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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

s. 4 TEMAT NUMERU

Edukacja ekologiczna
to kompleksowy projekt skierowany do różnych
grup wiekowych, którego celem jest nie tylko
propagowanie pożądanych zachowań, ale przede
wszystkim informowanie, dlaczego są one tak ważne
i jaki mają wpływ na środowisko z którego wszyscy
korzystamy.
s. 9

Pompy ciepła
czy możliwe jest pozyskanie ciepła do ogrzania
domu z gruntu, wody lub powietrza? Jak
funkcjonują pompy ciepła, gdzie można je
zainstalować, ile to kosztuje i czy faktycznie
zapewniają darmowe ciepło? Te i wiele
innych informacji znajdziecie
Państwo w artykule.
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EDUKACJA
EKOLOGICZNA
Dla najmłodszych - odkrywanie świata energii
z Czerwonym Kapturkiem, dla starszych
uczniów - lekcje ciepła, zaś dla dorosłych akcja "20 stopni dla klimatu". To tylko niektóre
propozycje działań realizowanych w ramach
Edukacji Ekologicznej dla małych i dużych.
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Szanowni Państwo
Zgodnie z przyjętym kilka lat
temu harmonogramem, 10 numer
Magazynu Ciepła Systemowego Edycja Przemyska powinien ukazać się w drugiej połowie marca
br. Niestety, pandemia SARS-CoV-2
i związane z tym utrudnienia spowodowały, że musieliśmy nieco
zmodyfikować nasze plany wydawnicze. Dlatego tez postanowiliśmy wydać w roku 2020 jeden,
za to podwójny numer periodyku,
w którym znajdziecie Państwo szereg, mamy nadzieję interesujących
informacji i artykułów, dotyczących m.in. funkcjonowania przemyskiego systemu ciepłowniczego
po przekazaniu eksploatacji ciepłowni Zasanie spółce PGNiG TERMIKA S.A., przygotowywanej przez
MPEC ekologicznej akcji edukacyjnej, zrealizowanych i planowanych
inwestycji ciepłowniczych oraz
kolejnego przemyskiego zabytku
ogrzewanego Ciepłem Systemowym, tym razem tzw. kamienicy
Cegiełczyńskiej - Rynek 5. Z artykułu „Pompy ciepła – co to jest i jak
to działa?” dowiecie się Państwo
natomiast o tym coraz popularniejszym sposobie pozyskiwania
ciepła, w jaki sposób funkcjonują
te urządzenia, gdzie można je zamontować, jakie są plusy i minusy
poszczególnych rodzajów pomp
ciepła oraz ile to wszystko tak naprawdę kosztuje.
Chcielibyśmy także przedstawić
Państwu, szczególnie wszystkim
naszym odbiorcom ciepła, wprowadzone w bieżącym roku ułatwienia i nowe narzędzia teleinformatyczne, które nie tylko ułatwiają
dostęp do bieżących informacji dotyczących dostarczania ciepła i prowadzonych rozliczeń, usprawniają komunikację z MPEC-em, ale
i pozwalają załatwiać zdalnie wiele
spraw, łącznie ze składaniem wniosków i zawieraniem umów.
A to oczywiście nie wszystko
co dla Państwa przygotowaliśmy
w podwójnym numerze Magazynu
Ciepła Systemowego.
Zapraszamy do lektury
Zespół redakcyjny
Magazynu Ciepła Systemowego
- Edycja Przemyska.
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EDUKACJA EKOLOGICZNA
– DLA MAŁYCH I DUŻYCH
W poprzednich latach przemyski MPEC starał się zwracać
uwagę mieszkańców Przemyśla na różne zachowania
i zjawiska, mające wpływ na stan środowiska naturalnego
oraz związane z tym poczucie bezpieczeństwa
i komfortu, zarówno w wymiarze osobistym, jak i nieco
szerszym - społecznym. Temu celowi służyły m.in. akcje
prowadzone przez przemyski MPEC wspólnie z różnymi
partnerami społecznymi, ukazujące szkodliwość
spalania śmieci w domowych paleniskach, informujące
o niebezpieczeństwach związanych z tlenkiem węgla,
czy też zwracające uwagę na konieczność podnoszenia
efektywności energetycznej (w szczególności cieplnej)
naszych mieszkań i domów, z pożytkiem dla jakości
powietrza i stanu portfeli. Kolejnym etapem procesu,
po wspomnianych „akcjach punktowych”, zwracających
uwagę na jeden wyselekcjonowany problem, będą
kompleksowe działanie pakietowe, czyli zintegrowana
„Edukacja ekologiczna – dla małych i dużych”.
I na początku musimy z całą stanowczością powiedzieć, że nie chodzi tu o zgrabne,
ładnie brzmiące hasło reklamowe, które
będzie dobrze wyglądało na banerach
i ulotkach informacyjnych. To element najmniej istotny. O wiele ważniejsza jest merytoryczna zawartość, wypełnienie treścią,
podaną w atrakcyjnej formie, dostosowaną
do wieku i zdolności percepcyjnych potencjalnych adresatów przekazu.
„Edukacja ekologiczna
– dla małych i dużych”
to nie tylko dosyć precyzyjne określenie kierunków zaplanowanych działań i pól aktywności, ale i zwrócenie uwagi na fakt, że edukacja, w tym także ekologiczna, to proces,
który nie kończy się wraz z opuszczeniem
szkolnych murów, ale trwa o wiele dłużej,
praktycznie przez całe życie.
Aby jednak przejść do bardziej szczegółowego omówienia problematyki zawartej
w tytułowym haśle, należałoby się najpierw
zastanowić nad zasadniczym pytaniem wyrażającym wątpliwości znacznej części społeczeństwa, a mianowicie
czy edukacja ekologiczna ma w ogóle
jakikolwiek sens?
Czy to nie jest wyrzucanie w błoto pieniędzy przeznaczonych na tego typu działania

i ogólnie rzecz biorąc „zawracanie głowy”?
Warto zatrzymać się przez chwilę nad
wspomnianymi wątpliwościami, u podstaw
których leży z reguły mylne postrzeganie
ekologii jako domeny i pola wyłącznej aktywności niektórych tzw. „organizacji ekologicznych”, tyleż hałaśliwych, co mających
z ekologią rozumianą w prawdziwym tego
słowa znaczeniu niewiele wspólnego. W literaturze przedmiotu znajdziemy co prawda
różne definicje ekologii, jednak zawsze jest
to „logos” – nauka, oparta na faktach wiedza
o strukturze i funkcjonowaniu przyrody oraz
wzajemnych oddziaływaniach pomiędzy
środowiskiem a organizmami, a nie ideologiczne konstrukty, wyobrażenia, czy wręcz
konfabulacje. I edukacja ekologiczna ma
służyć właśnie przekazywaniu wiedzy tworzącej merytoryczną platformę do budowy
ekologicznej świadomości, umożliwiającej
w efekcie nie tylko horyzontalne spojrzenie
na problematykę ochrony środowiska naturalnego, ale przede wszystkim zrozumienie
zachodzących procesów oraz powiązanie
w jeden ciąg logiczny skutków, wywołujących je przyczyn oraz działań, których
zastosowanie pozwoli wspomnianym skutkom zapobiegać, a czasami również pewne
niekorzystne procesy i trendy odwrócić.
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Oczywiście tak jak w wielu innych
dziedzinach, tak i w ekologii, stan wiedzy
na przestrzeni lat się zmienia. Niektóre jej
elementy się dezaktualizują, inne zaś nabierają znaczenia, zaś agregowane wyniki
pomiarów i obserwacji pozwalają dostrzec
i coraz lepiej rozumieć związane z tą dziedziną wiedzy procesy i zależności. I edukacja ekologiczna, szczególnie w zakresie
przeznaczonym dla tych „dużych”, to także
swoisty Upgrade kiedyś nabytej wiedzy, wyczulenie na nowe zagrożenia i zjawiska, na
które jeszcze kilkadziesiąt a nawet kilkanaście lat temu mało kto zwracał uwagę.
Przecież jeszcze 30 a nawet 20 lat temu
problem zanieczyszczenia powietrza, smogu, benzo(a)pirenu, pyłów PM10, czy PM2,5,
to były tematy niszowe, zajmujące tak naprawdę jedynie garstkę osób. Krajobraz
miasta usiany kominami licznych kotłowni
węglowych oraz tysiące dymiących kominów na dachach kamienic, niemal na nikim
nie robiły większego wrażenia. Jak jest zima,
to jest zimno i trzeba w związku z tym ogrzewać mieszkania, spalając w tym celu węgiel.
Normalne. Gdyby wówczas ktoś stwierdził,
że należy całkowicie odejść od spalania węgla, uznano by takie bajania za czystą herezję,
a wygłaszającą je osobę, w najlepszym razie
za mającą dosyć luźny kontakt z rzeczywistością. Zaniepokojenie budziły wówczas co
najwyżej buchające z jakiegoś komina kłęby
czarnego, gryzącego dymu, świadczące najczęściej o tym, że w piecu czy kotle wylądowały akurat kawałki opony, stare kalosze czy
plastikowe opakowania, co było postrzegane
w kategoriach nietaktu, w najgorszym razie
jako uprzykrzanie życia sąsiadom.

Lata edukacji w tym zakresie sprawiły, że
nie tylko tego typu zachowania, które w społecznej świadomości zostały „przeniesione”
z kategorii nietaktu do kategorii przestępstw,
ale i do niedawna powszechnie akceptowane spalanie węgla w domowych instalacjach
grzewczych są coraz częściej postrzegane
jako zachowania szkodliwe i niepożądane.
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Ale problem spalania węgla i smogu oraz
konieczność zastosowania czystszych źródeł ciepła, to tylko jeden, najbardziej eksponowany problem, w którym stosunkowo
łatwo można pokazać przyczyny, skutki
i związek pomiędzy nimi. Jednak edukacja
ekologiczna, aby była skuteczna i przyniosła zamierzone efekty, musi iść nie jeden
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a kilka kroków dalej i uwzględniać cały wachlarz powiązanych ze sobą obszarów oraz
możliwych i dostępnych rozwiązań istniejących problemów. A więc zagadnień niejednokrotnie skomplikowanych pod względem
technicznym, technologicznym, prawnym
i organizacyjnym, których wdrożenie jest
często trudne, kosztowne i wymagające
wiele zachodu, a łańcuch przyczynowo
skutkowy o wiele dłuższy i nie zawsze jasny i przejrzysty.
I w tym miejscu dochodzimy do kolejnego ważnego pytania dotyczącego edukacji
ekologicznej, a mianowicie
czy ekologią nie powinni się zajmować
tylko specjaliści?
Czemu właściwie ma służyć upowszechnianie tej skomplikowanej wiedzy i wkładanie tyle sił i środków, aby z katedr uniwersyteckich trafiła ona pod przysłowiowe
strzechy?
Odpowiedź na tak postawione pytanie
wymaga kilku zdań wyjaśnienia. Elektronika, informatyka, medycyna, metalurgia
i wiele innych dziedzin nauki, nie upowszechniają specjalistycznej wiedzy stojącej za kolejnymi odkryciami i wynalazkami,
tylko przekazują odbiorcom-konsumentom
gotowe produkty i jeśli już, to co najwyżej
uczą ich, jak prawidłowo i efektywnie z nich
korzystać. Specjalistyczna wiedza konstrukcyjna, czy zasady na jakich funkcjonują
wspomniane urządzenia, nie jest ich użytkownikom do niczego potrzebna. Najwyżej
nie kupią danego produktu lub będą korzystać tylko z niektórych jego możliwości.
Z ekologią jest zupełnie inaczej. I to na kilku
płaszczyznach.
Gdy kupujemy nowy smartfon czy telewizor, możemy go używać i korzystać
z jego funkcjonalności praktycznie od razu,
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niezależnie od tego czy nasz sąsiad kupił
podobny produkt, czy też takimi zakupami
obecnie nie jest zainteresowany. W niczym
nam takie czy inne decyzje zakupowe sąsiada nie przeszkadzają, ani nie ograniczają
funkcjonalności naszych urządzeń. Kupiliśmy, włączamy, korzystamy. Decyzja, realizacja i efekt to proces dosyć szybki i w dużej mierze autonomiczny, którego skutki
odczuwamy niemal natychmiast.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja
z kształtowaniem świadomości ekologicznej
oraz będącą jego efektem zmianą postaw,
zachowań i przyzwyczajeń poszczególnych
osób. Jest to proces żmudny, długotrwały,
dla wielu dosyć trudny i nie zawsze gwarantujący sukces. Jednak aby przyniósł on
zaplanowany efekt i był dla nas odczuwalny (np. w postaci czystszego powietrza),
zarówno zasięg, jak i wysoka skuteczność
muszą mieć charakter powszechny. Tu nie

wystarczą jednostkowe decyzje i zmiany zachowań. To nic nie da. Skuteczność
i efektywność tego typu działań uzależnione są całkowicie od ich powszechnego charakteru, stanowiącego warunek
sine qua non powodzenia trwającej od
jakiegoś czasu transformacji gospodarki
energetyczno-klimatycznej, zarówno na
poziomie przedsiębiorstw elektroenergetycznych i ciepłowniczych, jak i milionów domów i mieszkań, wytwarzających
i konsumujących energię.
I tutaj konieczna jest krótka dygresja, abyśmy mogli lepiej dostrzec sedno, kwintesencję problemu. Dzisiaj wspomniana energia,
to z reguły energia cieplna, wytwarzana ze
spalania węgla w domowych niskoemisyjnych piecach i kotłach, zużywana następnie
na ogrzanie często, gęsto „energetycznych
wampirów”, jak określa się w potocznym
języku obiekty o dużej energochłonności,
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Skoro już odpowiedzieliśmy
sobie na pytania, czy edukacja
ekologiczna ma sens i po co
w ogóle się tym zajmować, czas
się zastanowić, w jaki sposób to
robić, aby była skuteczna a efekty
trwałe i wymierne.

