 3 – 4 tys. zł. 

W system ten, niekiedy wzbogacony dodatkowo o ogrzewanie podłogowe (również za-
silane z mieszkaniowej stacji cieplnej), wyposażane są także niemal wszystkie budynki 
nowobudowane. 

 Zamieszczony poniżej wykres jasno pokazuje, że dynamika wzrostu ilości mieszkanio-
wych stacji cieplnych jest naprawdę imponująca. W chwili obecnej (tj. koniec września 2016 
r.) w eksploatacji MPEC-u znajduje się 765 tego typu urządzeń zainstalowanych w 107 budyn-
kach, zaś do końca b.r. liczba ta wzrośnie o kolejne kilkadziesiąt sztuk. W co najmniej kilku 
budynkach ogrzewanych Ciepłem Systemowym, zainstalowane w nich mieszkaniowe stacje 
cieplne eksploatowane są przez inne niż MPEC podmioty.

 – IDEALNY SPOSÓB 
NA OGRZEWANIE 

MIESZKAŃ 
I PRZYGOTOWYWANIE 

CIEPŁEJ WODY 
UŻYTKOWEJ

MIESZKANIOWE 
STACJE CIEPLNE



nr 2 (3) / 20162

Warto się przez chwilę zastanowić nad 
przyczynami tej „hossy”. 

Na początku wyjaśnijmy więc czym jest 
mieszkaniowa stacja cieplna i które z jej licz-
nych zalet przyczyniły się do dużej i wciąż 
rosnącej popularności tego rozwiązania.

Mieszkaniowa stacja cieplna (msc), zna-
na pod różnymi nazwami handlowymi (np. 

„logoterma”, „indywidualna stacja mieszka-
niowa - ism”, „miniwęzeł”, itp.), to gotowe, 
kompaktowe urządzenie, przypadające na 
jeden lokal mieszkalny lub użytkowy, zasila-
ne wodą grzewczą z jednofunkcyjnego węzła 
cieplnego. Msc służy do przygotowania cie-
płej wody użytkowej oraz do rozdziału ciepła 
na instalację grzejnikową. Dzięki zastosowa-
niu tego rozwiązania odbiorcy zyskują pełną 
niezależność i autonomiczność ogrzewania 
swojego lokalu oraz indywidualne opomia-
rowanie licznikiem ciepła wraz z możliwo-
ścią prowadzenia okresowych rozliczeń za 
rzeczywiście zużyte ciepło. 

Dodatkowym atutem jest to, że użytkow-
nik urządzenia może korzystać z ogrzewania 
przez cały rok i sam, odkręcając lub zakręca-
jąc zawór decyduje kiedy rozpoczyna i koń-
czy ogrzewanie swojego mieszkania. 

Co równie istotne, w trakcie eksploatacji 
mieszkaniowe stacje cieplne nie wymagają 
żadnej ingerencji ze strony użytkownika. Ich 
praca, poprzedzona prawidłową regulacją, 
przebiega całkowicie bezobsługowo. 

Jak działa mieszkaniowa stacja cieplna?

Sposób działania msc jest dosyć prosty. 
Czynnik grzewczy (gorąca woda o maksy-
malnej temperaturze 90°C) przesyłany jest 
z węzła cieplnego do poszczególnych miesz-
kaniowych stacji cieplnych, które kierują go 
do instalacji grzejnikowej w mieszkaniach. 
Z chwilą rozpoczęcia poboru ciepłej wody 
użytkowej przez mieszkańców, następuje 
odcięcie dopływu czynnika grzewczego do 
instalacji grzejnikowej, zaś cały strumień 
nośnika ciepła kierowany jest w sposób au-
tomatyczny na wymiennik odpowiedzialny 
za przygotowanie ciepłej wody. Zimna woda 
przepływająca przez wymiennik zostaje 

na zasadzie przenikania ciepła podgrza-
na czynnikiem grzewczym do wymaganej 
temperatury. Z chwilą zakończenia poboru 
ciepłej wody, następuje automatyczne prze-
kierowanie czynnika grzewczego na insta-
lację c.o. Jest to tzw. priorytet hydrauliczny 
przygotowania c.w.u. nad c.o. Warto przy tym 
zaznaczyć, iż pomimo okresowego „wyłącza-
nia” centralnego ogrzewania nie odczuwa-
my z tego powodu dyskomfortu cieplnego 
w ogrzewanych pomieszczeniach.

Zasadniczą przewagą systemu z miesz-
kaniowymi stacjami cieplnymi nad tradycyj-
nymi układami grzewczymi jest wspomnia-
ne już decentralne przygotowywanie ciepłej 
wody użytkowej. Oznacza to, że ciepła woda 
przygotowywana jest dokładnie w tym mo-
mencie, kiedy jej potrzebujemy, bez zbędne-
go magazynowania w zasobnikach. Sposób 
ten powoduje eliminację strat ciepła powsta-
jących na zasobniku oraz w układzie cyrku-
lacyjnym c.w.u.

Budowa Mieszkaniowych Stacji 
Cieplnych

Mieszkaniowa stacja cieplna stanowi 
kompaktową konstrukcję o wymiarach ok. 
50 x 60 cm, której urządzenia zabudowane są 
na płycie montażowej. Ta z kolei umieszcza-
na jest w estetycznej obudowie, której nie-
wielkie gabaryty pozwalają na bezproblemo-

 Ilość mieszkaniowych stacji cieplnych eksploatowanych 
przez MPEC w Przemyślu Sp. z o.o.
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Zespół mieszkaniowych stacji 
cieplnych w budynku przy  
ul. Bielskiego. 

fot. Kinga Kramarczyk

Zespół mieszkaniowych stacji 
cieplnych w budynku przy  
ul. Bielskiego.

fot. Kinga Kramarczyk
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we umiejscowienie jej w przystosowanych 
do tego celu szachtach, wnękach montażo-
wych, lub w najgorszym przypadku bezpo-
średnio na ścianie korytarza. Zabudowanie 
zamontowanego w ten sposób zespołu sta-
cji np. płytami regipsowymi umożliwia bez-
problemowe zamaskowanie nowej instalacji 
i jej wkomponowanie w architekturę klatki 
schodowej lub korytarza.

