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Pruszków, środa, dnia 10 września 2014

JAK TO Z TYM PRĄDEM W PRUSZKOWIE BYŁO?
Zapoczątkowana w XIX wieku rewolucja elektryfikacyjna była
impulsem dla rozwoju elektroenergetyki na obszarze Królestwa
Polskiego. Pierwszą instalacją elektryczną w rejonie dzisiejszego
Pruszkowa szczyciły się zakłady chemiczne Żółtowskiego, gdzie
w 1901 roku oddano do użytku instalację składającą się z blisko
50 żarówek. Dwa lata później w Tillmannsowskim Towarzystwie
Akcyjnym Konstrukcji Żelaznych wykorzystano projekt inż. Hosera
składający się już ze 130 żarówek.
Przełomową datą okazał się 24 listopada 1913 roku, kiedy to doszło

do zawarcia umowy o budowie elektrowni i elektryfikacji
wsi Pruszków. Reprezentantami mieszkańców zostali m.in.
hr. Antoni Potulicki i inż. Józef Troetzer, którzy podpisali umowę
z przedstawicielem berlińskiej firmy Gesellschaft für Elektrische
Unternehmungen inż. Aleksandrem Tyrmosem. Przedsiębiorstwo
uzyskało 40-letnią koncesję na budowę sieci elektrycznej w całej
gminie pruszkowskiej. Pełne optymizmu i nadziei plany na rozwój
elektryfikacji na obszarze Pruszkowa, szybko zostały zweryfikowane
przez militarną rzeczywistość.

PIERWSZA PROWIZORYCZNA ELEKTROWNIA

Działania militarne uniemożliwiły jednak realizację wszystkich,
wynikających z umowy zobowiązań. Zastój w pracach, spowodowany
grabieżą większości maszyn i urządzeń zakończył się dopiero
w 1917 roku. Koncesjonariusze, ponaglani terminami wynikającymi
z podpisanej umowy, postanowili wtedy ponownie uruchomić
elektrownię. Jej moc wynosiła już 100 kW, jednak z powodu
systematycznego zużywania się urządzeń z roku na rok ulegała
ona stopniowemu obniżeniu. I tak wojenne realia „przechytrzyły”
berlińskie przedsiębiorstwo.

Mimo rozpoczętych działań wojennych, koncesjonariusze
wywiązali się z części umowy. 30 lipca 1914 roku w zachodniej części
wsi Pruszków uruchomiono pierwszą, prowizoryczną elektrownię.
Instalacja maszyny parowej poruszającej prądnicą o mocy 90 kW
pozwalała na zasilenie około 350 żarówek. Korzystne położenie
oraz sąsiedztwo kolei Warszawsko - Wiedeńskiej miało przynieść
dynamiczny rozwój elektrowni.

SIŁA I ŚWIATŁO IMPULSEM DLA ELEKTROWNI

Zgodnie z Traktatem Wersalskim, własność niemiecka, a więc
także elektrownia w Pruszkowie, mogła ulec likwidacji jeśli suma
uzyskana z jej sprzedaży zostanie wypłacona dotychczasowemu
właścicielowi. W ten oto sposób, 5 grudnia 1919 roku uprawnienia
do budowy właściwej elektrowni oraz wszystkie zobowiązania
niemieckiej firmy związane z elektryfikacją okolic Pruszkowa zostały
przejęte przez polski koncern elektroenergetyczny „Siła i Światło”.
Umowa opiewała na sumę 350 000 marek niemieckich. 31 grudnia
1919 roku zatwierdzono statut nowej firmy, która od tej chwili
nazywała się: Elektrownia Okręgowa w Pruszkowie Spółka Akcyjna.
Do zadań spółki należała eksploatacja prowizorycznej elektrowni i
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budowa elektrowni głównej wraz z rozbudową sieci przesyłowej.
Głównymi udziałowcami przedsiębiorstwa zostali: koncern Siła
i Światło, Bank Kredytowy i Bank Handlowy, oba z siedzibami
w Warszawie. Kapitał zakładowy wynosił 10 mln marek,

podzielonych na 20 000 akcji po 500 marek każda. Część akcji
znalazło się w rękach prywatnych, przede wszystkim polskiej
arystokracji, czym mogą pochwalić się jedynie najbardziej
dochodowe spółki tamtego okresu.