a więc dużych stratach ciepła. To rozwiązanie
ani efektywne, ani tanie, ani bezpieczne, ani
wygodne. A dodatkowo znacznie obciążające środowisko poprzez emisję do powietrza
wielu zanieczyszczeń. A tak przecież wcale
być nie musi! Kocioł gazowy, pompa ciepła,
panele fotowoltaiczne, przeprowadzona
termomodernizacja. Efekt? – czyściej, bezpieczniej, wygodniej. Ekologicznie. Do przeprowadzenia tych wszystkich zmian, oprócz
pieniędzy, niezbędny jest jeszcze jeden,
równie ważny, a może i ważniejszy czynnik
– wiedza pozwalająca ocenić stan obecny,
możliwości zmiany, określić pożądany stan
docelowy oraz skutki modernizacji, czyli ekologiczna świadomość. I żeby wspomniana
transformacja energetyczno-ekologiczna
przyniosła zauważalny efekt, do jej przeprowadzenia musi być przekonanych
i gotowych nie tysiące, nawet nie setki
tysięcy, ale miliony osób, akceptujących
związane z tym procesem trudności
i koszty. Przekonanych i gotowych na zmiany, czyli świadomych, widzących sens i cel
podejmowanego wysiłku i ponoszonych
kosztów, a nie przymuszanych nakazami,
pod presją kar i sankcji.
Jak więc widać, istotny jest nie tylko
aspekt świadomości, ale i powszechności.
Można bowiem zaprojektować i zadekretować bardzo ambitne cele i prowadzące do
nich rozwiązania, które będą omijane, ignorowane a nawet sabotowane przez znaczną
część społeczeństwa. I to niekoniecznie
przez złą wolę czy „kombinatorstwo”. Brak
społecznej akceptacji dla wdrażanych rozwiązań wynika najczęściej z braku wiedzy
i świadomości wagi problemu, który trzeba rozwiązać oraz celowości stosowanych

w tym procesie działań i oczekiwanych
efektów. To jak w znanej anegdocie, w której
robotnicy wożący taczkami ciężkie kamienie przeklinali swoją dolę i tylko jeden
z nich pracował z uśmiechem
i radością. Niemal wszyscy bowiem jedynie „wozili kamienie”, on natomiast, wykonując
identyczna pracę jak pozostali,
„budował katedrę”. I to jest właśnie zasadniczy cel prowadzenia
szeroko rozumianej edukacji
ekologicznej.
Cel zasadniczy, ale
nie jedyny. Często jest
jednak o wiele trudniej pokazać sens, cel
i powiązania pomiędzy
poszczególnymi elementami. Za przykład
niech posłuży akcja informacyjna realizowana w ramach Programu Promocji Ciepła
Systemowego „20 stopni dla klimatu”, promująca utrzymywanie w pomieszczeniach
optymalnej temperatury i ich nieprzegrzewanie. Według wiarygodnych wyliczeń,
gdyby każdy z nas obniżył temperaturę
w swoim mieszkaniu zaledwie o 1oC, roczna
emisja CO2 w Polsce spadłaby aż o 1 mln ton,
zaś zużycie węgla o ok. 450 tys. ton! Trudno
zaprzeczyć, że powyższe liczby robią wrażenie. Problem, podobnie jak i przy innych
akcjach tego typu polega na tym, że jednostkowe zachowanie na które bezpośredni wpływ ma odbiorca treści, ma znikome
przełożenie na oczekiwany skumulowany
efekt globalny i synergiczny, będący czymś
więcej niż tylko prostym sumowaniem indywidualnych decyzji i zachowań nie jednego, dwóch czy stu osób, ale milionów ludzi.
A tylko wtedy ma to sens, gdy w akcji tego

typu uczestniczą miliony osób. Jednak przy
tego typu akcjach jest jeszcze jeden istotny
problem - niedogodności odczuwalne są
indywidualnie i niemal natychmiast, natomiast oczekiwane efekty, które w dodatku
nie mają „namacalnej” postaci pojawiają się
o wiele później i z racji tego, że nie mają one
bezpośredniego, zauważalnego wpływu
na dane osoby, odbierane są często jedynie
jako „fakt statystyczny”.
Jednak czy się to komuś podoba czy nie,
najczęściej nie ma innej skutecznej drogi
do osiągnięcia wspomnianych celów ekologicznych niż edukacja i kształtowanie
właściwych postaw, z pełną świadomością faktu, że wysiłek wkładany w ten proces i koszty ponoszone będą teraz i przez
wiele najbliższych lat, zaś efekty, jeśli już,
pojawią się za lat kilka, kilkanaście albo
i kilkadziesiąt.
Skoro już odpowiedzieliśmy sobie na
pytania, czy edukacja ekologiczna ma sens
i po co w ogóle się tym zajmować, czas się
zastanowić, w jaki sposób to robić, aby była
skuteczna a efekty trwałe i wymierne.
Co prawda, to Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „niesie na swoich
sztandarach” hasło edukacji ekologicznej,
bo dzięki uczestnictwu w Programie Promocji Ciepła Systemowego oraz trwającej od
wielu lat wymianie doświadczeń z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi z całej Polski,
dysponuje odpowiednim know-how w tym
zakresie. Jednak mamy pełną świadomość,
że aby wspomniane działania zyskały odpowiedni zasięg i skuteczność oddziaływania,
niezbędne jest współdziałanie i współpraca
przy realizacji projektu „Edukacja ekologiczna – dla małych i dużych”, którą zaproponujemy przede wszystkim władzom samorządowym, szkołom oraz innymi instytucjom
i podmiotom gospodarczym. Wspólne

Akcja „Kochasz dzieci – nie pal śmieci!”.
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działanie, obliczone nie na kilka miesięcy, ale co najmniej na kilka najbliższych lat,
przyniesie z całą pewnością lepsze efekty, a przecież na tym wszystkim powinno
zależeć. Zainteresowanie uczestnictwem
w programie już wyrazili przedstawiciele
firmy PGNiG TERMIKA S.A., która będzie
eksploatowała i modernizowała zasańską
ciepłownię oraz buduje elektrociepłownię,
o czym piszemy w innych artykułach zamieszczonych w niniejszym MCS-ie.
Wspomnianą edukację ekologiczną
chcielibyśmy rozpocząć od najmłodszych
mieszkańców naszego miasta, gdyż jak wynika z doświadczeń, kształtowanie proekologicznych postaw i budowanie ekologicznej świadomości wśród przedszkolaków
przynosi szybkie i trwałe efekty. Do nich
skierowany zostanie program „Eko-maluch”, w ramach którego na podstawie bajek
i przedstawień o przygodach Czerwonego
Kapturka, dzieci będą się mogły dowiedzieć
m.in. co to jest ciepło, skąd się bierze oraz
w jaki sposób powinniśmy nim racjonalnie
i efektywnie gospodarować. A także co to
takiego jest smog i dlaczego jest on taki
niebezpieczny dla naszego zdrowia. Wspomniany ekologiczny przekaz, poprzez prezentację bajkowych przygód Czerwonego
Kapturka, zostanie dopełniony promowaniem prospołecznych postaw i empatycznych zachowań.
Dla klas 0-3 szkół podstawowych zostały
opracowane i przygotowane „Lekcje ciepła”,
z których uczniowie dowiedzą się m.in. co
to takiego jest ciepło systemowe i skąd się
bierze, jak powstaje ciepło i z czego można
je wytwarzać, jakie są sposoby ogrzewania
mieszkań oraz wady i zalety każdego z tych
sposobów.
„Lekcje ciepła”, prowadzone według odpowiednio przygotowanych scenariuszy
i konspektów, zostaną skierowane także do
nieco starszych uczniów klas 4 i 5. Będą się
oni mogli dowiedzieć m.in. jakie są formy
i źródła energii, co to są odnawialne i nieodnawialne źródła energii, jak funkcjonuje
elektrownia, ciepłownia i elektrociepłownia
oraz zintegrowany system ciepłowniczy, czy
też co to jest kogeneracja, ślad węglowy i jak
możemy go ograniczać.
W ramach „Lekcji ciepła”, zarówno dla
klas 0-3 jak i 4-5, uczniowie uczuleni zostaną także na problem zanieczyszczeń
powietrza, dowiedzą się co to takiego jest
niska i wysoka emisja, jak powstaje smog,
jaki jest jego wpływ na ludzkie zdrowie oraz
w jaki sposób można walczyć z tym zjawiskiem. I na te zagadnienia zostanie położony szczególny nacisk.
Wspomniane lekcje ciepła, zostaną
wsparte doświadczeniami i prezentacjami
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ilustrującymi omawiane zagadnienia, jak również możliwością obejrzenia przez uczniów
urządzeń węzła cieplnego zapewniającego
ogrzewanie „ich” budynku szkolnego.
Niestety, epidemia COVID-19 oraz problemy związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, a także niepewność co do reżimu
w jakim będą funkcjonowały placówki edukacyjne i opiekuńcze po wakacjach, znacznie
utrudniła a nawet uniemożliwiła realizację
projektu „Lekcje ciepła”. Jednak nie rezygnujemy z naszych planów i zamiarów w tym zakresie, które będą jednakże musiały zostać
sformatowane i przykrojone stosownie do
czasu i możliwości ich realizacji.
Dla osób starszych skierowane są natomiast działania informacyjno-edukacyjne,
które MPEC prowadzi od lat, takie jak: „Kochasz dzieci – nie pal śmieci!”, „Nie dla czadu!”,
„Czad i ogień! Obudź czujność!”, której banery
wciąż można jeszcze zobaczyć w kilku punktach naszego miasta, „Dekalog Ogrzewania”
– akcja plakatowa prowadzona wspólnie z administratorami i zarządcami nieruchomości,
zwracająca uwagę na najczęściej popełniane
błędy przy korzystaniu z ciepła, które zupełnie niepotrzebnie podnoszą koszty ogrzewania. Obecnie realizowana jest wspominana już
akcja „20 stopni dla klimatu”, zachęcająca do
utrzymywania optymalnej temperatury i nieprzegrzewania mieszkań.
To oczywiście tylko niektóre działania
i akcje, nakierowane na szeroko rozumianą
edukację ekologiczną. A czy okaże się ona
skuteczna? Nie mamy złudzeń i nie oczekujemy na tym polu szybkich i spektakularnych sukcesów. I to nie tylko dlatego, że
budowanie czy przebudowanie świadomości ekologicznej, to proces długotrwały,
rozłożony raczej na dekady niż lata. Musi on
również, a może przede wszystkim, twardo przystawać do aktualnej rzeczywistości
oraz uwzględniać społeczne i ekonomiczne

Po zakończonej „Lekcji ciepła”.

realia. Za przykład niech posłuży poruszany wielokrotnie na łamach MCS-a problem
ubóstwa energetycznego, dotykającego wg
różnych szacunków od 2,5 do 4,5 mln mieszkańców naszego kraju. Pomimo, ze fakt ten
jest powszechnie znany, to skutecznego
rozwiązania problemu jak dotąd nikt nie
zaproponował. A przecież w takiej sytuacji
przekazywanie wiedzy i budowa świadomości ekologicznej niewiele pomogą, gdyż
osoby z tej grupy społecznej bardzo często
nie mają realnych możliwości zmiany modelu zachowań w zakresie wytwarzania i korzystania z ciepła. Niezależnie od tego, czy
mają mniejszą czy większą świadomość negatywnego oddziaływania na środowisko.
A to tylko jedna z wielu raf, na które napotykają inicjatywy nakierowane na zmianę
postaw, zachowań i budowanie świadomości
wpływu niepożądanych działań na stan środowiska naturalnego. Piętnowanie określonych zachowań musi bowiem iść w parze ze
wskazaniem właściwej i pożądanej alternatywy. I co równie ważne – nie teoretycznej, ale
realnej, osiągalnej. Tymczasem ślimaczący się
program „Czyste powietrze” oraz mało atrakcyjne programy wsparcia dla wymiany źródeł
ciepła i likwidacji niskiej emisji w budynkach
wielolokalowych, to tylko najbardziej jaskrawe przykłady braku spójności pomiędzy
proekologicznym przekazem a realnymi
działaniami. Ale niebezpieczne jest i „przegięcie” w drugą stronę i zbyt pospieszne realizowanie nieprzygotowanych pod względem
organizacyjnym, technologicznym i ekonomicznym założeń tzw. „zielonego ładu” czy
neutralności klimatycznej (gospodarki zeroemisyjnej). Taka sytuacja z całą pewnością
nie pomaga. Mimo wszystko jesteśmy przekonani o tym, że szeroko rozumiana edukacja ekologiczna to najlepsza inwestycja, która
zaprocentuje w przyszłości.
MK
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POMPY CIEPŁA
– CO TO JEST I JAK TO DZIAŁA?
W ostatnich latach coraz większą popularność jako sposób
ogrzewania, głównie domów jednorodzinnych, zyskują "czyste"
systemy grzewcze, w tym pompy ciepła, których funkcjonowanie
zdaje się zaprzeczać podstawowym prawom fizyki. Co to takiego
jest ta pompa ciepła, jaka jest zasada jej funkcjonowania i dlaczego
popularność tego wydawać by się mogło „cudownego” sposobu
ogrzewania wciąż jest dosyć umiarkowana? Odpowiedzi na te
i wiele innych pytań dotyczących pomp ciepła znajdziecie Państwo
w poniższym artykule.

Nie od dziś wiadomo, ze największą
i najskuteczniej działającą pompą ciepła
na naszej planecie jest człowiek oraz ciepło, które może dać drugiemu człowiekowi.
Zainspirowani działaniem tego „mechanizmu” inżynierowie stworzyli system urządzeń wykorzystujących ciepło środowiska
naturalnego. System ten nazwano pompą
ciepła.

Co to jest pompa ciepła?
Pompa ciepła, to podobnie jak kocioł
węglowy, gazowy czy elektryczny - urządzenie zasilające w ciepło instalację centralnego ogrzewania (c.o.) oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).
Różnica tkwi przede wszystkim w rodzaju
paliwa, czy też mówiąc precyzyjniej źródła
zasilania. Pompa ciepła, w przeciwieństwie
do klasycznych systemów grzewczych, nie
wytwarza ciepła, a jedynie pobiera „darmowe” ciepło zmagazynowane w otoczeniu (powietrzu, wodzie, ziemi) i przekazuje
(przepompowuje) je do miejsca przeznaczenia, czyli głównie do domowych instalacji grzewczych. Problemem jest to, że tzw.
„źródło dolne”, czyli obszar z którego ciepło pozyskujemy, ma z reguły temperaturę
o wiele niższą (5-7oC) niż „źródło górne”,
czyli część domowej instalacji grzewczej,
przekazująca ciepło do pomieszczeń. W takiej sytuacji ciepło nie jest w stanie przemieszczać się pomiędzy tymi dwoma źródłami samoistnie , a tym bardziej cokolwiek
ogrzać. Do tego potrzebny jest odpowiedni
„układ napędowy”, czyli właśnie pompa
ciepła. A jak on działa? O tym za chwilę.