Umieszczanie stacji cieplnych na klat-
kach schodowych lub korytarzach umożli-
wia eksploatującym je osobom swobodny do 
nich dostęp, przeprowadzanie konserwacji, 
regulacji oraz odczytów lub wymiany liczni-
ków ciepła.

Instalacja grzewcza w lokalu połączona 
z mieszkaniową stacją cieplną, może zostać 
opcjonalnie doposażona w dodatkowe urzą-
dzenia, np. system regulacji temperatury  
z elektronicznym programatorem. Rozwią-
zanie takie pozwala użytkownikom miesz-
kań na ustalenie czasowego harmonogra-
mu ogrzewania mieszkania (np. rozpoczęcie 
podnoszenia temperatury w mieszkaniu na 

godzinę przed powrotem domowników lub 
obniżanie temperatury w pomieszczeniach 
w godzinach nocnych).

Korzyści z zastosowania mieszkanio-
wych stacji cieplnych.

Instalacje wyposażone w mieszkanio-
we stacje cieplne to wymierne korzyści dla 
odbiorców ciepła. Oprócz bezpieczeństwa, 
komfortu i wygody użytkowania, wynika-
jących z dostępności ciepła na cele grzew-
cze przez cały rok, to przede wszystkim 
niższe koszty ogrzewania i przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej. Przepływowe 
przygotowanie ciepłej wody to nie tylko eli-
minacja zasobnika c.w.u., związanych z tym 
strat ciepła i kosztów, ale również warun-
ków sprzyjających rozwojowi w instalacji 
ciepłej wody bakterii typu Legionella.

System ten upraszcza także do minimum 
rozliczenia finansowe za zużyte ciepło. Zain-
stalowanie indywidualnych liczników ciepła 
eliminuje problemy z podziałem kosztów, 
jak to niejednokrotnie ma miejsce w trady-

cyjnych systemach, których użytkownicy 
rozliczani są w najlepszym razie w oparciu 
o wskazania nagrzejnikowych podzielników 
kosztów. Odbiorcy, po spełnieniu określo-
nych warunków, zyskują bowiem możliwość 
zawierania umowy sprzedaży ciepła i co-
miesięcznego rozliczania się bezpośrednio 
z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki 
Cieplnej. Rezygnacja użytkownika danego 
lokalu z ogrzewania Ciepłem Systemowym, 
nie powoduje w tym układzie wstrzymania 
dostawy ciepła do całego budynku a jedynie 
do konkretnego lokalu. Użytkownicy po-
zostałych lokali mogą korzystać z ciepła na 
dotychczasowych zasadach i nie są w żaden 
sposób obciążani kosztami ogrzewania loka-
li, których użytkownicy korzystają z ciepła 
ale nie regulują związanych z tym należności.

Bez wątpienia mieszkaniowe stacje ciepl-
ne można zaliczyć do systemów nowej gene-
racji, stanowiących korzystniejszą alternaty-
wę dla tradycyjnych układów grzewczych. 
Mieszkaniowe stacje cieplne to rozwiąza-
nie ekonomiczne, zapewniające optymalny 
komfort użytkowania przy zachowaniu wy-
sokiego poziomu higieny, a przede wszyst-
kim rozwiązanie wygodne i bezpieczne.

Zespół mieszkaniowych stacji 
cieplnych w budynku przy  
ul. Krasińskiego.

fot. Kinga Kramarczyk

Zespół mieszkaniowych 
stacji cieplnych w budynku 
przy ul. Bielskiego 44C.

fot. Kinga Kramarczyk
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Przemyskie zabytki ogrzewane 
Ciepłem Systemowym

ZABYTKI

Gmach „Sokoła” 
dzisiaj.

fot. Marek Król

Kolejnym opisywanym 
w naszym Magazynie 
zabytkowym obiektem 
ogrzewanym    Ciepłem 
Systemowym jest 
położony u zbiegu ulic 
Konarskiego i Dworskiego 
budynek Centrum 
Kulturalnego, określany 
przez wielu starszych 
mieszkańców Przemyśla 
jako PDK lub WDK, a tych 
jeszcze starszych, jako 
gmach „Sokoła”, czyli 
Polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. 

Projektantem gmachu był Kazi-
mierz Czech, zaś jego budowa została sfi-
nansowana w znacznej części ze składek 
społecznych. Kamień węgielny pod budowę 
gmachu położono 2 sierpnia 1894r. o czym  
z dumą informowała na pierwszej stronie 
ówczesna Gazeta Przemyska. Niecały rok 
później, 30 czerwca 1895r. budynek został uro-
czyście oddany do użytku, stając się centrum 
działalności niezwykle aktywnego przemy-
skiego gniazda sokolego, prowadzonej w tym 
obiekcie aż do wybuchu II wojny światowej. 

Podczas I wojny światowej gmach pełnił 
m.in. rolę kwatery oraz szpitala dla żołnierzy 
CK armii a następnie stacji zbornej Legio-
nów Polskich. Pod koniec I wojny światowej 
oraz przez kilka powojennych lat budynek 
użytkowany był w części m.in. przez „koleje 
żelazne”, Polskie Towarzystwo św. Wincen-
tego a Paulo oraz Związek Chrześcijańskiej 
Młodzieży Męskiej (YMCA). Pod koniec sierp-
nia 1939r. gmach Sokoła przejęło wojsko, 
urządzając w nim punkt mobilizacyjny. Pod-
czas II wojny światowej, pod obiema oku-
pacjami budynek pełnił funkcję placówek 
kulturalnych, jako Dom Armii Czerwonej 
oraz po zajęciu prawobrzeżnej części miasta 
przez Niemców w 1941r., jako Oficerski Klub 
Kultury. Po zakończeniu II wojny światowej 
budynek przy ul. Konarskiego 9 nadal peł-
nił funkcje kulturalne, jako Powiatowy Dom 
Kultury Związków Zawodowych, Powiatowy 

ziemiach budynku, legendarnym i absolut-
nie kultowym dla wielu przemyślan Klubie 
„Piwnice”.