BRYTYJSKIE NADZIEJE

Mimo dobrych chęci, możliwości finansowe okazały się
niewystarczające. Zakończenie budowy budynku centralnego w 1920
roku i kupno nowych gruntów, zwiększających teren elektrowni
do 90 tys. m2 poważnie nadszarpnęło budżet inwestorów. W zaistniałej
sytuacji akcjonariusze zwrócili się z prośbą o pomoc do British
Engineers and Trades Syndicate. Angielskie Towarzystwo, dzięki
udzielonym kredytom stało się podporą na kilka następnych lat. Jednak
sukcesywny wykup akcji pruszkowskiej elektrowni doprowadził
do utraty kapitału zakładowego na rzecz zagranicznych akcjonariuszy
(18,4% znalazło się w posiadaniu Belgów, a ponad 65% w rękach
Anglików).
Eksport polskich zysków rekompensowany był dynamicznym
rozwojem działalności Elektrowni Okręgowej, która została
uruchomiona na przełomie sierpnia i września 1924 roku. Załogę
Elektrowni stanowiło 109 majstrów i robotników oraz 30 urzędników.

ELEKTROWNIA W PRUSZKOWIE ROZPOCZYNA PRACĘ
W pierwszym roku działalności zainstalowano dwie turbiny
parowe o łącznej mocy 8500 kW oraz cztery kotły parowe
o wydajności 13 t/h każdy.
Nieustanny wzrost zapotrzebowania na energię zmuszał
przedsiębiorców do pracy nad poprawą wydajności elektrowni.
Po ośmiu latach działalności, moce przerobowe wyniosły już
31 500 kW, a ilość wyprodukowanej energii wzrosła z ok. 76 000
MWh w roku 1925 do blisko 77 300 MWh w roku 1938.

ENERGICZNA KOLEJ

Kiedy w grudniu 1927 roku uruchomiono Elektryczną Kolej
Dojazdową, pruszkowska Elektrownia stała się dla niej głównym
dostawcą energii. Jednak największy wzrost produkcji nastąpił
w latach 1936-1938, kiedy rozpoczęła się elektryfikacja warszawskiego
węzła kolejowego, a Elektrownia w Pruszkowie zaczęła dostarczać
energię do samej stolicy. Sprawne funkcjonowanie węzła warszawskiego

wymagało znacznych ilości energii. Elektrownia w Pruszkowie
zaczęła współpracę z Warszawską Elektrownią. Ciągłość dostaw
dla kolei zapewniono dzięki połączeniu obu zakładów kablem
o napięciu 35 kV. Umożliwiło to stworzenie wspólnej rezerwy mocy
w wysokości 15 000 kW. 12 maja 1937 roku uruchomiono kabel łączący
obie elektrownie, rozpoczynając w ten sposób wspólne zasilanie węzła
kolejowego.

PRUSZKÓW ENERGETYCZNYM POTENTATEM
Zwiększona dystrybucja pruszkowskiej Elektrowni wymagała
rozbudowy sieci elektrycznej, która ze 115 km wzrosła do przeszło
1000km i zasilała w energię obszar około 2000 km 2 z 480 000
mieszkańców.

Początki działalności Elektrowni nie były jednak takie
proste. Wśród mieszkańców narastało niezadowolenie
z powodu nagminnych kilkudniowych przerw w dostawie
prądu i ograniczonym do niego dostępie. Rachunki wystawiane
„na oko” budziły powszechny sprzeciw. Wyposażenie miesz
kań w instalację elektryczną było stosunkowo zadowalające,
a przeszkodę w upowszechnieniu elektryczności na terenie miasta,
najzwyczajniej w świecie stanowiły wysokie ceny za energię.
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Zmiany nastąpiły dopiero po wprowadzeniu nowych opłat.
W 1934 roku cenę za prąd obniżono o prawie 10 gr i od tej pory wynosiła
ona 16,5 gr za kWh. W 1936 roku na 1459 domów elektryczność
doprowadzono do 923, co wydaje się być niezłym wynikiem
w porównaniu do zaledwie 66 budynków podłączonych do sieci
wodociągowej. W 1937 roku Elektrownia rozpoczęła pierwszą akcję
mającą na celu popularyzację oświetlenia. Zorganizowano konkurs
na najładniej oświetloną witrynę sklepową. Pierwszą nagrodę
w wysokości 75 zł, przyznano właścicielce owocarni.
Zużycie energii elektrycznej przez społeczność zamieszkującą
ten obszar uniezależniło elektrownię od odbiorców przemysłowych,
do których należała m.in. Fabryka Samochodów „Ursus”, czy Fabryka