Do czego może zostać
wykorzystana pompa ciepła?
Pompy ciepła wykorzystywane są najczęściej do ogrzewania pomieszczeń, czy
to za pośrednictwem instalacji grzejnikowych, czy coraz bardziej popularnej „podłogówki”. Ale nie tylko. Ostatnio bardzo
upowszechniły się pompy ciepła małej
mocy, służące wyłącznie do przygotowywania ciepłej wody. Jednak i to nie jest koniec zastosowań wspomnianych urządzeń,
gdyż niektóre modele można wykorzystać
także do … chłodzenia domu. Najpopularniejsza metoda to skierowanie ochłodzonej

wody do instalacji podłogowej, która wówczas zamiast grzać obniża temperaturę
w pomieszczeniu. Znacznie rzadziej w polskich warunkach używa się pomp do podgrzewania wody basenowej, choć to jeden
z najlepszych i najtańszych sposobów na
eksploatację przydomowego basenu.

Jak działają pompy ciepła?
Zasada działania jest podobna jak
w przypadku urządzenia, które można
znaleźć praktycznie w każdym domu,
czyli lodówki. Podobnie jak lodówka,
tak i pompa ciepła wykorzystuje obieg

Montaż powietrznej pompy ciepła.

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

nr 1(10)/2020

10

WARTO WIEDZIEĆ

termodynamiczny. Tyle że lodówka ma
za zadanie pobierać (absorbować) ciepło zgromadzone w umieszczonych w jej
wnętrzu produktach i „transportować” je
na zewnątrz przy pomocy radiatora.
W pompach ciepła wykorzystuje się odwrócony obieg, czyli miejsce z którego jest
pobierane ciepło i dokąd jest ono transportowane. No i oczywiście inna pozostaje
skala działania tych urządzeń.
Aby jednak lepiej zrozumieć ideę, mechanizm i zasadę działania pomp ciepła,
musimy zacząć od przypomnienia właściwości fizycznych substancji, stanowiących czynnik roboczy obiegu dolnego
w tego typu instalacjach, czyli jak się one
zachowują pod wpływem zmiany ciśnienia i stanu skupienia.
Gdy umieścimy wodę w naczyniu nad
źródłem ciepła, czyli np. ogniskiem, jej
temperatura będzie stopniowo rosnąć,
w wyniku pobierania ciepła pochodzącego z ogniska. Gdy po pewnym czasie
osiągnie temperaturę ok. 100oC zacznie
parować, „transportując” energię ze źródła, czyli ogniska. Zgromadzone w parze
ciepło można odzyskać, jeśli przepuścimy
ją przez prosty wymiennik ciepła, a jeszcze lepiej przez urządzenie sprężające,
które zwiększy ciśnienie pary a dodatkowo w wyniku sprężania, podniesie jeszcze
jej temperaturę. Teraz wystarczy odebrać
oddawane przez parę ciepło (np. we wspomnianym już wymienniku ciepła) i wykorzystać do podgrzania wody w instalacji
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grzewczej a parę schłodzoną lub nawet
skroploną skierować do ponownego podgrzania. Na tej właśnie zasadzie działa
część dużych systemów ciepłowniczych.
Ale jak wytworzyć „parę” transportującą ciepło, gdy źródło ciepła, w przeciwieństwie do ogniska, ma zaledwie kilka
stopni powyżej, a nawet poniżej zera?
Wygląda na absurd, ale wcale tak nie jest.
Wystarczy wykorzystać jako czynnik roboczy substancję o stosunkowo niskiej
temperaturze wrzenia, nawet poniżej
0°C. Zasada dalszego przebiegu procesu
jest taka sama jak opisana powyżej, czyli schłodzony czynnik roboczy w postaci
mieszaniny cieczy i gazu trafia do parownika, w którym, nawet w stosunkowo niskiej temperaturze tzw. „dolnego źródła”
jest przez to źródło ogrzewany i ulega
procesowi odparowania. W ten sposób
dochodzi do odebrania energii z dolnego
źródła, czyli gruntu/powietrza/wody. Następnie ogrzany w wyniku tego procesu
czynnik roboczy w postaci pary zostaje
zassany do sprężarki, która spręża gaz,
w efekcie czego zmniejsza się jego objętość, ale wzrasta ciśnienie i temperatura,
nawet do 90oC. W takiej postaci trafia on
do wymiennika ciepła – skraplacza, gdzie
dochodzi do skraplania gazu i wydzielania
w wyniku tego procesu ciepła, które trafia
następnie do układu odbiorczego (źródła
górnego). Ochłodzony czynnik grzewczy
przepływa przez zawór rozprężny, gdzie
dochodzi do gwałtownego spadku jego

temperatury i ciśnienia i w takiej postaci
wraca do parownika a cały cykl rozpoczyna się od początku. Proces ten, z punktu
widzenia technologicznej jego obsługi,
jest oczywiście dużo bardziej skomplikowany. Jednak co do zasady działania,
pozostaje ona niezmienna, niezależnie od
wielkości pompy, czy środowiska wykorzystywanego jako źródło dolne.

Czy to perpetuum mobile?
Wydawać by się mogło, że pompa
ciepła to idealne wręcz rozwiązanie –
darmowe ciepło ogrzewające nasz dom.
Niemal perpetuum mobile! Niestety nie
do końca. Aby pompa ciepła mogła działać, konieczne jest stałe zasilanie energią,
z reguły elektryczną, wchodzących w jej
skład urządzeń, m.in. sprężarki, pomp
obiegowych, itd. To, ile energii elektrycznej potrzeba do pracy systemu w relacji
do ilości energii cieplnej pobranej przez
pompę ciepła z otoczenia, informuje nas
podstawowy parametr określający efektywność pompy ciepła, czyli tzw. „COP”.

Parametry COP i SCOP
Przykładowo, gdy COP = 4, to przy pobieranej energii elektrycznej o mocy = 1 kW
pompa ciepła wytworzy 4 kW energii cieplnej
(z czego 3 pozyskamy „za darmo” z otoczenia). Parametr COP kształtowany jest przez
kilka czynników zależnych od aktualnych
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warunków pracy pompy ciepła i w instalacjach domowych zawiera się w przedziale
3-5. Jednak najczęściej przy współczynniku
COP pojawia się inny, nieco zagadkowy parametr, określający warunki pracy, przy których COP wynosi podaną wartość. Z reguły
jest to „B0/W30” Oznacza to, że projektowana efektywność pompy ciepła obliczona została dla temperatury 0oC na dolnym źródle
i 30oC na górnym źródle. Im mniejsza różnica
temperatury pomiędzy parownikiem a skraplaczem tym większa efektywność pompy
ciepła. I odwrotnie. Im więc na zewnątrz
chłodniej a my potrzebujemy cieplejszych
grzejników, tym współczynnik COP niższy
i relacja dostarczonej energii elektrycznej do
odebranej od pompy ciepła energii cieplnej
staje się mniej korzystna.
O wiele więcej miarodajnych informacji niesie dla użytkownika inny parametr
– „SCOP”, który określa stosunek uzyskanej
energii cieplnej do pobranej przez pompę
ciepła energii elektrycznej, tyle że w okresie
całego sezonu grzewczego, a więc również
przy temperaturach znacznie odbiegających
od optymalnych warunków pracy urządzenia.

Układanie wężownicy dla gruntowej pompy ciepła.

Rodzaje pomp ciepła
W rynkowej ofercie do wyboru mamy
dziesiątki modeli pomp, pracujących
w kilku wariantach, jako pompy:
> gruntowe
• z kolektorem poziomym
• z kolektorem pionowym
• z wymiennikiem wodnym
> wodne
• gruntowe
• powierzchniowe
> powietrzne
w zależności od środowiska z którego
pobierają one ciepło. Każdy z wariantów
ma swoje mocne i słabe strony, związane
z wydajnością, łatwością montażu, koniecznością zapewnienia wymaganego
miejsca i nakładami eksploatacyjnymi.
Najwydajniejsze spośród nich są pompy
gruntowe z kolektorem poziomym lub pionowym, bowiem grunt jest stosunkowo dobrym akumulatorem magazynującym ciepło dostarczane przez promienie słoneczne.
Przy pompach gruntowych z kolektorem poziomym wężownica z czynnikiem
roboczym układana jest poziomo i zakopywana na głębokości ok 1,5 m, czyli poniżej
strefy zamarzania, gdzie nawet zimą panuje stała temperatura ok. +7oC. Instalacja
taka wykonywana jest najczęściej z rur PE
o średnicy 1 cala układanych w pętle, każda
o długości nie większej niż 100 metrów.
Wydajność tak ułożonej instalacji
zależna jest w dużej mierze od rodzaju

gruntu i jego wilgotności. Wydajność cieplna gruntu gliniastego wynosi ok. 30-40 W/
m2 powierzchni, natomiast piaszczystego zaledwie ok 10 W/m2. Nawet pobieżne
obliczenia wykazują więc, że do ułożenia
w miarę wydajnej instalacji gruntowej (poziomej) potrzebna jest dosyć spora działka.
Jeśli założymy że grunt którym dysponujemy ma wydajność ok. 20 W/m2 , zaś pompa ciepła, przy COP = 3, moc 15 kW, to na
kolektor powinniśmy przeznaczyć działkę
o powierzchni niemal 600 m2, na której
w dodatku będzie można posadzić co najwyżej płytko korzeniące się rośliny. O ile
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na terenach wiejskich nie stanowiłoby to
większego problemu, to na terenach zurbanizowanych, wygospodarowanie 6 arowej działki w sąsiedztwie domu, której nie
można praktycznie w żaden rozsądny sposób zagospodarować, to spore wyzwanie.
A pozostają jeszcze związane z tym koszty.
Ale o tym za chwilę.
Przy kolektorach pionowych wężownica umieszczana jest w pionowym odwiercie, do głębokości 70 – 130 m. Oszczędzamy w takim przypadku powierzchnię
działki, jednak samo wykonanie odwiertów
i umieszczenie pionowych kolektorów,
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technologiczne umożliwiają czerpanie
ciepła z powietrza nawet wówczas, gdy
jego temperatura jest bardzo niska, nawet
-25°C. Jednak sprawność pompy ciepła
wraz ze spadkiem temperatury powietrza
ulega znacznemu obniżeniu, co rodzi konieczność albo doposażenia urządzenia
w elektryczną spiralę grzewczą, albo zastosowania dodatkowego źródła ciepła.

Gdzie można zainstalować
pompy ciepła?

Układanie wężownicy dla gruntowej pompy ciepła.
czy ich naprawa w przypadku awarii, będzie bardziej kosztowne niż w pierwszym
wariancie. Nie zawsze pozwalają też na
wykonanie tego typu instalacji warunki
geologiczne.
Jedną z odmian pompy gruntowej jest
pompa ciepła z wymiennikiem wodnym
(nie mylić z pompami studniowymi, określanymi często jako pompy wodne). W tym
przypadku rury z czynnikiem roboczym
układa się nie w gruncie a na dnie stawu lub
jeziora, gdzie temperatura nawet podczas
mrozów wynosi ok +4oC.
Wydajne i efektywne energetycznie
są pompy wodne, określane często również jako studniowe pompy ciepła, czy
też pompy typu woda-woda, dla których
źródłem ciepła jest woda powierzchniowa
a jeszcze lepiej gruntowa, która nie tylko
bardzo dobrze akumuluje ciepło, ale i jej
temperatura jest stosunkowo wysoka – ok.
+10oC. Przy tego typu pompach, woda pobierana jest z tzw. studni czerpnej i przepuszczana przez wymiennik ciepła, zaś ochłodzona odprowadzana do studni zrzutowej.
Mankamentem jest duże zanieczyszczenie
wód, co powoduje szybkie zatykanie filtrów i wymienników. Musimy też pamiętać
o konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, gdy będziemy „przerabiać”
więcej niż 15 m3 wody na dobę.
Stosunkowo tańsze oraz najłatwiejsze w montażu i obsłudze są pompy
powietrzne, które w ostatnich kilku latach znacznie zyskują na popularności,
głównie za sprawą coraz to lepszej efektywności ich pracy. Obecne rozwiązania

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO

Sama pompa ciepła nie potrzebuje kotłowni, komina, przyłącza gazowego czy
miejsca na składowanie odpadów. Również
gabaryty nowoczesnych urządzeń tego typu
są stosunkowo niewielkie, wielkości lodówki. Dlatego też wewnątrz domu wystarczy
dla niej jakiekolwiek pomieszczenie gospodarcze, a nawet korytarz lub sień. Na rynku
dostępne są także modele przystosowane
do montażu w całości na zewnątrz. Pamiętajmy jednak, że pompa nieco hałasuje,

Zródło: Badania CATI 2017 r.; Podstawa N = 824 (budynki, w których głównym zródłem sa paliwa
stałe).
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dlatego lepiej odseparować ją od sypialni
i innych pomieszczeń, w których koniecznie
potrzebujemy ciszy i spokoju.

Ile to wszystko kosztuje

Układ kaskadowy pomp ciepła

Zródło: Badania CATI 2017 r.; Podstawa N = 1000.

