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Dwie dekady z MPEC-em
Transformacja MPEC-u i przemyskiego ciepłownictwa systemowego oczami Kazimierza Steca, który
przez niemal dwie dekady kierował spółką.
s. 10

Ciepłownia Zasanie
w rękach PGNiG
TERMIKA Energetyka
Przemyśl Sp. z o.o.,
czyli kto będzie od teraz wytwarzał Ciepło
Systemowe w Przemyślu.
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Szanowni Państwo
Aktualny numer MCS-a, który trzymacie
w ręku, ma dosyć szczególny, nieco
retrospektywny temat przewodni. To
mówiąc w cudzysłowie - rozliczenie
się byłego już Prezesa Zarządu MPEC
Kazimierza Steca z minionego 18,5
roku, czyli okresu w którym kierował
Spółką. A był to czas, gdy trzeba było
podejmować wiele trudnych decyzji
i strategicznych wyborów oraz w znacznej
mierze „wymyślić MPEC na nowo”. Dzisiaj,
za sprawą „zielonego ładu” o którym
nieco więcej pisaliśmy w poprzednim
numerze MCS-a oraz całego pakietu
wdrażanych i projektowanych regulacji
energetycznych i klimatycznośrodowiskowych z „Fit for 55” na czele,
przemyski MPEC oraz mieszkańcy
Przemyśla, podobnie jak pokrewne
przedsiębiorstwa i korzystający z Ciepła
Systemowego mieszkańcy setek polskich
miast, stoją wobec jeszcze większych
wyzwań. Nie będzie żadną przesadą
stwierdzenie, że stoimy na progu
energetyczno-klimatycznej rewolucji. I to
niezależnie od różnicy zdań i poglądów
co do jej ostatecznego kształtu, a co za
tym idzie - racjonalności, efektywności,
czy też społecznych i ekonomicznych
skutków. To, co nas w związku z tym
czeka w najbliższych kilku latach na
lokalnym, przemyskim podwórku, zostało
zarysowane w artykule pt. „CIEPŁOWNIA
ZASANIE W RĘKACH PGNIG TERMIKA
ENERGETYKA PRZEMYŚL czyli krok
pierwszy w procesie transformacji
przemyskiego ciepłownictwa wykonany”.
Do tematu „Fit for 55” wrócimy z całą
pewnością w najbliższych numerach
naszego Magazynu.
Poza tym „Nasze kadry” i nietypowe
pasje jednego z MPEC-owskich
inżynierów, kolejny przemyski zabytek
ogrzewany Ciepłem Systemowym,
a także trochę aktualności,
ciekawostek i informacji z działalności
MPEC-u i przemyskiego rynku ciepła.
Zapraszamy do lektury.
Zespół redakcyjny
Magazynu Ciepła Systemowego –
Edycja Przemyska

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO

NIEUSTANNA TRANSFORMACJA,
CZYLI DWIE DEKADY Z MPEC-em
Odchodząc pod koniec lipca b.r. na emeryturę oraz
dziękując przy tej okazji pracownikom przemyskiego
MPEC-u za współpracę przez ostatnie 18,5 roku,
w którym to okresie miałem zaszczyt zarządzać
Spółką i wspominając niektóre wydarzenia,
uświadomiłem sobie, że podobny gest chciałbym
wykonać także w stosunku do kontrahentów,
a przede wszystkim odbiorców i użytkowników
Ciepła Systemowego. Jednak same podziękowania za
wieloletnią współpracę i korzystanie z usług naszego
przedsiębiorstwa, to o wiele za mało. Dlatego też
chciałbym podzielić się z Państwem refleksjami,
wspomnieniami, jak również przedstawić „od
kuchni” motywy niektórych, na pierwszy rzut oka
kontrowersyjnych, a może nawet niezrozumiałych
decyzji. Taki mały „obrachunek sumienia”.

Pierwsza refleksja jaka mi się nasunęła,
że jest tyle do napisania, że będzie niezwykle trudno podsumować jednym artykułem
ponad 18,5 roku pracy, 6772 dni, podczas
których przyszło mi jako prezesowi zarządu

kierować działalnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. Dwie dekady, to w życiu
każdego człowieka naprawdę mnóstwo
czasu, niosącego niejednokrotnie radykalne
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zmiany. Noworodek po tym okresie jest już
studentem, pracownik w pełni sił, z głową
pełną pomysłów i inicjatyw – emerytem.
Dla przedsiębiorstwa, każdego przedsiębiorstwa, nawet funkcjonującego w stabilnym otoczeniu prawnym i gospodarczym,
dwie dekady to cała epoka. A okres, w którym przyszło mi kierować MPEC-em, z całą
pewnością trudno do takich zaliczyć. Dla
przedsiębiorstw czas płynie zdecydowanie szybciej, zaś poszczególne wydarzenia
i procesy mają o wiele wyższą dynamikę
i szybciej przekładają się na rzeczywistość.
Minione dwie dekady trudno jest mi też
obiektywnie podsumować z jeszcze jednego powodu, a mianowicie osobistego
zaangażowania i towarzyszącej temu świadomości, że podejmowane przeze mnie decyzje miały duży wpływ na funkcjonowanie
MPEC-u, kierunki rozwoju, społeczny wizerunek Spółki i wiele, wiele innych aspektów, które sumarycznie nadały przedsiębiorstwu jego dzisiejszy kształt. Łatwo jest
też popaść w swoisty ahistoryzm, oceniając
decyzje sprzed kilku czy też kilkunastu lat
z dzisiejszej perspektywy, z dzisiejszym zasobem wiedzy i narzędziami analitycznymi.
A taka pokusa zawsze istnieje. Jednak podejmując decyzje, nawet te o strategicznym
znaczeniu, w konkretnym czasie i realiach,
bardzo rzadko miałem komfort dysponowania pełnymi informacjami dotyczącymi
ich pośrednich i bezpośrednich skutków,
nawet w krótkookresowej perspektywie.
Natomiast długofalowych efektów przewidzieć często było wręcz nie sposób. Można,
a wręcz należy to robić post factum, gdy odpowiedni horyzont czasowy daje niezbędną
perspektywę, która połączona z nabytym
w międzyczasie doświadczeniem pozwala
sformułować w miarę obiektywną ocenę
i wnioski na przyszłość. I przez taki właśnie
pryzmat chciałbym w niniejszym artykule
„spojrzeć” na minione 18,5 roku funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu.
Staram się natomiast unikać, tam gdzie to
jest tylko możliwe, wszelkich zestawień, parametrów i wykresów, wielkości i wartości,
które co prawda precyzyjnie i obiektywnie
odzwierciedlają dany wycinek rzeczywistości, trendy i zmiany, zakrywając równocześnie całą sferę setek a może i tysięcy analiz
i podejmowanych na ich podstawie decyzji, które w efekcie spowodowały, że dany
słupek na wykresie ma taką a nie inną wysokość. I na tym wolałbym się skupić w niniejszym artykule. Tabelaryczne zestawienia, wykresy i procenty znajdziecie Państwo
bez trudu chociażby w wydawanych corocznie raportach, z których ten podsumowujący rok 2020 ukazał się początkiem lipca

b.r., do lektury którego oczywiście gorąco
zachęcam, co pozwoli przełożyć opisywane poniżej procesy na konkretne wielkości
i wartości.
13 stycznia 2003r. obejmując obowiązki
Prezesa Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
miałem świadomość, że przyjdzie mi zarządzać przedsiębiorstwem kierowanym
przez minione 17 lat przez Stanisława Pogodę, który MPEC nie tylko tworzył niemal
do podstaw, przeprowadził przez zmiany
ustrojowe, prawne i społeczno-gospodarcze przełomu lat 80/90, ale i ukształtował
model jego funkcjonowania, kulturę i styl
pracy, strukturę organizacyjną, relacje z odbiorcami ciepła, wizerunek przedsiębiorstwa i wiele innych elementów. Po prostu
odcisnął na nim swoje piętno. Patrząc z tej
perspektywy, nawet się zbytnio nie zdziwiłem, gdy pierwszego dnia zostałem przywitany przez pracowników przedsiębiorstwa
z rezerwą napędzaną obawami przed spodziewanymi rewolucyjnymi zmianami, jakie
będzie wprowadzał z zapałem już od pierwszego dnia urzędowania nowy szef. Szybko
się zresztą okazało, że obawy te były zdecydowanie na wyrost, jednak wielu zmian nie
dało się uniknąć. Ale o tym za chwilę.
Bardzo szybko się jednak przekonałem,
że mam koło siebie co najmniej dwie życzliwe i otwarte na współpracę osoby: Głównego Księgowego Alicję Matysiak oraz Macieja Patoczkę – Wiceprezesa Zarządu, który
o technicznych i technologicznych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa
wiedział po prostu wszystko. Stopniowo
otwierali się na mnie i pozostali pracownicy przedsiębiorstwa, także ci ze średniego
szczebla kierowniczego. Wiedziałem jednak, że nie mam zbyt wiele czasu na naukę,
dlatego też wszelkie informacje docierające
do mnie z różnych źródeł, różnymi kanałami
i w różnej formie chłonąłem niczym gąbka,
starając się w międzyczasie uważnie obserwować i analizować sposób organizacji
i funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Już po kilku miesiącach miałem zbudowany, wówczas jeszcze w dosyć ogólnych
zarysach obraz sytuacji. Wiele elementów organizacyjno-funkcjonalnych, które
niepotrzebnie komplikowały realizowane
procesy udało się dosyć szybko zmienić,
kanały przepływu informacji nieco udrożnić a realizację niektórych zadań usprawnić.
Wiele krytycznych uwag wywołała przeprowadzona w ciągu kilku pierwszych lat
konsolidacja organizacyjna Spółki i skupienie wszystkich wydziałów w dwóch lokalizacjach: na terenie siedziby Spółki przy ul.
Płowieckiej i na terenie ciepłowni Zasanie
przy ul. E. Plater. Ta konsolidacja nie tylko
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pozwoliła obniżyć koszty lokalowe, które
w efekcie obciążały przecież każdy gigadżul sprzedawanego ciepła, ale i stopniowo
uprościć strukturę przedsiębiorstwa i uczynić go bardziej sterownym i zwartym. Jednak w porównaniu ze skalą wyzwań, które
rysowały się przed przedsiębiorstwem
i które z każdym kolejnym dniem widziałem
coraz wyraźniej, to wszystko to były jedynie
drobiazgi.
Ani przez chwile nie miałem wątpliwości, że mój poprzednik na fotelu prezesa
MPEC-u, działając w takich a nie innych
realiach, w swoich decyzjach dotyczących
funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego
ewolucji, kierował się najlepiej pojętym interesem Spółki. Jednak wspomniane realia
i to na wielu płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa zmieniały się bardzo
szybko, a MPEC-owi było coraz trudniej za
zmianami otoczenia nadążyć. I co gorsze,
ograniczenia powodujące pozostawanie
przedsiębiorstwa „w tyle” były co najmniej
dwojakiego rodzaju: wewnętrzne – o charakterze strukturalnym, organizacyjnym
i technologicznym oraz zewnętrzne, na
które przedsiębiorstwo nie miało żadnego
wpływu a mimo tego musiało się do nich
szybko dostosowywać.
Prowadzone na szeroką skalę przedsięwzięcia termomodernizacyjne znacznie
ograniczające energochłonność budynków, wyodrębnianie się licznych wspólnot
mieszkaniowych z mieszkaniowego zasobu
komunalnego, wprowadzanie systemu podzielnikowego i idąca za tym racjonalizacja
gospodarki ciepłem przez mieszkańców, to
tylko najważniejsze z zachodzących zmian,
obniżających radykalnie z roku na rok ilość
sprzedawanego ciepła i generowane przez
tę sprzedaż przychody, przy wysokich kosztach stałych przedsiębiorstwa, które coraz
trudniej było „upchnąć” w rosnącej cenie
ciepła. A na to wszystko nakładały się jeszcze problemy wizerunkowe, z którymi borykał się w owym czasie nie tylko przemyski
MPEC, ale cała branża ciepłownicza.
O skali ówczesnych problemów najlepiej
świadczą liczby. O ile jeszcze w 1998r. wielkość zamówionej przez odbiorców mocy
cieplnej wynosiła 77,2 MW, to na koniec roku
2002 było to już jedynie 67,8 MW, co oznaczało spadek 9,4 MW (12%) w zaledwie 4
lata. W tym samym okresie sprzedaż ciepła
spadła z 585 do 466 tys. GJ, czyli o 119 tys.
GJ rocznie (20%). I nic nie wskazywało na
odwrócenie tego trendu, a nawet jego zahamowanie. Jeszcze 3-4 lata takiej „koniunktury” i można byłoby myśleć o „zgaszeniu
światła”. Ale do tego nie zamierzałem dopuścić. A to wcale nie był koniec złych wiadomości, gdyż dotychczasowe rezerwy
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Najważniejsze parametry porównawcze MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
w roku 2002 i 2020
2002