Kabli w Ożarowie. Dzięki przyłączeniu 29 641 mieszkań, elektrownia
mogła rozpocząć także działania zachęcające do wykorzystywania
prądu w grzejnikach, radioodbiornikach i innych sprzętach użytku
domowego. Zorganizowano nawet sprzedaż ratalną takich urządzeń,
a popyt wielu z nich oscylował w kilka tysięcy sztuk rocznie. Fabryka
do 1939 roku zatrudniała 186 pracowników, nad którymi ‘pieczę’
sprawował dyrektor inż. Kazimierz Straszewski.
Bezpośrednie sąsiedztwo stolicy i rozwijający się przemysł
pozwolił na snucie optymistycznej przyszłości, przyszłości która
kolejny raz została zburzona wraz z rozpoczęciem II wojny światowej.

NIEMIECKIE RZĄDY

8 września 1939 roku wojska niemieckie zajęły Pruszkowską
Elektrownię, która jako podstawowe źródło energii elektrycznej
zasilającej zachodnią część ówczesnego województwa warszawskiego
otrzymała specjalną ochronę niemiecką, tzw. Werkschutz.
W okresie okupacji Elektrownia pracowała niemal z pełnym
obciążeniem. Produkcja energii elektrycznej w 1941 roku wynosiła
86 500 MWh, a w 1943 roku aż 110 500 MWh.

Zwiększanie mocy produkcyjnych rodziło potrzeby zatrudniania
nowych rąk do pracy. Pojawiła się tzw. straż fabryczna, utworzono
ją z polskich pracowników. Ich zadaniem było kontrolowanie wejścia
do zakładu i terenu całej Elektrowni. Za czasów urzędowania
dyrektora inż. Kazimierza Wolffa załoga Elektrowni zwiększyła się
z 220 do około 770. Dla wielu nowozatrudnionych praca ta, okazała
się ucieczką przed wywózką na przymusowe roboty w głąb Rzeszy.

Rządy polskiej administracji nie trwały długo, niemieccy okupanci
zauważając potencjał drzemiący w Elektrowni, z czasem zaczęli
działać na jej szkodę. Niestety skutecznie. Od stycznia 1944 roku
rozpoczęła się forsowna eksploatacja Elektrowni przez Ost-Energie.
Brak możliwości dokonywania napraw i modernizacji znacznie
obniżył możliwości produkcyjne elektrowni. Polska załoga z trudem
walczyła o ograniczenie zbiórki miedzi, grabionej przez okupanta
w ramach „akcji miedziowej”. Co gorsza, nieregularne dostawy
węgla, który i tak charakteryzował się niską jakością, pogorszyły
sytuację Zakładu.
Największy cios przyszedł jednak zimą 1942/1943 kiedy zapasy
węgla spadły do minimum. Zakład zmuszony był do masowego
wyłączenia odbiorców. Sytuację starano się ratować wprowadzając
niskie miesięczne kontyngenty, których przekroczenie groziło karami
i całkowitym wyłączeniem dopływu prądu. Taki obrót sprawy
spowodował jednak utworzenie pewnego rodzaju szarej strefy.

SOLIDARYZACJA PRZEDE WSZYSTKIM!
Na masową skalę rozprzestrzeniło się pobieranie prądu spoza
licznika. Okupanci nie mogli pozwolić sobie na takie straty,
dlatego zorganizowali specjalny kurs na kontrolerów i inkasentów.
Kursantów zapoznano z przeróżnymi sposobami pobierania energii
omijających użycie licznika. Wspólna niedola i społeczna solidarność

doprowadziły do tego, że najlepsze z tych metod zaczęto stosować
w wielu polskich domach. Wykwalifikowani przez niemiecką załogę
inkasenci zamiast tropić złodziei prądu, dzielili się z odbiorcami
zdobytymi informacjami o najnowszych sposobach oszukiwania
Niemców.