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

I w tym momencie dochodzimy do
przyczyn, dla których ten wydawałoby się
idealny sposób na czyste i tanie ciepło zyskał co najwyżej dosyć umiarkowaną popularność. Pomimo, że w ostatnich latach
nastąpił zauważalny techniczny i technologiczny rozwój pomp ciepła a ich ceny relatywnie spadły, to wciąż koszty początkowe
pozostają na tyle wysokie, że późniejsze
oszczędności wynikające z bieżących kosztów ogrzewania z wykorzystaniem pompy
ciepła, dopiero po wielu latach są w stanie
skompensować wydatki związane z zakupem i montażem instalacji.
Obecne (II kwartał 2020r.) koszty kompletnej instalacji pompy ciepła o mocy 6-8
kW wahają się w przedziale od 30 tys. zł
(pompy powietrzne) do 50 tys. zł (pompy
gruntowe z kolektorem pionowym). Dla
porównania, koszt kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy ok.
20 kW to wydatek rzędu 3,5 – 5 tys. zł.
Jednak zarówno przy montażu pomp
ciepła, jak i kotłów gazowych, można uzyskać dofinansowanie z programu „Czyste
powietrze”, pokrywające nawet 60% związanych z tym kosztów. Według oficjalnych
danych NFOŚiGW (styczeń 2020), w ramach
wspomnianego programu, przy wymianie
źródeł ciepła z niskoemisyjnych na bardziej ekologiczne, kotły gazowe wybrało
45% uczestników programu, podczas gdy
pompy ciepła jedynie 16%.
Do kosztów zakupu i montażu urządzeń
należy doliczyć jeszcze bieżące koszty eksploatacji, czyli energii lub paliwa. Według
aktualnych cenników, całkowity koszt energii elektrycznej to ok. 0,55 – 0,60 zł/kWh,
zaś gazu – ok. 0,17 zł/kWh (brutto). Dla dobrze ocieplonego domu o powierzchni 150
m2, miesięczne zapotrzebowanie na ciepło
na cele grzewcze w okresie zimowym to ok.
5.000 kWh, czyli koszty ogrzewania gazowego i koszty ogrzewania pompą ciepła
(dla COP = 4) będą zbliżone i wyniosą ok 700
- 750 zł. Dla porównania, miesięczne koszty
ogrzewania elektrycznego, dla utrzymania
analogicznego komfortu cieplnego w tych
samych warunkach wyniosłyby ok. 2.750 –
3.000 zł. Przy powietrznych pompach ciepła, w szczególności pracujących w mniej
korzystnych warunkach atmosferycznych, analogiczne zestawienie bieżących
kosztów eksploatacyjnych będzie jeszcze
mniej korzystne dla pomp ciepła, w szczególności, gdy konieczne stałoby się
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wentylator obiegiem powietrza, które potrafią
oddać do otoczenia dużo ciepła, nawet przy
niskiej temperaturze wody grzewczej. I co
równie ważne, aby ten system ogrzewania
spełniał swoje zadanie, budynek musi być
ocieplony w stopniu odpowiadającym przynajmniej obecnym normom budowlanym.
W domach źle ocieplonych lub nieocieplonych, w których zapotrzebowanie na ciepło
wynosi 200 a nawet 300 W/m3 stosowanie
pomp ciepła jako względnie taniego sposobu ogrzewania, co miałoby rekompensować
duże straty ciepła, nie ma większego sensu.

Porównanie pomp ciepłą do
innych systemów grzewczych

Instalacja odbiorcza ciepła dostarczanego przez pompę ciepła.

Ale koszty zakupy i eksploatacji to tylko
jeden z elementów branych pod uwagę przy
wyborze sposobu ogrzewania. Warto także
zwrócić uwagę na inne aspekty. Pomocne
będzie w tym z pewnością poniższe zestawienie poszczególnych systemów grzewczych oraz ich mocnych i słabych stron.

użycie wspomagającej pracę pompy ciepła nagrzewnicy elektrycznej.
Dlatego też, jeśli relacje cenowe energii
elektrycznej i gazu ziemnego w najbliższej przyszłości radykalnie się nie zmienią oraz nie spadną ceny pomp ciepła,
to w rejonach, gdzie doprowadzony jest
gaz ziemny lub sieć ciepłownicza, ekonomiczna opłacalność montażu pomp
ciepła, szczególnie bez dodatkowego, zewnętrznego dofinansowania, będzie bardzo niewielka a okres zwrotu nakładów
poniesionych na ten cel zbyt długi.

Ograniczenia w wykorzystaniu
pomp ciepła i ich współpracy
z instalacjami grzewczymi.
Stosunkowo niska temperatura wody
w instalacji z pompą ciepła, wymaga dużych powierzchni grzejnych. Dlatego też
we współpracy z pompą ciepła najlepiej
sprawdza się ogrzewanie płaszczyznowe
(podłogowe, sufitowe, ścienne), które może
pracować przy temperaturze wody nie przekraczającej 40°C. Zastosowanie płaszczyznowego systemu grzewczego, co prawda
nie jest konieczne, jednak bardzo wskazane,
gdyż użytkowanie samych grzejników, przy
stosunkowo niskiej temperaturze zasilania,
będzie mało efektywne.
Problem braku „podłogówki” można rozwiązać na kilka sposobów, m.in. montując
płaszczyznowe ogrzewanie sufitowe (powoduje to obniżenie sufitu tylko o ok. 3cm) lub
ścienne albo klimakonwektory czyli grzejniki konwektorowe z wymuszonym przez
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Zródło: Badania CATI 2017 r.; Podstawa N = 664 (budynki wykorzystujace kotły weglowe).
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Podsumowanie
Jak więc widać z przedstawionych
informacji i wyliczeń, zainstalowanie
pompy ciepła to rozwiązanie ekologiczne, wygodne, bezpieczne a przy tym zapewniające stosunkowo niedrogie ciepło,
szczególnie w połączeniu z systemem
rekuperacyjnym. Jednak nie zawsze jest
to rozwiązanie ekonomicznie opłacalne,
szczególnie w przypadku gdy istnieje
możliwość wykorzystania do ogrzewania
domu gazu ziemnego lub ciepła systemowego. Montaż pompy ciepła, pomimo
spadających cen urządzeń, wciąż wymaga
poniesienia sporych nakładów inwestycyjnych, a przy rosnących cenach energii
elektrycznej, koszty ogrzewania tym sposobem również systematycznie rosną.
O ile pompy ciepła (szczególnie gruntowe)
doskonale sprawdzą się jako źródło ciepła
dla niewielkich i dobrze ocieplonych domów
jednorodzinnych, położonych na niezurbanizowanych terenach wiejskich, o tyle ogrzewanie tym sposobem większych, zużywających
znacznie więcej ciepła wielolokalowych budynków mieszkalnych, położonych dodatkowo na terenach silnie zurbanizowanych,
gdzie wolna przestrzeń, która mogłaby być
wykorzystana przez pompę ciepła w charakterze źródła dolnego, to „dobro deficytowe”,
wydaje się nieracjonalne, nieefektywne a najczęściej zwyczajnie niemożliwe.
Dlatego też za każdym razem, przed
podjęciem decyzji o wyborze źródła
ogrzewania domu, dobrze jest przeprowadzić analizę dostępnych w danych warunkach możliwości oraz dobrze policzyć
wszystkie związane z tym koszty, które będziemy musieli ponieść, zarówno w krótko, jak i średniookresowym horyzoncie.
Powyższy artykuł absolutnie nie wyczerpuje tematyki związanej z pompami ciepła
i ich funkcjonowaniem. Wszystkim zainteresowanym pogłębieniem wiedzy na ten
temat polecamy kilka interesujących wydawnictw dotyczących pomp ciepła, m.in.:
> W. Zalewski - Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne. Podstawy teoretyczne. Przykłady
obliczeniowe
> M. Rubik – Chłodnictwo i pompy ciepła
> M. Rubik - Pompy ciepła w systemach
geotermii niskotemperaturowej
> J. Strzyżewski – Pompy ciepła. Zasada
działania i wybór rozwiązań
MK i KR

Zdjęcia ilustrujące powyższy artykułu uzyskaliśmy
dzięki uprzejmości pani Agaty Tenus z firmy EUROTERM Sp. z o.o. Sp. K. ul. S. Batorego 4 37-700 Przemyśl, za co składamy serdeczne podziękowania.
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ELEKTROCIEPŁOWNIA
W PRZEMYŚLU
W ostatnim numerze naszego Magazynu Ciepła
Systemowego zamieściliśmy artykuł autorstwa pana
Jacka Staszewskiego – Dyrektora Departamentu
Strategii i Rozwoju PGNiG TERMIKA S.A. pt. „Czyste
powietrze dla Przemyśla”, dotyczący planów
wspomnianej spółki w zakresie modernizacji układu
wytwarzania ciepła zasilającego przemyski system
ciepłowniczy. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić
Państwu nieco więcej szczegółowych informacji
dotyczących tej jakże potrzebnej i oczekiwanej przez
mieszkańców Przemyśla inwestycji.
Dzierżawa, nie sprzedaż!
Zacznijmy może od faktów, nie tyle najważniejszych, co budzących szereg kontrowersji i nieporozumień, a mianowicie „pozbywania się”, czy też „wyprzedawania” majątku,
czyli układu technologicznego – ciepłowni
Zasanie, zapewniającego bezpieczeństwo
w zakresie zaopatrzenia w ciepło mieszkańców naszego Miasta. Otóż ciepłownia Zasanie, tzn. ani urządzenia, ani jej teren, nie jest
sprzedawana ale wydzierżawiana na okres 30
lat spółce celowej, która zostanie utworzona
przez dużego i solidnego partnera - spółkę
PGNiG TERMIKA S.A., wchodzącą w skład
Grupy Kapitałowej PGNiG (z większościowym
akcjonariatem Skarbu Państwa). Tak więc
Miasto Przemyśl nie traci prawa własności
a pośrednio i kontroli nad ciepłownią, czy po
zmianach – elektrociepłownią, którą w dodatku będą obsługiwali ci sami pracownicy,
którzy obecnie obsługują ciepłownię Zasanie. Dodatkowo, jak to zostało zapisane w
Porozumieniu podpisanym 8 maja 2019r. pomiędzy PGNiG TERMIKA, Miastem Przemyśl
a przemyskim MPEC-em, „celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania w przestrzeni Miasta Przemyśl, TERMIKA zapewni
dwa miejsca w gronie Rady Nadzorczej DSC
zawiązanej do realizacji niniejszego Porozumienia dla przedstawicieli Miasta lub/i MPEC.”
Realizacja powyższych zobowiązań umożliwi
władzom samorządowym Przemyśla i MPEC-owi wgląd nie tylko w bieżącą sytuację
spółki dzierżawiącej ciepłownię Zasanie, ale
i wszelkie jej plany, zamierzenia, itd.

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO

Dlaczego PGNiG TERMIKA?
U wielu mieszkańców Przemyśla rodzi
się więc zasadnicze pytanie o cel całej tej
operacji. Bo skoro dotychczas, czyli przez
35 lat, źródło ciepła i system przesyłowo-dystrybucyjny były zintegrowane pionowo,
w ramach jednego przedsiębiorstwa – MPEC
Przemyśl, to czy nie mogło tak pozostać nadal? Pytanie niby proste, ale odpowiedź na
nie już niekoniecznie.
Można powiedzieć, że oczywiście, dotychczasowy układ funkcjonalno-organizacyjny przemyskiego systemu ciepłowniczego mógłby funkcjonować nadal, jednak
zaostrzane w iście ekspresowym tempie
wymogi prawno-środowiskowe, zarówno
krajowe, jak i wynikające z prawa UE, dotyczące głownie dekarbonizacji energetyki
(w tym ciepłownictwa) oraz ograniczenia
poziomu emisji zanieczyszczeń, połączone
ze znacznym wzrostem cen uprawnień do
emisji CO2, powodują konieczność szybkiej,
gruntownej a przez to bardzo kosztownej
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modernizacji układu wytwarzania ciepła, najlepiej połączonej ze zmianą paliwa
z miału węglowego na o wiele mniej emisyjny gaz ziemny, a jeszcze lepiej OZE. Sporządzone opracowania szacowały wspomniane
koszty na kilkadziesiąt milionów zł.
Dodatkowo, aby zbilansować ekonomicznie dostosowanie ciepłowni Zasanie
do nowych wymogów środowiskowych, to
nawet przy wykorzystaniu zewnętrznych
środków pomocowych, cena Ciepła Systemowego musiałaby radykalnie wzrosnąć,
do poziomu nieakceptowalnego przez
mieszkańców Przemyśla. Jak więc widać
już na pierwszy rzut oka, to ślepa uliczka.
Należało wiec szukać innych rozwiązań,
korzystnych zarówno dla mieszkańców
Przemyśla, Gminy Miejskiej Przemyśl, MPEC-u oraz ewentualnego partnera biznesowego. Po przeanalizowaniu wielu wariantów, wybrany został aktualnie realizowany,
polegający na przekazaniu w dzierżawę
i eksploatację ciepłowni Zasanie spółce
córce PGNiG TERMIKA S.A., która w zamian
zobowiązała się do zmodernizowania
i przeprofilowania źródła ciepła (o czym
szczegółowo niżej), sfinansowania tej operacji oraz dodatkowo wsparcia w ramach

offsetu kwotą 3 mln zł rozbudowy systemu
ciepłowniczego w jego przesyłowo-dystrybucyjnym segmencie.

Ciepłownia Zasanie – stan
obecny i kierunki modernizacji
Obecny układ wytwarzania ciepła dla
miejskiego systemu ciepłowniczego - ciepłownię Zasanie - tworzą 4 kotły węglowe,
o łącznej mocy nominalnej 80,15 MW, pracujące w różnych konfiguracjach, w zależności
od obecnego i prognozowanego zapotrzebowania na ciepło (szczegółowa specyfikacja oraz charakterystyka obciążenia zawarte
są m.in. w „Raporcie za rok 2019”, dostępnym
na stronie internetowej MPEC).
Zgodnie z przyjętymi zasadami klasyfikacji, ciepłownia Zasanie w obecnej konfiguracji została zaliczona do tzw. grupy LCP,
czyli „dużych obiektów energetycznego
spalania o mocy cieplnej (w paliwie wprowadzanym do źródła spalania) nie mniejszej
niż 50 MW” (szerzej pisaliśmy o tym w nr 7
Magazynu Ciepła Systemowego – Edycja
Przemyska). Z taką klasyfikacją wiąże się
konieczność dostosowania wspomnianej
instalacji do wymogów zawartych w tzw.

konkluzjach BAT, polegających głównie na
radykalnym ograniczeniu emitowanych do
powietrza zanieczyszczeń. Z punktu widzenia istniejących technologii to oczywiście
wykonalne, jednak koszt modernizacji, polegającej na budowie układu odsiarczania,
odpylania i odazotowania spalin dla dwóch
kotłów WR 25, łącznie z ich modernizacją
do tzw. technologii ścian szczelnych, został
oszacowany na ok. 38 mln zł. A dodajmy,
że wspomnianą modernizację należałoby przeprowadzić do 21 sierpnia 2021r.!
Rozpatrywane były też mniej kosztowne
warianty modernizacyjne, ale nawet te najbardziej oszczędne, rodzące dodatkowe
ryzyko związane z bezpieczeństwem energetycznym mieszkańców naszego miasta,
wciąż pozostawały daleko poza zasięgiem
możliwości finansowych przedsiębiorstwa
i właściciela przedsiębiorstwa - Miasta
Przemyśla.
Zaproponowany przez PGNiG TERMIKA
i realizowany aktualnie wariant modernizacyjny układu wytwarzania ciepła, polega
na równoległym przeprowadzeniu kilku
operacji:
1. Modernizacji kotła K3 – WR 25, polegającej na przebudowie jego części

