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35 lat przemyskiego MPEC-u
1 lipca 2019r. minęło dokładnie 35 lat od powołania do
życia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Przemyślu. Stało się to na mocy Zarządzenia
Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 24/84 z dnia 18
czerwca 1984r. w sprawie utworzenia Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu...
s. 20

Czyste powietrze dla Przemyśla
PGNiG TERMIKA SA, spółka z Grupy
Kapitałowej PGNiG, zainwestuje w rozwój
nowoczesnego systemu ciepłowniczego na
terenie Przemyśla. Porozumienie w tej sprawie
podpisali ...
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TEMAT NUMERU – 35 LAT PRZEMYSKIEGO MPEC-U

35 LAT PRZEMYSKIEGO MPEC-U
1 lipca 2019r. minęło dokładnie 35 lat od powołania do
życia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Przemyślu. Stało się to na mocy Zarządzenia
Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 24/84 z dnia 18
czerwca 1984r. w sprawie utworzenia Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu.
Wspomniane Zarządzenie, które podpisał
ówczesny Prezydent Przemyśla mgr Bogusław
Pruchnik, stanowiło ważny, kolejny etap tworzenia
przemyskiego przedsiębiorstwa ciepłowniczego, gdyż
proces ten trwał już co najmniej od dekady.

Z tej okazji MPEC przygotował i wydał okolicznościowy album pt. „Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
czyli historia przemyskiego ciepłownictwa systemowego”, w którym na niemal 170
stronach zostały opisane poszczególne etapy
tworzenia przedsiębiorstwa i jego rozwoju,
działalności osadzonej w ówczesnych realiach, zachodzące na przestrzeni lat zmiany
strukturalno-organizacyjne oraz perspektywy rozwojowe na przyszłość bliższą i nieco
dalszą. Oprócz warstwy merytorycznej, dodatkowym walorem albumu są mało znane
lub zupełnie nieznane historyczne fotografie
naszego miasta, pochodzące głównie z Kroniki Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ale i zbiorów osób prywatnych, na których
został uwieczniony Przemyśl z lat 70 i 80 XX
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w. oraz proces budowy powstających wówczas osiedli mieszkaniowych.
Wszystkich zainteresowanych, nie tylko
ciepłownictwem systemowym, ale i historią Przemyśla ostatnich 40 lat, jak przystało
na ciepłowników „gorąco” zachęcamy do
lektury oraz podzielenia się z nami uwagami, wrażeniami, spostrzeżeniami czy też
wspomnieniami związanymi w jakikolwiek
sposób z przemyskim ciepłownictwem, które utkwiły Państwu w pamięci. Będziemy
wdzięczni za każdą uwagę i każdą „historię”, które prosimy przesyłać na adres email:
mpec@mpec.przemysl.pl, lub adres pocztowy siedziby naszego przedsiębiorstwa:
MPEC w Przemyślu Sp. z o.o.
ul. Płowiecka 8,
37-700 Przemyśl.

W niniejszym artykule chcielibyśmy
przybliżyć Państwu w bardzo skrótowej
formie historię naszego przedsiębiorstwa,
jednak z nieco innej perspektywy niż suchy
język pożółkłych z biegiem czasu oficjalnych dokumentów, stwierdzających istotne
wówczas fakty, o których mało kto jeszcze
pamięta, znajdujących swoje odzwierciedlenie w ledwo czytelnych liczbach i tabelarycznych zestawieniach, widniejących
na zakurzonych kartkach „wydobywanych”
z zakładowego archiwum.
Trudno bowiem zaprzeczyć, że historia
oparta na dokumentach, pismach, sprawozdaniach, raportach i statystykach, to tak
naprawdę jedynie jej „część oficjalna”. Nic
jednak nie dzieje się w próżni. Dlatego też
równie ważne, a czasami nawet ważniejsze
są: kontekst, otocznie, czy też zachodzące
na różnych płaszczyznach procesy, tworzące społeczno-polityczne tło i gospodarcze
uwarunkowania opisywanych wydarzeń.
Ale nie mniej atrakcyjne dla każdego czytelnika są również „smaczki” – nadające nieco
kolorytu incydenty, wydarzenia, czy też sytuacje, czasami zabawne, czasami …. również
śmieszne i zabawne, tyle tylko że po latach,
bo w czasie gdy miały miejsce, przyprawiały
nierzadko ich uczestników o dreszczyk emocji. Z dzisiejszej perspektywy - Bareja w całej
okazałości. Jednak ich opisów a nawet śladów nie znajdziemy w żadnych oficjalnych
dokumentach, a jedynie w zakamarkach pamięci długoletnich pracowników przedsiębiorstwa, którzy … w niejednym kotle palili.
No i oczywiście w tym wydaniu MCS-a.
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Zacznijmy jednak od „prehistorii”, gdyż
jak można przeczytać w oficjalnych dokumentach i prasowych artykułach „z epoki”,
pierwsze przymiarki do rozwiązania problemu zaopatrzenia w ciepło przemyskich
osiedli miały miejsce na początku lat 70,
kiedy to opracowano kierunkowe założenia
- tzw. „Koncepcję Uciepłownienia Przemyśla”, zakładającą budowę scentralizowanego
źródła lub źródeł ciepła oraz systemu ciepłociągów, dostarczających ciepło do poszczególnych osiedli i budynków mieszkalnych, urzędów, szkół, przedszkoli, szpitali,
itd. Wspomniana koncepcja ulegała z biegiem czasu mniej lub bardziej radykalnym
zmianom, z których najdalej idącą była jej
aktualizacja, opracowana w 1982r. przez
koło naukowe UCZ przy Instytucie Inżynierii
Sanitarnej i Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej. Przeglądając wspomniane
opracowanie można się sporo dowiedzieć,
nie tylko o projektowanej sieci ciepłowniczej czy zasilających ją źródłach ciepła, ale
przede wszystkim o obowiązujących wówczas planach i zamierzeniach rozwojowych
zakładów przemysłowych i osiedli mieszkaniowych, które miały powstać w południowo-wschodniej części Przemyśla. Nic z tego
jednak nie wyszło. A szkoda.
Do połowy lat 80, szeroko rozumiana gospodarka cieplna w Przemyślu opierała się
na dziesiątkach lokalnych i osiedlowych kotłowni węglowych i koksowych oraz tysiącach pieców węglowych. Nie był to system
ani efektywny, ani ekologiczny, za to bardzo
kłopotliwy i kosztowny w eksploatacji. Tyle
że…. nie było wówczas rozsądnej alternatywy. Ważne, że ówcześni decydenci, zarówno
z pionu administracyjnego jak i partyjnego
mieli jednak świadomość istnienia problemu oraz konieczności jego rozwiązania.
Często przypominała im o tym także lokalna prasa.
Szansę na zmianę sytuacji dała dopiero
budowa ciepłowni Zasanie i sieci ciepłowniczych, układanych sukcesywnie do największych przemyskich osiedli mieszkaniowych oraz utworzenie z dniem 1 lipca 1984r.
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej w Przemyślu, któremu powierzono eksploatację powstającej infrastruktury
a także prowadzenie i harmonizację gospodarki ciepłowniczej w naszym mieście.
Pierwszym Dyrektorem MPEC został mgr
inż. Janusz Szychulski, który nadzorował
zarówno gospodarkę ciepłowniczą prowadzoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej w Przemyślu w formie Zakładu Energetyki Cieplnej, na bazie którego
tworzony był MPEC, jak i budowę ciepłowni Zasanie i pierwszych odcinków sieci ciepłowniczych.

W połowie lat 90, gdy MPEC eksploatował jeszcze kilkanaście lokalnych kotłowni,
na kilku z nich pojawił się problem „znikającego zładu”, czyli ubytków wody z instalacji odbiorczej. Cóż, zdarza się, pomyśleli pracownicy przedsiębiorstwa. Nieszczelności na połączeniach rur, puszczający spaw, czy w końcu wypadnięcie dziury w skorodowanej rurze, to nie były wydarzenia nadzwyczajne i nikogo specjalnie nie dziwiły.
Awarię czy usterkę należało usunąć i sprawę uznawano za załatwioną. Gorzej, że
przy przeprowadzanych kilkukrotnie przeglądach całej instalacji, nie zaobserwowano żadnych wycieków. Jeszcze dziwniejszy był fakt, że badanie nośnika ciepła
w piątek potwierdzało, że wszystkie parametry, łącznie z twardością, mieszczą się
w przyjętej normie, natomiast ten sam nośnik pobrany z instalacji w poniedziałek,