KRYPTONIM NENUFAR

Czasy okupacji to także utworzenie przez załogę Elektrowni
grupy konspiracyjnej – Wojskowa Służba Ochrony Powstania Armii
Krajowej. Powstała w drugiej połowie 1941 roku grupa związana była
z VI Rejonem Helenów VII Obwodu Armii Krajowej „Obroża”.
Wielu jej „dowódcom” wystawiono tzw. żelazne papiery, mimo
że nie byli w niej faktycznie zatrudnieni. Inż. Z. Wierzbowski
ps. „Konary” zwerbował 45 pracowników (żołnierzy) i utworzył
na terenie Elektrowni oddział, któremu nadano kryptonim „Nenufar”.
Dowództwo przejął inż. por. S. Kwiatkowski ps. „Zabłocki”.
Grupa szkoliła się i gromadziła broń, otrzymała nawet zadanie
przygotowania się do akcji „Burza”, której celem miało być zdobycie
ważnych obiektów, takich jak radiostacje, elektrownie, czy poczty.
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AKCJA POWSTAŃCZA

W dniu wybuchu Powstania Warszawskiego grupa „Nenufar”
rozpoczęła swoje działania. Rozkaz informujący o wyznaczeniu
godziny W na 17.00 dotarł do zaufanych pruszkowskich
pracowników dzięki nieznanemu Niemcom kablowi podziemnemu.
Łączył on Elektrownię Pruszkowską z Elektrownia Warszawską.
Brak porozumienia z jednym z Rejonów dowodzonych przez
mjr „Pawła” spowodował, że akcję w Elektrowni rozpoczęto
o godz. 19.00. Sygnałem do jej rozpoczęcia stał się przypadkowy
gwizd parowozu na pobliskiej stacji, odczytany przez załogę,
jako alarm syreny fabrycznej, czyli znak do rozpoczęcia akcji.
Oddział szturmowy stanowiło 30 żołnierzy, z których wyznaczono
12 mających zaatakować Niemców. Dysponowali oni jednym
pistoletem automatycznym, sześcioma pistoletami i kilkoma
granatami. Załogę niemiecką stanowiło 15 żołnierzy, w tym
3 podoficerów. Wszyscy w chwili ataku znajdowali się w wartowni.
Atak zaskoczył Niemców. Akcja zbrojna się udała. Kilku Niemców
zostało rannych, pięciu wzięto do niewoli, pozostali w popłochu
uciekli. Elektrownia została zdobyta. Powstańcy uzupełnili uzbrojenie
o pistolet maszynowy, karabiny i amunicję. Radość polskich żołnierzy
nie trwała jednak długo.
Około 21.00 ruszyło niemieckie natarcie. Okupanci pod osłoną
wozu pancernego zdobyli wartownię. Powstańcy długo odpierali
ataki, uniemożliwiając Niemcom zajęcie większego terenu. Strzały
nie milkły przez całą noc. Jednak, brak kontaktu z miastem i innymi
dowódcami zmusił Powstańców do kapitulacji. Przed wkroczeniem

wojsk Wehrmachtu i Gestapo część Powstańców wraz z rannymi
niepostrzeżenie wycofała się z Elektrowni. Zapewnienia dyrektora
inż. K. Wolffa, że akcję prowadził oddział ludzi z zewnątrz na nic
się nie zdały. Humanitarny gest na jaki zdobyły się sanitariuszki
opatrujące rannego Niemca okazał się tragiczny w skutkach.
Polski żołnierz K. Kurc „Joland”, obecny w czasie opatrywania
rannego Niemca, został przez niego rozpoznany. Brutalne śledztwo
w siedzibie Sichercheitzpolizei, w czasie którego nie wydał żadnego
z uczestników akcji, zakończyło się dla niego rozstrzelaniem
na rampie kolejowej w pobliżu młynu Lorenza. Za swoją heroiczną
postawę został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych.