Do 2006r. źródło ciepła dla budynku 
stanowiła lokalna kotłownia gazowa zain-
stalowana w sąsiednim budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 5. Przy okazji budowy in-
frastruktury ciepłowniczej przy ul. Konar-
skiego, wykonane zostało przyłącze ciepłow-
nicze i węzeł cieplny w budynku Centrum 
Kulturalnego. Przez ostatnią dekadę zabyt-
kowy gmach „Sokoła” (nr rej. A-616) ogrze-
wany jest przez nasze przedsiębiorstwo Cie-
płem Systemowym.  

Dom Kultury, Przemyski Dom Kultury, Wo-
jewódzki Dom Kultury, a od 1991r. Centrum 
Kulturalne.

Obecnie najbardziej rozpoznawalną for-
mą działalności CK jest funkcjonujące w jego 
strukturze  kino „Centrum”. Jednak placów-
ka prowadzi o wiele bardziej wszechstron-
ną działalność kulturalną. Liczne wystawy, 
galerie, przedstawienia teatralne, koncerty 
muzyczne, konkursy recytatorskie, kółka za-
interesowań, kluby i warsztaty, to tylko część 
różnorodnej oferty tej jakże zasłużonej dla 
przemyskiej kultury instytucji. Nie można 
oczywiście zapominać o działającym w pod-

Gmach „Sokoła” 
podczas okupacji 
niemieckiej 1941r.

fot. Fot. ze zbiorów 
Wawrzyńca Markowskiego
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INFORMACJE

Sama idea oceny energochłonności 
budynków, informującej o ich zapotrzebowa-
niu na energię dla celów ogrzewania, chło-
dzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej  
i oświetlenia, powstała na Zachodzie w poło-
wie lat 70, gdy na skutek kryzysu naftowego 
ceny energii, a więc i związane z tym kosz-
ty utrzymania nieruchomości poszybowały  
w górę nawet o kilkaset procent. 

Świadectwa energetyczne zostały wpro-
wadzone do polskiego systemu prawnego  
z dniem 1 stycznia 2009r. ustawą nowelizu-
jącą Prawo budowlane, jako implementacja 
unijnej dyrektywy EPBD. Obecnie proble-
matykę tę reguluje ustawa z dnia 29 sierp-
nia 2014 r. o charakterystyce energetycznej 
budynków (Dz.U.2014.1200), która weszła  
w życie 9 marca 2015r. oraz kilka wydanych 
do niej szczegółowych rozporządzeń.

Świadectwo charakterystyki energetycz-
nej budynku lub jego części, jest to dokument 
sporządzany przez uprawnione do tego oso-
by o określonych w ustawie kwalifikacjach  
i wpisane do wykazu osób uprawnionych 
do sporządzania świadectw charakterystyki 
energetycznej w centralnym rejestrze cha-
rakterystyki energetycznej budynków, pro-
wadzonym przez  ministra ds. budownictwa, 
planowania i zagospodarowania przestrzen-
nego oraz mieszkalnictwa. Świadectwo ener-
getyczne jest ważne przez 10 lat od dnia jego 
sporządzenia. 

Cena sporządzenia świadectwa waha się 
w przedziale od 100 – 1000 zł, w zależności od 
wielkości i rodzaju nieruchomości, zaś czas 
realizacji od 2 do 20 dni.

Podstawę sporządzenia świadectwa 
energetycznego stanowią zarówno doku-
mentacja techniczna obiektu, projekt ar-
chitektoniczno-budowlany, dokumenty in-
wentaryzacyjne, dokumentacja faktycznego 
zużycia energii w okresie poprzedzającym 
sporządzenie świadectwa, jak i przeprowa-
dzone oględziny obiektu. 

Na podstawie tych danych i wg ściśle 
określonej metodologii sporządzane jest 
świadectwo charakterystyki energetycznej 
budynku lub jego części. Dokument ten za-
wiera szereg informacji, zarówno o jego pa-
rametrach techniczno-użytkowych (adres, 
przeznaczenie, rok oddania do użytku, ilość 
kondygnacji, powierzchnia, kubatura, ro-
dzaj konstrukcji, przegrody budowlane, itp.), 
funkcjonujących w nim systemach (grzew-
czych, wentylacyjnych, chłodzenia, przygo-
towania ciepłej wody użytkowej, oświetle-
nia), a przede wszystkim o zapotrzebowaniu 
danego obiektu na energię użytkową, koń-
cową i nieodnawialną pierwotną, wyrażo-
nym za pomocą odpowiednich wskaźni-
ków określających faktyczny poziom jego 
energochłonności. 

Wspomniane wskaźniki informują nas 
ogólnie rzecz biorąc, ile kWh energii rocz-
nie w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użyt-
kowej (kWh/m2/rok) jest potrzebne, aby 
pokryć zapotrzebowanie na energię danego 
obiektu, co przekłada się bezpośrednio na 
koszty jego użytkowania zgodnie z prze-
znaczeniem, w tym przede wszystkim kosz-
ty  ogrzewania.

Świadectwo energetyczne budynku za-
wiera również zalecenia, sugestie czy też 

propozycje określające zakres i rodzaj ro-
bót budowlano-instalacyjnych, które przy-
czynią się do poprawy jego charakterystyki 
energetycznej.

Zgodnie z zapisami ustawy, obowiązek 
posiadania świadectwa energetycznego spo-
czywa na właścicielu lub zarządcy budyn-
ku (całości albo części), osobie posiadającej  
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
lub spółdzielcze lokatorskie prawo do loka-
lu mieszkalnego, sprzedającej lub wynaj-
mującej daną nieruchomość. Wówczas to 
sprzedający lub wynajmujący ma obowiązek 
przekazać wspomniany dokument lub jego 
kopię odpowiednio nowemu właścicielowi 
lub najemcy. Warto zauważyć, że nabywca  
i najemca nie mogą się tego prawa zrzec. 
Dzięki temu, kupujący lub najemca danej 
nieruchomości mogą się zorientować w rze-
czywistych kosztach jej użytkowania.

Jednak nie wszystkie budynki, nawet 
w przypadku ich sprzedaży lub najmu, mu-
szą mieć sporządzone stosowne świadectwa 
energetyczne. Z tego obowiązku wyłączo-
ne zostały m.in. obiekty zabytkowe objęte 
ochroną prawną na podstawie stosownych 
przepisów, kościoły, budynki przemysłowe 
i gospodarcze niewyposażone w instalacje 
zużywające energię, budynki mieszkalne 
wolnostojące o powierzchni poniżej 50m2 lub 
przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 
4 miesiące w roku.