2020

Zamówiona moc cieplna

67,8 MW

75,2 MW

Roczna sprzedaż ciepła

465,6 tys. GJ

413,7 tys. GJ

Długość sieci ciepłowniczej

19,8 km

43,8 km

Ilość węzłów cieplnych w systemie

115 szt.

411 szt.

Ilość umownych odbiorców ciepła

75

2064

Przychody ze sprzedaży ciepła

17,6 mln zł
25,5 mln zł*

31,3 mln zł

Ilość pracowników MPEC

205

113

Przeciętne wynagrodzenie

2112 zł
3064 zł*

4580 zł

* wg wartości z roku 2020
i model rozwojowy przedsiębiorstwa,
oparty o likwidację dużych lokalnych kotłowni węglowych i zastępowanie ich
węzłami zasilanymi z sieci ciepłowniczej
wyczerpywały się. Wszystkie niżej wiszące owoce zostały już zerwane a sięgnięcie
po te zawieszone wyżej wymagało nie lada
wysiłku. I planu jak to zrobić.
Tak czy inaczej stawało się jasne, że
MPEC aby dalej funkcjonować wymaga
gruntownych, wielokierunkowych zmian,
dostosowujących jego organizację, potencjał, wielkość zatrudnienia i strukturę do
nowej rzeczywistości. I to szybko. Alternatywy praktycznie nie było. Było za to duże
ryzyko, że wspomniane i co tu dużo mówić,
niepopularne i bolesne zmiany spotkają się
z powszechnym niezadowoleniem wśród
pracowników i związkowców, obstrukcją oraz
próbami ich zablokowania. Najboleśniejsza
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była oczywiście redukcja sporego przerostu zatrudnienia, którą staraliśmy się przeprowadzić przy jak najmniejszych kosztach
społecznych, co nie zawsze było możliwe.
Do dzisiaj, po kilkunastu latach od tamtych
wydarzeń, wspomnienie podejmowanych
wówczas przeze mnie osobiście i Zarząd
MPEC-u decyzji, wciąż budzi we mnie spore emocje. Były to decyzje bardzo trudne dla
mnie osobiście, ale także kosztowne wizerunkowo i organizacyjnie, bo musieliśmy przy tej
okazji podziękować za pracę wielu dobrym
i fachowym pracownikom. Były to jednak
decyzje konieczne, a ich zaniechanie a nawet
odsuwanie w czasie, miałoby o wiele gorsze
konsekwencje. Zaskoczeniem dla mnie był
wówczas fakt, że przed realizacją zmian kadrowych zawahał się właściciel przedsiębiorstwa. Jednak poza oczekiwaniem wycofania
się przeze mnie z bolesnej restrukturyzacji

zatrudnienia, alternatywnych pomysłów na
realne uzdrowienie sytuacji przedsiębiorstwa nikt nie przedstawiał. Mogłem wówczas oczywiście wybrać łatwiejszą drogę
i wycofać się z wprowadzanych zmian, przez
co „kupiłbym” sobie spokój i trochę czasu, ale
pogrążył Spółkę. Nie po to jednak przyjmowałem nominację, aby mieć święty spokój,
ale by realnie coś zmienić.
Pod koniec 2003r. w MPEC-u zatrudnionych było 203 pracowników. 5 lat później
– 131, czyli o 1/3 mniej, co znacznie obniżyło koszty ponoszone w cenie ciepła przez
jego odbiorców i użytkowników, pozwoliło
na częściowe odzyskanie konkurencyjności
cenowej oraz dało niezbędną elastyczność
działań w drugim obszarze funkcjonowania
Spółki, który należało pilnie zreformować.
Trzeba jeszcze dodać, że zaledwie po kilku miesiącach mojej obecności w Spółce rozpoczęły się przygotowania do świętowania
20-lecia MPEC-u, obchodzonego w połowie
2004r. Tylko jak tu świętować, skoro przed
nami tyle wyzwań i tyle trudnych decyzji?
Wiedziałem jednak, że samo przykrawywanie wielkości zatrudnienia do obecnych
potrzeb oraz redukcja innych kosztów, to
strategia czysto defensywna i jedynie odsuwanie nieuchronnych problemów w czasie.
MPEC jak tlenu potrzebował zdecydowanej
strategii ofensywnej, rozwojowej, pozwalającej odzyskać wigor i konkurencyjność oraz
poprawić parametry techniczno-ekonomiczne. Naturalnym kierunkiem działania była
więc szybka rozbudowa systemu ciepłowniczego i przyłączanie do niego co roku tylu
budynków, aby bilans mocy wychodził na
plus. Konsekwentnie. Rok po roku.
Problemem były jednak nie tylko sieci,
ale i źródło ciepła, wyposażone w 3 duże kotły WR-25, o mocy nominalnej 29 MW każdy. Taka „sztywna” konfiguracja sprawiała
wiele kłopotów w okresach przejściowych,
zaś w okresach letnich, praca kotłów przy
obciążeniu 5-6 MW była bardzo nieefektywna. Dodatkowo do rozbiórki nadawał się
wyeksploatowany już kocioł K1. Stąd decyzja o budowie kotłów WR-10 (2006r.) i WR-12
(2008r.) oraz zrealizowanej przy okazji budowy pierwszego z nich gruntownej modernizacji innych elementów układu wytwarzania
ciepła. Na realizację wspomnianych zadań
udało się uzyskać zewnętrzne dofinansowanie z funduszy UE w wysokości 2 mln zł.
Równocześnie zdawałem sobie jednak
sprawę z tego, że żadna, nawet najlepiej
opracowana i przemyślana strategia rozwojowa nie powiedzie się bez aktywnego
wsparcia zespołu pracowników, zdeterminowanego i przekonanego do słuszności obranego kierunku. Na szczęście, poznając stopniowo kadrę przedsiębiorstwa
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dostrzegłem pracowników, którzy dysponowali sporym i niewykorzystanym dotychczas potencjałem. Grzechem byłoby
z tego nie skorzystać. Nie chciałbym, aby
ktokolwiek poczuł się pominięty, dlatego też
ograniczę się w tym miejscu do wymienienia dwóch osób, o których wspominałem
żegnając się 28 lipca 2021r. z pracownikami
MPEC i którym przy tej okazji dziękowałem
za współpracę, a mianowicie Bogumile Trynieckiej i Marii Stempniak. W tym zgodnym
duecie pań, Bogumiła Tryniecka została odpowiedzialna za projektowanie inwestycji
i rozwój systemu ciepłowniczego, zaś Maria
Stempniak za tychże projektów realizację.
No i oczywiście jeszcze MPEC-owski „minister finansów”, czyli Alicja Matysiak, której
zadaniem było znalezienie na to wszystko pieniędzy. A nie było to zadanie łatwe
i księgowa nieraz w ostrych słowach studziła inwestycyjny zapał zarządu, który nie
wytrzymywał konfrontacji z finansowymi
możliwościami Spółki odzwierciedlanymi
w excelowych tabelach. Przez kolejnych
kilkanaście lat, nigdy, ani przez moment
nie żałowałem wspomnianych decyzji
kadrowych.
Nie dało się jednak tego wszystkiego
„rozpędzić” nie tylko bez przekonanej i zmotywowanej kadry, ale i bez solidnego przygotowania całej operacji, czyli uprzedniej
analizy barier rozwojowych i przyczyn niskiej
atrakcyjności dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa i ogrzewania nieruchomości
ciepłem systemowym. W roku 2004 i 2005
zespół złożony m.in. z trzech wspomnianych pań oraz Wiceprezesa Zarządu Macieja
Patoczki wykonał tę pracę oraz opracował
nową segmentową ofertę produktową, odpowiadającą na oczekiwania potencjalnych
odbiorców i przełamującą najważniejsze
zidentyfikowane bariery. Nikt przy tym nie
wiedział, czy to wszystko „zaskoczy”. Teraz
jeszcze trzeba było dotrzeć z ofertą do potencjalnych odbiorców i ich do niej przekonać.
Warto wspomnieć, że nowa oferta wspierana była działaniami marketingowymi,
informacyjnymi i promocyjno-reklamowymi, prowadzonymi różnymi narzędziami
i na różnych płaszczyznach, zmieniającymi
krok po kroku wizerunek przedsiębiorstwa
i świadczonych przez niego usług. I przy
tym chciałbym się na chwileczkę zatrzymać, ponieważ proces zmiany wizerunku
MPEC trudno uchwycić, sparametryzować
oraz przedstawić na liczbach i wykresach.
Pomimo tego, transformacja wizerunkowa
przedsiębiorstwa, a nawet szerzej - rebranding marki, którego symbolicznym elementem była zmiana logo spółki wprowadzona
od stycznia 2014 roku, nie była PR-ową zagrywką, ale operacją sygnalizującą bardzo