ELEKTROWNIA PRZESTAJE ISTNIEĆ
Elektrownię zajął pięćdziesięcioosobowy oddział RONA. Pluton
„Nenufar” przestał istnieć. Kontakty konspiracyjne zostały zerwane,
a cześć ludzi musiała się ukrywać. Niemcy nie mogli pozwolić sobie
na takie powstańcze zrywy. W styczniu 1945 roku teren Elektrowni
został zaminowany przez niemiecką grupę techniczną TB-6. Użyto
przy tym 10 skrzyń dynamitu i 25 bomb lotniczych o wadze 150 kg
każda. Temu licznemu i dobrze uzbrojonemu oddziałowi nie miał się
już kto przeciwstawić. Dokładnie 16 stycznia 1945 roku okupanci
nakazali załodze opuszczenie zakładu. Wszyscy wiedzieli, że już
za chwilę budynek wyleci w powietrze. O godz. 17.00 miastem
wstrząsnął potężny wybuch, zgasły światła, a nad Elektrownią
uniósł się ogromny obłok dymu i kurzu. Elektrownia legła
w gruzach. Stopień zniszczeń według Centralnego Zarządu Energetyki
oszacowano na blisko 80%. Całkowitemu zniszczeniu uległa
maszynownia, rozdzielnia i kotłownia oraz wiele urządzeń takich jak
turbogeneratory, kotły, czy transformatory. Elektrownia w Pruszkowie
była najbardziej zniszczoną elektrownią w Polsce. Wszystkie szkody
opiewały na zatrważającą wtedy sumę 32 925 tys. złotych.
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WIELKA ODBUDOWA

Już następnego dnia, pracownicy, pod kierownictwem
mgr inż. Franciszka Bilka rozpoczęli odbudowę Elektrowni.
Wysiłkiem całej załogi 18 grudnia 1945 roku uruchomiono pierwszy
turbozespół o mocy 8 MW oraz 2 kotły parowe. 22 lipca 1947 roku
uruchomiono drugi turbogenerator o mocy 6,2 MW. Osiem dni
później Elektrownia przeszła na własność państwa. Następnie, na
początku maja 1949 roku oddano do użytku turbinę o mocy 10 MW.
Odbudowę, której koszt wyniósł około 15 mln złotych zakończono w
1953 roku. Elektrownia osiągnęła wówczas moc 38 MW.

POWSTANIE ELEKTROCIEPŁOWNI
W 1957 roku powstała w Pruszkowie koncepcja uciepłowienia
miasta. Załoga Elektrowni nie mogła pozostać obojętna na te plany.
Na terenie Elektrowni przystąpiono do budowy magistrali
ciepłowniczych oraz urządzeń członu ciepłowniczego. Prace
modernizacyjne umożliwiające podgrzewanie ciepłej wody
dla magistrali ciepłowniczej miasta zakończono w lutym
1959 roku. Pierwszymi odbiorcami ciepła były zakłady „Porcelit”
oraz Fabryka Ołówków. Początkowo Elektrociepłownia dostarczała
ciepło w parze i wodzie dla przemysłu i gospodarki komunalnej
w wysokości 38,6 Gcal/h. Elektrociepłownia zaczęła również

przesyłać parę technologiczną do zakładów przemysłowych
w Pruszkowie i Piastowie.
W latach 1959–1962 Elektrociepłownia Pruszków przynależała
organizacyjnie do Elektrowni Powiśle. Razem tworzyły pierwszy
Zespół Elektrociepłowni. Dyrekcja Elektrowni Powiśle miała jednak
w planach likwidacje EC Pruszków. Na szczęście skończyło się
tylko na zamiarach. Zamiast likwidować, wprowadzono ulepszeniarozbudowano człon ciepłowniczy o drugi wymiennik ciepła oraz
zwiększono moce pomp sieciowych.

REORGANIZACJA
Lata 1963-1979 to czas w którym doszło do kilku zmian
organizacyjnych. Od 1 stycznia 1963 roku Elektrociepłownię
Pruszków włączono do Zakładu Energetycznego Warszawa Teren
i w tej zależności pozostała przez następną dekadę. Kolejne
zmiany organizacyjne spowodowały wejście w skład Zespołu
Elektrociepłowni Warszawa z siedzibą w EC Siekierki. W dniu
1 czerwca 1979 roku doszło do trzeciego już przeorganizowania
i EC Pruszków została częścią Zespołu Elektrociepłowni Żerań.
Rok 1975 przyniósł kolejną decyzję o likwidacji zakładu.
Szczęśliwie dla Elektrociepłowni, dynamiczny rozwój Pruszkowa
i pobliskiego Piastowa „zniweczył” te plany. Zapadła decyzja
o budowie dwóch nowych kotłów wodnych WR-25. Ich eksploatacja
rozpoczęła się w latach 1982 –1983. Inwestycja zwiększyła moc
cieplną Zakładu do 176 MWt. W roku 1983 Elektrownia zatrudniała
296 osób, produkowała ok. 1,6 mln GJ energii cieplnej i 12 tys. MWh
energii elektrycznej przy mocy zainstalowanej 6,3 MW.
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ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY

nastawnią cieplną, gdzie zgromadzono wszystkie podstawowe
pomiary technologiczne zakładu i sieci cieplnej. Lata 1985-1993
to okres modernizacji wszystkich działających w Elektrociepłowni
układów elektrycznych.

PIERWSZE SUKCESY

Na kolejne wyróżnienie nie trzeba było długo czekać. Dzięki
decyzji Rady Narodowej miasta stołecznego Warszawy, 7 stycznia
1988 roku sztandar został udekorowany Złotą Odznaką Honorową
„Za zasługi dla Warszawy”.

Kolejne lata to okres dalszej rozbudowy sieci miejskiej,
co wiązało się z koniecznością modernizacji urządzeń
w Elektrociepłowni Pruszków. Zakład zdecydował się
na zautomatyzowanie kotłów, zastępując prymitywny układ
ich odżużlania i odpopielania układem hydroodżużlania
i hydroodpopielania.
Rozbudowano plac węglowy do pojemności 14 000 ton
i zainstalowano drugą suwnicę bramową, a przy budowie
nowej stacji przygotowania wody zainwestowano w jonitowe
wymienniki. Wybudowano również układ zrzutów gorących
i zamknięty układ wody chłodzącej, co ograniczyło odprowadzenie
wód technologicznych do rzeki Utraty. Jak widać, już wtedy stawiano
na ekologię. Stare mury maszynowni stały się nowoczesną centralną

Rok 1986 przyniósł Elektrociepłowni pierwszy w historii zakładu
sukces. Minister Górnictwa i Energetyki przyznał EC Pruszków
sztandar za zasługi dla rozwoju ciepłownictwa w Pruszkowie
i Piastowie.

WSPÓŁCZESNE INNOWACJE
Zajmująca się rozprowadzaniem ciepła pruszkowska
Elektrociepłownia w roku 1989 rozpoczęła rozbudowę sieci cieplnej
i wymianę starych wyeksploatowanych układów na nowe, oparte
o rury preizolowane. Inwestycje nie ominęły więc terenu miasta.
Największą z nich była budowa tunelu pod torami PKP zapewniająca
właściwe przejście magistrali ciepłowniczych do centrum Pruszkowa.
Modernizacja samej Elektrociepłowni Pruszków nabrała rozmachu.
Rozdzielnia 30 kV została zastąpiona rozdzielniami o mocy
15 kV i 5,5kV. Unowocześnienie turbozespołu TZ-6 zwiększyło jego
moc elektryczną do 8 MW. Zmiany te pozwoliły na zwiększenie
o prawie 25% całej mocy elektrycznej EC Pruszków. Trzy lata
później zainstalowane zostały nowe układy regulacyjno-pomiarowe
oraz układy sterowania z zastosowaniem systemów komputerowych.
Jednak to rok 1993 przynosi największą innowację.
EC Pruszków został pierwszym w Polsce przedsiębiorstwem
stosującym technologię odwróconej osmozy. Wykorzystanie
tej instalacji w nowo wybudowanej, nowoczesnej stacji uzdatniania
wody stało się niejako ogólnopolskim sukcesem. Efektem
uruchomienia stacji i przygotowania bardzo dobrze oczyszczonej
wody był spadek awaryjności urządzeń sieci cieplnej, kotłów oraz
armatury wodno - parowej.
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Innowacyjne zastosowania załogi EC Pruszków na tym się
jednak nie kończą. W roku 1994 EC Pruszków stała się prekursorem
uruchomienia w Zespole Elektrociepłowni Żerań układu
automatycznej synchronizacji turbozespołu z siecią energetyczną.
Kiedy 29 października 1993 nastąpiło przekształcenie
Przedsiębiorstwa Państwowego Elektrociepłownie Warszawskie
PGNiG TERMIKA SA

w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą
Elektrociepłownie Warszawskie SA zmiany nie ominęły EC
Pruszków. Elektrociepłownia będąc nadal częścią Zespołu
Elektrociepłowni Żerań, wraz z EC Siekierki i EC Kawęczyn weszła
w skład spółki Elektrownie Warszawskie SA.
Elektrociepłownia działała na tyle prężnie, że kolejne duże
modernizacje przeprowadzono dopiero w latach 1998 – 2002.
W kanałach spalin kotłów parowych zabudowano podgrzewacze
wody sieciowej, dzięki którym moc cieplna osiągalna w EC Pruszków
wzrosła do 186,21 MWt.