Wizualizacja budynku technologicznego elektrociepłowni gazowej na terenie ciepłowni Zasanie
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ciśnieniowej w technologii ścian szczelnych oraz wykonaniu dwustopniowej
instalacji odpylania spalin, co zapewni
radykalną redukcję poziomu emisji pyłów (max. 20 mg/Nm3). Inwestycja znajduje się obecnie w fazie realizacji a jej
zakończenie przewidujemy na połowę
listopada 2020r.;
2. Modernizacji kotła K4 – WR 25 poprzez
ograniczenie jego mocy nominalnej do
15 MW oraz wariantowo jego konwersji
na biomasę;
3. Budowie elektrociepłowni (EC Przemyśl), w skład której wejdą dwa agregaty kogeneracyjne (produkujące energię
elektryczną i ciepło w skojarzeniu, tzn.
w ramach jednego procesu technologicznego), zasilane gazem ziemnym,
o mocy 2,6 MWt i 2,6 MWe każdy oraz
kocioł gazowy o mocy nominalnej ok. 6
MWt. W ramach EC wybudowany zostanie także kilometrowy odcinek gazociągu średniego ciśnienia.
Jak wynika z szacunków PGNiG TERMIKA, łączne nakłady jakie spółka będzie musiała ponieść na wspomniane inwestycje do
roku 2022, wyniosą ok. 51 mln zł. A to tylko
pierwszy etap modernizacji. W ramach drugiego etapu PGNiG TERMIKA przymierza się
do budowy w latach 2022 – 2025 na terenie
Przemyśla (najprawdopodobniej w dzielnicy
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Bakończyce) nowoczesnej jednostki kogeneracyjnej, zasilanej z lokalnych zasobów
gazu ziemnego, o mocy 5-10 MWt. Koszt tej
inwestycji szacowany jest na 15 – 25 mln zł.
Po wybudowaniu EC Przemyśl, ciepło
wykorzystywane latem do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, wytwarzane będzie przez pracujące w ruchu ciągłym (przez
cały rok) agregaty kogeneracyjne. W okresach przejściowych, w zależności od aktualnych wskaźników opłacalności ekonomicznej, załączany będzie dodatkowo albo kocioł
gazowy, albo jeden z kotłów węglowych:
WR 10 lub WR 12. W sezonie grzewczym
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konfiguracja pracujących kotłów dobierana
będzie elastycznie, w sposób zapewniający
utrzymanie optymalnych relacji wydajności
i ekonomicznej efektywności.
Dzięki wspomnianym modernizacjom,
ciepłownia Zasanie nie tylko uzyska o wiele większą elastyczność działania, ale też
będzie klasyfikowana nie jako LCP (duże
obiekty energetycznego spalania), lecz
jako MCP (średnie obiekty energetycznego
spalania). Wspomniana zmiana klasyfikacji
pozwoli opracować realny i racjonalny harmonogram dostosowywania technologii
i warunków pracy źródła ciepła do sukcesywnie zaostrzanych wymogów prawnych
i środowiskowych, nieco mniej restrykcyjnych dla MCP niż LCP.

Korzyści dla Przemyśla
i jego mieszkańców
Mówiąc o korzyściach ze współpracy na
linii Miasto Przemyśl – PGNiG TERMIKA –
mieszkańcy Przemyśla – MPEC, należałoby
je umieścić we właściwym porządku i kontekście. Wśród nich należałoby wymienić
przede wszystkim:
> redukcję emisji zanieczyszczeń do
powietrza;
> utrzymanie cen Ciepła Systemowego na
konkurencyjnym, akceptowalnym poziomie, w średnim i długookresowym
horyzoncie czasowym;
> likwidację corocznej kilkudniowej przerwy remontowej;
> uzyskanie przez przemyski system ciepłowniczy statusu systemu efektywnego
> dodatkowe źródło finansowania rozwoju
systemu ciepłowniczego
Czas więc wnikliwiej przyjrzeć się
konkretom.

Konkret pierwszy
– redukcja emisji
zanieczyszczeń.
Jak wynika z opracowań PGNiG TERMIKA, po zakończeniu opisanych wyżej trzech
operacji modernizacyjnych, emisja zanieczyszczeń w stosunku do obecnej emisji
związanej z funkcjonowaniem ciepłowni
Zasanie, zmniejszy się odpowiednio:
> SO2 o 32 tony rocznie,
> CO2 o 4300 ton rocznie,
> pyłów o 4,5 tony rocznie.
Dla porównania poniżej zamieszczamy
tabelę obrazującą całkowitą emisję zanieczyszczeń z ciepłowni Zasanie w latach 2015
– 2019.
Zapewne dla jednych będzie to dużo,
natomiast inni oczekiwać będą, aby ścieżka
redukcji emisji była bardziej stroma. Należy

2015

2016

2017

2018

2019

CO2 (dwutlenek węgla) Mg

48 620

51 895

55 987

58 374

50 754

SO2 (dwutlenek siarki) Mg

53

80

93

68

71

NOx (tlenki azotu) Mg

33

45

58

51

41

CO (tlenek węgla) Mg

31

16

12

14

17

pył całkowity Mg

22

7

16

7

11

jednak brać pod uwagę, że przedstawione
wskaźniki redukcji to jest „namacalny” konkret i obrazują one nie stan docelowy, ale
pośredni. I co równie istotne, z czystszego
powietrza będą mogli korzystać wszyscy
mieszkańcy naszego miasta i okolic, niezależnie od tego, czy korzystają z Ciepła Systemowego, czy tez z innych systemów grzewczych.

Konkret drugi
– ceny Ciepła Systemowego
Oczywiście dzisiaj nikt odpowiedzialny
nie przedstawi precyzyjnych kalkulacji, projekcji i wyliczeń dotyczących kształtowania
się cen ciepła z różnych nośników za lat kilkanaście, czy nawet kilka. Ma na nie bowiem
wpływ zbyt wiele czynników i zmiennych,
które trudno przewidzieć i wyliczyć. Jednak pewne uwarunkowania, ekonomiczne
prawidła i zabezpieczenia interesów naszych odbiorców ciepła zapisane w treści
porozumień zawartych z PGNiG TERMIKA,
umożliwią kształtowanie ceny Ciepła Systemowego teraz i w przyszłości w taki sposób,
aby była ona ekonomiczne konkurencyjna
w stosunku do innych nośników energii.
Za kształtowaniem w tym duchu polityki
taryfowej przez PGNiG TERMIKA przemawiają nie tylko możliwości technologiczne (wytwarzanie ciepła w kogeneracji, elastyczna
konfiguracja pracujących źródeł ciepła) ale
i związane z korzystaniem z gazu zimnego
kopalnianego - surowca wydobywanego
i dostarczanego przez przedsiębiorstwa
z tej samej Grupy Kapitałowej. Ten kierunek
kształtowania poziomu cen Ciepła Systemowego potwierdzają też składane przez zarząd
PGNiG TERMIKA deklaracje dotyczące wspierania rozwoju rynku ciepła poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej i zwiększanie udziału
ciepłej wody użytkowej oraz realizację programów inwestycyjnych minimalizujących
ryzyko wpływu zmian cen nośników na taryfę
(niska emisja CO2, dywersyfikacja paliwowa).
Oczywiście to tylko najważniejsze, chociaż nie jedyne czynniki stabilizujące cenę
Ciepła Systemowego oraz utrzymujące ją na
akceptowalnym dla jego odbiorców i użytkowników poziomie.
Dla odbiorców ciepła układ, w którym jeden podmiot będzie zajmował się
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wytwarzaniem i sprzedażą ciepła, inny zaś
będzie to ciepło dostarczał do obiektów
konkretnych odbiorców i prowadził z nimi
wszelkie rozliczenia z tego tytułu, oznacza
tylko tyle, że na otrzymanych od MPEC-u
fakturach, oprócz cen i stawek opłat zawartych w taryfie MPEC, zostaną wyszczególnione ceny i stawki opłat zawarte w taryfie
wytwórcy ciepła. Jednak obydwie taryfy
będą zatwierdzane, tak jak obecnie, przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Będzie to więc układ analogiczny, jak przy dostawach i rozliczeniach dotyczących energii
elektrycznej.

Konkret trzeci
- likwidacja corocznej
kilkudniowej przerwy
remontowej.
Zdajemy sobie sprawę, że kilkudniowa przerwa w dostawach ciepłej wody, to
dla wielu mieszkańców naszego miasta
prawdziwa udręka. Jeśli nie nastąpią jakieś
nadzwyczajne wydarzenia opóźniające
harmonogram inwestycyjny, tegoroczna
pięciodniowa przerwa remontowa najprawdopodobniej będzie już ostatnią. Praca agregatów kogeneracyjnych zapewni
produkcję ciepła podczas prac remontowych i konserwacyjnych prowadzonych na
urządzeniach obecnie pracującego układu
wytwarzania ciepła. Przerw w dostarczaniu
ciepła czy też ciepłej wody oczywiście nie
da się całkowicie uniknąć, gdyż przeprowadzenie niektórych prac, szczególnie na sieci
ciepłowniczej, wymaga „zakręcenia zaworów”. Jednak będą to przerwy znacznie krótsze (maksymalnie kilkudziesięciogodzinne)
a niedogodności związane z brakiem ciepłej
wody dotyczyć będą mieszkańców konkretnych kwartałów miasta, ulic a nawet budynków, nie zaś wszystkich odbiorców.

Konkret czwarty
– przemyski efektywny
system ciepłowniczy.
Zacznijmy może od tego, co to takiego jest
ten efektywny system ciepłowniczy o którym tyle się mówi. Według definicji zawartej
w Dyrektywie o efektywności energetycznej
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(2012/27/UE) z dn. 25.10.2012r., przetransponowanej do polskiego porządku prawnego
poprzez odpowiednie zapisy w Ustawie z 20
maja 2016 r. o efektywności energetycznej
(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 264 z późn. zm.), efektywny system ciepłowniczy, to system
w którym do produkcji ciepła lub chłodu
wykorzystuje się co najmniej w 50 proc.
energię ze źródeł odnawialnych lub w 50
proc. ciepło odpadowe lub w 75 proc. ciepło pochodzące z kogeneracji lub w 50
proc. wykorzystuje się połączenie ww.
energii i ciepła. Tyle definicja, z której wynika, że pomimo iż system ciepłowniczy
tworzy zintegrowany układ wytwarzania
oraz przesyłania i dystrybucji ciepła, to status efektywności uzyskać można jedynie
„na źródle”, nie „na sieci”. Opisane powyżej
wariantowe przedsięwzięcia modernizacyjne źródła ciepła, dają w przyszłości szansę
zmiany statusu systemu przesyłowo-dystrybucyjnego obsługiwanego przez MPEC
Przemyśl Sp. z o.o. na system efektywny.
Wydawać by się mogło, że dla mieszkańców naszego Miasta, uzyskanie przez przemyski system ciepłowniczy jakiegoś abstrakcyjnego statusu „systemu efektywnego”,
nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Bo
i co to niby za korzyść? Co oni będą z tego
mieli? No może dla MPEC-u, który powiesi sobie na witrynie internetowej dyplom
potwierdzający ten fakt. Jednak nie tak do
końca, gdyż realizowane w ostatnich kilku
latach liczne programy wsparcia rozwoju
ciepłownictwa systemowego, w pierwszym

punkcie określającym warunki uczestnictwa w programie, posiadały wymóg systemu efektywnego. Brak takiego statusu
automatycznie zamykał drogę do otrzymania wsparcia finansowego na cele rozwojowe, czego niejednokrotnie doświadczył
przemyski MPEC, który postępujący przecież rozwój systemu musiał finansować
ze środków własnych, lub zaciąganych na
ten cel kredytów. To nie tylko ograniczało
skalę rozwoju, ale i windowało jego koszty,
co koniec końców musiało znaleźć swoje
odzwierciedlenie w cenach ciepła. Status
„efektywności” daje więc nie tylko większe możliwości pozyskania zewnętrznego
finansowania inwestycji rozwojowych, ale
i pozwoli w mniejszym stopniu obciążać
wynikającymi z tego kosztami obecnych
i przyszłych odbiorców ciepła.

Konkret piąty
- dodatkowe źródło
finansowania rozwoju
systemu ciepłowniczego
To nie tylko trzymilionowy offset, umożliwiający budowę sieci ciepłowniczej
w moście „Brama Przemyska”, co pozwoli
połączyć magistralę ciepłowniczą na wyjściu z ciepłowni z siecią w okolicach galerii
„Sanowa”, dając systemowi ciepłowniczemu
w prawobrzeżnej części Przemyśla niezbędne rezerwy mocy i bezpieczeństwo, czy też
wspomniane wyżej korzyści z uzyskania
statusu „systemu efektywnego”. PGNiG

TRANSPARENTNY
JAK PRZEMYSKI MPEC
MPEC jako jedno z niewielu lokalnych
przedsiębiorstw, swoim znakiem rozpoznawczym uczyniło transparentność, czyli
powszechną dostępność informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w aspekcie
ekonomicznym, finansowym, technicznym,
technologicznym, organizacyjnym itd.
Podobnie jak w latach ubiegłych, na
przełomie maja i czerwca b.r., MPEC opublikował „Raport za rok 2019”, w którym na
dziesiątkach wykresów, diagramów i tabelarycznych zestawień zostały przedstawione
szczegółowe informacje dotyczące m.in.
organizacji przedsiębiorstwa, działalności
CSR, funkcjonowania układów technologicznych: wytwarzania, i przesyłania oraz
dystrybucji ciepła, danych ekonomiczno-finansowych, stanowiących jeden z istotnych
wskaźników kondycji przedsiębiorstwa oraz
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mierników jego efektywności, kadr – zasobów i prowadzonej polityki kadrowej, planowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych, itd.
Osobną część raportu zajmuje analiza
przemyskiego rynku Ciepła Systemowego,