głębokie zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie, jego kulturze pracy i sposobie
funkcjonowania. Jednym z zauważalnych
elementów wspomnianej zmiany była
transparentność działania i otwartość informacyjna, podbudowane przekonaniem
o szczególnej roli MPEC-u, jako „dostarczycielu” ważnych ze społecznego punktu widzenia usług publicznych. Z tym statusem
wiązały się również społeczne obowiązki
przedsiębiorstwa - nie tylko finansowe
wspieranie inicjatyw społecznych, sportowych i kulturalnych, ale również działalność
edukacyjno-informacyjna, daleko wykraczająca poza zakres działalności przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Dzisiaj bez najmniejszego problemu każdy, przeglądając
powszechnie dostępne roczne raporty,
może „prześwietlić” MPEC i w kilkadziesiąt
minut zyskać wiedzę praktycznie o wszystkich aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Trudno przecenić ten element, nie
tylko w budowie pozytywnego wizerunku
przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim
w relacjach z odbiorcami i innymi podmiotami gospodarczymi, opartych na wzajemnym zaufaniu.
To wszystko w ciągu kilku lat przyniosło zamierzone efekty wizerunkowe. MPEC
stopniowo przestawał być postrzegany jako
przedsiębiorstwo przestarzałe, ociężałe,
o niewielkiej atrakcyjności dostarczanych
usług. Ale nie tylko o wizerunek chodziło.
Jeszcze dwie dekady temu, „ogrzewanie
z MPEC-u” często stanowiło dla sprzedawanego lokalu wręcz obciążenie. Dzisiaj
ogrzewanie Ciepłem Systemowym wystawianych na sprzedaż lokali, szczególnie wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła,
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uznawane jest za dodatkowy atut, znacznie
podnoszący ich atrakcyjność i cenę.
Wracając jednak do pierwszego etapu
„ofensywy inwestycyjnej”, staraliśmy się docierać do potencjalnych odbiorców przede
wszystkim poprzez osobiste z nimi kontakty i prezentować przy tej okazji atrakcyjną
dla nich ofertę przyłączeniową, powiązaną
z dodatkowym pakietem usług, takich jak
eksploatacja przez MPEC instalacji odbiorczej w częściach wspólnych budynku, czy
też prowadzenie rozliczeń poszczególnych
lokali w budynkach wielolokalowych. I najczęściej to właśnie ten dodatkowy pakiet
„eksploatacyjno-rozliczeniowy” był naszą
kartą atutową w prowadzonych rozmowach. Tak jest zresztą i do tej pory, co widać
po strukturze naszych odbiorców, spośród
których ok. 1800 (85%) to mali odbiorcy indywidualni (końcowi), pobierający ciepło
zużywane w zamieszkiwanych przez nich
lokalach. Ten bardzo rozdrobniony wolumen ma oczywiście swoją cenę, ale jestem
przekonany, że to był i jest dobry kierunek,
chociaż byliśmy jego absolutnymi prekursorami w skali całego kraju. W tym miejscu
trzeba też uczciwie przyznać, że mieliśmy
trochę szczęścia i w sukurs przyszły nam
wdrażane i rozwijane rozwiązania technologiczne, informatyczne i teleinformatyczne,
umożliwiające automatyzację wielu procesów, ich programowanie oraz zdalny nadzór.
Bez warunkowanego nowymi technologiami skoku jakościowego niemożliwy byłby
skok ilościowy, który wykonaliśmy w kolejnych latach. Przy lawinowo rosnącej ilości
węzłów cieplnych, liczników ciepła i pozostałych obsługiwanych przez pracowników MPEC urządzeń, konieczne byłoby
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zwiększanie, a nie zmniejszanie zatrudnienia i związanych z tym kosztów działalności,
co przypominałoby raczej gaszenie pożaru
benzyną. Tymczasem szliśmy w odwrotnym
kierunku, zwiększając sukcesywnie, rok po
roku, zarówno ekonomiczną, jak i techniczną efektywność zatrudnienia.
Pierwszy duży program inwestycyjno-rozwojowy zrealizowaliśmy w roku 2004,
wykorzystując m.in. prowadzone wówczas
prace przy wymianie nawierzchni ul. Franciszkańskiej, wzdłuż której ułożony został
ciepłociąg zaś przyłącza ciepłownicze zostały doprowadzone do kilku budynków po
obu stronach ulicy. Ogrzewanie systemowe
zyskały wówczas także m.in. budynki osiedla mieszkaniowego przy ul. Śnigurskiego,

Osińskich i Władycze, budynek ówczesnego Muzeum przy Pl. Czackiego, siedziba
PGM-u przy ul. Kopernika, położone przy
tej samej ulicy budynki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Szkoła
Podstawowa Nr 15 przy ul. W. Pola. A to był
dopiero początek. W kolejnych latach systematycznie rosła długość sieci, ilość węzłów
i budynków korzystających z ciepła systemowego. Malała zaś liczba kotłowni oraz
kaflowych pieców grzewczych - z reguły
przestarzałych, niskoemisyjnych, opalanych węglem i niezwykle uciążliwych dla
środowiska i mieszkańców okolicznych
budynków. Ale takie inwestycje, w których
nad aspektem ich ekonomicznej opłacalności dominował aspekt ekologiczny,

Techniczna efektywność zatrudnienia

Ekonomiczna efektywność zatrudnienia

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO

uważaliśmy zgodnie jako Zarząd Spółki za
element społecznych obowiązków, powiązanych z realizacją przez przedsiębiorstwo
zadań publicznych. I jestem przekonany, że
aspekt ten będzie zyskiwał w najbliższych
latach coraz większe znaczenie, wraz z postępującą polityką dekarbonizacji sektora
komunalno-bytowego i ochrony klimatu.
Oczywiście nie będę w tym miejscu
wyliczał poszczególnych inwestycji MPEC
zrealizowanych w kolejnych latach, bo takie
informacje znajdziecie Państwo w innych
opracowaniach przedsiębiorstwa. Warto
jednak porównać plan sieci ciepłowniczej
i jej zasięg w chwili, gdy obejmowałem
funkcję Prezesa Zarządu MPEC i w chwili
gdy odchodziłem na emeryturę. Ale warto
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przy tej okazji zwrócić uwagę także na kilka innych istotnych faktów. W latach 2004
– 2020 średni roczny spadek zamówionej
przez odbiorców mocy cieplnej (głównie na
skutek przeprowadzanych termomodernizacji) wynosił 1,4 MW, natomiast średni
przyrost mocy z realizowanych inwestycji

w tym samym okresie wynosił 1,9 MW. Czyli
średnio co roku wielkość zamówionej mocy
cieplnej przyrastała o ok. 0,5 MW. W efekcie na koniec roku 2020 zamówiona moc
cieplna wynosiła 75,2 MW, czyli najwięcej
od 1999r. kiedy to panowały jednak zupełnie
inne realia. Nie zawsze przekładało się to

oczywiście na proporcjonalny wzrost ilości
sprzedawanego ciepła, ale ta wielkość jest
w o wiele większym stopniu kształtowana
przez czynniki atmosferyczne. I działo się
to wszystko w okresie, w którym w przedsiębiorstwach ciepłowniczych funkcjonujących w innych polskich miastach, normą

Sieć ciepłownicza wg stanu na koniec roku 2002

Sieć ciepłownicza wg stanu na koniec roku 2020
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był trend zgoła przeciwny i stałe redukcje
mocy zamówionej.
Trudno byłoby realizować wszystkie
te inwestycje rozwojowe bez współpracy
z urzędami i instytucjami naszego miasta
oraz życzliwego wsparcia przemyskich
władz samorządowych. Co prawda, owo
wsparcie miało najczęściej charakter jedynie werbalny, rzadziej prawny czy organizacyjny, o finansowym nawet nie wspominam.
A tymczasem inwestycje MPEC-u pochłaniały spore środki. I nikomu za wykonaną
pracę nie mogliśmy zapłacić „poklepaniem po plecach”, pochwałą, czy dobrym
słowem, jednak musieliśmy sobie jakoś
radzić z tym problemem. Przez te dwie
dekady ani jedna złotówka z amortyzacji nie została przeznaczona na cele
inne niż inwestycyjne. Ani jedna. I co
równie ważne, co do tego kierunku
panował pełen konsensus: zarządu, właściciela, rady nadzorczej,
związków zawodowych, rady pracowników. Wszystkich. Również
pracownicy MPEC doskonale rozumieli taką politykę i wykazywali zaniepokojenie, gdy w niektórych latach
inwestycje, z reguły z powodu braku
wystarczających środków, nieco spowalniały. To był absolutny priorytet, przed
wszystkimi innymi potrzebami i wydatkami.
I gdy szczególnie w ostatnich latach coraz
częściej spotykałem się z mniej lub bardziej
dyskretnie wyrażanym zdziwieniem, że „no
jak to tak, niby MPEC firma w miarę dobrze
funkcjonująca, inwestująca co roku grube
miliony, a budynek stanowiący jej siedzibę
aż prosi się o gruntowny remont”, to mogłem
ze spokojem wzruszyć ramionami i wskazać

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO

na opisane wyżej priorytety. Gdy miałem do
wyboru remont siedziby albo przyłączenie
do systemu za te same środki kilku kolejnych
budynków, to nigdy się nawet nie zastanawiałem nad tym co wybrać. To było oczywiste. I to
nie tylko dla mnie, ale i pracowników MPEC.
I między innymi za to chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować.
Ale uczciwie trzeba przyznać, że nie
wszystko i nie zawsze szło tak dobrze,

Dlatego też, przez minione 18,5
roku, starałem się robić wszystko,
aby każdy z Państwa, korzystając
z usług Spółki miał pewność,
że wracając po pracy do domu,
zawsze zastanie w nim ciepłe
grzejniki, a nad prawidłowym
działaniem całego systemu czuwają
przez cały czas profesjonalne
służby techniczno-eksploatacyjne
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Przemyślu
Spółka z o.o.

jakby się mogło wydawać. I nie chodzi nawet o biurokratyczne czy prawne procedury,
które potrafiły napsuć wiele krwi i opóźnić
a nawet zablokować niektóre inwestycje.
Trudno, takie ryzyko zawsze istnieje przy