stawał się „bardzo twardy”. Czary jakieś? Czy cuda? Pracownik MPEC, który zajmował
się utrzymywaniem odpowiednich parametrów zładu w instalacjach odbiorczych,
w porozumieniu z kierownikiem Laboratorium Ochrony Środowiska przy ciepłowni
Zasanie uradzili, że zabarwienie zładu nieszkodliwym środkiem chemicznym – oranżem metylowym lub tradycyjną ultramaryną, pozwoli zlokalizować miejsce wycieku
czy też ewentualnego mieszania się wody wodociągowej z wodą ze zładu. I tak też
zrobiono. Minęło zaledwie kilka dni, gdy pracownik eksploatacji odebrał telefon od
zdenerwowanej a wręcz rozwścieczonej kobiety z pretensjami, „co wy tam robicie
z tą wodą, i jak tak można, bo mi całe pranie na niebiesko zafarbowało i będziecie
mi odszkodowanie płacić”. Na co pracownik MPEC odparł spokojnie, że w końcu
wiemy co się dzieje z wodą ze zładu i kogo przedsiębiorstwo ma obciążyć kosztami
ubytków. W tym momencie „awanturnica” odłożyła słuchawkę telefonu a problem
ubytków nośnika w instalacji grzewczej zniknął jak ręką odjął.
Na początku lat 90, pewnego zimowego dnia, gdy cały system ciepłowniczy pracował bezawaryjnie, pracownicy ciepłowni spostrzegli nagły spadek ciśnienia w sieci,
który był tak duży, że nie dawało się go ustabilizować, dobijając zład. Taka sytuacja
może oznaczać tylko jedno, a mianowicie poważną awarię, może pęknięcie rury. Natychmiast zostały zaalarmowane służby eksploatacyjne, które musiały najszybciej
jak się da zlokalizować przyczynę i miejsce awarii, bo praktycznie całe miasto zostało pozbawione ogrzewania. Łatwo powiedzieć, jednak sieć ciepłownicza liczy nie
100 czy 200 m. ale wiele kilometrów i jej znaczne fragmenty ułożone są w miejscach,
do których dostęp jest utrudniony. Jednak z pomocą mieszkańców miasta, którzy
poinformowali pracowników MPEC o niepokojących zjawiskach, dosyć szybko udało
się zlokalizować miejsce i przyczynę problemów. Okazało się, że jakiś nierozważny
i nieświadomy właściciel samochodu, miał jak mu się wydawało świetny pomysł
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Siedziba MPEC i zabudowania biurowo-warsztatowe przy ul. Płowieckiej 8. Lata 80/90 XX w.
Budowa ciepłowni Zasanie prowadzona była od roku 1980 do 1986, zaś drugiego
ważnego elementu systemu ciepłowniczego – sieci ciepłowniczych, rozpoczęła się
także w roku 1980 i ….. trwa nadal. I pewnie
potrwa jeszcze co najmniej kilkanaście lat,
gdyż wciąż wiele rejonów naszego miasta
znajduje się poza jej zasięgiem.
Jednak w chwili powołania do życia
MPEC-u, budowa zarówno ciepłowni Zasanie, jak i sieci ciepłowniczych była ……. w lesie.
Dlatego też początkowo owa „gospodarka ciepłownicza” nadal opierała się na lokalnych kotłowniach, przejmowanych od Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Przemyskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej i innych podmiotów. W szczytowym okresie MPEC eksploatował 29 kotłowni, zlokalizowanych na terenie
całego miasta. Jak wynika ze wspomnień ówczesnych pracowników MPEC, m.in.: Macieja
Patoczki, Mariana Miśniakiewicza, Janusza
Szychulskiego, czy Kazimierza Grzegorczyka, gdyby stan techniczny większości z nich
określić terminem „zły”, byłby to daleko idący
eufemizm. Karkołomnym przedsięwzięciem
często okazywała się próba zakupu urządzeń,
czy nawet części do nich, które z powodu
awarii lub wyeksploatowania, nadawały się
do wymiany. Najczęstszą odpowiedzią którą
się słyszało było „nie ma i nie wiadomo kiedy
i czy w ogóle będzie”. W najlepszym razie, po
złożeniu zamówienia w stosownych instytucjach czy przedsiębiorstwach, przychodziła
odpowiedź, że zamówienie zostało przyjęte,
ujęte w harmonogramie i zostanie zrealizowane za ……. 3 lata. A sezon grzewczy rozpoczynał się za 3 miesiące! Jedynym wyjściem
były więc remonty przeprowadzane siłami
własnymi MPEC, oparte na pomysłowości,
kreatywności i operatywności pracowników
przedsiębiorstwa. MacGyver mógłby się sporo nauczyć.
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Eksploatacja kotłowni od początku postrzegana była jako rozwiązanie doraźne
i tymczasowe. Docelowo, po doprowadzeniu sieci ciepłowniczej, miały być one sukcesywnie zastępowane węzłami cieplnymi.
I tak się z reguły działo. Jednak w miarę
kompleksowe uciepłownienie, nawet niezbyt rozległego terytorialnie miasta jakim
jest Przemyśl, to proces bardzo kosztochłonny, którego realizację można planować
nawet nie na lata a dekady. Tym bardziej, że
początkowo dynamika budowy czy też rozbudowy sieci ciepłowniczej, przywodziła na
myśl raczej żółwia niż geparda.
W chwili rozpalenia pierwszego kotła
w ciepłowni Zasanie, co miało miejsce 17
grudnia 1985r., długość budowanej od kilku lat i oddanej do użytku sieci ciepłowniczej wynosiła zaledwie 2,6 km. W ciągu
kolejnego roku przybyło aż …….. 200 m.b.
Utrzymanie takiego tempa w kolejnych latach, oznaczałoby przesunięcie czasowego

horyzontu uciepłownienia Przemyśla z „dekad” na „wieki”. W kolejnych latach budowa
sieci, prowadzona przez inwestora zastępczego - Wojewódzką Dyrekcję Inwestycji,
na szczęście nieco przyspieszyła. Do eksploatacji oddawane były też sukcesywnie
odcinki sieci, których budowa przeciągała
się z różnych powodów od kilku już lat.
W ciągu pierwszej dekady - 1985-1994,
rocznie powstawało średnio ok. 1,4 km sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej, co
pozwoliło na realizację harmonogramu likwidacji lokalnych kotłowni i budowę w ich
miejsce węzłów cieplnych. Jednak proces
ten, szczególnie do roku 1990, napotykał na
spore trudności, głównie z powodu zmory
ówczesnej socjalistycznej gospodarki kryzysu i wiecznych niedoborów, czyli permanentnych braków w zaopatrzeniu i wspominanych już terminów dostaw zamówionych
materiałów, liczonych nie w dniach, tygodniach, czy miesiącach, ale w latach. Tak jak
przy budowie bocznicy kolejowej MPEC.
Mogło zostać wybudowane torowisko, nawet postawione suwnice do wyładunku
węgla. I co z tego, gdy z huty przyszło potwierdzenie, że elementy stalowe niezbędne do wybudowania jednego z przejazdów
(mostków) kolejowych bocznicy, zostaną
dostarczone … za kilka lat. A do tego czasu?
Trzeba było sobie jakoś radzić, chociaż takie prowizoryczne rozwiązania były z reguły
dosyć kłopotliwe i kosztowne.
Często też, nawet gdy udało się już coś
kupić czy załatwić, to jakość otrzymanych
urządzeń i materiałów pozostawiała wiele do życzenia. Trudno w krótkim artykule
przedstawić kompleksowo kontekst i złożoność ówczesnej sytuacji. Jednak lepsze
zrozumienie działalności MPEC-u, wymaga
spojrzenia nie z dzisiejszej, a właśnie ówczesnej perspektywy, biorącego pod uwagę

Zabudowania Wydziału Kotłowni Lokalnych, Sieci i Węzłów Cieplnych MPEC przy ul.
Wieniawskiego. Lata 80/90 XX w.
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i postanowił umyć auto, wykorzystując do tego celu ciepłą wodę krążącą w sieci
ciepłowniczej. Realizując swój zamiar odkręcił zawód odpowietrzający sieć, i ……
przez chwilę nic się nie działo, gdyż króciec odpowietrzający najprawdopodobniej
zamarzł. Jednak ten domorosły MacGyver nie wziął pod uwagę, że lodowy czop za
chwilę się rozmarznie, a wydostająca się na zewnątrz woda o temperaturze przekraczającej 100oC, na skutek spadku ciśnienia, natychmiast zamieni się w kłęby

realia społeczno-gospodarcze lat 1984-1989
i całkowity rozpad w 1990r. znanego świata, przetartych ścieżek, nawiązanych kontaktów, sposobów funkcjonowania i źródeł
finansowania działalności. Do 1990r. przychody ze sprzedaży ciepła służyły jedynie
do sfinansowania bieżącej działalności
operacyjnej, wypłaty wynagrodzeń, zakupu paliwa, itd. Wszelkie inwestycje, budowa sieci, itd. finansowane były natomiast
z budżetu państwa, za pośrednictwem
lokalnych władz, urzędów i instytucji. Po
przeprowadzonej komunalizacji a następnie
komercjalizacji MPEC-u w 1992r., czyli przekształceniu przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego, prowadzone przez MPEC
inwestycje dofinansowywane były ze środków publicznych sporadycznie (budowa kotłów K3 i K4, zakończona w roku 1994 rozbudowa sieci ciepłowniczej w okolicach ul.
Barskiej i P. Skargi w latach 1995 – 1997 oraz
sieci ciepłowniczej do osiedla Kazanów 1997). Z reguły wydatki inwestycyjne i bieżącą działalność MPEC musiał finansować
z wypracowanych zysków. Tak więc pomimo, że właścicielem MPEC-u pozostawała
gmina, przedsiębiorstwo musiało całkowicie zmienić zasady swojego funkcjonowania, prowadząc dalszą działalność zgodnie
z nowym, wolnorynkowym paradygmatem,
gdzie liczyły się już inne wartości i pojęcia:
przychody, koszty, zyski, inwestycje, stopa zwrotu, konkurencja, rynek. Łatwo było
zauważyć istniejące przez kilkadziesiąt lat
przedsiębiorstwa, które albo się szybko
zmieniały i dostosowywały do nowych wyzwań, albo upadały w ciągu kilku miesięcy.
To nie była zmiana, tylko rewolucja. Czynniki i uwarunkowania, które pozostawały

pary. Sprawca całego zamieszania widząc co się dzieje, i wystraszony ambarasem
którego narobił, uciekając w popłochu, nie zdążył nawet zabrać narzędzi. Niestety, przez czyjąś nieodpowiedzialność, mieszkańcy Przemyśla przez ok. 12 godzin
pozbawieni byli ogrzewania. Podjęta przez MPEC próba znalezienia winowajcy,
pomimo obiecanej nagrody, nie powiodła się.
Pod koniec lat 80, łączność pomiędzy bazą Wydziału Eksploatacji Kotłowni Lokalnych, Sieci i Węzłów, mieszczącą się przy ul. Wieniawskiego a pracownikami
obchodowymi, którzy kilka razy na dobę (również w nocy) robili obchód węzłów
cieplnych, utrzymywana była przy pomocy przenośnych radiotelefonów, przypominających sprzęt używany wówczas przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.
Niekiedy pracownicy MPEC byli z tego powodu brani omyłkowo za milicjantów, i co
gorsze, chodzących po cywilnemu, czyli tajniaków, którzy jak wiadomo nie budzili

przesadnej sympatii, szczególnie wśród tzw. „szemranego towarzystwa”. Z tego
też powodu, w kierunku pracowników obchodowych MPEC, branych omyłkowo za
milicjantów, leciały czasami „soczyste” wyzwiska, a bywało że i przedmioty, które
można by było zakwalifikować jako niebezpieczne.
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Siedziba MPEC przy ul. Płowieckiej 8. Lata 80/90 XX w.
niezmienne przez dziesiątki lat, teraz
zmieniały się dziesięć razy w ciągu roku. Dla
dzisiejszych 20, 30 czy 40 latków wszystkie
te historie brzmią niczym bajki o żelaznym
wilku. Ale tak właśnie wyglądała sytuacja
na przełomie lat 80 i 90 a MPEC musiał się
w tym wszystkim odnaleźć i dostosować do
nowych warunków, nieprzerwanie dostarczając ciepło tysiącom mieszkańców naszego miasta. Nie było to łatwe zadanie.
Do roku 1989 z ciepła sieciowego korzystali mieszkańcy jedynie lewobrzeżnej,
zasańskiej części Przemyśla. Szansa na

Szafy sterownicze kotłów WR-25. Lata 80 XX w.