Świadectwo charakterystyki energe-
tycznej budynku to wiec przede wszystkim 
opisywany za pomocą odpowiednich wskaź-
ników i parametrów stan obecny i energo-
chłonność nieruchomości.  Odpowiedź na 
pytanie, co zrobić aby je poprawić i obniżyć 
zużycie energii a przez to koszty, wbrew po-
zorom nie jest taka prosta. Do tego jest już 
potrzebna ekspertyza, czyli audyt ener-
getyczny, o czym będzie mowa w następ-
nym wydaniu naszego Magazynu Ciepła 
Systemowego.

Świadectwo 
energetyczne
Coraz częściej w mediach, przy omawianiu  
problematyki związanej z obrotem nieruchomościami, 
można usłyszeć lub przeczytać o tzw. certyfikatach 
energetycznych, świadectwach energetycznych lub 
świadectwach charakterystyki energetycznej. Warto 
wiedzieć co to jest za dokument, kto i kiedy powinien 
go sporządzić, jakie informacje możemy w nim znaleźć, 
jaki jest orientacyjny koszt jego sporządzenia 
oraz komu i do czego jest on potrzebny.

TO KOSZT   
SPORZĄDZENIA  

ŚWIADECTWA  
ENERGETYCZNEGO, 
A CZAS REALIZACJI 

TO OD 2 DO 20 DNI

Od 100
do 1000 zł
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Instalacja centralnego ogrzewania 
Grzejniki

TECHNOLOGIE

Instalacja grzewcza to jedna z najistotniejszych,  
a z pewnością najbardziej eksponowana ze wszystkich instalacji 
mieszkaniowych. Odpowiedni dobór grzejników nie tylko 
umożliwi jej prawidłową pracę i zagwarantuje mieszkańcom 
komfort cieplny, ale i poprawi estetykę pomieszczeń.

Utrzymanie w okresie zimowym 
stałej temperatury w budynku, zarówno  
w ciągach komunikacyjnych jak i poszcze-
gólnych pomieszczeniach, stanowi dla sys-
temu grzewczego nie lada wyzwanie. Naj-
częściej, o ile nie wystąpi awaria ogrzewania, 
nawet nie zwracamy na to uwagi, uważając 
komfort cieplny za stan niemalże natural-
ny. Paradoksalnie jest to najlepszy sygnał, że 
system grzewczy działa prawidłowo. 

Jednak aby taki stan osiągnąć, należy 
najpierw instalację grzewczą prawidłowo ob-
liczyć i zaprojektować, a następnie wykonać. 

Pomimo, że coraz częściej, szczególnie  
w pomieszczeniach kuchennych i łazienkach 
montuje się ogrzewanie płaszczyznowe (tzw. 
ogrzewanie podłogowe), to wciąż 95% syste-
mów grzewczych stanowią instalacje cen-
tralnego ogrzewania wodnego, a więc „rury  
i grzejniki”. 

Zasady działania takich instalacji są zna-
ne od kilkuset lat i nie uległy przez ten czas 
większym zmianom. Medium, czyli nośnikiem 
transportującym ciepło jest najczęściej gorąca 
woda, rozprowadzana za pomocą rur do po-
szczególnych grzejników, które przekazują cie-
pło do pomieszczenia na dwa sposoby: poprzez 
promieniowanie (ciepło pochłaniane jest przez 
wszystkie chłodne powierzchnie i przedmio-
ty w ogrzewanym pomieszczeniu a następnie 
oddawane do otoczenia) i konwekcję (ogrzewa-
ne jest bezpośrednio powietrze krążące w po-

mieszczeniu). Zmieniają się natomiast zarówno 
materiały z których instalacje są wykonywane, 
ich wygląd, konstrukcja, sposób i techniki mon-
tażu oraz urządzenia służące do sterowania pra-
cą instalacji lub poszczególnych jej urządzeń.

Aby zapewnić długoletnie i prawidłowe 
funkcjonowanie całej instalacji, należy przy 
jej projektowaniu i wykonaniu uwzględnić 
wiele czynników: powierzchnię i kubaturę 
ogrzewanych pomieszczeń, ich przeznaczenie 
determinujące utrzymywaną w nich tempe-
raturę, jak również estetykę, funkcjonalność  
i kompozycję zastosowanych rozwiązań.

Na podstawie tych informacji określa 
się moc cieplną wymaganą do zapewnie-
nia odpowiedniego poziomu temperatury 
w pomieszczeniach. Wielkość mocy cieplnej 
skorelowana z temperaturą nośnika ciepła  
(w tym przypadku wody) warunkuje należy-
ty dobór armatury grzewczej, której najbar-
dziej charakterystyczny element stanowią 
grzejniki. Z technicznego punktu widzenia 
istotne jest, aby posiadały one odpowiednią 
moc grzewczą i były dostosowane do techno-
logii w jakiej wykonana jest instalacja. 

Co prawda, nie każdy grzejnik, nawet  
o optymalnych parametrach technicznych, 
będzie odpowiedni do danego pomieszcze-
nia. Biorąc jednakże pod uwagę dostępną 
ofertę rynkową, ich dobór nie powinien sta-
nowić większego problemu. Różnorodność 
konstrukcji, form, materiałów i kolorów 
może przyprawić o zawrót głowy. 

Jeśli chodzi o materiały, to najczęściej 
stosowane są grzejniki aluminiowe i sta-
lowe, gwarantujące najlepszą wymianę 
ciepła między czynnikiem grzewczym 
a otoczeniem. Ich niewielka pojemność 
wodna w połączeniu z dużą powierzchnią 
grzewczą, zapewniają szybką reakcję na 
zmiany zapotrzebowania na ciepło. Ponad-
to grzejniki aluminiowe są mniej podatne 
na korozję.

Z tych dwóch materiałów wykonywa-
ne są najpopularniejsze obecnie modele 
konstrukcyjne. 