prowadzeniu działalności gospodarczej.
Chodzi bardziej o dynamicznie zmieniające się i często nieprzewidywalne otoczenie
prawne, instytucjonalne, polityczne i gospodarcze oraz generowane przez wspomnianą niestabilność realne koszty działalności,
które koniec końców zawsze ponosili nasi
odbiorcy w coraz wyższej cenie ciepła, za co
często „obrywaliśmy”, zbierając ich niezadowolenie niczym piorunochron, chociaż nasz
wpływ na sytuację był niewielki a najczęściej wręcz znikomy. Tak jak przy „szalejących” cenach uprawnień do emisji CO2, które
przez ostatnie 3 lata rosną nieustanie, niemal z dnia na dzień. Jednak w społecznym
odbiorze, kształtowanym częściej emocjami
niż racjonalnymi kalkulacjami i ekonomicznymi argumentami, MPEC postrzegany był
przy okazji informowania o kolejnych podwyżkach cen ciepła, jako podmiot windujący ponad miarę swoje zyski, przeznaczane
zapewne na sute wynagrodzenia. I tylko
kwaśne miny pracowników MPEC słyszących takie lub podobne zarzuty, najlepiej
świadczyły o tym, jak bardzo mijały się
one z realiami. W roku 2020 średnie wynagrodzenie pracowników MPEC wynosiło
bowiem 4580 zł (brutto), czyli niecałe 85%
przeciętnego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw. W poprzednich latach
wspomniane relacje były jeszcze nieco gorsze, zaś wielkość funduszu wynagrodzeń od
7 lat pozostaje praktycznie na tym samym
poziomie. Jak więc widać doskonale, na tle
faktów i konkretnych liczb, naprawdę trudno było posądzać MPEC o bizantyjskie rozpasanie, jednak rosnące rachunki za ciepło
powodowały zdenerwowanie naszych
odbiorców, czemu oczywiście trudno
się dziwić.
W tym miejscu chciałbym
przywołać jeszcze jeden, bardzo trudny dla mnie osobiście
epizod, który mógł mieć dramatyczne skutki dla tysięcy mieszkańców Przemyśla. W sezonie
grzewczym 2005/2006 sytuacja na rynku opału była
bardzo trudna i niestabilna, zaś brak węgla
powodował, że jedyną
akceptowalną przez
kopalnie formą zakupu
i regulowania płatności były przedpłaty, po
uiszczeniu których za kilka,
czasami kilkanaście tygodni
z kopalni wysyłany był transport węgla. Tylko jak to zrobić, skoro wobec wielomiesięcznych zatorów płatniczych za ciepło spowodowanych głównie przez gminę
i gminne jednostki organizacyjne, płynność
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MPEC-u była bardzo poważnie zachwiana.
W końcu udało się zgromadzić odpowiednie środki i zakupić opał, tyle że minimalny
czas oczekiwania na dostawę to kilka tygodni. Co prawda zgromadzony przez nas
zapas opału stanowił pewien bufor, jednak
żadne tego typu zabezpieczenie nie może
działać prawidłowo w trwających przez
dłuższy czas sytuacjach ekstremalnych.
A z taką mieliśmy niewątpliwie wówczas
do czynienia. Tuż przed świętami Bożego
Narodzenia pracownicy ciepłowni zasypali
zasobniki nad kotłami i… mogli pozamiatać
plac składowy. I co gorsze, wiedziałem że
ten zapas nie wystarczy na kilka zimowych
dni a dostawy przyjdą najwcześniej po nowym roku. I wtedy z pomocą przyszedł nam
Pan Krystian Golik – Prezes Zarządu Fibris
S.A., który na moją prośbę „pożyczył” MPEC-owi kilka wagonów węgla, bez którego
mógł się przez chwilę obyć. Za kilkanaście dni zwróciliśmy pożyczkę, a okazanej
wówczas pomocy nigdy Panu Krystianowi
Golikowi nie zapomnę i jestem oraz pozostanę za nią wdzięczny. Po tych przykrych
doświadczeniach zmieniliśmy całkowicie
funkcjonowanie systemu zaopatrzenia, który oparliśmy na przetargach i terminowych
kontraktach. Przez następnych kilkanaście
lat system zaopatrzenia funkcjonował już
bez większych problemów.
Jednym z ostatnich przedsięwzięć transformacyjnych przemyskiego MPEC-u, było
zawarcie porozumień a następnie umowy
z PGNiG Termika S.A., na mocy których wspomniana spółka zobowiązała się nie tylko do
wybudowania elektrociepłowni, ale również
do przejęcia w dzierżawę ciepłowni Zasanie
oraz zainwestowania pokaźnych kwot w modernizację układu wytwarzania ciepła i jego
dostosowanie do coraz ostrzejszych norm
środowiskowych i związanych z tym wymogów prawnych, technicznych, ekologicznych,
itd. Przygotowania do wspomnianej operacji
trwały więcej niż dekadę i zostały poprzedzone gruntownymi analizami, pozwalającymi wybrać i zarekomendować władzom
samorządowym naszego Miasta najlepszego
z punktu widzenia interesów mieszkańców
Przemyśla partnera strategicznego.
Przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować, zarówno byłemu Prezydentowi
M. Przemyśla Robertowi Chomie, jak i obecnie sprawującemu ten urząd Wojciechowi
Bakunowi, którzy niezależnie od wszelkich
dzielących ich różnic, potraktowali wspomniany projekt jako przedsięwzięcie ponadpolityczne, strategiczne i długofalowe,
którego przeprowadzenie jest najlepszą
z dostępnych do wyboru opcji.
Mam przy tym pełną świadomość, że nawet część pracowników MPEC, jak również

wielu mieszkańców Przemyśla, podchodzi
do wspomnianych decyzji z dużą rezerwą
i obawami. Doskonale to oczywiście rozumiem, bo wiele z tych obaw ma konkretne,
bardzo racjonale podstawy, przede wszystkim o utratę kontroli nad źródłem ciepła
ogrzewającym znaczną część przemyskich
budynków oraz o wzrost cen ciepła. Jednakże wgląd w profesjonalne opracowania
dotyczące problematyki transformacji polskiej energetyki w najbliższych latach oraz
dostęp do szczegółowych analiz opisujących wszystkie możliwe warianty transformacyjne przemyskiego ciepłownictwa, nie
pozostawiało zbyt wielkiego pola manewru.
W bardzo krótkim czasie konieczne jest bowiem przeprowadzenie kilku zasadniczych
zmian: radykalna redukcja emisji pyłów,
zmiany technologiczne umożliwiające
przeklasyfikowanie źródła ciepła z segmentu „dużego” do „średniego” obiektu
energetycznego spalania z równoczesnym
znalezieniem sposobu na dobilansowanie
zapotrzebowania na moc i ciepło w szczytowych okresach a także stopniowa zmiana
miksu paliwowego wykorzystywanego do
produkcji ciepła z przystosowaniem kotłów
do nowego paliwa, jak również wytyczenie
ścieżki dojścia do efektywnego systemu
ciepłowniczego, gdyż tylko taki jego status
umożliwia pozyskanie większych zewnętrznych środków na jego modernizację i rozwój. To wszystko oznacza wydatki liczone
w dziesiątkach milionów złotych i to raczej
w tych „większych” niż „mniejszych” dziesiątkach. Nie trzeba myślę dodawać, że ani
MPEC, ani właściciel Spółki, nie tylko że takim środkami nie dysponują, ale nawet ich
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pozyskanie z zewnątrz stanowiłoby nie lada
problem. Nie mówiąc już o spłacie. A jeszcze
pozostaje pytanie najważniejsze w tej sytuacji, czyli o przełożenie tak gigantycznych
zobowiązań na cenę ciepła oraz zablokowanie na wiele, wiele lat wszelkich inwestycji
związanych z rozbudową sieci ciepłowniczej. Czy wybrane rozwiązanie zablokuje
wzrost cen ciepła? Nie mam najmniejszych
wątpliwości, że nie. Wszystko wskazuje na
to, że w najbliższych latach ceny ciepła będą
rosły z wielu różnych przyczyn. Ważniejsze
jest jednak to, aby mimo wzrostu, pozostawały one na akceptowalnym dla odbiorców
i użytkowników Ciepła Systemowego poziomie a MPEC jako spółka, które je Państwu
dostarcza nadal mogła świadczyć swoje
usługi na najwyższym możliwym poziomie
dla coraz większej ilości mieszkańców naszego miasta.
Dlatego też, przez minione 18,5 roku,
starałem się robić wszystko, aby każdy
z Państwa, korzystając z usług Spółki miał
pewność, że wracając po pracy do domu, zawsze zastanie w nim ciepłe grzejniki, a nad
prawidłowym działaniem całego systemu czuwają przez cały czas profesjonalne
służby techniczno-eksploatacyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Przemyślu Spółka z o.o., którym miałem
zaszczyt kierować przez 18,5 roku.
Kazimierz Stec
Prezes Zarządu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Przemyślu Sp. z o.o.
w latach 2003 – 2021
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CIEPŁOWNIA ZASANIE W RĘKACH
PGNIG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYŚL
CZYLI KROK PIERWSZY W PROCESIE TRANSFORMACJI
PRZEMYSKIEGO CIEPŁOWNICTWA WYKONANY

1 września 2021r. przygotowywana od niemal
dekady operacja przekazania odpowiedzialności za
wytwarzanie ciepła zasilającego przemyski system
ciepłowniczy partnerowi zewnętrznemu stała się
faktem. Od początku września b.r. obsługę ciepłowni
Zasanie przejęła PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl
Sp. z o.o., funkcjonująca w strukturze PGNiG TERMIKA
S.A., wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej PGNiG.
Dla każdego, kto interesuje się sprawami
Przemyśla i działalnością MPEC-u, wspomniana zmiana nie jest oczywiście żadnym zaskoczeniem. Od początku proces ten był prowadzony i komunikowany w sposób otwarty
i transparentny, na ile to tylko możliwe. Szeroko rozpisywaliśmy się na ten temat na naszej stronie internetowej, a przede wszystkim
w poprzednich numerach Magazynu Ciepła
Systemowego Edycja Przemyska, dostępnych
przez cały czas w formie elektronicznej pod
adresem www.mpec.przemysl.pl. Nie będziemy w tym miejscu powtarzać zamieszczonych
tam informacji, chociaż artykuł pt. „Elektrociepłownia w Przemyślu” zamieszczony w Nr
10 MCS-a uważamy za najbardziej obszerne
i kompleksowe przedstawienie wspomnianego zagadnienia, dlatego też zachęcamy do
jego lektury.
W niniejszym artykule skupimy się na
nieco innych aspektach i perspektywie, gdyż
wspomniane na wstępie przejęcie obsługi
ciepłowni Zasanie przez PGNiG TERMIKA
Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. to absolutnie
nie jest stan docelowy. To zaledwie początek drogi - całej sekwencji transformacyjnej
przemyskiego ciepłownictwa systemowego,
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obejmującej zarówno dywersyfikację i rozproszenie źródeł ciepła, zmianę struktury jednostek wytwórczych, miksu paliwowego oraz
statusu systemu ciepłowniczego z „nieefektywnego” na „efektywny”. A i ten, wydawałoby
się dosyć ambitny plan, to co prawda istotny,
ale zaledwie jeden z elementów czekającej
nas w najbliższych kilku, może kilkunastu
latach rewolucji energetyczno-klimatycznej,
która dotknie znaczną część mieszkańców
Przemyśla. Ale o tym za chwilę.
Początkowo wspomniana zmiana, która
dla MPEC-u oznacza „organizacyjną rewolucję” będzie dla odbiorców i użytkowników
Ciepła Systemowego praktycznie niedostrzegalna. Od razu zaznaczmy też, że błędem byłoby wiązanie nieuchronnego wzrostu cen ciepła systemowego w najbliższych
miesiącach i latach z opisywaną w niniejszym artykule zmianą organizacyjną. Wynika on z zupełnie innych czynników, przede
wszystkim wzrostu cen uprawnień do emisji
CO2, które znalazłyby swoje przełożenie na
cenę ciepła, niezależnie od tego, jaki podmiot
byłby odpowiedzialny za jego wytwarzanie.
Dla odbiorców zauważalnym skutkiem rozdzielenia funkcji wytwórczych