TERMIKA, jako podmiot eksploatujący źródło ciepła, będzie najbardziej zainteresowany rozbudową systemu ciepłowniczego
i sprzedażą ciepła nowym odbiorcom, co
pozwoli na większą efektywność produkcji
a w konsekwencji wyższą rentowność. Efekt
ten można jednak osiągnąć tylko w jeden
sposób, a mianowicie poprzez kosztowną rozbudowę systemu ciepłowniczego
(z partycypacją kosztową PGNiG TERMIKA), umożliwiającą dostarczanie Ciepła
Systemowego do coraz to nowych rejonów
Przemyśla, połączoną z utrzymaniem jego
ekonomicznej i użytkowej atrakcyjności, zarówno dla obecnych, jak i przyszłych, potencjalnych jego odbiorców. Innej drogi nie ma.
Jak więc widać, wypracowany, przeanalizowany a obecnie realizowany kierunek
transformacji przemyskiej systemowej energetyki cieplnej, może nie jest idealny, szczególnie w kontekście wytyczanych obecnie
założeń zielonego ładu, jednak niesie ze sobą
o wiele więcej szans i aspektów pozytywnych,
niż negatywów i zagrożeń. Jest to tym bardziej widoczne, gdy bierze się pod uwagę
nie wydumane oczekiwania i „fantastyczne”
projekty, ale osadzone w twardych realiach
alternatywne rozwiązania i ich konsekwencje
dla mieszkańców naszego Miasta.
Kazimierz Stec
Prezes Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
Jacek Staszewski
Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju
PGNiG TERMIKA SA

w tym m.in.: struktury zapotrzebowania na
moc i ciepło, zmian zachodzących w tym
zakresie w ciągu ostatnich lat, segmentacji
grup odbiorców.
Wspomniany „Raport” dostępny jest dla
wszystkich zainteresowanych w formie publikacji elektronicznej (pdf), zamieszczonej
na stronie internetowej MPEC, pod adresem
https://mpec.przemysl.pl – zakładka „Nasze
wydawnictwa”.
Zachęcamy do lektury.
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BUDOWA ELEKTROCIEPŁOWNI
W PRZEMYŚLU ROZPOCZĘTA
W piątek 31 lipca 2020r. na terenie ciepłowni Zasanie odbyło
się uroczyste, symboliczne wbicie pierwszej łopaty pod
planowaną od kilku lat budowę elektrociepłowni, którą to
inwestycję ma sfinansować i zrealizować jedna ze spółek
grupy kapitałowej PGNiG – PGNiG TERMIKA S.A. W wydarzeniu
tym brało udział wielu znamienitych gości, m.in.: Prezes
Zarządu PGNiG S.A. Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG
Termika S.A. Paweł Stańczyk, Minister Funduszy i Polityki
Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wojewoda
Podkarpacki Ewa Leniart, Członek Zarządu Województwa
Podkarpackiego Anna Huk, Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan,
Wiceprezes Zarządu PGNiG Technologie Lucyna Podhalicz
oraz przedstawiciele władz Miasta Przemyśla - Prezydent
Przemyśla Wojciech Bakun i Radni Rady Miejskiej w Przemyślu
Andrzej Berestecki i Wojciech Rzeszutko.
Według oficjalnych planów i deklaracji
PGNiG TERMIKA, budowa elektrociepłowni
powstającej na terenie ciepłowni Zasanie
przy ul. E. Plater 8, wraz z niezbędna do jej
funkcjonowania infrastrukturą, ma zostać
ukończona za niespełna rok – w sierpniu
2021. Koszt inwestycji szacowany jest na
29,4 mln złotych, z czego 5,6 mln zł to kwota
dofinansowania z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu Jerzy Kwieciński – Prezes Zarządu PGNiG S.A.,
rozpoczynana właśnie inwestycja w naszym
mieście ma głębokie uzasadnienie, zarówno historyczne, jak i ekonomiczne, gdyż ze
„Złoża Przemyśl”, eksploatowanego od 60
lat, wydobyto w tym czasie 65 mld m3 gazu,
co wystarczyłoby na pokrycie trzyletniego

zapotrzebowania na ten surowiec całego
naszego kraju. A ostatnio odkryto w tym złożu nowe pokłady gazu, co pozwoli na dalsze
prowadzenie jego wydobycia przez wiele
następnych lat. – Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie pozwoli
nam ograniczyć własne środki finansowe i
wykonać realizację projektów, pomimo trudnej sytuacji wywołanej epidemią, w założonym terminie. Zbudujemy elektrociepłownię,
która zapewni bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom Przemyśla i okolic – dodał
Paweł Stańczyk Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA SA. Ale za budową elektrociepłowni
w Przemyślu stoją nie tylko względy gospodarcze, ekonomiczne, czy nawet makroekonomiczne, ale również ekologiczne, o czym
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mówiła w swoim wystąpieniu Małgorzata
Jarosińska-Jedynak – Minister Funduszy
i Polityki Regionalnej, zwracając jednocześnie uwagę, że wspieranie wysokosprawnej
kogeneracji jest istotnym elementem realizacji polityki energetycznej Polski.
Z innej, z pewnością bliższej mieszkańcom
Przemyśla perspektywy, na realizowaną inwestycję spojrzał natomiast Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, który w swoim
wystąpieniu zauważył, że budowa elektrociepłowni, chociaż ma strategiczne znaczenie
dla Przemyśla, jest jedną z tych inwestycji,
której realizację zauważy o wiele mniej osób,
niż nowo wybudowaną drogę, obiekt sportowy czy ścieżkę rowerową. Pomimo tego, to
właśnie mieszkańcy naszego miasta będą
czerpać z niej największe korzyści, nie tylko
w postaci czystego ciepła, bezpieczeństwa
energetycznego, ale i czystego powietrza, co
przyczyni się niewątpliwie do podniesienia
komfortu życia w naszym mieście.
Po krótkich przemówieniach, zaproszeni goście w sposób symboliczny wbili
pierwszą łopatę, oficjalnie rozpoczynając
tym samym realizację inwestycji – budowę
elektrociepłowni zasilanej gazem ziemnym.
Wykonawcą elektrociepłowni w Przemyślu jest Konsorcjum firm Metrolog i Ferox
Energy Systems, z którym umowę podpisano w marcu 2020 roku. Inżynierem Kontraktu podczas budowy będzie Firma SWECO
Consulting.
MK
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MODERNIZACJA
CIEPŁOWNI ZASANIE
Realizowane w roku 2020 inwestycje rozwojowe
związane z rozbudową lub modernizacją sieci
ciepłowniczej, to tylko niewielka pod względem
kosztowym część tegorocznego planu inwestycyjnego.
Największą inwestycją przemyskiego MPEC-u, której
realizacja pochłonie ok. 9,2 mln zł, jest „Modernizacja
układu odpylania oraz remont części ciśnieniowej
i rusztu kotła typu WR-25 w ciepłowni Zasanie”,
oznaczanego jako kocioł K3
Jest to największa inwestycja w ciepłowni Zasanie od roku 2008/2009, kiedy to za
kwotę ok 5 mln zł został wybudowany najnowszy z pracujących obecnie kotłów K2/1
typu WR 12.
Modernizowany kocioł K3, o mocy nominalnej 29 MW, który został wybudowany

Demontaż kotła K3.
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w latach 1990 – 1994, już w chwili oddawania
go do użytku, nie stanowił pod względem
zastosowanych rozwiązań technicznych
i technologicznych konstrukcji zbyt nowoczesnej. Świadczyły o tym m.in. wyniki
pomiarów emitowanych zanieczyszczeń,
które co prawda mieściły się zarówno

w ówczesnych, jak i obecnie obowiązujących normach, jednak daleko odbiegają od
wymagań, jakie przed tego typu instalacjami stawiają środowiskowe i energetyczno-klimatyczne regulacje prawne, z tzw. konkluzjami BAT na czele.

23

Redukcja ilości pyłu emitowanego przez
kocioł K3 w procesie energetycznego spalania miału węglowego, wymagała jego
gruntownej modernizacji, obejmującej m.in.
wymianę części ciśnieniowej kotła w technologii ścian szczelnych oraz wykonania
zabudowy dwustopniowej instalacji odpylania spalin, co zapewni radykalną redukcję
poziomu emisji pyłów (z obecnych ok. 400
do max. 20 mg/Nm3). Konstrukcja nowej
instalacji odpylania umożliwi późniejszą jej
rozbudowę o instalację odsiarczania spalin.
W październiku 2019r. został ogłoszony
przetarg na wykonanie wspomnianych prac,
w trakcie którego został wyłoniony wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych
„Energoserwis” S.A. z Lublina. Jest to firma,
która posiada bardzo duże doświadczenie
w modernizacji kotłów energetycznych.
11 grudnia 2019r. pomiędzy przemyskim
MPEC-em a „Energoserwisem” została zawarta umowa, określająca szczegółowe warunki i harmonogram realizacji inwestycji,
zgodnie z którą całość prac powinna zostać
zakończona do 15 listopada 2020r.
Trwająca od początku marca 2020r. epidemia COVID-19 nieco opóźniła rozpoczęcie
prac, jednak już początkiem maja b.r. wykonawca przystąpił do prac demontażowych
kotła wraz z układem odpylania spalin.
Równocześnie wykonano prace związane
z posadowieniem nowej instalacji odpylania -stopy fundamentowe pod konstrukcje
oraz fundamenty blokowe pod wentylatory. Wykonana została także adaptacja
posadowienia kotła, wymurówka leja zsypowego wraz z wieńcem oraz wymiana
urządzeń służących do jego odżużlania.
Po uprzednim montażu rusztu, pod
koniec lipca b.r. zdemontowano dach nad
fragmentem hali kotłów, co umożliwiło
przetransportowanie przy pomocy dźwigu
przygotowanych wcześniej elementów kotła i ich montaż.
Po zmontowaniu elementów ciśnieniowych kotła i przeprowadzeniu próby ciśnieniowej UDT, od połowy września rozpoczęły
się prace związane z montażem nowoczesnego układu odpylania spalin, izolacji kotła oraz układów elektroniki i automatyki,
umożliwiających sterowanie jego pracą.
Prace rozruchowe kotła zostały zaplanowane na pierwszą połowę listopada b.r.,
co powinno z zapasem czasowym, nie tylko zapewnić bezpieczeństwo energetyczne systemu ciepłowniczego, ale i zapewnić mieszkańcom naszego Miasta o wiele
czystsze ciepło już od najbliższego sezonu
grzewczego 2020/2021.
MK i PS

Leje zsypowe - tyle zostało po demontażu kotła K3.

Montaż rusztu kotła K3.

Transport prawej ściany modernizowanego kotła K3 do hali kotłów.
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FUNDUSZE NA POPRAWĘ
EFEKTYWNOŚCI CIEPLNEJ
W ubiegłym roku MPEC prowadził akcję promującą
poprawę efektywności termicznej budynków, mającą
na celu redukcję strat ciepła i obniżenie kosztów
ich ogrzewania. Sama wymiana źródeł ciepła bez
działań termomodernizacyjnych obniżających
energochłonność budynku przyniesie bowiem
co najwyżej wzrost kosztów ogrzewania. Ale
termomodernizacja to z reguły przedsięwzięcie dosyć
kosztowne, na które wielu ludzi zwyczajnie nie byłoby
stać, gdyby mieli je sfinansować z własnej kieszeni.
Mają w tym jednak pomóc programy oferujące
finansowe wsparcie w postaci różnorodnych
instrumentów finansowych, kierowanych zarówno
do właścicieli domów jednorodzinnych, jak i gmin,
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Najbardziej znanym spośród nich jest
program „Czyste powietrze” skierowany
do właścicieli domów jednorodzinnych,
wymagających wymiany dotychczasowych,
„brudnych” źródeł ciepła, połączonej z termomodernizacją, redukującą straty, a więc
i ilość zużywanego ciepła.
Do niedawna przebrnięcie przez formalności związane ze złożeniem skomplikowanego i rozbudowanego wniosku
o dofinansowanie, to była dla potencjalnych
beneficjentów prawdziwa mitręga i wielu
z nich zniechęcała już na starcie. Od połowy
maja b.r. program „Czyste powietrze” funkcjonuje w nieco zliftingowanej i odformalizowanej odsłonie, umożliwiającej szybsze
i łatwiejsze składanie wniosków (można
je składać również za pośrednictwem internetu i niektórych urzędów gminy) oraz
ich rozpatrywanie w 30 dniowym terminie.
Zmianie uległy także poziomy i tzw. intensywność dofinansowania na poszczególne
elementy.
Podstawowy poziom bezzwrotnego
wsparcia to 20 tys. zł. Wnioskodawcy, których dochód na jedną osobę w rodzinie nie
przekracza 1400 zł/m-c, mogą otrzymać
w formie bezzwrotnego dofinansowania
nawet 37 tys. zł.

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO

Wsparciem w ramach wspomnianego
programu objęta jest wymiana niskoemisyjnych źródeł ciepła (głównie tzw. kopciuchów), na czystsze, a najlepiej na wykorzystujące technologie grzewcze, które nie
emitują smogotwórczych pyłów, takie jak
pompy ciepła lub przyłączenie budynku do
sieci ciepłowniczej. Przy instalacji pompy
ciepła, poziom dofinansowania w wariancie
podstawowym może wynieść 25 tys. zł, zaś

przy instalacji dodatkowo paneli fotowoltaicznych – 30 tys. zł.
Oprócz wymiany źródeł ciepła, dofinansowanie obejmuje także prace
termomodernizacyjne, zmniejszające
energochłonność (zapotrzebowanie na
ciepło) budynków, takie jak: docieplenie
przegród budynku, wymianę okien i drzwi,
czy też montaż wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła.

25

Intensywność i poziom dofinansowania na poszczególne elementy, w ramach wsparcia podstawowego i podwyższonego

Nazwa kosztu

Podstawowy poziom
dofinansowania część 1) Programu

Podwyższony poziom
dofinansowania część 2) Programu

Maksymalna
intensywność
dofinansowania
(% faktycznie
poniesionych
kosztów)

Maksymalna
intensywność
dofinansowania
(% faktycznie
poniesionych
kosztów)

Maksymalna
kwota dotacji
(zł)

Maksymalna
kwota dotacji
(zł)

Podłączenie do sie ciepłowniczej wraz z przyłączem

50%

10 000

75%

15 000

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 000

60%

18 000

Pompa ciepła powietrze/woda
(o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)

45%

13 500

60%

18 000

Pompa ciepła powietrze/powietrze

30%

3 000

60%

6 000

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności
energetycznej

45%

20 250

60%

27 000

Kocioł gazowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000
11 250

Kotłownia gazowa

45%

6 750

75%

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4 500

60%

9 000

Kocioł na węgiel

30%

3 000

60%

6 000

Kocioł zgazywujący węgiel

30%

6 000

60%

12 000

Kocioł na pellet drzewny

30%

6 000

60%

12 000

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

45%

9 000

60%

12 000

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 000

60%

6 000

30%

4 500

60%

9 000

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

30%

5 000

60%

10 000

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50%

5 000

50%

5 000

Instalacja centralnego ogrzewania
instalacja ciepłej wody użytkowej

Ale dofinansowanie to nie jedyne narzędzie finansowego wsparcia przedsięwzięć
termomodernizacyjnych dla właścicieli domów jednorodzinnych. Dodatkowym jest
tzw. ulga termomodernizacyjna, czyli możliwość dokonania odliczeń podatkowych do
kwoty 53 tys. zł, jeżeli podatnik poniósł wydatki m.in. służące wymianie lub dociepleniu i modernizacji systemu grzewczego, na
montaż kolektorów słonecznych, wymianę
i docieplenie dachu, itd.
Szczegóły dotyczące zasad korzystania
ze wspomnianej ulgi i zakresu prac termomodernizacyjnych uprawniających do odliczeń znajdziecie Państwo w obowiązujących
regulacjach prawnych, m.in.: Ustawie z dnia
30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1835), Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia
wykazu rodzajów materiałów budowlanych,
urządzeń i usług związanych z realizacją
przedsięwzięć termomodernizacyjnych
(Dz.U. 2018 poz. 2489) oraz w oficjalnych interpretacjach Dyrektora Krajowej Informacji
Skarbowej.