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO

rozbudowę sieci również w prawobrzeżnej
części miasta pojawiła się wraz z budową
mostu drogowego (obecnie im. R. Siwca),
w kadłubie którego została ułożona magistrala ciepłownicza DN300. W prawobrzeżnej części Przemyśla z ogrzewania systemowego najszybciej, bo już na początku lat
90, skorzystali mieszkańcy osiedla mieszkaniowego przy ul. Reymonta, Konopnickiej,
Bogusławskiego i Bohaterów Getta. Ciepło
sieciowe zostało doprowadzone również do
budynków Policji przy ul. Bohaterów Getta i
Straży Pożarnej przy Pl. Św. Floriana. Do roku

1995 do sieci przyłączono jeszcze obiekty
służby zdrowia przy ul. Sportowej, pobliski
gmach BGŻ-u, zabudowania SOSW przy ul.
Czarnieckiego oraz Dworzec PKP przy Pl. Legionów, likwidując przy okazji kilka dużych
i wiele mniejszych kotłowni lokalnych. Przyspieszenie rozbudowy systemu ciepłowniczego w tej części miasta nastąpiło dopiero
po roku 2000, wraz z realizacją „Programu
Uciepłownienia Starówki”, który zaowocował doprowadzeniem sieci do Rynku Starego Miasta. W ciągu kolejnych 3 lat ciepło
sieciowe ogrzewało już całą północną pierzeję Rynku, łącznie z budynkiem Urzędu
Miejskiego, pobliski budynek UM przy ul.
Ratuszowej 10a, NKJO, szkołę przy ul. Ratuszowej i siedzibę Konserwatora Zabytków
przy ul. Jagiellońskiej. Prawdziwa „eksplozja inwestycyjna” w staromiejskiej części
Przemyśla rozpoczęła się jednak dopiero
w roku 2004, gdy prowadzony wówczas
generalny remont nawierzchni ulicy Franciszkańskiej umożliwił ułożenie wzdłuż
wspomnianej ulicy ciepłociągu i doprowadzenie ciepła do kilkudziesięciu budynków przy ul. Franciszkańskiej, Kazimierza
Wielkiego, Grodzkiej, Ratuszowej i innych
przyległych ulic. W roku 2008 rozpoczęła
się także rozbudowa drugiej nitki magistrali
ciepłowniczej w prawobrzeżnej części Przemyśla, od Pl. Legionów, poprzez ul. Mickiewicza, Konarskiego, Dworskiego, aż do ul.
Siemiradzkiego z jednej i Łukasińskiego
z drugiej strony. Szczegółowy harmonogram rozbudowy sieci wraz z budynkami
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W czasie, gdy MPEC eksploatował jeszcze lokalne kotłownie, po zużyciu opału
trzeba było uzupełniać jego stan. Przy jednej z kotłowni, właz do bunkra węglowego
znajdował się w bramie przejściowej, tak że po przywiezieniu i wyładowaniu węgla,
musiał on zostać bardzo szybko uprzątnięty, aby nie blokować mieszkańcom przejścia. Pech chciał, że tego dnia, wilgotna aura, odwilż a następnie tęgi mróz sprawiły,
że przywieziony węgiel to były duże, pozlepiane ze sobą zamarznięte bryły, które
po „wykiprowaniu” zatkały właz. Jeden z pracowników, lekceważąc podstawowe
zasady BHP, postanowił nieco przyspieszyć proces zsypywania węgla, wychodząc
w tym celu na zamarzniętą hałdę z odpowiednimi narzędziami i ………zniknął. Zanim
się zorientował co się dzieje, już był wewnątrz bunkra zsypowego, do którego „zjechał” wraz z kilkoma tonami węgla. Na szczęcie oprócz strachu, którego się najadł

Budowa sieci ciepłowniczej, ul. Jagiellońska.
Rok 2000
przyłączanymi w kolejnych latach znajdziecie Państwo we wspominanej już jubileuszowej publikacji. Najlepsze wyobrażenie
o rozległości, zagęszczeniu i zasięgu sieci
ciepłowniczej, zarówno w prawo jak i lewobrzeżnej części miasta i jej rozbudowie
w kolejnych „pięciolatkach” dają zamieszczone schematy.
Ale rozbudowa sieci ciepłowniczej prowadzona była także w lewobrzeżnej części Przemyśla. Do końca lat 90 jej kierunki
wyznaczały głównie lokalizacje kotłowni osiedlowych, eksploatowanych przez
MPEC, które były sukcesywnie likwidowane. W roku 1997 została zlikwidowana
uciążliwa dla mieszkańców duża kotłownia
węglowa ogrzewająca osiedle Kazanów

i paru siniaków, niefrasobliwy palacz wyszedł z całego zdarzenia praktycznie bez
szwanku, jedynie czarny jak diabeł.
Połowa lat 80 to czas, gdy węgiel, oprócz tego że stosunkowo drogi, stanowił
towar mocno deficytowy i reglamentowany. Dlatego też, aby to co zostało przywiezione do kotłowni, z tym, co znalazło się w bunkrze chociaż z grubsza się zgadzało,
należało albo przywieziony opał szybko zrzucać, albo bardzo mocno pilnować.
A najczęściej i jedno i drugie, a i to nie zawsze pomagało. I w takiej sytuacji do jednej
z eksploatowanych przez MPEC lokalnych kotłowni dowieziono zapas opału, jednak
najwidoczniej ani palacz ani jego pomocnicy niespecjalnie się do jego zrzucania, nomen omen „palili”. Z sytuacji postanowiła skorzystać mieszkająca w pobliżu starsza,
uboga kobieta, która zajechała pod leżącą „górkę” węgla sankami i po nabraniu do

Budowa sieci ciepłowniczej, ul. Wodna.
Rok 2000
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Sieć ciepłownicza Przemyśla. Rok 1990

Sieć ciepłownicza Przemyśla. Rok 1995
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woreczka 20-30 kg węgla, sama nie mogąc zarzucić na sanki „cennej zdobyczy”
poprosiła o pomoc w załadunku przechodzącego obok młodego, silnego mężczyznę. Ten nieco zaskoczony całą sytuacją, widząc jednak determinację i wysiłek, jaki
staruszka wkłada w to, aby zdobyć te 2-3 wiaderka węgla, które być może pozwolą
jej się ogrzać tego i następnego dnia, pomógł zarzucić worek z węglem na sanki,
za co otrzymał od zadowolonej staruszki serdeczne podziękowania. Tak się jednak
złożyło, że ten „pomocny człowiek” był kierownikiem nadzorującym eksploatację
kotłowni, pracę palaczy i ….. gospodarkę opałem w tychże kotłowniach, który akuratnie przyjechał na kontrolę jednej z nich. Po krótkiej kontroli poprosił pracowników
kotłowni o pilne zajęcie się uprzątnięciem zalegającego opału, aby już nie musiał
kolejnym osobom świadczyć tego typu pomocy.

Budowa sieci ciepłowniczej, plac Rybi.
Rok 2000

W latach 80 praca palacza: ciężka, brudna, o sezonowym charakterze i przeciętnie opłacana, z pewnością nie należała do zbyt atrakcyjnych i nie stanowiła
szczytu marzeń i zawodowych aspiracji. W związku z tym, znalezienie 80-100 osób
do obsługi kotłowni, posiadających dodatkowo wymagane uprawnienia, a najlepiej
i jakieś doświadczenie, stanowiło nie lada wyzwanie. Jeszcze większym wyzwaniem
był nadzór nad tymi pracownikami. Dla nikogo nie stanowiło bowiem tajemnicy, że
było to dosyć specyficzne środowisko zawodowe, nawet jak na ówczesne realia. Nie
dość, że trudno byłoby uznać ich za „ortodoksyjnych abstynentów”, to jeszcze groź-

(jedna z ostatnich kotłowni eksploatowanych przez MPEC), zaś w kolejnym roku,
równie uciążliwa kotłownia przy ul. Bohaterów Getta 36. W późniejszych latach było
już znacznie trudniej, gdyż przestarzałych
kotłowni przeznaczonych do likwidacji
ubywało a MPEC ze swoim ciepłem sieciowym stanowił tylko jedno z rozwiązań
w stosunkowo szerokiej rynkowej ofercie
coraz nowocześniejszych systemów grzewczych. I to wcale nie najbardziej atrakcyjne
z punktu widzenia potencjalnych klientów.
A to wcale nie był koniec złych wiadomości dla MPEC-u. Przeprowadzana pod
koniec lat 90 masowa wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej na szczelne „plastiki”,

by zastosowania przewidzianych w prawie pracy, nawet najdalej idących środków
dyscyplinarnych i kar regulaminowych, łącznie ze zwolnieniem z pracy, niemal na
nikim z tego środowiska nie robiły najmniejszego nawet wrażenia.
Mieszkańcy niektórych osiedli dobrze wiedzieli, że gdy w nocy grzejniki stygną
a słupek rtęci w pokojowym termometrze zaczyna coraz szybciej spadać w okolice
„15”, to znak, że trzeba ubrać szlafrok, przespacerować się do pobliskiej kotłowni
i przypomnieć „zmęczonemu” palaczowi, że mamy styczeń a nie lipiec i w związku
z tym palacz powinien w kotle palić a nie go pilnować. Z reguły takie „spacery”
przynosiły efekt, jednak tyleż szybki, co krótkotrwały. Jak wspomina kierownik wydziału eksploatacji, do rzadkości nie należały sytuacje, gdy na skutek telefonicznych
interwencji zmarzniętych i zirytowanych tym faktem mieszkańców, w środku nocy
„składał wizytę” w kotłowni, a w kotłach …… ciemno. Cóż było robić, wobec wyraźnej
„niedyspozycji” obsady, zakasywał rękawy, taczki, szufla i do objęcia obowiązków
przez kolejną zmianę, sam obsługiwał całą kotłownię, pełniąc funkcję palacza,
pomocnika palacza i kogo tam jeszcze trzeba było.