i przesyłowo-dystrybucyjnych będzie prowadzenie rozliczeń za pobrane ciepło według dwóch różnych taryf: stosowanych
przez jego wytwórcę oraz MPEC. Jednak
wszelkie formalności, łącznie z rozliczeniami finansowymi prowadzone będą nadal tak
jak dotychczas, tzn. pomiędzy odbiorcami
a MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
Ta sytuacja ulegnie zmianie po uruchomieniu będącej na ukończeniu elektrociepłowni.
Od tego momentu ciepło zasilające miejską
sieć ciepłowniczą, a w efekcie ogrzewane
z tej sieci nieruchomości, będzie pochodziło
z dwóch, a docelowo większej liczby źródeł,
co spowoduje zróżnicowanie cen zakupu
przez MPEC ciepła i mocy od poszczególnych
podmiotów obsługujących wspomniane źródła, wprowadzając tym samym do systemu
nie tylko elementy jego elastyczności, ale
i konkurencyjności, gdyż w interesie zarówno odbiorców, jak i MPEC-u, będzie cenowa
optymalizacja wolumenu, czyli zakup jak największej ilości ciepła sprzedawanego przez
jego wytwórcę po niższej cenie a ograniczenie zakupu ciepła droższego. Na tej podstawie
MPEC będzie wyliczał uśrednioną cenę ciepła,
jednakową dla wszystkich odbiorców zasilanych z sieci ciepłowniczej.
Ale dywersyfikacja źródeł ciepła, to tylko
jeden z elementów. Kolejnym jest konieczność szybkiego przestawiania przemyskiej
energetyki cieplnej z węgla jako głównego
paliwa, na o wiele mniej emisyjny gaz ziemny,
a finalnie na czyste źródła OZE. I o ile praktycznie wszyscy się zgadzają co do kierunku
transformacji, o tyle póki co nikt nie przedstawił realnego i racjonalnego z ekonomicznego
punktu widzenia sposobu jej sfinansowania.
A jest to tym trudniejsze, że już od kilku lat,
nie tylko przemyski MPEC, ale i cała branża
ciepłownicza w Polsce funkcjonuje w warunkach ujemnej rentowności, czyli mówiąc
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Podpisanie porozumienia o współpracy (16.04.2021)
wprost – jej działalność przynosi przedsiębiorstwom ciepłowniczym finansowe straty
zamiast zysków, które można by było przeznaczyć na inwestycje. Proces taryfowania,
który nie nadąża za kosztami, przede wszystkim lawinowo rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2, tylko pogłębia problem.
W takiej sytuacji powierzenie wspomnianego
zadania podmiotowi, który dysponuje odpowiednimi do jego realizacji zasobami finansowymi i organizacyjnymi, wydaje się jedynym
racjonalnym wyjściem. Nie bez znaczenia
jest również fakt dysponowania przez Grupę
Kapitałową PGNiG własnymi źródłami paliwa
– gazu ziemnego kopalnianego, dostarczanego na teren ciepłowni ukończonym właśnie
gazociągiem, a co za tym idzie elastycznego

kształtowania jego ceny. Nikt jednak nie kwapiłby się do inwestowania dziesiątków milionów złotych w „obce” instalacje, nad którymi
nie miałby kontroli. Dlatego też kilka lat temu
zapadła decyzja o przekazaniu ciepłowni
Zasanie spółce kontrolowanej przez PGNiG
TERMIKA w wieloletnią dzierżawę (30 lat),
w zamian za co PGNiG TERMIKA S.A. złożyła
konkretne zobowiązania.
Dysponując wszystkimi wspomnianymi
atutami, spółki Grupy Kapitałowej PGNiG,
będące sygnatariuszami Porozumienia zawartego 16 kwietnia 2021r. z Gminą Miejską
Przemyśl oraz przemyskim MPEC-em, zobowiązały się, że „dołożą wszelkich starań
w celu utrzymania średnioważonej ceny
ciepła ze źródeł ciepła zarządzanych
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przez podmioty z GK PGNiG lub PGNiG
TERMIKA zasilających miejską sieć ciepłowniczą w okresie obowiązywania
Porozumienia, nie przekraczającej 85%
referencyjnej ceny ciepła z gazu, publikowanej rokrocznie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z zastrzeżeniem
konieczności stosowania przy ustalaniu
taryf powszechnie obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa.” To mocne
i konkretne zobowiązanie utrzymywania cen
ciepła w ryzach, szczególnie istotne dla odbiorców o dużej wrażliwości ekonomicznej.
A to dopiero początek zaciągniętych zobowiązań i poczynionych przez PGNiG obietnic. W przywoływanym już Porozumieniu,
spółki PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl
oraz MPEC Przemyśl wyraziły wolę kontynuacji działań w zakresie:
> Bezpieczeństwa energetycznego (produkcji energii elektrycznej i ciepła) poprzez
modernizację istniejących oraz budowę
nowych jednostek wytwórczych i rozwój
sieci ciepłowniczej,
> Redukcji emisji zanieczyszczeń generowanych przez jednostki wytwórcze poprzez realizacje inwestycji spełniających
wymogi ochrony środowiskowe,
> Wsparcia rozwoju sieci ciepłowniczej celem umożliwienia podłączania istniejących i nowych odbiorców oraz zachowania
konkurencyjności cen ciepła systemowego w porównaniu do alternatywnych źródeł ogrzewania,
> Dostosowania urządzeń ciepłowni Zasanie do obowiązujących przepisów prawa,
w tym norm środowiskowych,

Podpisanie umowy dzierżawy ciepłowni Zasanie z PGNiG TERMIKA (21.04.2021r.)
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> Budowy nowych źródeł ciepła zasilających miejską sieć ciepłowniczą,
> Uzyskania przez przemyski system ciepłowniczy statusu efektywnego systemu
ciepłowniczego,
> Rozbudowy systemu ciepłowniczego poprawiającej bezpieczeństwo dostaw ciepła
oraz pozyskiwanie nowych odbiorców.
Ponadto PGNiG Termika zadeklarowała możliwość wsparcia finansowego MPEC
w zakresie modernizacji i rozbudowy miejskiego systemu ciepłowniczego i podłączania do niego nowych odbiorców, co brzmi
dosyć ogólnikowo, jednak zapisane kwoty:
3 mln zł przekazane na budowę magistrali
ciepłowniczej nad rzeką San oraz 50 mln zł
na „realizację programu modernizacyjno-inwestycyjnego na majątku ciepłowni
Zasanie w zakresie zapewnienia niezbędnych mocy wytwórczych oraz redukcji poziomu emitowanych zanieczyszczeń, celem umożliwienia kontynuacji pracy ww
jednostki wytwórczej po dniu 21 sierpnia
2021r. (data wprowadzenia obowiązków
środowiskowych wynikających z konkluzji BAT), spełnienia przez miejski system
ciepłowniczy kryterium efektywnego
systemu ciepłowniczego oraz kontynuacji przez MPEC programu rozwoju rynku odbiorców ciepła sieciowego” to już są
twarde i konkretne zobowiązania.
Warto zauważyć, że ze wspomnianej
kwoty 53 mln zł, 9,1 mln zł już zostało wydane
na modernizację kotła K3, zaś inwestycja sieciowa, która ma zostać dofinansowana kwotą
3 mln zł jest już na ukończeniu. Zupełnie odrębną sprawą jest zobowiązanie PGNiG TERMIKA do budowy elektrociepłowni, której
rozruch planowany jest jeszcze w bieżącym
sezonie grzewczym 2021/2022.
W prowadzonych na bieżąco rozmowach
z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl będziemy dążyli do w miarę szybkiej konkretyzacji zadeklarowanych działań i zobowiązań
oraz skonstruowania na tej podstawie w miarę szczegółowego harmonogramu czasowego i rzeczowo-finansowego.
Istotne jest, aby najszybciej jak to jest tylko
możliwe, mieszkańcy Przemyśla korzystający z Ciepła Systemowego, przestali być obciążani w płaconych rachunkach za ciepło
gigantycznym i rosnącym już nie z roku na
rok, ale z tygodnia na tydzień „parapodatkiem emisyjnym”.
Ale gruntowna modernizacja źródła
ciepła i jego przestawienie na ekologiczne tory, to nie jedyne wyzwanie, przed jakim stoi przemyska energetyka cieplna
w stosunkowo krótkiej, bo kilku, najdalej
kilkunastoletniej perspektywie czasowej.
W poprzednim numerze MCS-a pisaliśmy
dosyć obszernie o tzw. „Zielonym ładzie”
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Prezes Zarządu MPEC Maciej Patoczka, Główny Księgowy MPEC Dorota Knapik, Prezes Zarządu
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. Krzysztof Gigol oraz Dyrektor operacyjny
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. Beata Hamryszczak – ustalanie szczegółów
przekazania w eksploatację ciepłowni Zasanie
i Polityce Energetycznej Polski do roku
2040”, która zakłada odejście od palenia
węglem w gospodarstwach domowych
do 2030r. w miastach, a do 2040r. na obszarach wiejskich. Od sezonu grzewczego
2019/2020 takie ograniczenia obowiązują
już w Krakowie, zaś kolejne miasta i gminy,
łącznie z Warszawą, przygotowują się do
ich wprowadzenia w ciągu najbliższych kilku lat. I chociaż wydawać by się mogło, że
to termin nierealny, to zdaniem ekspertów,
procedowany aktualnie pakiet reform klimatyczno-energetycznych „Fit For 55” wymusi
wrzucenie jeszcze wyższego ekologicznego
biegu, a realne zmiany będą musiały zejść
z poziomu unijnych instytucji i dyrektyw pod
przysłowiowe strzechy, dotykając każdego
pieca i kotła. I co prawda, dopiero za kilka
miesięcy, po zinwentaryzowaniu wszystkich źródeł ciepła na terenie Przemyśla i ich
umieszczeniu w centralnej ewidencji emisyjności budynków, będzie widoczna szczegółowa skala problemu – indywidualnych
węglowych instalacji grzewczych, jednak
nikt nie może mieć najmniejszych wątpliwości, że likwidacja w ciągu kilku lat tysięcy
tego typu źródeł ciepła w naszym mieście
i ich zastąpienie ogrzewaniem gazowym lub
Ciepłem Systemowym, to gigantyczne wyzwanie techniczne, organizacyjne, logistyczne, a przede wszystkim finansowe. Nie da się
inaczej rozwiązać problemu niskiej emisji
powierzchniowej generowanej przez indywidualne źródła ciepła. Ani od niego uciec.
A czasu na działanie będzie coraz mniej i po
drodze trzeba będzie rozwiązać bardzo wiele problemów, w tym tych najtrudniejszych
– społecznych.
I trzeba to jasno powiedzieć, obecnie MPEC jest w stanie dużym wysiłkiem

sfinansować ze środków własnych i kredytu wybudowanie kilkuset metrów sieci
ciepłowniczej i kilku, najwyżej kilkunastu
węzłów cieplnych rocznie. Kompleksowe
uciepłownienie Przemyśla w ciągu kilku,
najdalej kilkunastu najbliższych lat, wymagałoby ponoszenia wielokrotnie większych
nakładów inwestycyjnych. I to co roku. Bez
silnego finansowo partnera biznesowego,
a takim jest z całą pewnością PGNiG TERMIKA, realizacja rysującego się na horyzoncie
projektu, nawet po uwzględnieniu projektowanych programów wsparcia, byłaby zwyczajnie niemożliwa do przeprowadzenia.
I na koniec jeszcze jedna dosyć istotna
uwaga. Zdajemy sobie sprawę, że decyzja
dotycząca przekazania ciepłowni Zasanie –
źródła ciepła zasilającego miejską sieć ciepłowniczą podmiotowi zewnętrznemu była
przez część mieszkańców naszego miasta
oceniana dosyć krytycznie i odbierana
z większymi czy mniejszymi obawami. Jednak bez umieszczenia wspomnianej decyzji
w szerszym kontekście, którego kontury staraliśmy się zarysować w niniejszym artykule, owa ocena będzie siłą rzeczy obejmowała
jedynie niewielki wycinek rzeczywistości,
pomijając perspektywę najbliższych kilku
- kilkunastu lat. Patrząc przez ten pryzmat,
jesteśmy głęboko przekonani, że nawiązanie ścisłej, partnerskiej współpracy z PGNiG
TERMIKA S.A. było nie tylko dobrą decyzją,
ale przede wszystkim szansą na przeprowadzenie udanej transformacji przemyskiego
ciepłownictwa systemowego.
Prezes Zarządu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Przemyślu Sp. z o.o.
Maciej Patoczka
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NOWY PREZES ZARZĄDU MPEC
MACIEJ PATOCZKA
Po przejściu pod koniec
lipca b.r. na emeryturę
dotychczasowego
długoletniego
prezesa MPEC-u
Kazimierza Steca,
Rada Nadzorcza Spółki
powierzyła kierowanie
przedsiębiorstwem
Maciejowi Patoczce,
który z dniem 29 lipca
2021r. został powołany
na funkcję Prezesa
Zarządu.