Grzejniki płytowe, zbudowane z 1-4 płyt 
grzejnych, przykrytych od góry kratką, przez 
którą emitowane jest ogrzane płytami po-
wietrze. Ich prosta konstrukcja umożliwia 
utrzymanie dobrej relacji ceny do jakości 
wykonania. Niestety, w przypadku gdy okaże 
się, że zamontowany grzejnik ma zbyt małą 
moc w stosunku do potrzeb, nie będzie moż-
liwa jego rozbudowa a jedynie wymiana na 
„mocniejszy”. Tego typu grzejniki przezna-
czone są przede wszystkich do pomieszczeń 
mieszkalnych o małej wilgotności powietrza. 
Ich podstawową zaletą, oprócz stosunko-
wo niskiej ceny, jest estetyczny wygląd oraz 
wygodny dostęp umożliwiający utrzymanie 
grzejników w czystości.

Równie popularne jak grzejniki płytowe 
są grzejniki członowe, do których można  
w zależności od potrzeb domontować lub 
zdemontować dodatkowe ogniwa (tzw. „że-
berka”), zwiększając lub zmniejszając tym sa-
mym ich moc.  

Podobną konstrukcję mają grzejniki że-
liwne, w które wyposażane były starsze in-
stalacje grzewcze. Ich głównym mankamen-
tem jest duża bezwładność cieplna i mało 
estetyczny wygląd, dlatego też dzisiaj stosuje 
się je głównie do wnętrz urządzanych w stylu 
retro.

Grzejnik płytowy.

fot. Marek Król

Grzejnik członowy.

fot. Marek Król
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W rynkowej ofercie znajdują się rów-
nież inne, bardziej „niszowe” typy grzejni-
ków: konwektorowe (metalowa rura z oże-
browaniem, tzw. lamelami), drabinkowe 
(stosowane głównie w łazienkach) oraz cała 
gama grzejników dekoracyjnych o różnych 
kształtach, wzorach i kolorach.

Oprócz konstrukcji i materiału z które-
go wykonywane są grzejniki, równie istotne 
jest miejsce i sposób ich montażu. 

Z reguły grzejniki montowane są na 
ścianach pod oknami lub kratkami wen-
tylacyjnymi (grzejniki ścienne), gdzie wy-
stępują największe straty ciepła. Oprócz 
zapewnienia komfortu termicznego umoż-
liwia to właściwą cyrkulację powietrza  
w pomieszczeniu.

W przypadku cięższych grzejników lep-
szym rozwiązaniem jest zastosowanie spe-
cjalnej podpory i ustawienie ich na podłodze 
(grzejniki stojące).   

Czasami, szczególnie przy dużych prze-
szkleniach ścian, alternatywę dla grzejni-
ków ściennych lub stojących  stanowić może 
ogrzewanie kanałowe, przy którym grzejniki 
konwektorowe układane są wewnątrz kanału 
grzejnego znajdującego się w podłodze wzdłuż 

okien. Tego typu ogrzewanie działa niczym 
kurtyna powietrzna, osuszając przy okazji 
szyby.

Niekiedy z instalacjami centralnego 
ogrzewania współpracuje podłogowy sys-
tem grzewczy, zasilany z tej samej instalacji 
co grzejniki. System ten zbudowany jest za-
zwyczaj z rur wielowarstwowych lub z two-
rzyw sztucznych układanych spieralnie na 
specjalnie przygotowanej warstwie izolacyj-
nej na całej powierzchni podłogi. 

Zastosowanie systemu ogrzewania 
podłogowego, który może działać zarówno 
jako autonomiczny jak i współpracować ze 
standardowymi grzejnikami, pozwala na 
obniżenie temperatury w ogrzewanym po-
mieszczaniu o 2-3 ˚C bez utraty komfortu 
cieplnego, co przekłada się na konkretne 
oszczędności.

W kolejnym odcinku zajmiemy się in-
stalacjami centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej. Z jakich materiałów naj-
lepiej je wykonywać, jakie są wady i zalety 
każdego z nich, w jaki sposób układać in-
stalacje, aby spełniały swoje funkcje a nie 
szpeciły pomieszczeń i nie ograniczały ich 
funkcjonalności. 

NASZE KADRY

Łukasz Wojakowski

W cyklu „Nasze kadry” zamierzaliśmy 
przedstawiać przede wszystkim sylwetki 
długoletnich pracowników naszej Spółki, 
którzy w znacznej części tworzyli przemyski 
MPEC i wnieśli swój wkład w rozwój prze-
myskiego ciepłownictwa. 

W tym wydaniu odchodzimy od tej za-
sady, aby przedstawić jednego z naszych 
najbardziej utalentowanych pracowników - 
26-letniego Łukasza Wojakowskiego.  

Od wielu lat zainteresowania Łukasza 
„krążą” wokół samolotów i innych mode-
li latających. Obecnie zajmuje się on  dosyć 
skomplikowanymi zagadnieniami z tego 
obszaru, a mianowicie autopilotami i elek-
troniką bezzałogowców. I to z wymiernymi 
efektami. 

W dniach 22-24 kwietnia b.r. Łukasz Wo-
jakowski wraz z czterema kolegami z AGH  
jako zespół Aero Team ILK AGH brał udział 
w zawodach SAE-Aerodesign odbywających 
się w Los Angeles, na które przyjechało 75 
zespołów z 30 krajów całego świata. Bezzało-
gowy dron ekipy Łukasza powstawał niemal 
przez rok a jego budowa poprzedzona była  
bardzo skomplikowanymi symulacjami i ob-
liczeniami. Cały projekt został sfinansowany 
z programu „Najlepsi z Najlepszych” organi-
zowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. W klasyfikacji generalnej 
Team Łukasza Wojakowskiego ze swoim dro-
nem zajął trzecie miejsce, zaś w dwóch kon-
kurencjach klasy advanced – drugie.

Ale to jeszcze nie koniec. W dniach 11-17 
października 2016r. ta sama ekipa weźmie 
udział w zawodach „New Flying Compe-
tition” w Hamburgu, organizowanych mię-
dzy innymi przez firmę Airbus.

Trzymamy oczywiście kciuki za Łu-
kasza i jego drużynę, zaś o ewentualnych 
sukcesach poinformujemy Państwa na 
naszej firmowej stronie internetowej –  
www.mpec.przemysl.pl.