Budowa sieci ciepłowniczej, ul. Wodna.
Rok 2000

Podobne skutki przynosiły niezapowiedziane kontrole lokalnych kotłowni, przeprowadzane przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem. Podczas jednej z nich,
kontrolujący stwierdził, że cała zmiana znajduje się pod wpływem alkoholu, co
potwierdził wezwany i przybyły na miejsce patrol Milicji Obywatelskiej. Milicjanci
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Sieć ciepłownicza Przemyśla. Rok 2000

Sieć ciepłownicza Przemyśla. Rok 2018
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niewiele myśląc zapakowali całe nietrzeźwe towarzystwo do radiowozu i powieźli
do żurawickiego „żłobka”, zostawiając kontrolującego „szefa” samego z będącą
w pełnym ruchu kotłownią i kilkoma palącym się kotłami…….

Budowa sieci ciepłowniczej, ul. Sportowa.
Rok 2000
docieplanie elewacji, montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych i podzielników ciepła, powstawanie wspólnot
mieszkaniowych, sprzyjające przyspieszonej edukacji ekonomicznej ich członków
w zakresie racjonalizacji zużycia mediów
– to wszystko, jak i wiele innych czynników powodowało spadek zużycia ciepła,
a w ślad za tym efektywności infrastruktury ciepłowniczej i rentowności całego
przedsiębiorstwa. Najlepiej trend ten widać
na wykresach przedstawiających wielkość
zamówionej mocy cieplnej i ilość sprzedawanego ciepła oraz systematyczny ich spadek w drugiej połowie lat 90 i to pomimo
szybciej lub wolniej, ale stale postępującej
rozbudowie systemu ciepłowniczego.
Odpowiedź na te problemy musiała
być szybka, trafna i skuteczna. Prowadzona wówczas dosyć radykalna i bolesna

Budowa sieci ciepłowniczej, ul. P. Skargi.
Rok 1995

Podobny przebieg miała również kontrola przeprowadzona w innej kotłowni,
gdzie po przedstawieniu się kontrolującego z imienia, nazwiska, stanowiska służbowego i funkcji pełnionej w przedsiębiorstwie, usłyszał od „zmęczonych życiem”
palaczy, przekładając na nieco bardziej parlamentarny język, że swojego przełożonego (czyli kierownika Wydziału Eksploatacji Kotłowni Lokalnych Sieci i Węzłów), to
oni dobrze znają, po czym poradzili oczywistemu w ich mniemaniu uzurpatorowi,
językiem nieznoszącym sprzeciwu, aby nie zawracał im głowy i w trybie natychmia-

stowym oddalił się raźnym krokiem w dowolnie wybranym kierunku, gdyż w przypadku niespełnienia powyższej prośby, alternatywny scenariusz dalszych wydarzeń
może być dla intruza o wiele mniej przyjemny.
Ale zabawne sytuacje to nie tylko domena późnych lat 80. Od kilkunastu lat
odczyty liczników ciepła w niektórych lokalizacjach odbywają się przy pomocy terminali odczytowych PSION (wyglądem przypominających telefony komórkowe z połowy lat 90) z interfejsem do odczytu radiowego, wyposażonym w ok. 50 cm. antenę.
Pracownik MPEC, wyposażony w tego typu urządzenie, stojąc w jednym miejscu
przez 1-2 minuty, „zbiera” odczyty przesyłane drogą radiową z kilkunastu pobliskich urządzeń rejestrujących. Na jednym z przemyskich osiedli mieszkaniowych,
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restrukturyzacja zatrudnienia, obejmująca
zarówno jego wielkość, jak i strukturę oraz
ograniczanie kosztów w innych obszarach
działalności, pozwalały co prawda stabilizować sytuację finansową przedsiębiorstwa,
ale dla zapewnienia rozwoju było to stanowczo za mało.
Na przełomie XX i XXI wieku MPEC miał
do wyboru dwie drogi: utrzymywanie istniejących zasobów i „obrona” rentowności
poprzez systematyczną redukcję kosztów,
co oznaczałoby w efekcie szybsze lub wolniejsze „zwijanie” przedsiębiorstwa, lub
bardziej ryzykowaną, ale dająca szansę na
rozwój strategię ofensywną.
Podjęcie decyzji pozwalającej rozwiązać
wspomniany dylemat zbiegło się w czasie
ze zmianami we władzach Spółki. W styczniu
2003r. na stanowisku Prezesa Zarządu MPEC
odwołanego Stanisława Pogodę, który pełnił
tę funkcję przez 17 lat (w latach 1985-1992 jako
Dyrektor MPEC, zaś od 1992r. jako Prezes Zarządu MPEC), zastąpił Kazimierz Stec, który
sprawuje ją do chwili obecnej. „Odchudzony”
do dwóch osób został wówczas także skład
Zarządu Spółki, w skład którego wchodzą
Prezes Zarządu Kazimierz Stec i Wiceprezes

Moc i sprzedaż ciepła w latach 1993-2003
moc i sprzedaż ciepła w latach 1993-2003
76,55

77,10

76,69

76,23

77,20
75,36

74,87

73,65

620

604

606

601

67,82

619

66,65

585
522
476

1993

1994

1995

Zamówiona moc cieplna [MW]

1996

1997

1998

Sprzedaż ciepła [tys. GJ]

Zarządu Maciej Patoczka.
Decyzja o wyborze strategii ofensywnej została podjęta dosyć szybko, bo już
na przełomie 2003/2004 roku. Jednak
w ciepłownictwie sytuacji nie da się zmienić a trendów odwrócić z dnia na dzień czy
nawet z roku na rok. Długotrwałość procesów inwestycyjnych, szczególnie w zakresie, który wpłynąłby na zmianę zasięgu

1999

499

482

466

66

72

88

94

2000

2001

2002

2003

Ilość odbiorców ciepła

oddziaływania i strukturę sprzedaży, powoduje dużą bezwładność a na odczuwalne
efekty trzeba czekać nierzadko i kilka lat.
Klamka jednak zapadła a MPEC przygotowywał duży i kosztowny program inwestycyjny, który będzie realizowany w kolejnych
latach.
Ale w tym okresie, o wiele większym
wyzwaniem niż położenie kolejnych

Zestawienie długości sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej
eksploatowanej przez MPEC

Ilość węzłów cieplnych w systemie ciepłowniczym
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człowiek stojący dłuższą chwilę z nieznanym, ale podejrzanym urządzeniem, wyposażonym na dodatek w antenę, wzbudził w jednym ze starszych mieszkańców
daleko idące podejrzenia. Pamiętając widocznie o czających się wszędzie szpiegach
i dywersantach oraz wykazując się rewolucyjną czujnością, nie dał się zwieść pozorom, takim jak kurtka z napisem MPEC Przemyśl na plecach podejrzanego. Począł on
bowiem głośno demaskować szpiega, prowadzącego w jego mniemaniu, przy pomocy
tajemniczego urządzenia z anteną, podsłuch mieszkańców pobliskich budynków.

Budowa sieci ciepłowniczej, ul. P. Skargi. Rok
1995
kilometrów sieci i wybudowanie węzłów,
a nawet sfinansowanie tego przedsięwzięcia, była zmiana wizerunku MPEC-u w oczach mieszkańców Przemyśla, a co
za tym idzie, przełamanie negatywnych,
utrwalonych przez lata stereotypów i skojarzeń. Bez tego, najlepszy nawet program
inwestycyjny spaliłby na panewce, rozbijając się o mur niechęci i braku zainteresowania zarządców i administratorów
nieruchomości zmianą dotychczasowego
systemu ogrzewania i przygotowywania
ciepłej wody użytkowej na Ciepło Systemowe. Operacja zmiany wizerunku MPEC-u na
szczęście się udała, głównie dzięki wchodzącym na rynek indywidualnym mieszkaniowym stacjom cieplnym oraz przejęciu
przez MPEC obowiązków związanych zarówno z konserwacją instalacji odbiorczych,
jak i prowadzeniem rozliczeń za ciepło dostarczane do poszczególnych lokali. Ale nie
był to jedyny czynnik.
Z dzisiejszej perspektywy możemy
stwierdzić, że trafne decyzje inwestycyjne
zostały wsparte przez korzystny splot okoliczności, przede wszystkim błyskawiczny
rozwój systemów informatycznych i teleinformatycznych oraz współpracujących
z tymi systemami urządzeń. Wdrożenie
w przemyskim MPEC-u wspomnianych „nowinek” umożliwiło sprawną obsługę rozbudowywanego systemu ciepłowniczego
i lawinowo rosnącej ilości węzłów cieplnych
wraz z „oprzyrządowaniem”, liczników ciepła i pozostałej armatury. Bez tego, obsługa
rozdrobnionej infrastruktury ciepłowniczej
byłaby na tyle kosztowna, że oferta dla potencjalnych odbiorców traciłaby bardzo
istotny walor cenowej atrakcyjności.
Ostatnie 15 lat, to bardzo wyraźny i dynamiczny rozwój MPEC-u, co można stwierdzić