Maciej Patoczka związany jest z przemyskim MPEC-em praktycznie od samego początku, ponieważ pracę w przedsiębiorstwie rozpoczął w styczniu 1985r.,
czyli zaledwie pół roku po jego formalnym
utworzeniu, gdy znajdowało się ono w fazie organizacji.
Przez pierwsze dwa lata, do 31 marca
1987r. pełnił funkcję kierownika Wydziału Eksploatacji Kotłowni, Sieci i Węzłów,
zaś od 1 kwietnia 1987r. objął funkcję
Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji. Po
przekształceniu we wrześniu 1992r. MPEC-u w spółkę z.o.o. Maciej Patoczka objął
funkcję Wiceprezesa, Członka Zarządu,
którą sprawował bez przerwy przez kolejne 29 lat. Przez cały ten okres nadzorował
m.in. funkcjonowanie komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa zajmujących się
procesami technologicznymi związanymi
z wytwarzaniem ciepła oraz eksploatacją
infrastruktury przesyłowo-dystrybucyjnej. W ostatnich kilku latach nadzorował
także przygotowania a następnie realizację procesu transformacji przedsiębiorstwa i organizacyjnego rozdzielenia jego

funkcji wytwórczych od przesyłowo-dystrybucyjnych, zakończonego przekazaniem ciepłowni Zasanie w dzierżawę spółce PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl
Sp. z o.o.
Powiedzieć więc o Macieju Patoczce,
że zna dobrze przedsiębiorstwo i jego
pracowników, to tak naprawdę nic nie
powiedzieć. W rzeczywistości tworzył,
czy też współtworzyły on przemyskie ciepłownictwo systemowe praktycznie od
zera, poprzez wszystkie etapy jego technologicznej transformacji, aż do stanu
obecnego.
Prywatnie Maciej Patoczka jest rodowitym przemyślaninem. Urodził się
w naszym mieście w roku 1957. W 1981r.
ukończył studia na Politechnice Śląskiej,
Wydział Górnictwa i Geologii, uzyskując
tytuł Magister Inżynier Górnik, po czym
wrócił do rodzinnego miasta. W 1989r.
ukończył studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej „z zakresu ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji” z wynikiem bardzo dobrym, zaś
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w kolejnych latach wiele innych kursów
i szkoleń. W 1990r. Minister Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, w docenieniu zasług, odznaczył Macieja Patoczkę
„Srebrną Odznaką Zasłużonego dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej”, zaś
w 1994r. Złotą Odznaką Zasłużonego dla
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej”.
W 2009r. Maciej Patoczka otrzymał od
Ministra Gospodarki wyróżnienie branżowe – Odznakę Honorową „Za zasługi dla
energetyki”. Od ponad 20 lat Maciej Patoczka, jako członek Stowarzyszenia Polskich Energetyków w Radomiu Oddział
w Rzeszowie wchodzi w skład komisji
kwalifikacyjnych powoływanych przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
przeprowadzających egzaminy kwalifikacyjne dozorowe i eksploatacyjne urządzeń
ciepłowniczych i elektroenergetycznych.
Wolny od pracy czas poświęca uprawianiu
sportu, latem rower i pływanie, zimą zaś
narty, a przede wszystkim rodzinie, w tym
wnuczkom i wnukom.
MK
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ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI
„RURA W MOŚCIE”
Czyli budowa bezpieczeństwa i potencjału rozwojowego
przemyskiego systemu ciepłowniczego
Pod koniec września 2021r. zakończyła się
planowana od ponad 10 lat strategiczna inwestycja
MPEC, związana z rozbudową i bezpieczeństwem
funkcjonowania systemu przesyłowo-dystrybucyjnego,
czyli budowa niemal kilometrowego odcinka sieci
ciepłowniczej łączącej magistralę ciepłowniczą na
wyjściu z ciepłowni Zasanie, przez most Brama
Przemyska, z siecią ciepłowniczą w prawobrzeżnej
części Przemyśla w okolicach galerii Sanowa.
Prace przy wspomnianej inwestycji,
które na zlecenie MPEC-u prowadziło konsorcjum firm Termores Sp. z o.o. Sp. k. i Presystem Sp. z o.o. Sp. k. rozpoczęły się na początku kwietnia b.r. i trwały niemal pół roku.
Trzeba przyznać, że z technicznego, technologicznego i organizacyjnego punktu widzenia, realizacja tej inwestycji była jednym
z najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć realizowanych w ostatnich kilkunastu
latach. Koszt jej wykonania wyniósł ok. 2,7
mln zł i został sfinansowany w ramach offsetu przez PGNiG TERMIKA S.A.
Wspomniany nowo wybudowany odcinek sieci ciepłowniczej, w normalnych warunkach pracy zasilał będzie węzły cieplne dostarczające ciepło do kilkudziesięciu
budynków w dzielnicy Garbarze, o łącznym
obciążeniu ok. 6,5 MW, co odciąży i poprawi
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hydrauliczne warunki pracy sieci ciepłowniczej w prawobrzeżnej części miasta. Jednak główny powód realizacji tej inwestycji
jest nieco inny, a mianowicie zapewnienie
bezpieczeństwa dostaw Ciepła Systemowego do całej prawobrzeżnej części Przemyśla, która dotychczas zasilana była jednym
ciepłociągiem, ułożonym w kadłubie mostu im. R. Siwca. W przypadku jego awarii,
cała prawobrzeżna część miasta zostałaby
pozbawiona ciepła, bo nie istniał żaden
alternatywny sposób zasilania. Obecnie
wspomniane zagrożenie zostało zażegnane. Trzecim istotnym powodem wybudowania wspomnianego „łącznika” jest uzyskanie rezerwy mocy przyłączeniowej w tej
części miasta, niezbędnej do przyłączenia
do sieci ciepłowniczej budynków, zarówno już budowanych, jak i planowanych

do wybudowania w najbliższej przyszłości, bo to właśnie w tej części miasta koncentruje się obecnie znaczna część ruchu
budowlanego.
Jednak średniookresowe plany rozwojowe sieci ciepłowniczej muszą uwzględniać
też szereg innych czynników, uwarunkowań
i zamierzeń, takich jak długo odkładana
i wciąż znajdująca się w fazie projektowej
budowa sieci ciepłowniczej do osiedla
mieszkaniowego przy ul. Lwowskiej. Według ostrożnych szacunków potencjał tego
kierunku rozwojowego został określony na
1 – 1,5 MW zamówionej mocy cieplnej. A to
wcale nie jest jedyny planowany kierunek
rozbudowy systemu ciepłowniczego, bo
zarówno w samym Śródmieściu, jak i przyległych dzielnicach, zlokalizowane są setki
kamienic ogrzewanych węglem. Wszystko
wskazuje na to, że regulacje klimatyczno-środowiskowe wymuszą całkowitą eliminację takiego sposobu ogrzewania i to
w przeciągu zaledwie kilku najbliższych lat,
a realną alternatywą będzie albo ogrzewanie
gazowe, albo systemowe. Sprostanie tym
wszystkim wyzwaniom, pomijając źródła
finansowania rozbudowy systemu ciepłowniczego, byłoby zwyczajnie niemożliwe bez
zagwarantowania odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz rezerw,
czyli możliwości przyłączeniowych.
SP i MK
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WARTO WIEDZIEĆ

NOWE ZASADY OPOMIAROWANIA
I ROZLICZANIA ZUŻYCIA CIEPŁA W LOKALACH
Pewnie niewiele osób wie o tym, że ogłoszona
początkiem maja b.r. nowelizacja prawa energetycznego
(Dz.U.2021 poz.868) wprowadziła dla mieszkańców
budynków wielolokalowych szereg uprawnień, głównie
informacyjnych, dotyczących m.in. kosztów zakupu przez
odbiorcę (właściciela budynku lub jego zarządcę) ciepła
dostarczonego do danego budynku. Informacje takie
muszą zostać udzielone nieodpłatnie. Jednak to dopiero
początek zmian. Kolejną jest nałożony na właścicieli
i zarządców budynków wielolokalowych obowiązek
wyposażenia poszczególnych lokali w odpowiednie
urządzenia pomiarowe (ciepłomierze, wodomierze
do pomiaru ciepłej wody użytkowej) lub wskaźnikowe
(podzielniki kosztów ogrzewania), umożliwiające
prowadzenie rozliczeń ilości zużytego ciepła
w poszczególnych lokalach i naliczania związanych z tym
opłat. Przy czym urządzenia te powinny posiadać funkcję
zdalnego odczytu.
Najbardziej precyzyjny pomiar ilości ciepła zużywanego w poszczególnych lokalach
zapewniają oczywiście ciepłomierze, czyli
liczniki ciepła. Jednak nie w każdym przypadku istnieje techniczna możliwość zainstalowania tego typu urządzeń pomiarowych,
gdyż wymagałoby to dokonania kosztownych przeróbek instalacji grzewczej. Jednak
nawet wówczas, gdy istnieją techniczne możliwości montażu ciepłomierzy dla poszczególnych lokali, taki system pomiarowy może
okazać się zbyt kosztowny, a przez to nieopłacalny. W takich przypadkach ustawodawca
dopuszcza montaż podzielników ciepła.
Pamiętać jednak należy, że podzielniki
ciepła są traktowane jako urządzenia wskaźnikowe, pozwalające co najwyżej w przybliżeniu oszacować ilość ciepła wypromieniowanego przez dany grzejnik i dokonać na tej
podstawie podziału opłat naliczonych dla
całego budynku na poszczególne lokale.
Taki sposób rozliczeń jest jednak bardziej
skomplikowany oraz obarczony większymi
błędami.
Co prawda ustawodawca dopuszcza także możliwość rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie kubatury lub powierzchni
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ogrzewanych lokali, jednak tylko w wyjątkowych przypadkach.
Doprecyzowanie zasad stosowania poszczególnych rozwiązań pomiarowych,