Jednak o wsparcie na działania termomodernizacyjne mogą ubiegać się nie tylko właściciele domów jednorodzinnych.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie
ustawy o wspieraniu termomodernizacji
i remontów (Dz.U. 2020 poz. 412) nie tylko rozszerzyła katalog podmiotów, które
mogą ubiegać się o premię termomodernizacyjną budynków o gminy będące ich
właścicielami i wspólnoty mieszkaniowe
z większościowym udziałem gminy, ale
i zwiększyła wysokość premii w przypadku montażu instalacji OZE. Jednak uzyskanie wsparcia w ramach wspomnianej
ustawy (nie tylko premii termomodernizacyjnej, ale również np. premii remontowej) uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, a przede wszystkim
dysponowania przez potencjalnego beneficjenta środkami finansowymi zapewniającymi „wkład własny” do realizowanego przedsięwzięcia remontowego lub
termomodernizacyjnego.
Warto jednak "przymierzyć się" do skorzystania z oferowanego wsparcia, bo każdy
kolejny rok to nie tylko dalsza degradacja
substancji mieszkaniowej, ale i niepotrzebne straty ciepła i związane z tym koszty.
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NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY
W PROGRAMIE CZYSTE
POWIETRZE
1 Uproszczenie zasad przyznawania dotacji
2 Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków do 30 dni
3. Uproszczenie wniosku o dotację
4 Wprowadzenie możliwości
składania wniosków online
5 Włączenie do programu sektora bankowego jako źródła
finansowego i pomostowego
6 Włączenie do programu JST
7 Integracja z Programem Mój
Prąd
8 Powiązanie wysokości dotacji
z efektem ekologicznym
9 Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło
10 Możliwość finansowania
rozpoczętych i zakończonych
przedsięwzięć
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PRZEMYSKIE ZABYTKI OGRZEWANE
CIEPŁEM SYSTEMOWYM
KAMIENICA CEGIEŁCZYŃSKA
W poprzednim numerze
MCS-a, w cyklu „Przemyskie
zabytki ogrzewane Ciepłem
Systemowym” opisaliśmy
zlokalizowany przy ul.
Kościuszki budynek byłego
klasztoru oo. Bonifratrów.
Dzisiaj zajmiemy się innym
obiektem posakralnym,
a mianowicie położonym
w sąsiedztwie nieistniejącej
już Bramy Grodzkiej,
stanowiącej istotny
element XVI-wiecznych
obronnych murów miejskich,
budynkiem byłego klasztoru
Zgromadzenia Zakonnego
Sióstr Dominikanek,
noszącym obecnie adres
Grodzka 8.

Kamienica Rynek 5 – stan obecny.

Kamienica Rynek 5 – z bogato zdobioną i z pewnością najładniejszą elewacją
w północnej pierzei Rynku, podobnie
jak wiele innych kamienic w tym rejonie
miasta, ma szesnastowieczny rodowód
i wznoszona a częściowo i przebudowywana była etapami przez następnych kilkaset lat. Obecnie jest to kamienica dwupiętrowa, wzniesiona na planie trapezu,
o dwóch ścianach frontowych: od strony
Rynku i „uliczki wiodącej między kamienicami z rynku do Wodnei ulice” , kryta
trójspadowym dachem.
Fasada kamienicy Rynek 5 posiada
trójosiową elewację główną (od strony
Rynku), dwupiętrową, ze ścianką kolankową. Obydwa piętra mają ściany boniowane i bogatą artykulację oraz dekorację wokół otworów okiennych i drzwi
balkonowych na I piętrze. Zaokrąglony
narożnik kamienicy ujęty jest na I piętrze
w dwie kariatydy, na II piętrze posiada
niszę z rzeźbą Chrystusa a wyżej datę
„1894” określającą ostatnią wielką przebudowę budynku. Całość wieńczy mały

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO

Rynek 5 na przełomie XIX/XX w.

ZABYTKI

hełm. Elewacja od strony ul. Wodnej jest
sześcioosiowa, zaś parter boniowany. Elewacja ta stoi na cokole, silnie opadającym
w kierunku północnym.
W planie parteru można wyróżnić
łącznie cztery trakty. W pomieszczeniach
zajmowanych obecnie przez restaurację
„Cuda Wianki” dobrze widoczny dawny,
amfiladowy układ pomieszczeń, każde
z nich kryte dwoma przęsłami sklepienia

krzyżowo-kolebkowego. Do wnętrza
budynku poprzez wygrodzony fragment dawnej sieni o krytej sklepieniem
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krzyżowym, prowadzi ozdobna brama. Na
piętro prowadzi wąska klatka schodowa.
Pierwsze i drugie piętro budynku posiada

Budynek posiada także dwie kondygnacje piwnic, górna kondygnacja
przebiega pod zachodnim pasem kamienicy, dolna natomiast mieści się
pod wschodnim przęsłem podcienia, co daje możliwość ich włączenia do
rozbudowywanej w obrębie Rynku podziemnej trasy turystycznej.

Projekty urządzenia i wyposażenia winiarni, która miała zostać ulokowana w piwnicach kamienicy Rynek 5. Żródło: Archiwum Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej w Przemyślu.
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Projekty urządzenia i wyposażenia winiarni, która miała zostać ulokowana w piwnicach kamienicy Rynek 5. Żródło: Archiwum Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej w Przemyślu.

Przemyski rynek na przełomie XIX i XX wieku.

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO

29

do

bardzo podobne rzuty bazujące na
podziałach parteru. Uwagę zwraca
sklepiony krzyżowo trójprzęsłowy podcień odsłonięty
podczas remonty z przełomu lat 70/80.
Kamienica RyBudynek Rynek 5
nek 5 jako budynek jednopiętrowy,
został wpisany
murowany, którego
rejestru zabytków
właścicielem był Jan
Cegiełka, zosta31.05.1975
ła wzniesiona
w II połowie
pod nr rej.: A-914.
XVI wieku.
W 1586r. kamienica musiała być już
ukończona,
gdyż wynajęto ją wówczas i urządzono
w niej salę sądową.
Z przeprowadzonej w 1597r. lustracji dowiadujemy się m.in., że na tyłach jednopiętrowego wówczas domu znajdowała
się słodownia i stajnie.
Jak się jednak wydaje, zarówno przy
wznoszeniu budowli, jak i przy jej późniejszym użytkowaniu, nie przestrzegano
wymogów, gdyż pomimo przeprowadzanych w latach 1597 i 1598 prac remontowych, przeprowadzona w roku 1611 wizja domu ujawniła jego bardzo zły stan
techniczny, „szczególnie dachu, wskutek
czego powała zapadła się i na całym piętrze ciekło. Okna dziurawe, ramy pogniłe.
Browar stał pochylony ku izbie wielskiej,
podparty drągami a prywenty, (tzn. klozety) zagubione, przykryte deskami”.
W 1620r. kamienica, określana już
wówczas w dokumentach jako „Czegiełczynska”, stała się własnością Jana Dunikowskiego – podsędka ziemi przemyskiej
a po jego śmierci kamienicę odziedziczył
jego syn Marcin. Jednak nowi właściciele, którzy w niej nie mieszkali a jedynie
wynajmowali lokatorom, nie przyczyniali
się do poprawy jej stanu technicznego,
o czym świadczy przeprowadzona w roku
1636 wizja, która wykazała, że stan kamienicy był opłakany.
W ciągu kolejnych dziesięcioleci kamienica wielokrotnie zmieniała

Remontowana kamienica Rynek 5
- koniec lat 70 XX w.
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właścicieli. Po śmierci Marcina Dunikowskiego, jej właścicielami byli m.in. Jan
Parys z Drohojowa – syn Jana Tomasza
Drohojowskiego starosty przemyskiego,
Krzysztof Tomasz Drohojowski, Andrzej
Skórczycki – chorąży ziemi przemyskiej.
W połowie XVIII w. kamienica przeszła
w ręce rodziny Stadnickich, zaś niedługo po I rozbiorze Polski (1772r.), kiedy to
Przemyśl znalazł się pod panowaniem
austriackim, właścicielem realności został baron de Wecsay - major wojsk cesarskich. W drugiej połowie XIX wieku
kamienica stanowiła własność rodziny
Sonntagów (Sontagów), zaś niedługo
przed wybuchem II wojny światowej

Remontowana kamienica Rynek 5
- koniec lat 70 XX w.

Fragment północnej pierzei Rynku - koniec lat 90 XX w.
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przeszła ona w posiadanie ukraińskiego
banku Wira. Po II wojnie światowej nieruchomość została znacjonalizowana. Dzisiaj kamienica Rynek 5 stanowi własność
komunalną Gminy M. Przemyśl.
Jak wynika z prowadzonych badań, na
początku XVII wieku kamienicę rozbudowano o I piętro, zaś w połowie wieku
XVIII budynek zyskał II piętro. Pod koniec XIX wieku, podczas gruntownego
remontu i przebudowy kamienicy, wykonana została m.in. ściana kolankowa na
strychu, górna część latarni oraz więźba
dachowa. Budynek zyskał wówczas także nowe, stylizowane na późnobarokowe
elewacje od strony Rynku i ul. Wodnej,
które przetrwały do dzisiaj. Zamurowane
zostały natomiast podcienia, które zostały zaadaptowane na lokale handlowe
i usługowe. Wspomniany remont zakończył się w roku 1894 o czym przypomina

wspomniana data, widniejąca na chorągiewce umieszczonej na kierunkowskazie
zwieńczającym hełm wieżyczki budynku.
Kolejny gruntowny remont kamienica Rynek 5 przeszła w latach 1975-1981.
Wówczas to w budynku został zainstalowany nowy system grzewczy – centralne ogrzewanie, zasilany początkowo
z kotłowni ulokowanej w budynku Rynek
1, zaś po jej likwidacji w roku 2002, z nowoczesnego węzła cieplnego. Odsłonięto
wówczas także zamurowane przez niemal
90 lat podcienia.
W 2006r. w kamienicy przeprowadzono kolejny duży remont, który objął m.in. obie elewacje budynku, wraz
z opracowaniem kolorystycznym. Wymieniono także stolarkę okienną. Wykonawcą wspomnianego remontu, sfinansowanego ze środków unijnych, budżetu
Przemyśla i budżetu państwa, był Zakład

Remontowo-Budowlany Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Przemyślu.
Obecnie najbardziej znanym „lokatorem” kamienicy Rynek 5 jest wspomniana już restauracja „Cuda Wianki”,
funkcjonująca w pomieszczeniach zajmowanych jeszcze w latach 90 przez
dosyć ekskluzywną kawiarnię „Pod Arkadami”. W archiwum Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej znajdują się
wykonana pod koniec lat 70 bardzo interesująca dokumentacja (łącznie z detalami wyposażenia wnętrz) przygotowana
pod kątem urządzenia w remontowanej
wówczas kamienicy winiarni, która niestety nigdy w tym miejscu nie powstała.
Na I piętrze budynku znajduje się
duża sala koncertowa liczącego sobie
ponad 150 lat Towarzystwa Muzycznego
w Przemyślu i działającego w jego ramach
Przemyskiej Orkiestry Kameralnej. Oprócz
tego, w budynku swoją siedzibę posiada
m.in. Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla
i Regionu, Okręgowa Izba Lekarska – Delegatura w Przemyślu oraz kilka innych
organizacji i stowarzyszeń.

Projekty urządzenia i wyposażenia winiarni ilustrujące niniejszy artykuł uzyskaliśmy dzięki uprzejmości pani Izabeli
Pelc z Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu.
ul. Kopernika 58, 37-700 Przemyśl, za
co składamy serdeczne podziękowania.

Kamienica Rynek 5 koniec lat 90 XX wieku.
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INWESTYCJE MPEC
W LATACH 2019 – 2020
Tradycyjnie już, w wiosenno-letnim wydaniu naszego
Magazynu, chcielibyśmy Państwu przedstawić
krótki przegląd inwestycji rozwojowych, zarówno
tych zrealizowanych w roku 2019, jak również
zaplanowanych do realizacji na rok 2020.