Telefon Pogotowia Ciepłowniczego 993 dzwoni często nawet kilkanaście razy
na dobę. Tu woda za gorąca albo zbyt chłodna, tam komuś szumi pompa w węźle
cieplnym lub woda w rurach centralnego ogrzewania i spać przez to nie może.
Jeszcze gdzie indziej komuś nie dogrzewa i ma zimno w mieszkaniu. Nic nadzwyczajnego. Zgłoszenie przyjęte, służby eksploatacyjne wysłane. Najczęściej jednak
prawidłowym adresatem interwencji i skarg powinien być nie MPEC a zarządca
lub administrator budynku, jednak wiadomo, że gdy są jakieś problemy z ciepłem,
to pierwsze skojarzenie – „MPEC”. W takim przypadku dyspozytorzy odbierający
telefony z reguły kierują interweniujących pod właściwy adres, zaś w sytuacjach,
które niekoniecznie wymagają interwencji hydraulika, starają się udzielać porad czy
wyjaśnień pozwalających rozwiązać problem. Czasami jednak nawet ciepłownicy
z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem nie wiedzą jak mają zareagować i co mogą
poradzić. Tak było wówczas, gdy kobieta poinformowała przyjmującego zgłoszenie
telefoniczne dyspozytora, że w jej mieszkaniu jest zbyt niska temperatura, i przyczyną tego stanu rzeczy są chłodne grzejniki. Szybki podgląd parametrów pracy
węzła – wszystko w normie a instalacja w budynku zasilana prawidłowo. Możliwe
więc, że grzejnik uległ zapowietrzeniu, co się oczywiście zdarza a jego odpowietrzenie nie wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności czy narzędzi. W takiej
sytuacji kilka pierwszych żeberek od strony termozaworu jest ciepłych a kolejne
zimne, jednak z wyjaśnień interweniującej kobiety wynikało, że góra grzejnika na
całej długości jest letnia, natomiast nieco niżej grzejnik jest już zimny. Więc to nie
zapowietrzenie tylko zbyt mały przepływ, może coś się przytkało, może regulacja
hydrauliczna niezbyt dobrze przeprowadzona. Ale tak na wszelki wypadek dyspozytor zapytał kobietę, jak ma nastawiony zawór termoregulacyjny przy grzejniku,
bo może to tu tkwi problem. Kobieta odpowiedziała, że no jak to jak, ma nastawiony
na „1”! Przyczyna chłodnego grzejnika została więc zlokalizowana i dyspozytor poradził interweniującej, aby w takim razie zmieniła nastawę na 4 albo 5, co powinno
przynieść niemal natychmiastowy efekt i grzejnik zrobi się cały ciepły. Na co kobieta
odpowiedziała osłupiałemu dyspozytorowi, że absolutnie nie może tego zrobić, bo
oszczędza ciepło, aby nie płacić zbyt wysokich rachunków za ogrzewanie. Wobec
takiego postawienia sprawy, dyspozytor skapitulował. Widocznie interweniująca
oczekiwała nie tyle wiedzy, porady i pomocy, co cudotwórstwa.
Niewielu mieszkańców Przemyśla wie, że zabudowania, w których obecnie mieści się siedziba MPEC przy ul. Płowieckiej, a które pierwotnie służyły jako kotłownia ogrzewająca dwa przemyskie osiedla: Warneńczyka i Kmiecie, odegrałe ważną,
aczkolwiek epizodyczną rolę w pierwszych dniach stanu wojennego. Po zatrzymaniu i internowaniu w nocy z 12/13 grudnia 1981r. czołowych działaczy przemyskiej
Solidarności, „drugi garnitur związkowy” przystąpił do realizacji przygotowanej
w marcu 1981r. tzw. „Instrukcji na wypadek stanu wyjątkowego”. I to właśnie w ówczesnej kotłowni PSM przy ul. Płowieckiej, po południu 13 grudnia 1981r. spotkali
się pozostający na wolności działacze NSZZ „Solidarność”, m.in.: Zygmunt Majgier
– przewodniczący K.Z. NSZZ „S” przy PSM, który był tutaj zatrudniony jako palacz,
Marek Kamiński, Marek Pudliński - przewodniczący K.Z. w „Astrze”, Wojciech Kłyż,
Stanisław Trybalski – przewodniczący K.Z. PKS, Edward Szczurko – przewodniczący
K.Z. „Ponar-Plasomat”, Stanisław Żółkiewicz, Ryszard Bukowski i Krzysztof Prokop.
Podczas tego spotkania została podjęta decyzja o zwróceniu się do członków związku
w regionie o podjęcie akcji strajkowej oraz zredagowana treść wydrukowanej następnego dnia ulotki podpisanej przez Regionalny Komitet Strajkowy, w której możemy
przeczytać o „podjętej decyzji ogłoszenia strajku powszechnego we wszystkich zakładach regionu, za wyjątkiem służby zdrowia, zakładów związanych z produkcją
żywności oraz zakładów zabezpieczających podstawowe środki bytowania: światło,
ciepło, wodę, gaz.”
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TEMAT NUMERU – 35 LAT PRZEMYSKIEGO MPEC-U

analizując dowolne wskaźniki techniczne,
ekonomiczne czy handlowe. Na początku
roku 2004 MPEC eksploatował 128 węzłów,
zasilanych z sieci ciepłowniczej o łącznej
długości 20 km. 15 lat później to już 394 węzły i sieć o łącznej długości prawie 50 km,
docierająca do ponad 660 budynków, również w rejonach miasta, które w najbardziej
śmiałych i najdalej idących planach uciepłownienia Przemyśla, nie były objęte jej zasięgiem. A to wszystko obsługiwane przez
121 pracowników zatrudnionych w Spółce.
O wiele więcej szczegółowych informacji na temat aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa znajdziecie Państwo w dostępnym na
stronie internetowej MPEC-u „Raporcie za
rok 2018”, zaś zamieszczone w jubileuszowym albumie plany rozwojowe dadzą ogólne wyobrażenie, zarówno o zamierzeniach,
jak i potencjale rozwojowym Spółki.
MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. A.D. 2019 to
zintegrowane pionowo przedsiębiorstwo
ciepłownicze, zajmujące się zarówno wytwarzaniem ciepła (ciepłownia Zasanie), jak
i jego przesyłem i dystrybucją. Wszystko
wskazuje na to, że w najbliższym czasie nastąpią bardzo istotne zmiany technologiczne i własnościowe dotyczące źródła ciepła
dla Przemyśla – ciepłowni Zasanie. Więcej
o tych zmianach możecie się Państwo dowiedzieć z zamieszczonego w niniejszym
numerze MCS-a artykułu przygotowanego
przez PGNiG Termika, która to spółka przejmie wspomniany segment działalności, zaś
przeprowadzana przez nią modernizacja
układu wytwarzania ciepła, głównie pod
kątem ograniczenia emisji zanieczyszczeń,
zapewni mieszkańcom naszego miasta czyste ciepło po atrakcyjnej cenie.
A MPEC tymczasem przygotowuje się do
kolejnego sezonu grzewczego i następnych
35 lat działalności..