prowadzenia rozliczeń oraz udzielania informacji znajdzie się w aktualnie (początek
października 2021r.) uzgadnianym i opiniowanym projekcie rozporządzenia Ministra
Klimatu i Środowiska „ws. określenia szczegółowych warunków ustalania technicznej
możliwości i opłacalności zastosowania
ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej
wody użytkowej.”
Przy założeniu, że ostateczny tekst rozporządzenia będzie w najważniejszych
punktach zgodny z projektem, jego przepisy obejmą praktycznie wszystkie budynki
wielorodzinne i wielolokalowe, zarówno
już istniejące, jak i nowo budowane, w których obligatoryjnie mają być stosowane
jednopunktowe układy zasilania w ciepło
poszczególnych lokali, umożliwiające montaż ciepłomierzy. W budynkach starszych,
z wielopunktowym układem zasilania,
grzejniki powinny zostać wyposażone w podzielniki, chyba że ich zastosowanie zostanie zaklasyfikowane wg kryteriów ujętych
w rozporządzeniu jako nieopłacalne.
Ważnym elementem nowych regulacji
prawnych będzie wyeliminowanie nieprawidłowości polegających na obciążaniu
kosztami ciepła lokatorów, którego dostarczenie do ich lokali przekracza możliwości
techniczne zamontowanych grzejników
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oraz uniknięcie sytuacji, w których opłaty
są zaniżone ze względu na całkowite wyłączanie pracy grzejników przez niektórych lokatorów korzystających z ciepła
sąsiednich lokali przenikającego przez
przegrody budowlane, co prowadzi do
niesprawiedliwego obciążaniem kosztami zakupu ciepła lokatorów prawidłowo
użytkujących centralne ogrzewanie.
Nie mniej ważny jest także przewidziany w projekcie rozporządzenia obowiązek
przekazywania przez zarządcę lub właściciela budynku użytkownikom lokali szeregu
informacji związanych z ilością pobranego
ciepła, kosztami z tym związanymi, sposobem podziału kosztów na poszczególne
lokale, stosowanymi współczynnikami wyrównawczymi, wielkością wniesionych zaliczek oraz szeregu innych danych i informacji. I to niezależnie od przyjętego sposobu
opomiarowania i rozliczeń.
Największą rewolucje dla użytkowników lokali będzie stanowił fakt, że odczyty zarówno podzielników, wodomierzy,
jak i liczników ciepła oraz dokonywany
na podstawie ich wskazań podział opłat
na poszczególne lokale będą musiały być
przeprowadzane nie jak to obecnie najczęściej jest praktykowane raz w roku,
ale co miesiąc, zaś wszelkie informacje
związane z przeprowadzonymi na tej
podstawie rozliczeniami zarządca lub

właściciel budynku będzie zobowiązany
udostępnić każdemu użytkownikowi lokalu raz w miesiącu nieodpłatnie.
Na dostosowanie opomiarowania poszczególnych lokali do wymogów rozporządzenia oraz systemów rozliczeniowych właściciele lub zarządcy nieruchomości będą
mieli zaledwie 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie rozporządzenia.
Pozostaje jeszcze jedno pytanie, mianowicie o cel wprowadzenia nowych regulacji
prawnych w zakresie opomiarowania i rozliczania zużycia ciepła. Zdaniem ustawodawcy mają one przynieść szereg korzyści użytkownikom lokali oraz wprowadzić bardziej
sprawiedliwe metody podziału kosztów.
Przyczynią się także do zmniejszenia zużycia ciepła, poprawy komfortu, redukcji emisji gazów cieplarnianych a w konsekwencji
niższych rachunków za ogrzewanie. A jest to
tym ważniejsze, że wydatki na ogrzewanie
w gospodarstwach domowych stanowią ok
70% kosztów energetycznych.
MK

WYDANIE LOKALNE - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PRZEMYŚLU SP. Z O.O.

nr 2(12)/2021

18

NASZE KADRY

NIETYPOWE HOBBY
PRZEMYSKIEJ „CIEPŁOWNICZKI”
Gdyby ktokolwiek zastanawiał
się, czym też może
zajmować się w wolnym
czasie inżynier instalacji
sanitarnych – pracownik
działu wykonawstwa
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej
w Przemyślu Spółka z o.o.,
nadzorujący na co dzień
budowę sieci ciepłowniczej,
czy też modernizację węzłów
cieplnych, to odpowiedź jest
oczywista i sama się narzuca.
Zajmuje się mianowicie …
projektowaniem
przydomowych ogrodów!
Tak, to nie pomyłka. I chociaż trudno
znaleźć pokrewieństwo pomiędzy budowaniem ciepłociągów a projektowaniem ogrodów, to Katarzyna Ryś, bo o niej tu mowa,
twierdzi, że jest i to całkiem spore. Wiedza
inżynieryjna nie ułatwia co prawda tworzenia roślinnych kompozycji, pozwala jednak
orientować się w takich zagadnieniach jak
uzbrojenie terenu, czy zasady jego niwelacji,
od czego niejednokrotnie zaczyna się projektowanie ogrodów. Pomaga także sprawnie poruszać się w środowisku programów
komputerowych typu cad, co jest pomocne
przy tworzeniu projektu ogrodu.
Poprosiliśmy Kasię aby opowiedziała
w kilku zdaniach o swojej, przyznajmy, niecodziennej pasji.
Zainteresowanie komponowaniem ogrodów przydomowych zaczęło się u mnie
w roku 2016, kiedy urządzałam koło domu
dwie rabaty skalne, chociaż wtedy nie zdawałam sobie jeszcze do końca sprawy, że
pójdę nieco głębiej w tym kierunku. Tak na
poważnie zaczęło się to jednak na wiosnę
2020r. w czasie, gdy pandemiczne obostrzenia uziemiły niemal wszystkich, w tym mnie
w domu.
Impulsu do głębszego zainteresowania się tematem projektowania ogrodów
dostarczył mi trochę przypadkowo kolega
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z pracy, który na zasadzie ciekawostki, pokazał mi fotografie prowansalskich pól lawendowych. Niewątpliwie ich estetyka
i rozmach z jakim projekt ten został zrealizowany zrobiły na mnie ogromne wrażenie,
dlatego w przyszłości chciałabym stworzyć
przynajmniej cząstkę tego co można podziwiać i poczuć w Provance.
Początkowo zaczęłam z ciekawości wertować różnorodne opracowania i materiały
dotyczące urządzania ogrodów, zasad ich
kompozycji, zrealizowane projekty, w których uderzała przede wszystkim niesamowita
metamorfoza miejsc oraz to, jak bardzo, nawet
niewielki ale dobrze urządzony i skomponowany ogród, potrafi zmienić wizualnie całe
otoczenie. Jednak w takim samym stopniu,
jak dobrze skomponowany ogród potrafi
nadać otoczeniu blasku i estetycznego wyrafinowania, tak źle zaprojektowany i wykonany, potrafi zepsuć cały efekt. Na dodatek, przy
projektowaniu danego ogrodu w kontekście
całości, nie da się zastosować szablonowych
rozwiązań oraz czegokolwiek precyzyjnie
policzyć i narysować. Każdy z nich wymaga
indywidualnego podejścia, gdyż każdy jest
inny – inne otoczenie, położenie, rodzaj gleby,
wymagania i preferencje właścicieli. Wszystkie te czynniki, jak i wiele innych, muszą być
za każdym razem brane pod uwagę.
Dlatego też niezbędnym elementem
przy projektowaniu każdego ogrodu jest
coś, co trudno uchwycić: poczucie estetyki,
spójności kompozycji, bogata wyobraźnia.
Ale to nie wszystko. Przydatna jest także
i merytoryczna wiedza, dlatego też zimą
2020r. postanowiłam zrobić kurs projektowania ogrodów przy współpracy z architektem krajobrazu. Oprócz tego nadal czytam,

oglądam, słucham i podpatruję tych, którzy
zajmują się urządzaniem ogrodów od wielu
lat. Tym sposobem wiele się można nauczyć.
Pierwszym projektem, który zrealizowałam jesienią 2020r. było urządzenie ogrodu
przy Tęczowym Przedszkolu w Krasiczynie. Kolejne dwa projekty realizowałam
w przydomowych ogrodach koleżanki
i kolegi z pracy, gdzie mogłam poniekąd
przetestować różne swoje pomysły. Niektóre były dobre, inne takie sobie, jednak
całokształt wyszedł całkiem przyzwoicie.
W 2021r. zrealizowałam już kilka projektów, na których efekty cierpliwie czekamy.
Póki co, traktuję to swoje dodatkowe zajęcie
jako pasję i odskocznię od codziennych tematów ciepłowniczych w pracy zawodowej.
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Warto jeszcze dodać, że projektowanie
ogrodów, to nie jedyne hobby Kasi Ryś.
Oprócz tego … biega, biorąc udział w licznych zawodach. I to z sukcesami.
No cóż, trzymamy oczywiście za naszą
koleżankę kciuki i życzymy dalszych sukcesów oraz realizacji samych rewelacyjnych projektów. Jakby co, z miłą chęcią
udostępnimy do takiego zagospodarowania kilka… hektarów np. na terenie ciepłowni Zasanie.
Obok przedstawiamy zrealizowane przez
Katarzynę Ryś projekty.
MK
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ZABYTKI

PRZEMYSKIE ZABYTKI OGRZEWANE
CIEPŁEM SYSTEMOWYM
W poprzednim
numerze Magazynu
Ciepła Systemowego,
w cyklu „Przemyskie
zabytki ogrzewane Ciepłem
Systemowym”, opisywaliśmy
przyrynkową kamienicę
Giżowskich. W tym numerze
naszego czasopisma
zajmiemy się innym
zabytkowym budynkiem
wielomieszkaniowym, przy ul.
Smolki 13.

Smolki 13 obecnie

Budynek Smolki 13, nie odznacza się na
tle innych przemyskich budowli ani zbyt
długą historią, ani unikatową sztukaterią,
ani architektonicznym wysublimowaniem.
Jest on jednak istotnym elementem w pejzażu naszego miasta, głównie ze względu na swoją historię oraz monumentalny
charakter.
Budynek koszarowy przy ówczesnej ulicy Cichej No. 13, (przemianowanej w roku
1911 na ul. Smolki) został wybudowany przez
władze samorządowe Przemyśla w latach
1880-1882r. W roku 1882. Przeniesiono do
niego odziały Batalionu Obrony Krajowej
Nr 59 z przemyskiego zamku, gdzie mieściły się dotychczas koszary tej formacji
(w 1889r. połączony z trzema innymi batalionami i przekształcony w 18. Landwehrinfanterieregiment Przemysl, czyli Galicyjski
Pułk Piechoty Obrony Krajowej Nr 18. Przy
ul. Smolki 13 stacjonował pierwszy batalion).
Już w 1890r. nastąpiła pierwsza rozbudowa
budynku, która kosztowała 25.545 złotych
reńskich. W latach 1902-1903 budynek koszarowy został ponownie przebudowany
i rozbudowany, uzyskując obecny, nieco
monumentalny wygląd.
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„Landwerkasarnia”, czyli Landwehrkaserne (niem.) – koszary wojsk obrony krajowej
przy ul. Smolki 13, pojawiają się m.in. na kartach pisanych na bieżąco pamiętników Heleny z Seifertów Jabłońskiej, wydanych w roku
2017 pn. „Dziennik z oblężonego Przemyśla

ul. Smolki w roku 1916

(1914-1915)”, w których autorka wspomina
o całkiem realnym planie wysadzenia
w marcu 1915r. wspomnianego budynku,
jak również pełniącego podobną funkcję,
sąsiedniego budynku przy ul Smolki 13a.
Na szczęście do niczego takiego nie doszło.
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Budynek przy ul. Smolki 13 od podwórza przed I wojną światową.