Łukasz ponad 5 lat temu trafił do nasze-
go przedsiębiorstwa na staż, po zakończeniu 
którego został zatrudniony na stanowisku 
„elektromonter aparatury i ciepłowniczych 
urządzeń rozdzielczych”, na którym pracu-
je do chwili obecnej. Równocześnie jest on 
studentem (obecnie IV roku) Akademii Gór-
niczo-Hutniczej wydział Elektrotechniki, 
Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biome-
dycznej kierunek Automatyka i Robotyka. 

Grzejnik drabinkowy.

fot. Marek Król
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AKCJE

W zależności od wielkości i prze-
znaczenia pomieszczeń, prawidłowo działa-
jąca wentylacja powinna usuwać od 30 m3 
(pokój mieszkalny) do 70 m3 (pomieszczenie 
kuchenne) „zużytego” powietrza na godzi-
nę. Zużytego, a więc zawierającego nadmiar 
wilgoci, dwutlenku węgla lub nieprzyjemne 
zapachy. Ten efekt można osiągnąć wietrząc 
pomieszczenia oraz stosując wentylację gra-
witacyjną lub mechaniczną. Latem wszystko  
z reguły działa prawidłowo. Problemy zaczyna-
ją się wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Wydajność instalacji grawitacyjnej zale-
ży w dużej mierze od różnicy temperatur i ci-
śnienia na zewnątrz i wewnątrz wentylowa-
nych pomieszczeń (tzw. zjawisko konwekcji). 
Parametry te ulegają częstym zmianom spra-
wiając, że kontrola intensywności wymia-
ny powietrza jest praktycznie niemożliwa. 
Jeszcze większą wadę tradycyjnej wentyla-
cji stanowi fakt, że wraz z usuwanym z wnę-
trza zużytym powietrzem usuwamy zawarte  
w nim ciepło, generując tym samym straty 
ciepła i związane z tym koszty. Ciepłe (ogrza-
ne) powietrze jako lżejsze „ucieka” do góry  
i poprzez kanały wentylacyjne wywiewane 
jest na zewnątrz. W to miejsce, do wnętrza 
nawiewane jest przez kratki wentylacyjne 
lub nieszczelne drzwi i okna powietrze świe-
że, jednak znacznie zimniejsze, które dopiero 
trzeba ogrzać i to niejednokrotnie o kilka-
dziesiąt stopni. A za chwilę, wraz z energią 
zużytą w tym procesie zostanie ono wywia-
ne i cały proces zaczyna się od nowa. 

Można oczywiście częściowo lub cał-
kowicie zakleić kratki wentylacyjne, ogra-
niczając intensywność procesu wymiany 
powietrza i wielkość strat ciepła. Pomijając 
wątpliwą przyjemność przebywania w za-
tęchłej atmosferze oraz złe samopoczucie 
domowników, statystyki interwencji Straży 
Pożarnej związanych z zatruciami tlenkiem 

węgla, nie pozostawiają wątpliwości, że ten 
sposób oszczędzania powoduje nie tylko 
dyskomfort mieszkańców, ale i sprowadza 
na nich realne niebezpieczeństwo. 

Istnieje jednak inny, bezpieczny i skutecz-
ny sposób ograniczenia strat ciepła, a przez 
to kosztów użytkowania mieszkania, zapew-
niający równocześnie wymaganą wymianę 
powietrza w pomieszczeniach. To rekupera-
cja, czyli rodzaj wentylacji w której ze zuży-
tego powietrza odzyskuje się zawarte w nim 
ciepło. Do tego celu służy zespół urządzeń  
i instalacji zwanych centralą wentylacyjną 
lub rekuperatorem. Idea działania rekupera-

tora, w przeciwieństwie do jego konstrukcji, 
jest stosunkowo prosta. Strumień powietrza 
nawiewanego do wnętrza budynku jest od-
dzielony specjalnymi przegrodami od tego, 
które jest z budynku wywiewane. Wspomnia-
ne przegrody pełnią funkcję wymiennika 
ciepła, dzięki czemu znaczna część ciepła za-
warta w wywiewanym (zużytym) powietrzu 
przekazywana jest do strumienia powietrza 
nawiewanego, bez mieszania się tych dwóch 
strumieni. Zastosowanie systemu rekupe-
racji pozwala na obniżenie kosztów zwią-
zanych z ogrzewaniem nawet o40 %. Po-
nadto instalacja wykorzystująca rekuperację 
umożliwia wygodną i precyzyjną regulację 
wydajności a przez to szybkości wymiany 
powietrza w pomieszczeniach. Rekuperatory  
z reguły wyposażone są w systemy filtrów, co 
pozwala na oczyszczenie powietrza nawiew-
nego, co jest szczególnie istotne dla alergików. 
Dodatkową zaletą jest oszczędność miejsca, 
gdyż właściwie zaprojektowany i wykonany 
system rekuperacyjny pozwala na usunięcie 
znacznej części instalacji kominowej. 

Jednak w tej beczce miodu jest i łyżka 
dziegciu. Wadą instalacji rekuperacyjnej jest 
cena zakupu i późniejszej eksploatacji. Dla 
mieszkania o powierzchni 100 m2 cena od-
powiedniego rekuperatora wynosi 5 - 9 tys. 
zł. Do tego koszty montażu i dostosowania 
istniejącej instalacji wentylacyjnej. Roczne 
koszty serwisu, wymiany filtrów i zużywa-
nej przez rekuperator energii elektrycznej 
to ok. 600 zł. Tak więc przy obecnych cenach, 
zakup i montaż rekuperatora dla kilkudzie-
sięciometrowego mieszkania, z ekonomicz-
nego punktu widzenia będzie inwestycją 
nieopłacalną. Jednak w przypadku obiektów  
o dużej kubaturze, wymagających częstej 
wymiany dużej ilości powietrza i utrzymy-
wania w miarę wysokiej temperatury we-
wnętrznej, instalacja centrali wentylacyjnej 
może przynieść wymierne oszczędności. 

Z informacji które uzyskaliśmy od lo-
kalnych dystrybutorów wynika, że w Prze-
myślu roczna sprzedaż rekuperatorów wy-
nosi kilkadziesiąt sztuk. Problemu nie ma 
również z ich montażem i serwisem, gdyż co 
najmniej kilka lokalnych firm oferuje swoje 
usługi w tym zakresie. 