Budowa sieci ciepłowniczej, ul. Paderewskiego. Rok 1997
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Marian Miśniakiewicz, pełniący w latach 1985 – 1987 funkcję Zastępcy Dyrektora
MPEC d.s. Technicznych wspomina przeprowadzoną zimą 1986r. spektakularną,
ale i bardzo ryzykowną, trwającą kilkanaście godzin operację zmiany źródła ciepła
ogrzewającego osiedla Kmiecie i Warneńczyka, z kotłowni na ciepło sieciowe.
Problemy z ogrzewaniem wspomnianych osiedli były permanentne i ciągnęły się
od wielu lat, przyprawiając o ból głowy, zarówno mieszkańców, jak i kierownictwo
Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, odpowiedzialne za gospodarkę cieplną
w swoich zasobach. Ponieważ kotłownie „Płowiecka I” i „Płowiecka II” „ledwo zipały”
kierownictwo PSM-u przyjęło z zadowoleniem i wyraźną ulgą propozycję złożoną
przez zarządzających MPEC-em, zmierzającą do rozwiązania problemu ogrzewania
wspomnianych osiedli. Warunkiem realizacji zawartego porozumienia było przekazanie przez PSM MPEC-owi na własność terenu i zabudowań wspomnianej kotłowni
osiedlowej przy ul. Płowieckiej, na co kierownictwo PSM-u wyraziło zgodę.
Poza sezonem grzewczym, przeprowadzenie takiej operacji nie nastręczałoby
większych trudności. Problemem był jednak fakt, że sezon grzewczy już trwał,
temperatura w nocy spadała do kilkunastu stopni poniżej zera, a prowadzenie
wspomnianych prac pozbawiłoby mieszkańców dwóch dużych osiedli ogrzewania
co najmniej przez kilka lub kilkanaście godzin. I to pod warunkiem że wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie wydarzy się przy tym nic niespodziewanego. Ryzyko było
więc całkiem spore. Zdecydowano się jednak przeprowadzić wspomnianą operację
nocą, po wcześniejszym powiadomieniu lokalnych władz, partyjnych sekretarzy,
itd. oraz odpowiednim „przygotowaniu logistycznym” czyli pilnowaniu szczelnego
zamknięcia wszystkich drzwi wejściowych do budynków, gdyż otwarte drzwi, przy
wyłączonym ogrzewaniu, mogły doprowadzić nie tylko do wychłodzenia obiektu,
ale i do zamarznięcia i uszkodzenia instalacji grzewczej. Na szczęście wszystko
poszło zgodnie z planem i rano mieszkania były co prawda bardzo wychłodzone
a mieszkańcy zdenerwowani, jednak grzejniki stawały się powoli coraz cieplejsze
i wkrótce wszystko wróciło do normy.
Jak wspomina Wiceprezes Zarządu MPEC Maciej Patoczka, nie był to jedyny problem z ogrzewaniem osiedla Kmiecie, którego instalacja została najwidoczniej źle
policzona i wykonana, gdyż obiekty znajdujące się na tzw. końcówkach sieci były stale
niedogrzewane. Rozwiązaniem tego problemu, jak się wydawało, było zamontowanie
dodatkowych pomp obiegowych, które miały zwiększyć przepływ i ciśnienie dyspozycyjne instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania. Tak też zrobiono oraz przystąpiono
do rozruchu pomp. Włączono pierwszą pompę, i zgodnie z tym, czego się spodziewano, ciśnienie wzrosło. Włączono drugą – ciśnienie rośnie. Włączono trzecią i ……. Nic.
Czwartą, i ……. Nic się nie dzieje. A powinno. Odczyty urządzeń pomiarowych wskazują,
że pompy są sprawne, wszystko się kręci jak powinno, tyle że jest to praca na biegu
jałowym, bez obciążenia. Po oględzinach i analizach okazało się, że fragment ciepłociągu łączący kotłownię z siecią osiedlową miał zbyt małą średnicę, co uniemożliwiało
przesłanie wymaganej ilości nośnika, utrzymanie parametrów i dogrzanie wszystkich
obiektów. MPEC dosyć szybko przeprowadził wymianę wadliwego fragmentu ciepłociągu, tyle że znów prowadzone było to w nocy, w trakcie sezonu grzewczego, a mieszkańcy całego osiedla przez kilka godzin pozbawieni byli ogrzewania.
Częstym problemem pod koniec lat 80 były wspominane już terminy realizacji
zamówień, szczególnie dotkliwe w sytuacji, gdy spawacze wycinali już kotły, osiedle
powinno być ogrzewane za miesiąc lub dwa z sieci ciepłowniczej, a producent obiecuje dostarczenie węzła cieplnego za ..... dwa lata. Jedynym wyjściem było zastosowanie
wówczas prowizorycznego rozwiązania, czyli „posklejanie” węzła bezpośredniego
zasilania – układu, w którym woda z sieci wysokoparametrowej, po przejściu przez
układ mieszający, zasilała bezpośrednio instalację odbiorczą budynków. Nie był to co
prawda szczyt techniki, ale póki pozostałe układy, szczególnie układ pompowy w ciepłowni Zasanie funkcjonowały prawidłowo, nic złego się nie działo. Realne zagrożenie
pojawiłoby się wówczas, gdyby z jakiegoś powodu, np. przerwy w zasilaniu energią elektryczną, wyłączona została pompownia. Skutkiem byłby gwałtowny wzrost
ciśnienia statycznego w instalacji odbiorczej, popękane grzejniki, rozszczelnione
połączenia, itd. Na szczęście nigdy nie doszło do takiej sytuacji, a gdy tylko była taka
możliwość, węzły bezpośredniego zasilania natychmiast zastępowane były węzłami
wymiennikowymi, które nie niosły dla odbiorców podobnych zagrożeń.
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JAK TO Z MPEC-EM BYŁO?
Powstanie Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Przemyślu oraz szerzej –
rozwój ciepłownictwa systemowego w naszym
mieście, przedstawione w wydanym przez MPEC
jubileuszowym albumie, z konieczności podyktowanej
charakterem publikacji, zostały opisane w bardzo
skrótowej formie. Pominiętych zostało wiele istotnych
wydarzeń, które w rezultacie doprowadziły do
utworzenia MPEC-u oraz osób, tworzących zręby
zintegrowanej gospodarki ciepłowniczej w naszym
mieście. Niniejszym artykułem, stanowiącym
przyczynek do historii przemyskiego ciepłownictwa,
czy jak to mawiają, filmowcy, równocześnie
prequellem i spin-offem do albumu, chciałbym nieco
wypełnić wspomnianą lukę.
Początków realizacji idei zintegrowanego ciepłownictwa systemowego w Przemyślu należy doszukiwać się na początku lat
70, gdy Przemyśl był jednym z większych
miast województwa rzeszowskiego. Gospodarka cieplna prowadzona i koordynowana
była wówczas przez Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej (OIGE)
w Radomiu, do którego Przemyśl należał
terytorialnie, zaś Miejski Zarząd Budynków
Mieszkalnych (MZBM) zajmował się bezpośrednią eksploatacją kotłowni lokalnych,
które w 1975r. weszły w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przemyślu z siedzibą w Jarosławiu. Eksploatacją
wspomnianych kotłowni zajmował się
wówczas pan Józef Bazan.
W całym ówczesnym województwie rzeszowskim (przed reformą administracyjną
i utworzeniem 49 województw 1 czerwca
1975r.) koordynacją i zarządzaniem gospodarką komunalną zajmowało się Zjednoczenie Przedsiębiorstw Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, mieszczące
się w Rzeszowie przy ul. Naruszewicza 11.
Wspomniane „Zjednoczenie” wraz z OIGE
w Radomiu było pomysłodawcą stworzenia
pierwszej koncepcji uciepłownienia miast
Przemyśla i Jarosławia, których podstawą
była analiza zapotrzebowania na ciepło, zarówno z istniejących, jak i projektowanych

dopiero kotłowni, co było ściśle powiązane
z planami rozbudowy obydwu miast, zgodnie z danymi i informacjami dostarczanymi
przez miejskie komisje planowania. W Przemyślu w projekt ten zaangażowany był m.in.
pan Mikołaj Rokicki.

1 lipca 1975r. decyzją Wojewody Przemyskiego zostało powołane do życia
wspomniane już Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Przemyślu z siedzibą
w Jarosławiu, wobec którego Wojewoda

Pierwszy Dyrektor MPEC Janusz Szychulski (z prawej) i obecny Prezes Zarządu MPEC Kazimierz
Stec.(z lewej)
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Przemyski pełnił również funkcję nadzorczą. Pierwszym dyrektorem i organizatorem WPGKiM był pan Wojciech Fecko - jarosławianin, dyrektor Miejskiego
Zarządu Budynków Mieszkalnych. Trzon
kadry stanowili pracownicy z Jarosławia,
część pracowników była z Przeworska oraz
cztery osoby z Przemyśla: Edward Bielec,
Wiesław Olchowy, Bogusław Osada i Janusz Szychulski.
Terenową strukturę przedsiębiorstwa
tworzyło 10 podległych WPGKiM regionalnych oddziałów – Zakładów Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie,
Cieszanowie, Oleszycach, Horyńcu Zdroju,
Przeworsku, Kańczudze, Dynowie, Birczy,
Jarosławiu i Przemyślu. Dyrektora ZGM
w Przemyślu mianował Prezydent Miasta
Przemyśla w porozumieniu z dyrektorem
WPGKiM. W Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie, dyrektorzy ZGKiM powoływani byli
przez dyrektora WPGKiM na wniosek burmistrzów, natomiast w mniejszych miejscowościach, kierowników Zakładów na wniosek wójtów mianowali w swoich rejonach
dyrektorzy ZGKiM.
Siedziba przemyskiego ZGK, którego
Dyrektorem był Andrzej Skawiński, znajdowała się w budynku przy ul. Rokitniańskiej 4, gdzie obecnie mieści się siedziba
PWiK-u. W budynku przy ul. Słowackiego
104 (obecnie siedziba Przemyskiej Gospodarki Komunalnej) stanowiącym wówczas
własność WPGKiM, zostały zmagazynowane elementy prefabrykowane do budowy
nowej siedziby WPGKiM, jednak z powodu
ciągle brakujących funduszy, wspomniana
siedziba nigdy nie została wybudowana.
Do zadań Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej należały m.in.:

Budowa kotłowni
osiedlowej przy
ul. Płowieckiej.
Lata 70 XX w.
Fot. Kronika
Przemyskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
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> nadzór nad gospodarką mieszkaniową zasobów komunalnych w całym,
utworzonym wówczas województwie
przemyskim,
> planowanie inwestycji wraz z wydawaniem wytycznych do opracowania dokumentacji technicznej dla wszystkich
gałęzi gospodarki komunalnej,
> nadzór nad wykonawstwem inwestycji
wspólnie z WDRM i OW w Jarosławiu
dla wszystkich inwestycji komunalnych
realizowanych na terenie województwa
przemyskiego.
Autor niniejszego artykułu, będąc zatrudniony w WPGKiM na stanowisku Głównego
Specjalisty ds. Energetyki Cieplnej, aż do czasu likwidacji przedsiębiorstwa, czyli 1 maja
1982r., zajmował się nadzorem nad gospodarką cieplną w podległych zakładach gospodarki komunalnej, jej modernizacją oraz dwoma
głównymi przedsięwzięciami w zakresie:
> uciepłownienia miasta Jarosławia z kotłownią rejonową Grodziszczańska,
> uciepłownienia miasta Przemyśla z kotłownią rejonową przy ul. E. Plater.
W ramach wspomnianych przedsięwzięć
realizowany i nadzorowany był całokształt
prac związanych z przyjęciem rozwiązań
technologii w projektowaniu przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego
w Rzeszowie systemu ciepłowniczego.
Głównym projektantem był pan Zygmunt
Kałuża. Ponadto zajmowałem się wydawaniem warunków technicznych dla rozwiązań projektowych węzłów cieplnych, które
miały zostać wbudowane w miejsce likwidowanych kotłowni lokalnych w Przemyślu
i Jarosławiu.
W 1982r. przeszedłem do pracy w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej
w Przemyślu, które po części przejęło