Leszczyńskiego 7
Spośród największych inwestycji zaplanowanych na rok 2019 udało się zrealizować niemal wszystkie. Do sieci ciepłowniczej przyłączone zostały nowo powstające
budynki: strzelnicy BOSG przy ul. Mickiewicza, sale gimnastyczne przy Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Borelowskiego oraz I LO przy ul. Słowackiego, jak
również wielolokalowe budynki mieszkalne przy ul. Leszczyńskiego 7 (42 lokale)
i Goszczyńskiego 7B (49 lokali). Oprócz
tego ogrzewanie systemowe zyskał budynek przy ul. Focha 12 - Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn, zaś do 3 budynków mieszkalnych, przy ul. Kraszewskiego 7, Puszkina 3 oraz Bielskiego (nowo
powstający budynek Inforesu) zostały
ułożone przyłącza ciepłownicze, co umożliwi ich ogrzewanie Ciepłem Systemowym
już od najbliższego sezonu grzewczego
2020/21.
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Sala gimnastyczna przy I LO ul. Słowackiego

Puszkina 3
W roku 2019 zostały także zainstalowane węzły cieplne i rozpoczęto ogrzewanie
7 budynków położonych przy ul.: Żeromskiego 6, 29-go Listopada 17, Ratuszowa
7, Plac Rybi 1 i 2, Wyczółkowskiego 4
i Goszczyńskiego 7, do których przyłącza
ciepłownicze zostały ułożone w roku 2018.
Oprócz tego, ogrzewanie systemowe zyskało w 2019r. 17 lokali położonych w 15 budynkach, do których ciepło systemowe zostało doprowadzone w latach wcześniejszych.
Może to niezbyt wiele, jednak biorąc pod
uwagę ich lokalizację (obręb Starego Miasta
i dzielnic przyległych), oraz dotychczasowy
sposób ich ogrzewania (głównie piece węglowe), to jednak kolejnych kilkadziesiąt dymiących kominów mniej w pejzażu miasta.
Łącznie w roku 2019 na inwestycje
rozwojowe systemu przesyłowo-dystrybucyjnego MPEC przeznaczył 1,4 mln zł,
dzięki czemu ułożonych zostało 530 m.b.
sieci ciepłowniczej i wybudowanych 9
węzłów cieplnych. 3 węzły cieplne zostały
natomiast wybudowane przez odbiorców
i są przez nich eksploatowane.
Sumaryczna wielkość zamówionej
mocy cieplnej (wartość docelowa) dla
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obiektów przyłączonych do systemu
ciepłowniczego w roku 2019 wyniosła
1,25 MW.
Nie mniej ambitnie rysowały się plany inwestycyjne na rok 2020 i zarysy planu na rok
2021. Niestety, trwająca od połowy marca b.r.
epidemia COVID-19 i wywołane nią obawy
sprawiły, że wielu potencjalnych odbiorców
wstrzymało lub przełożyło na kolejne lata
plany remontowe i modernizacyjne nieruchomości, obejmujące m.in. zastępowanie
dotychczasowych źródeł ciepła Ciepłem
Systemowym. Decyzję o powrocie do pierwotnych planów w zakresie wymiany źródeł
ciepła uzależniana jest najczęściej od ekonomicznych i gospodarczych skutków trwającej
epidemii, która wpłynęła także na wstrzymanie lub znaczne spowolnienie inwestycji
budowlanych podjętych przez developerów,
których nieruchomości również miały zyskać
ogrzewanie systemowe.
Wyhamowaniu uległa również realizacja programu ograniczania niskiej emisji pn.
„Ekologiczny Przemyśl”, w ramach którego
MPEC jako partner projektu zobowiązał się
do wybudowania przyłączy ciepłowniczych
do co najmniej kilkunastu budynków.
Powyższe czynniki spowodowały konieczność skorygowania i urealnienia tegorocznych planów inwestycyjnych MPEC,
które w większej części obejmują przedsięwzięcia modernizacyjne, w mniejszej natomiast inwestycje rozwojowe, w zakresie
rozbudowy systemu ciepłowniczego i podłączania do niego nowych budynków.
Zmodyfikowany plan inwestycyjny
przewiduje przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Franciszkańskiej
18, Tatarskiej i nowo powstającego osiedla
przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego,
jednak jak pokazują tegoroczne doświadczenia, nawet ten nader skromny portfel inwestycyjny może ulec „odchudzeniu”.
W planie inwestycyjnym pozostał natomiast „komplet” zadań modernizacyjnych.
Od maja b.r. prowadzona jest gruntowna
modernizacja kotła K-3 typu WR 25, która
zapewni radykalną redukcję poziomu emisji
pyłów (max. 20 mg/Nm3). Szerzej o tej inwestycji, która pochłonie ok. 9,2 mln zł piszemy
w artykule pt "Modernizacja ciepłowni Zasanie", zamieszczonym w niniejszym MCS-ie.
Przebudowana zostanie także sieć ciepłownicza doprowadzająca ciepło do poszczególnych zabudowań na terenie byłej
bazy WKTS przy ul. Monte Cassino oraz wymienione lub zmodernizowane zostaną 4
węzły cieplne. Prace te, których łączny koszt
szacujemy na ok. 650 tys. zł, powinny zostać
zakończone do 30 października b.r.
Jednak „szczupły” tegoroczny portfel inwestycyjny nie oznacza absolutnie, że MPEC

Franciszkańska 18, 20
zasypia gruszki w popiele. Przygotowywana
jest bowiem dokumentacja techniczna i projektowa dotycząca bardziej skomplikowanych
zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku przyszłym i kolejnych latach,
z budową sieci ciepłowniczej do osiedla przy
ul. Lwowskiej włącznie. Prowadzona jest
także procedura przetargowa, która pozwoli
wyłonić wykonawcę magistrali ciepłowniczej w moście drogowym Brama Przemyska,
która połączy sieć ciepłowniczą na wyjściu
z ciepłowni Zasanie z siecią w okolicach galerii „Sanowa”. Bez realizacji tej kosztownej
ale i niezbędnej inwestycji, do której przygotowania trwały od wielu lat, niemożliwa
byłaby nie tylko poprawa bezpieczeństwa

energetycznego całej prawobrzeżnej części
Przemyśla (zasilanej dotychczas jedną nitką
ciepłociągu ułożoną w kadłubie mostu im.
R. Siwca), ale również wspomniana rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku osiedla
mieszkaniowego przy ul. Lwowskiej, jak również przyłączanie do systemu ciepłowniczego
większych obiektów (istniejących oraz planowanych) w tej części miasta.
Po wspomnianej korekcie tegoroczny
plan inwestycyjny MPEC opiewa na łączną
kwotę 10,7 mln zł. (wobec 15,6 mln zł w „starym” planie).
MK i SP.

Tatarska 4
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INFORMATYZACJA OBSŁUGI ODBIORCY
W PRZEMYSKIM MPEC-U
Z pewnością nie do wszystkich odbiorców Ciepła
Systemowego dostarczanego przez naszą Spółkę
dotarła informacja, że z początkiem bieżącego roku
uruchomiliśmy w ramach projektu „e-MPEC” nowe
narzędzie – „Internetowe Biuro Obsługi Klienta
MPEC Przemyśl”, czyli IBOK, stanowiące nie tylko
platformę komunikacyjną, ale również narzędzie
zapewniające za pośrednictwem Internetu wygodny,
całodobowy dostęp do dokumentów i informacji
związanych z dostarczaniem ciepła i prowadzonymi
rozliczeniami finansowymi. A to wcale nie jedyne
nowe rozwiązanie wdrożone ostatnimi czasy
przez nasze przedsiębiorstwo, wykorzystujące
nowoczesne rozwiązania informatyczne dla
zapewnienia Odbiorcom ciepła większego komfortu,
wygody i bezpieczeństwa, co jest szczególnie
istotne w obecnych warunkach sanitarnoepidemiologicznych.

MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO
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Internetowe Biuro Obsługi
Klienta MPEC Przemyśl
Zacznijmy może od zaprezentowania
możliwości i funkcjonalności IBOK-a, informacji co należy zrobić, aby uzyskać do
niego dostęp oraz przedstawienia najważniejszych powodów, dla których warto korzystać z tego rozwiązania.
„Internetowe Biuro Obsługi Klienta
MPEC Przemyśl” dostępne jest nieodpłatnie dla wszystkich odbiorców ciepła (osób
posiadających zawartą z MPEC-em umowę
sprzedaży ciepła) pod adresem https://
ibok.mpec.przemysl.pl/. Aby móc z niego korzystać wymagane jest wcześniejsze
przeprowadzenie procesu rejestracji i weryfikacji, do przeprowadzenia którego będą
wymagane informacje zawarte w ostatniej
lub jednej z ostatnich faktur za ciepło. Proces rejestracji jest dosyć standardowy i nie
powinien zająć więcej niż 5 minut.
Po rejestracji, na podany adres e-mail
zostanie przesłana wiadomość z linkiem
weryfikacyjnym, a następnie wiadomość
o aktywacji konta użytkownika. Od tego momentu możliwe będzie korzystanie z niemal
wszystkich funkcji oferowanych przez platformę IBOK.
Najważniejsze z nich kryją się pod zakładką „Faktury i płatności”, gdzie każdy
użytkownik będzie mógł uzyskać szczegółowe informacje o składnikach i wysokości
naliczanych opłat, ilości zużytego ciepła
w poszczególnych okresach rozliczeniowych, czy też o bieżącym saldzie należności i dokonanych opłatach. Dodatkowo, po
aktywowaniu usługi e-Faktura za pośrednictwem konta użytkownika w IBOK, będzie

1. Wejdź na stronę internetową
ibok.mpec.przemysl.pl

3. Wypełnij Formularz
Rejestracja
nowego użytkownika

4. Zapoznaj się
z treścią oraz
Zaakceptuj Regulamin

mógł także pobrać faktury za ciepło w formacie pdf.
Ale to tylko niektóre funkcjonalności
IBOKa-a. Za jego pośrednictwem można
m.in. składać wnioski, zapytania, czy też
prowadzić autoryzowaną korespondencję
z MPEC-em.
Obecna funkcjonalność IBOK-a to oczywiście nie jest „stan docelowy”. Wkrótce
chcielibyśmy udostępnić za jego pośrednictwem dodatkowe narzędzia i funkcjonalności dostosowane do oczekiwań naszych
odbiorców, m.in. dostęp do umów sprzedaży ciepła, obsługę awarii, czy też możliwość
wygodnego i nieodpłatnego regulowania
należności za ciepło.
Więcej szczegółowych informacji,
wraz ze szczegółowym opisem procedury
i funkcjonalności dotyczących usługi IBOK,
znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej mpec.przemysl.pl pod zakładką
„e-MPEC – ibok i e-faktura”

Zalety korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta MPEC
> wygodny sposób kontrolowania swoich należności za ciepło;
> możliwość elektronicznej archiwizacji lub wydruku faktur za ciepło;
> szybkie sprawdzenie stanu należności i dokonanych płatności;
> swobodny dostęp do danych i informacji 24h/dobę z dowolnego
miejsca na ziemi;
> oszczędność czasu;
> ochrona środowiska;
> wygodna forma kontaktu z MPEC-em bez wychodzenia z domu.
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2. Kliknij przycisk
REJESTRACJA

5. Przepisz kod z obrazka
i kliknij Rejestruj

Zawieranie umów
w formie elektronicznej
Internetowe Biuro Obsługi Klienta to
nie jedyne narzędzie teleinformatyczne,
ułatwiające i usprawniające komunikację
z naszą Spółką i zdalne załatwianie spraw,
łącznie z podpisywaniem umów.
Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo naszych odbiorców w kwietniu
b.r. wprowadziliśmy możliwość zawierania,
rozwiązywania, aneksowania umów kompleksowych sprzedaży ciepła, umów przyłączeniowych oraz innych umów w formie
elektronicznej.
Dotychczas oczywiście istniała możliwość zawierania umów w formie elektronicznej, poprzez złożenie przez odbiorcę
oświadczenia woli w formie elektronicznej (zgodnie z art. 781 KC), czyli opatrzenie
dokumentu kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
MPEC wprowadził jednak dodatkowe
rozwiązanie, polegające na możliwości podpisywania umów przez osoby fizyczne podpisem zaufanym poświadczonym profilem
zaufanym. Jest to o tyle istotne, że w przeciwieństwie do podpisu elektronicznego,
założenie profilu zaufanego jest o wiele
prostsze, wygodniejsze i przede wszystkim
bezpłatne a złożone za jego pośrednictwem
oświadczenie woli można równie łatwo
zweryfikować jak kwalifikowany podpis
elektroniczny.
Aby ułatwić korzystanie z tej formy
składania oświadczeń woli, przygotowaliśmy na naszej stronie internetowej
miniprzewodnik, z którego dowiecie
się Państwo m.in. co to jest profil zaufany i podpis zaufany, jak i gdzie można
go założyć, jak podpisywać dokumenty
profilem zaufanym, jak je dostarczać do
adresata oraz jak odczytać tak podpisany
dokument i sprawdzić kiedy, przez kogo
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został podpisany oraz czy jego integralność została zachowana.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo we wspomnianym już
miniprzewodniku na stronie internetowej
mpec.przemysl.pl pod zakładką strefa odbiorcy ciepła - „podpisywanie umów w formie elektronicznej”.

Skrzynka ePUAP
MPEC Przemyśl
Kolejnym narzędziem, czy może raczej
sposobem komunikacji z naszą Spółką
jest uruchomiona niedawno przez MPEC
skrzynka ePUAP funkcjonująca pod adresem /mpec-przemysl/SkrytkaESP.
Co prawda narzędzie to zostało stworzone w ramach projektu e-administracji,
głównie z myślą o podmiotach publicznych
– urzędach i instytucjach, w których przy pomocy ePUAP-u możemy składać różnorakie
wnioski i załatwiać szereg spraw dla ułatwienia pogrupowanych w kilkudziesięciu kategoriach. Jednak ePUAP daje jego użytkownikom o wiele większe możliwości, z których
korzysta m.in. nasza Spółka jako podmiot
niepubliczny, który realizuje zadania publiczne, określone w ustawie o samorządzie
gminnym jako zadania własne gminy.

ePUAP, to co prawda platforma dosyć
skomplikowana, z mało intuicyjną obsługą,
wymagająca od jego użytkowników cierpliwości, wytrwałości a przede wszystkim
poświęcenia nieco czasu dla zapoznania się
z jej funkcjonalnością i sposobem obsługi.
Pomogą w tym profesjonalnie przygotowane
przewodniki i instrukcje, znajdujące się na portalu poświęconym wspomnianej platformie

– www.epuap.gov.pl pod zakładką „Pomoc”.
Jednak ten trud się opłaci, umożliwiając zdalne załatwianie szeregu spraw w wielu urzędach, instytucjach a także w przemyskim Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej.
Dlatego też zachęcamy gorąco do korzystania także i z tej możliwości kontaktu
z naszą Spółką.
MK

ZARZĄD I RADA NADZORCZA MPEC
Z ABSOLUTORIUM
Utrudnienia związane z epidemią koronawirusa spowodowały, że dopiero 31
sierpnia 2020r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPEC Przemyśl Sp.
z o.o., podczas którego Prezydent Miasta
Przemyśla Wojciech Bakun, reprezentujący w Zgromadzeniu jedynego właściciela
Spółki – Gminę Miejską Przemyśl, zatwierdził sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej MPEC z działalności w roku 2019,
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
2019 oraz udzielił członkom wspomnianych

organów absolutorium z wykonywania
przez nich obowiązków w roku 2019.
Zgromadzenie Wspólników podjęło także uchwały dotyczące podziału zysku za rok
2019, który wyniósł 431 tys. zł oraz o powołaniu nowego składu Rady Nadzorczej MPEC,
w skład której od 31 sierpnia b.r. wchodzą:
Dawid Pelc, Andrzej Szlęzak – przedstawiciele właściciela Spółki oraz Joanna Matysiak-Kowal i Remigiusz Kocuj – reprezentanci pracowników MPEC.
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