Zaledwie 3,5 roku później, bo 11 listopada 1918r., podczas walk o Przemyśl stoczonych pomiędzy oddziałami polskimi
i ukraińskimi, budynek przy ul. Smolki 13,
w którym stacjonowały główne siły ukraińskie, atakowany był przez wiele godzin
przez oddziały ppor. S. Artwińskiego, ppor.
T. Wiśniewskiego oraz oddziały pp kpt. Kroka-Paszkowskiego. Jak możemy przeczytać
we wspomnieniach kpt. Hugo Zielińskiego
pt. „Oswobodzenie Przemyśla w listopadzie
1918 roku”, walki te były bardzo ciężkie.
Budynek wykorzystywany był na cele
wojskowe także w okresie międzywojennym. M.in. w latach 1920 – 1926 w budynku
przy ul. Smolki 13 ulokowana była Komenda Obozu Warownego „Przemyśl”, do 1925r.
dowództwo 2 Dywizji Górskiej a następnie
22 Dywizji Piechoty Górskiej, a po 1925 (do
1932r.) Dowództwo Piechoty Dywizyjnej.
Od 1930r. były koszarowiec wykorzystywany był także na cele edukacyjne. Jak czytamy w „Sprawozdaniu Dyrekcji Gimnazjum
Żeńskiego im. Marji Konopnickiej w Przemyślu z prawem publiczności za rok szkolny
1928/29 i 1929/30”, „Dzięki życzliwości JWP.
Burmistrza Kroguleckiego i członków Rady
Miejskiej, oraz przy poparciu wielu życzliwych osób, Zakład przenosi się w II półroczu 1929/30 (z początkiem stycznia) do

opróżnionych koszar wojskowych przy ul.
Smolki l. 13, odpowiednio na zakład naukowy adaptowanych. Nowy ten lokal, z własnem podwórzem, o obszernym, jasnym korytarzu i klasach, posiadający odpowiednie
urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne,
w zupełności odpowiada wymogom Władz
Szkolnych i Sanitarnych.”
Warto przypomnieć, że wspomniane
Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. M. Konopnickiej, którego właścicielką była Anna
Kleczyńska, zaś Kierownikiem zakładu do
1939r. prof. Mieczysław Adamowski, było
szkołą, jakbyśmy dzisiaj to określili - elitarną. W roku szkolnym 1929/1930 uczyło
w niej „17 nauczycieli stałych i 14 nauczycieli
ubocznie zajętych”, wśród nich m.in.: Gabrjel
Teich, Stanisław Jurek, Rudolf Chirowski, ks.
Tomasz Wąsik, dr. Olga Citronówna, (pisownia oryginalna). W roku szkolnym 1929/30
do Gimnazjum uczęszczały 323 uczennice.
Funkcje edukacyjne budynek przy ul.
Smolki 13 pełnił również podczas II wojny
światowej, gdy prawobrzeżna część miasta znajdowała się pod okupacją sowiecką. Dosyć obszerny opis szkolnego życia
widziany oczami 15-16 letniej uczennicy,
znajdziemy w wydanej przed kilkoma laty
książce pt. „Dziennik 1939-1942” autorstwa
Reni Spiegel.
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Podczas okupacji niemieckiej, w budynku tym mieścił się m.in. duży skład żywności oraz „textilnäherei”, czyli zakład
krawiecki.
Po II wojnie światowej, budynek został
zaadaptowany na cele mieszkaniowe, zachowując jednak zarówno bryłę, jak i zasadniczy układ wnętrza. Do początku lat 70
budynek zamieszkiwały w przeważającej
mierze rodziny oficerów stacjonujących
w Przemyślu jednostek wojskowych. Po ich
przeprowadzce do nowo wybudowanych
budynków przy ul. Siemiradzkiego, budynek przy ul. Smolki 13, mieszczący łącznie
32 mieszkania, zyskał charakter budynku
komunalnego, którego stan techniczny,
wobec zaniechania wszelkich remontów,
stale się pogarszał..
Budynek koszarowy przy ul. Smolki 13,
mieszczący m.in. odwach i areszt śledczy,
znany jest także z całą pewnością wszystkim
miłośnikom talentu literackiego Jarosława
Haszka, który stworzył postać szeregowca
Józefa Szwejka - ordynansa 11 kompanii 7
marszbatalionu 91 pułku, którego podczas
pierwszego przesłuchania prowadzonego
w tymże budynku, major Wolf chciał powiesić bez sądu, jako rosyjskiego szpiega. O tym, czy Dobry Wojak Szwejk zdołał
uniknął tak tragicznego losu, można się
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przekonać m.in. po obejrzeniu wystawianego przez przemyski Teatr „Fredreum”
przedstawienia pt. „Szwejk w Przemyślu”.
O ile jednak Józef Szwejk to postać fikcyjna, to jak najbardziej realnymi postaciami byli znani mieszkańcy tej kamienicy,
m.in. Kazimierz Gurbiel, który jako jeden
z pierwszych polskich żołnierzy dotarł na
Monte Cassino i zawiesił na gruzach zdobytego klasztoru polską flagę, czy popularny, szczególnie w latach 70 i 80 XX w. literat
Tadeusz Piekło.
Warto jeszcze wspomnieć, że do połowy
lat 80 w budynku przy ul. Smolki 13 funkcjonował jeden z większych, renomowanych
zakładów krawieckich w Przemyślu.
Z architektoniczno-budowlanego punktu
widzenia, budynek nie wyróżnia się niczym
szczególnym. Murowany, wznoszony w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny, założony na rzucie prostokąta (na planie zbliżonym
do litery „E”), nakryty dachem wielospadowym. Ściany murowane z cegły pełnej, stropy
i konstrukcja dachu drewniane. Elewacja frontowa dziewiętnastoosiowa, z pięcioosiowym
środkowym ryzalitem mieszczącym główne
wejście do przelotowej sieni. W osiach skrajnych boczne trzyosiowe ryzality.
Elewacja podzielona jest horyzontalnie
na poszczególne kondygnacje profilowanymi gzymsami. Parter budynku boniowany, otwory okienne zamknięte półkoliście.
Okna I i II piętra prostokątne, osadzone
w profilowanych opaskach. Układ wnętrza
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Smolki 13
2005
trzytraktowy. Budynek zwieńczony gzymsem schodkowym. Na I i II piętrze budynku
zachowane drewniane podłogi korytarzowe
oraz ciężkie, metalowe drzwi strychowe.
Kamienica przy ul. Smolki 13 podlega
prawnej ochronie konserwatorskiej. W dniu
7 czerwca 1983r. budynek został wpisany
do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod nr A-538,
jako część ciągu zabytkowej zabudowy
ulicy. Decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu
z dnia 30 lipca 2008r. budynek jako odrębna nieruchomość został wpisany do rejestru
zabytków pod nr A-279.
W latach 2012 i 2013, kosztem 1,5 mln
zł, w budynku został przeprowadzony
gruntowny remont, dofinansowany ze
środków UE kwotą niemal 1,3 mln zł. W jego
ramach wykonano m.in. instalację odbiorczą (grzewczą), łącznie z indywidualnymi
mieszkaniowymi stacjami cieplnymi, doprowadzającą ciepło na cele ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody użytkowej do
wszystkich 32 mieszkań w budynku. Latem
2012r. do budynku zostało ułożone przyłącze ciepłownicze, co umożliwiło zasilenie
wspomnianej instalacji Ciepłem Systemowym oraz likwidację co najmniej 60 opalanych węglem indywidualnych źródeł ciepła
(pieców i kuchni węglowych).
MK

Smolki 13
2012

WYDANIE LOKALNE - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PRZEMYŚLU SP. Z O.O.

nr 2(12)/2021

24

WARTO WIEDZIEĆ

WIELU MIESZKAŃCÓW PRZEMYŚLA
CZEKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE
WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Ponad 3,5 roku temu, bo 23 kwietnia 2018r. Sejmik
Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę nr
LII/869/18 „w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw”, czyli tzw. „uchwałę antysmogową”.
Zgodnie z § 8 wspomnianej uchwały,
która przypomnijmy, obowiązuje na terenie całego województwa podkarpackiego,
od 1 stycznia 2022r. wejdzie w życie kolejne
zaostrzenie wymogów dotyczących źródeł
ciepła wykorzystywanych na cele grzewcze. Od tego dnia obowiązywał będzie
zakaz używania instalacji eksploatowanych powyżej 10 lat licząc od daty ich
produkcji lub nieposiadających tabliczki
znamionowej, co uniemożliwia potwierdzenie daty ich produkcji.
A to wcale nie koniec zaostrzania wymogów w tym zakresie. Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe, w tym kominki,
piece, itp., od dnia 1 stycznia 2023r. muszą
spełniać wymogi „ekoprojektu”* chyba że

wspomniane urządzenia i instalacje osiągają sprawność cieplną – min. 80% lub są
wyposażone w urządzenia zapewniające
redukcję emisji pyłu do określonych w „ekoprojekcie” wartości.
Za nieco ponad dwa lata, tzn. po 31
grudnia 2023r. obowiązywał będzie zakaz
używania instalacji grzewczych eksploatowanych w okresie powyżej 5 lat od daty ich
produkcji.
Trzeba mieć też na uwadze, że urzędnicy
odpowiedzialni za sprawy dotyczące ochrony środowiska, w tym instalacje grzewcze
i emitowane przez nie zanieczyszczenia, już
za kilka, kilkanaście miesięcy zyskają potężne narzędzie, czyli tzw. „Centralną ewidencję emisyjności budynków”, w której zostaną

zgromadzone informacje o źródłach ciepła
wykorzystywanych w poszczególnych
nieruchomościach.
Wiele wskazuje jednak na to, że wspomniane i tak dosyć restrykcyjne wymogi dotyczące urządzeń i instalacji oraz
ich emisyjności a w szczególności ujęty
w przedmiotowej uchwale harmonogram,
będą w najbliższych kilku latach zaostrzane,
celem ich dostosowania do „Polityki energetycznej Polski do roku 2040” oraz negocjowanego aktualnie pakietu dyrektyw kryjących się za kryptonimem „Fit For 55”.
Przy okazji wymiany źródła ciepła warto więc z całą pewnością przeprowadzić
szczegółową analizę dostępnych rozwiązań, mając na uwadze koszty jakie będziemy musieli ponosić przez kilka, kilkanaście
najbliższych lat, także na eksploatację i konserwację, jak również coś, co trudniej policzyć i zmonetyzować, czyli bezpieczeństwo
użytkowania, wygodę, czas, który trzeba będzie poświęcić na obsługę, itp.
MK i SP

* załącznik II do Rozporządzenia Komisji UE
2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy PE i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu
dla miejscowych ogrzewaczy na paliwo stałe
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