zakres zadań realizowanych dotychczas
przez zlikwidowany WPGKiM, w tym gospodarkę ciepłowniczą. Dla jej realizacji,
ówczesny Dyrektor PGM Stanisław Szwarc
utworzył w ramach struktury PGM odrębną jednostkę - Zakład Energetyki Cieplnej
i powierzył mi funkcję jego kierownika.
Moim zastępcą został pan Kazimierz Dzik.
PGM-ZEC przejął od WPGKiM dokumentację związaną z gospodarką ciepłowniczą
w Przemyślu, dotyczącą uciepłownienia
miasta oraz lokalne kotłownie.
Zakład Energetyki Cieplnej PGM zajmował
się przede wszystkim eksploatacją przejętych
od WPGKiM 23 kotłowni lokalnych na paliwo
stałe. Ponieważ kotłownie te były w znacznej
mierze wyeksploatowane, dlatego też została
stworzona własna grupa remontowa, przeprowadzająca remonty i naprawy kotłów
i kotłowni. Duży wkład w prawidłową eksploatację kotłowni wybudowanych jak i projektowania rejonowych kotłowni (ciepłowni)
w Jarosławiu i Przemyślu miał inspektor
pracy Józef Leśko - pracownik Państwowej
Inspekcji Pracy z Rzeszowa.
Równolegle z eksploatacją kotłowni
opracowywana była dokumentacja dotycząca zintegrowanego miejskiego systemu
ciepłowniczego, w tym przystosowania
wspomnianych kotłowni do połączenia
z siecią ciepłowniczą i ich adaptacji na węzły cieplne.
Pierwsze opracowywane koncepcje
i projekty przebiegu magistrali ciepłowniczych podyktowane były w znacznej mierze lokalizacją wspomnianych kotłowni oraz
innych dużych obiektów, które mogłyby
zostać potencjalnie przyłączone do sieci
ciepłowniczej.
W ramach pierwszego etapu rozbudowy
systemu ciepłowniczego i sporządzanego
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przy tej okazji bilansu cieplnego, przewidywano przyłączenie do sieci ciepłowniczej
ówczesnych: Zakładu OTL przy ul. 29-go Listopada (obecnie Nadleśnictwo Krasiczyn),
Szpitala Miejskiego przy ul. Rogozińskiego, obiektów wojskowych przy ul. 29-go
Listopada i Okrzei, kotłowni SM przy stacji
kolejowej Przemyśl-Zasanie, kotłowni SM
zbudowanej na terenie po byłym Zakładzie
Przemysłu Drzewnego, Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Borelowskiego, kotłowni
przy ul. Borelowskiego 1, Schroniska PTTK
przy ul. Lelewela, kotłowni SM WLM przy ul.
Noskowskiego, wieżowców PKP przy ul. Popielów i Lelewela, budynku służby więziennej przy ul. Lelewela 13, budynku MO przy
ul. Marchlewskiego 33, obiektów Polikliniki
MSW przy ul. 3-go Maja, obiektów MPS, czyli
bazy paliwowo smarnej jednostki wojskowej, budynku Archiwum Państwowego przy
ul. Lelewela, pawilonu SP 1300 (obecnej „Biedronki” przy ul. Focha), Szkoły Podstawowej
Nr 2 przy ul. 3-go Maja, budynku Poczty Polskiej przy ul. 3-go Maja, Szkoły Podstawowej
Nr 4, kościoła Salezjanów, Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. P. Skargi, kotłowni przy ul.
Wróblewskiego oraz obiektów należących
do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej
przy ul. Krasińskiego.
Nadzorem nad budową magistrali ciepłowniczych (I etap) oraz ciepłowni Zasanie
zajmował się ZEC wspólnie z WDI. Niestety,
„zasoby kadrowe” ZEC-u były z powodów
finansowych dosyć skromne i cały dział administracyjny składał się z kierownika, zastępcy i dwóch pracowników administracyjno-biurowych. Wobec powyższego, całością
zagadnień związanych z budową systemu
ciepłowniczego z ramienia ZEC zajmowały
się dwie osoby: Janusz Szychulski wraz ze
swoim zastępcą Kazimierzem Dzikiem.
Dosyć często organizowane były wspólne narady dotyczące inwestycji, jak i spotkania z potencjalnymi przyszłymi odbiorcami ciepła, które odbywały się zarówno
w siedzibie WPGKiM, jak i u ówczesnego
Wojewody Przemyskiego Czesława Hodora, z udziałem przedstawicieli wojska, PKP,
Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych i innych, potencjalnych odbiorców. Podczas tych spotkań m.in. dokonywano pewnych uzgodnień oraz składane były
deklaracje odnośnie przyłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej. W niektórych
spotkaniach uczestniczył także przedstawiciel Prezydenta Miasta Przemyśla.
Niestety, nie wszystko szło jak z płatka.
Głównym naszym zmartwieniem jako przyszłego gospodarza ciepłem w mieście było
to, że ciepłownia była zaprojektowana i wyposażona w dwie duże jednostki wytwórcze,
każda po 25 Gcal/h. Szybko okazało się, że

Szajbówka pocz. lat 70 XX w. Teren na którym w przyszłości zostanie wybudowana ciepłownia
„Zasanie”. Fot. ze zbiorów Juliana Wacława Kurka
zadeklarowane odbiory ciepła były zbyt
małe i brakuje minimalnego obciążenia na
kocioł, nawet w sezonie grzewczym - na cele
centralnego ogrzewania (c.o.). W okresie letnim natomiast, praktycznie w ogóle nie było
odbioru ciepła na cele przygotowania ciepłej
wody użytkowej. Ale to nie jedyny problem,
gdyż często zdarzało się, że odbiorcy ciepła
spóźniali się, jak nie z opracowywaniem
dokumentacji projektowej, to z wykonawstwem węzłów. W pewnym momencie, gdy
magistrala c.o. „zbliżała się” do ul. Wróblewskiego, okazało się, że jeden z właścicieli
terenu, przez który miał przebiegać ciepłociąg, nie wyraził zgody na rozwiązanie projektowe magistrali cieplnej i Biuro Projektów
z Rzeszowa trzy razy przerabiało projekt, co
spowodowało znaczne opóźnienia w jej budowie i było przysłowiowym „gwoździem”.
Z chwilą powołania mnie przez ówczesnego Prezydenta miasta Przemyśla Bogusława Pruchnika na funkcję Pełnomocnika
Prezydenta ds. Organizacji MPEC a następnie Dyrektora MPEC, został zatrudniony mój
zastępca – inż. Marian Miśniakiewicz, który
zaczął prowadzić sprawy ciepłowni. Wkrótce
po przyznaniu przez Radę Miejską w Przemyślu dotacji na działalność nowo utworzonego przedsiębiorstwa, rozpocząłem przyjmowanie pracowników wg. opracowanej
przeze mnie struktury i regulaminu.
Powołując do życia MPEC, miasto nie
zapewniło jednak przedsiębiorstwu żadnych pomieszczeń, niezbędnych do jego
organizacji i funkcjonowania. Dlatego też
„dogadałem się” z Dyrektorem PGM-u (był
nim wówczas Stanisław Ląg) i dzięki jego
życzliwości pracownicy MPEC przez jakiś
czas nieodpłatnie korzystali z pomieszczeń
PGM-u przy ul. Kopernika 58.
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Z uwagi na brak odbiorców ciepła niemożliwe było rozpalenie kotłów w pierwszym sezonie grzewczym 1984/85. Dlatego
też, wspólnie z Dyrektorem WDI Bogusławem
Gębarowiczem i jego zastępcą Zbigniewem
Groszkiem podjęliśmy decyzję, że na czas
jednego okresu zimowego przy ciepłowni
Zasanie zostanie zbudowana mała kotłownia
grzewcza na paliwo stałe, która miała ogrzewać pomieszczenia ciepłowni w budowie, do
której zostali przeniesieni z PGM-u wszyscy
pracownicy MPEC. Oczywiście było to rozwiązanie prowizoryczne i pracownicy przedsiębiorstwa nie mogli zbyt długo pracować
w takich warunkach. Dlatego też pod koniec
1985r. siedziba MPEC została przeniesiona do
wynajmowanych przez MPEC od RPIS baraków, zlokalizowanych w sąsiedztwie ciepłowni. Na horyzoncie zaś pojawiła się możliwość
przejęcia od PSM-u kilkunastu kotłowni oraz
zaadaptowania zabudowań jednej z nich na
siedzibę MPEC-u. Wybór padł na kotłownię
przy ul. Płowieckiej.
Niewiele osób zapewne wie, że pierwotnie tworzone przedsiębiorstwo miało nosić
nazwę Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC), jednak po wielu moich tłumaczeniach, zarówno w rozmowach indywidualnych, jak i „obronie” na sesji Rady Miejskiej,
zgodzono się w końcu na Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC).
A potem się już potoczyło ….
Lublin dnia 2 sierpnia 2019r.
Opracował:
mgr inż. Janusz Szychulski
były Dyrektor MPEC w Przemyślu
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CZYSTE POWIETRZE DLA PRZEMYŚLA

Z MYŚLĄ O ŚRODOWISKU I PRZYSZŁOŚCI PRZEMYŚLA.
PGNIG TERMIKA SA ZAINWESTUJE W ROZWÓJ NOWOCZESNEGO
SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W CIEPŁOWNI ZASANIE.

PGNiG TERMIKA SA, spółka z Grupy Kapitałowej
PGNiG, zainwestuje w rozwój nowoczesnego systemu
ciepłowniczego na terenie Przemyśla. Porozumienie
w tej sprawie podpisali 8 maja 2019 roku Prezydent
Przemyśla Wojciech Bakun, przedstawiciele Zarządu
MPEC - Kazimierz Stec i Maciej Patoczka oraz
przedstawiciele Zarządu PGNiG TERMIKA Jarosław
Głowacki i Dawid Jaworski. Realizacja inwestycji
przyczyni się, między innymi, do poprawy jakości
powietrza w mieście.
Celem porozumienia jest podjęcie
wspólnych działań w zakresie poprawy
bezpieczeństwa energetycznego Przemyśla, w tym produkcji energii elektrycznej
oraz ciepła w wysokosprawnej kogeneracji
na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej.
W ramach przedsięwzięcia PGNiG TERMIKA
dokona, w pierwszej kolejności, modernizacji istniejącego źródła ciepła oraz budowy
nowych jednostek wytwórczych.
Porozumienie obejmuje również
współpracę w zakresie wdrożenia programu modernizacyjno-inwestycyjnego
w Ciepłowni Zasanie w Przemyślu. Celem
tych prac jest dostosowanie ciepłowni do
restrykcyjnych wymogów Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń
do powietrza (dyrektywa MCP) oraz osiągnięcie statusu efektywnego systemu
ciepłowniczego. Intencją PGNiG TERMIKA jest wzrost udziału ciepła systemowego wśród mieszkańców Przemyśla.
Przy podejmowanych decyzjach inwestycyjnych zwrócono szczególną uwagę
na aspekt końcowej ceny ciepła dla jego
odbiorców.
Głównym źródłem ciepła dla Przemyśla
jest Ciepłownia Zasanie, zarządzana przez
MPEC w Przemyślu, wyposażona w 4 kotły
wodne typu WR:
> kocioł WR-25 nr 3 oddany do użytku
w roku 1994
> kocioł WR-25 nr 4 oddany do użytku
w roku 1994
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Ciepłownia
Zasanie
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> kocioł WR-10 nr K2/2 (w technologii ścian
szczelnych) oddany do użytku w roku
2006
> kocioł WR-12 nr K2/1 (w technologii ścian
szczelnych) oddany do użytku w roku
2009.
Planowane nakłady związane z realizacją programu modernizacyjno-inwestycyjnego wyniosą blisko 50 milionów złotych!
W celu dostosowania do nowych wymogów środowiskowych konieczne jest przeprowadzenie następujących prac:
> Budowa gazowego układu kogeneracyjnego EC Przemyśl wraz kotłami rezerwowymi, gazociągiem średniego ciśnienia
i układem wyprowadzenia mocy.
> Modernizacja części ciśnieniowej kotła
WR oraz budowa nowoczesnego układu
odpylania spalin.
> Redukcja mocy kotła WR 25 wraz z konwersją na nowe paliwo (biomasę), dostosowanie gospodarki paliwowej i układu
wyprowadzenia spalin lub budowa nowej
jednostki wytwórczej.
Efektywny system ciepłowniczy
Realizacja prac modernizacyjno–inwestycyjnych przyczyni się również do