Reasumując, warto rozważyć zakup  
i montaż rekuperatora, szczególnie w nowo-
budowanym obiekcie. Jednak podjęcie decy-
zji wymaga wcześniejszej dogłębnej analizy 
technicznej i ekonomicznej, aby w efekcie 
nie okazało się, że „wymierne oszczędności” 
niosą ze sobą przewyższające je koszty.

W standardowym domu, 
spełniającym wymagane przez 
prawo normy energochłonności, 
wentylacja odpowiada  
za ponad 30% strat ciepła.  
To naprawdę sporo.

Rekuperatory – sposób 
na obniżenie rachunków za ciepło (???)
Każdy budynek potrzebuje prawidłowo funkcjonującej 
wentylacji. Jej brak lub wadliwe działanie powoduje nie 
tylko zawilgocenie ścian, co sprzyja powstawaniu grzybów 
i pleśni, nieprawidłową pracę niektórych urządzeń i 
instalacji, złe samopoczucie przebywających w nim ludzi, 
bóle głowy, trudności z koncentracją, znużenie i zmęczenie, 
ale przede wszystkim stanowi dla nich śmiertelne wręcz 
niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla.

Fragment instalacji rekuperacyjnej 
zainstalowanej w gmachu MNZP  
Pl. Berka Joselewicza 1
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Przez kilka godzin 30 biorących  
w nim udział pasjonatów fotografii mogło 
fotografować praktycznie każdą maszynę, 
urządzenie, instalację, każdą śrubkę, rurkę  
i każdy zakątek niedostępnej na co dzień dla 
osób postronnych „fabryki ciepła” zaopatru-
jącej mieszkańców naszego miasta. 

Oprócz udostępnienia obiektu amato-
rom fotografii, Zarząd MPEC zdecydował 
także o ufundowaniu trzech nagród dla 
autorów najbardziej interesujących zdjęć 
przedstawiających zainstalowane w Cie-
płowni Zasanie urządzenia, instalacje, prze-
bieg procesów technologicznych i wykony-
wane przez pracowników Ciepłowni prace 
związane z procesem wytwarzania ciepła.

Łącznie w konkursie wzięło udział 19 
uczestników, którzy nadesłali 57 fotografii, 
spośród których  13.07.2016 r. Jury w składzie: 
Kazimierz Stec, Maciej Patoczka, Paweł Olej-
ko, Leszek Roczniak i  Marcin Kramarczyk 

„Ciepłownia Zasanie w obiektywie”
18 czerwca b.r. w Ciepłowni Zasanie został 
zorganizowany przez GC Nowiny, portale Nowiny24.
pl i NaszeMiasto.pl oraz Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. pierwszy 
przemyski plener fotograficzny – Photoday. 

KONKURSY

wyłoniło troje laureatów. Laureatem I miej-
sca (nagroda 500 zł) został Andrzej Klimko, 
II miejsca (nagroda 300 zł) Marek Krasow-
ski, zaś Kaja Bojczuk zajęła w tym konkursie 
miejsce III (nagroda 200 zł). Wszyscy laureaci 
pochodzą z Przemyśla.

Poniżej prezentujemy trzy zwycięskie 
fotografie.

I miejsce w konkursie. 
Autor: Andrzej Klimko

III miejsce w konkursie.  
Autor: Kaja Bojczuk

II miejsce w konkursie.  
Autor: Marek Krasowski
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PLANY

W poprzednim numerze 
naszego Magazynu 
informowaliśmy Państwa 
o planach rozwojowych 
przemyskiego 
ciepłownictwa 
systemowego, czyli 
głównie o kierunkach 
rozbudowy miejskiej sieci 
ciepłowniczej w latach 
2016-2021. W tym numerze 
przybliżymy plany na lata 
2017-2018.

Planowane kierunki rozwoju systemu 
ciepłowniczego w Przemyślu na lata 2017-2018

Najczęściej tego typu zamierze-
nia, planowane w dłuższym horyzoncie 
czasowym, ulegają modyfikacjom, nabiera-
jąc równocześnie konkretnych kształtów 
rozpisanych na poszczególne zadania in-
westycyjne i adresy konkretnych budyn-
ków, które zostaną przyłączone do systemu 
ciepłowniczego.

Co prawda, szczegóły planu inwestycyj-
nego na rok 2017 i 2018 wciąż są uzgadniane  
i analizowane pod kątem finansowych moż-
liwości naszej Spółki, jednak większych 

zmian w stosunku do istniejących zamie-
rzeń nie przewidujemy. Dlatego też przed-
stawiamy Państwu listę adresową obiektów 
przewidzianych do przyłączenia do miejskiej 
sieci ciepłowniczej w najbliższych dwóch la-
tach. Taka informacja pozwoli mieszkańcom 
i administratorom poszczególnych budyn-
ków, szczególnie położonych w pobliżu tra-
sy przebiegu planowanego ciepłociągu lub 
w sąsiedztwie przyłączanych nieruchomo-
ści do przeanalizowania i ewentualnego za-
planowania remontów własnych systemów 
grzewczych lub zmiany sposobu ogrzewania 
na Ciepło Systemowe. 

Jeżeli nawet nie jesteście Państwo prze-
konani co do możliwości, zasadności czy też 
ekonomicznej opłacalności zmiany dotych-
czasowego sposobu ogrzewania na Ciepło 
Systemowe, nic nie stoi na przeszkodzie aby 
złożyć w naszym przedsiębiorstwie wniosek 
o przyłączenie Państwa nieruchomości do 
sieci ciepłowniczej. To oprócz chwili poświę-
conego na to czasu nic nie kosztuje i nie ro-
dzi żadnych zobowiązań. Pozwoli natomiast 
uzyskać wszelkie istotne informacje doty-
czące zarówno technicznych i prawnych 
możliwości oraz realnego terminu ewentu-
alnego przyłączenia Państwa nieruchomości 
do sieci ciepłowniczej, zakresu niezbędnych 
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do przeprowadzenia prac, szczególnie budo-
wy lub przystosowania istniejących instala-
cji odbiorczych w budynku, czy też zorien-
tować się co do wielkości związanych z tym 
kosztów. Uzyskane w ten sposób informacje 
mogą posłużyć do dalszych dyskusji pomię-
dzy współwłaścicielami czy też współloka-
torami danej nieruchomości i z pewnością 
będą pomocne przy podejmowaniu kluczo-
wych decyzji w sprawie sposobu ogrzewa-
nia nieruchomości i przygotowywania dla 
jej mieszkańców ciepłej wody użytkowej  
w bliższej lub dalszej przyszłości.