Konfiguracja obecnego i planowanego układu wytwarzania ciepła w ciepłowni Zasanie
osiągnięcia statusu efektywnego systemu
ciepłowniczego, w którym do produkcji
ciepła wykorzystuje się co najmniej w 50
proc. energię ze źródeł odnawialnych lub
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w 75 proc. ciepło pochodzące z kogeneracji
lub w 50 proc. wykorzystuje się połączenie ww. energii i ciepła. Uzyskanie statusu
efektywnego systemu ciepłowniczego

nr 2(9)/2019

22

INWESTYCJE

otwiera możliwości pozyskiwania do
75 proc. dofinansowania z NFOŚiGW dla
projektów rozbudowy i modernizacji sieci
ciepłowniczej.
Dzięki inwestycjom finansowanym ze
środków własnych PGNiG TERMIKA oraz
przy wsparciu funduszy unijnych, samorząd oraz MPEC będą mogły wykazać się
konkretnymi działaniami związanymi
z likwidacją niskiej emisji, koncentrując
się na rozbudowie miejskiej sieci ciepłowniczej, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów związanych z modernizacją
ciepłowni.

trzy identyczne gazowe agregaty kogeneracyjne. Agregaty kogeneracyjne będą
pracować przez cały rok w podstawie obciążenia ciepłowniczego. Dla zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw ciepła,
źródłem rezerwowym dla planowanych
agregatów kogeneracyjnych będzie kocioł wodny zasilany gazem. Dodatkowo,
PGNiG TERMIKA rozważa również instalację kotłów elektrycznych, których praca będzie uzależniona od aktualnych cen
energii elektrycznej na towarowej giełdzie
energii.
Konkurencyjne ceny ciepła

Budowa nowej elektrociepłowni
Obecnie PGNiG TERMIKA posiada prawomocne pozwolenie na budowę i jest
na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej dla budowy gazowego
układu kogeneracyjnego EC Przemyśl.
W ramach realizacji kontraktu powstanie
nowoczesny budynek elektrociepłowni,
w którym zainstalowane zostaną dwa lub

Zgodnie z dotychczas zawartymi umowami biznesowymi PGNiG TERMIKA gwarantuje ceny ciepła z planowanej elektrociepłowni na poziomie niższym niż cena
ciepła oferowana przez Ciepłownię Zasanie.
Z uwagi na swój długoterminowy profil
zaangażowania, spółka kieruje się następującymi przesłankami strategicznymi
przy podejmowaniu decyzji o kierunkach

Wizualizacja budynku technologicznego elektrociepłowni gazowej na terenie ciepłowni Zasanie
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kształtowania taryf na wytwarzanie ciepła,
m.in. poprzez:
> wzrost efektywności produkcji poprzez
wspieranie rozwoju rynku ciepła,
> produkcję energii elektrycznej w oparciu o poziom zapotrzebowania na ciepłą
wodę użytkową – sprzedaż energii elektrycznej jest dodatkowym strumieniem
przychodów, co pozwala na obniżenie
cen ciepła,
> wykorzystanie energii elektrycznej z własnej produkcji do pomniejszenia kosztów
wytwarzania ciepła z ciepłowni,
> realizację programów inwestycyjnych minimalizującą ryzyko wpływu zmian cen
podstawowych nośników na taryfę (niska
emisja CO2, dywersyfikacja paliwowa).

Jacek Staszewski
Dyrektor Departamentu Strategii, Planowania
i Rozwoju PGNiG TERMIKA SA
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PRZEMYSKIE ZABYTKI OGRZEWANE
CIEPŁEM SYSTEMOWYM
KAMIENICA STRAMSZEWICZOWSKA
W poprzednich numerach naszego Magazynu,
opisując przemyskie zabytki ogrzewane Ciepłem
Systemowym, skupiliśmy się na dużych,
reprezentacyjnych obiektach, pełniących obecnie
funkcje użyteczności publicznej. Dzisiaj zajmiemy się
jedną z kamienic południowej pierzei rynku, wciśniętą
pomiędzy kamienicę noszącą numer 14, zwaną „Pod
Krzysztofory” a kamienicę nr 16, czyli tzw. „kamienicą
Hildów”, zwaną też Stramszewiczowską, noszącą
adres Rynek 15.
Budowę wspomnianej kamienicy rozpoczął w połowie XVI w. właściciel posesji Piotr Mucharski i była ona wznoszona
i rozbudowywana „na raty” aż do lat 20
XVII w., kiedy to na zlecenie ówczesnego
właściciela kamienicy - doktora Stanisława
Stramszewicza, zostały wybudowane drugie piętro oraz jej szczyt. Elewacja uzyskała
wówczas sgraffitowy wystrój, w znacznej
części zrekonstruowany, odrestaurowany

i zakonserwowany dopiero podczas prac
konserwatorskich przeprowadzonych w latach 2008-2009.
W ciągu następnych dziesięcioleci kamienica wielokrotnie zmieniała właścicieli.
W połowie XVIII w. w kamienicy sprzedanej
kolegium Jezuitów, aż do kasaty zakonu,
mieściła się bursa. W XIX w. właścicielami
kamienicy Rynek 15 była rodzina Hildów,
zaś w okresie międzywojennym ceniony

wśród mieszkańców Przemyśla lekarz Józef Mraz. Wówczas też przeprowadzono
generalny remont wnętrza, dachu, dokonano przeróbek renesansowej fasady z pilastrami, którą pokryto zaprawą wapienno-cementową. Jednak sgraffitowe zdobienia
elewacji zostały zatarte znacznie wcześniej,
bo jeszcze w XIX w.
Po II wojnie światowej, w latach 19541959 został przeprowadzony generalny

Kamienica Rynek 15
stan przed
rokiem 2008 (po lewej)
i po renowacji,
przeprowadzonej w latach
2008-2009 (po prawej)
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tablica odsłonięta
w czerwcu 1961
z okazji tysiąclecia
miasta Przemyśla,
umieszczona na
elewacji kamienicy
Rynek 15
remont kamienic pierzei południowej
rynku, w tym kamienicy Rynek 15, podczas
którego m.in. na powrót zostały odsłonięte
charakterystyczne podcienia, które w okresie międzywojennym były zabudowane
i wykorzystywane w charakterze punktów
handlowych i usługowych. W późniejszych
latach fasadę kilkakrotnie przemalowywano i poddawano bieżącym naprawom, prowadzonym nie zawsze zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i konserwatorskiej. W ich
efekcie, do 2008r. elewacja kamienicy Hildów, przemalowana w części parterowej na
wypłowiały i wypłukany z biegiem czasu
niebieski kolor, prezentowała się fatalnie.
W 1961r. odsłonięto umieszczoną
na fasadzie kamienicy pamiątkową tablicę z okazji Obchodów Tysiąclecia
Przemyśla.
W efekcie przeprowadzonych w latach 2008-2009 prac konserwatorskich,
zostały odsłonięte i zrekonstruowane dekorację sztukatorskie zdobiące obramienia okien, zaś wygląd elewacji, wraz ze
sgraffitowymi zdobieniami, które udało
się odtworzyć na podstawie zachowanych

fragmentów, został przywrócony do stanu z początku XVII wieku, czyli II fazy budowy kamienicy.
Renesansowo-manierystyczna elewacja
kamienicy Rynek 15, z bogatą artykulacją
architektoniczną, pokryta w znacznej części dekoracją sgraffitową, uznawana jest za
jeden z najcenniejszych przykładów manierystycznych fasad kamienic z przełomu
XVI i XVII w. w południowej Polsce.
Pod względem architektonicznym kamienica Rynek 15 to budynek murowany,
czterokondygnacyjny, dwuosiowy, nakryty dwuspadowym dachem, założony na
rzucie prostokąta. W partii piwnic wzniesiony z kamienia i cegły, zaś w wyższych
kondygnacjach z cegły palcówki. Spośród
sąsiednich kamienic wyróżnia się stosunkowo wąską fasadą o szerokości niespełna
7 m i wysokości 16,3m.
Oprócz bogato zdobionej fasady, uwagę przyciąga także kondygnacja parteru, wyposażona w arkady na obydwu
osiach i podcienia, łączące się z podcieniami sąsiednich kamienic. Arkady proste w formie i zamknięte pełnym łukiem,

pozbawione są obramień i innych detali
architektonicznych.
Ponad arkadami, fasadę kamienicy
zdobią trzy manierystyczne wsporniki
z kolistymi kaboszonami, ponad którymi
na wysokości II i III kondygnacji umieszczone zostały wsparte na postumentach
półkolumny.
W budynku Rynek 15 zachował się
w większości pierwotny układ wnętrz
z wielką izbą. W bardzo dobrym stanie
zachowały się do dnia dzisiejszego także
obszerne piwnice, które w przyszłości być
może wejdą w skład rozbudowywanej podziemnej trasy turystycznej.
Kamienica przy Rynku 15 została wpisana do rejestru zabytków już 5 stycznia 1968
roku pod nr A-316. Oprócz tego, zabudowa
przyrynkowa jako zabytek układu urbanistycznego Przemyśla została również wpisana do rejestru zabytków 20 maja 1972r.
pod numerem A-705/709.
Do roku 2014 do ogrzewania poszczególnych pomieszczeń używane były z reguły kaflowe piece węglowe. W roku 2014
w budynku została wykonana instalacja
odbiorcza, węzeł cieplny, zaś do budynku zostało doprowadzone przyłącze ciepłownicze. Od listopada 2014r. budynek
Rynek 15 wraz z sąsiednim budynkiem
Rynek 14/Asnyka 2 ogrzewany jest Ciepłem Systemowym.
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