W roku 2017 MPEC planuje przyłączenie 
do sieci ciepłowniczej  kompleksu dydak-
tycznego PWSW przy ul. Książąt Lubomir-
skich, budynków szkolnych przy ul.  Słowac-
kiego (I LO), Smolki 10 (ZSO Nr 2) i Władycze 
5 (SP Nr 11), budynków mieszkalnych  przy 
ul. Barskiej 3, Piotra Skargi 3, Traugutta 3, 
Chopina 2 i 2A, Mickiewicza 19, Serbańskiej 
13, Kazimierza Wielkiego 12, Frankowskiego 
2, Dworskiego 76, 78, 80 oraz projektowa-
nych obiektów przy ul. Żeromskiego i Pl. 
Unii Brzeskiej.

W roku 2018, oprócz kosztochłonnej in-
westycji – budowy sieci ciepłowniczej w dro-
dze obwodowej i moście Brama Przemyska, 
stanowiącej drugie, obok ułożonego w mo-
ście im. R. Siwca połączenie infrastruktury 
ciepłowniczej po obu stronach Sanu, MPEC 
planuje m.in. budowę sieci ciepłowniczych 
do osiedli mieszkaniowych przy ul. Lwow-
skiej i Słowackiego (osiedla wojskowe), przy-
łączenie do sieci ciepłowniczej pozostałych 
obiektów PWSW przy ul. Żołnierzy I Armii 
Wojska Polskiego oraz budynków mieszkal-
nych przy ul. Pl. Konstytucji 3, Grunwaldz-
kiej 3 i 3A, Grunwaldzkiej 6, Waygarta 2 oraz 
Sierakowskiego 12. 

Oczywiście przedstawione powyżej pla-
ny mogą z różnych przyczyn ulec mniej lub 
dalej idącym modyfikacjom, jednak gene-
ralne kierunki rozwoju systemu ciepłowni-
czego, jego tempo i zasięg powinny zostać 
utrzymane.
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Głównym celem konferencji było przed-
stawienie wad i zalet ogrzewania mieszkań  
i przygotowywania ciepłej wody użytko-
wej za pomocą Ciepła Systemowego, zasad 
działania, funkcjonalności i możliwości za-

31 maja b.r. MPEC w Przemyślu Sp.  
z o.o. wspólnie z Prezydentem Miasta 
Przemyśla oraz firmą „THERMIC Ję-
drzej Cierkosz” zorganizowali PIERW-
SZĄ PRZEMYSKĄ KONFERENCJĘ 
„CIEPŁO SYSTEMOWE DLA PRZEMY-
ŚLA” w której oprócz przedstawicieli 
miejskich i wojewódzkich władz  
i instytucji samorządowych wzięło 
udział ok. 30 przedstawicieli firm 
developerskich, spółdzielni mieszka-
niowych, zarządców i administratorów 
nieruchomości oraz architektów  
i projektantów, świadczących swoje 
usługi na przemyskim rynku. 
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Konferencja  
Ciepło Systemowe 
dla Przemyśla

Obniżka cen ciepłaMPEC na Święcie Ulic
Wzorem lat ubiegłych, 11 września b.r., 

podczas 5 Przemyskiego Święta Ulic Fran-
ciszkańskiej i Kazimierzowskiej, przy Pl. Nie-
podległości MPEC wystawił FIRMOWE STO-
ISKO PROMOCYJNO-INFORMACYJNE, na 
którym oprócz wielu firmowych gadżetów 
reklamowych, można było otrzymać mate-
riały informacyjne, dotyczące zarówno na-
szej Spółki, jej struktury, działalności, finan-

sów, itp. jak również planów rozwojowych 
systemu ciepłowniczego na najbliższe lata. 

Tradycyjnie już największym powodze-
niem cieszyły się kalendarze przemyskie 
na rok 2017 oraz przygotowane specjalnie 
dla uczniów przemyskich szkół kalendarze 
uczniowskie i plany lekcji. 

W sumie nasze stoisko odwiedziło w cią-
gu kilku godzin ok. tysiąca osób.   

 

Od 1 września b.r. obowiązuje nowa ta-
ryfa dla ciepła, czyli zbiór cen i stawek opłat 
wg których MPEC prowadzi rozliczenia  
z odbiorcami ciepła. W skali całego przedsiębior-
stwa obniżka cen wyniosła ok. 5,8%. Przy zało-
żeniu, że nadchodząca zima będzie podobna do 
poprzedniej, koszt sezonowego ogrzania miesz-
kania powinien być niższy od kilkudziesięciu do 
kilkuset zł w stosunku do sezonu 2015/2016.   

 

stosowania oraz rynkowej oferty mieszka-
niowych stacji cieplnych, jak również najbar-
dziej optymalnych rozwiązań instalacyjnych 
dla budynków o różnej konstrukcji, funkcjo-
nalności i przeznaczeniu.

Oprócz tego uczestnikom konferencji 
przedstawione zostały średniookresowe pla-
ny rozwojowe miejskiego systemu ciepłow-
niczego (S. Płoszaj – MPEC), Plany Gospo-
darki Niskoemisyjnej dla Miasta Przemyśla  
(J. Węgrzyn – Urząd Miejski w Przemyślu) 
oraz potencjalne możliwości uzyskania do-

finansowania ze środków EFRR-RPO (2014-
2020) „czystych” sposobów ogrzewania  
w ramach działania 3.3 – Poprawa Jakości Po-
wietrza (E. Kloc i G. Topolewicz – Urząd Mar-
szałkowski w Rzeszowie).

O wsparciu instytucji którą kieruje dla 
wszelkich działań skutkujących ogranicze-
niem niskiej emisji w sezonie grzewczym, 
która szkodzi nie tylko ludziom ale i zabytko-
wym obiektom, zapewniła uczestników kon-
ferencji Beata Kot - Podkarpacki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków.   
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