DEKADA Z VATTENFALL

W nowe millenium Elektrownie Warszawskie S.A. wkroczyły
już jako część koncernu Vattenfall. Dokładnie 27 stycznia 2000 roku
szwedzki koncern energetyczny nabył od Skarbu Państwa 55%
akcji przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja całej spółki objęła również
EC Pruszków, w której pojawili się przedstawiciele nowego
udziałowcy. W 2001 roku Elektrociepłownia Pruszków została

administracyjnie połączona z Ciepłownią Wola, a dyrektorem obu
zakładów został mgr inż. Marek Szularz. Nie jest to jednak koniec
administracyjnych fuzji, w 2008 roku EC Pruszków połączyła się
z Elektrociepłownią Żerań. W tym czasie moc osiągalna cieplna
EC Pruszków wynosiła 186,21 MWt łącznie dla wody i pary
technologicznej, a zainstalowana moc elektryczna 9,1 MWe.

CZASY PGNIG TERMIKA SA
W październiku 2010 roku Vattenall podjął decyzję o wycofaniu
swoich aktywów z Polski. 11 stycznia 2012 roku PGNiG SA
sfinalizowało transakcję zakupu ponad 99% akcji Vattenfall Heat
Poland SA. Doszło w ten sposób do jednego z największych przejęć
w historii polskiego rynku energetycznego. W wyniku transakcji
zmianie uległa nazwa spółki na PGNiG TERMIKA SA, która stała się
częścią Grupy Kapitałowej PGNiG SA.
Stawiając na najefektywniejsze metody produkcji PGNiG
TERMIKA SA jest największym w Unii Europejskiej wytwórcą
ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Ze względu na mniejsze
zużycie paliwa, zastosowanie tego procesu technologicznego
daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod
względem ekologicznym. Stawiając na ekologię, podstawowe
paliwo wykorzystywane w PGNiG TERMIKA SA, jakim jest węgiel
kamienny stopniowo zastępowane jest przyjazną dla środowiska
naturalnego biomasą.
PGNiG TERMIKA SA
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Poza Elektrociepłownią w Pruszkowie, do PGNiG TERMIKA
należy jeszcze pięć innych zakładów: Elektrociepłownia
Siekierki, Elektrociepłownia Żerań, Ciepłownia Kawęczyn,
Ciepłownia Wola i Ciepłownia Regaty. 1074 osoby zatrudnione
w spółce pracują na wytwarzanie rocznie około 4,4 TWh energii
elektrycznej i 11,3 TWht ciepła. Energia wytwarzana przez PGNiG
TERMIKA stanowi 11% polskiej produkcji, co pokrywa mniej
więcej 65% całkowitego zapotrzebowania Warszawy na energię
elektryczną, docierając przy tym do około 70 % warszawiaków
i 60 % mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic.

Przejęcie Elektrociepłowni Pruszków przez PGNiG TERMIKA
to nie tylko czas nieustannej pracy nad rozwojem i realizacji
ambitnych projektów w sektorze elektroenergetyki. To także czas
pracy nad wizerunkiem. Udostępnienie wnętrz i terenów EC Pruszków
do sesji plenerowej, a następnie zorganizowanie wystawy prac
fotograficznych pozwoliło zainteresowanym poznać postindustrialne
dziedzictwo Elektrociepłowni. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
także dni otwarte, w czasie jednego z nich w bramy Elektrociepłowni
zawitało ponad 130 osób.

WYBIEGAJĄC W PRZYSZŁOŚĆ
3 października 2013 r. PGNiG TERMIKA zawarła z Polską
Spółką Gazownictwa umowę o przyłączeniu do sieci gazowej dwóch
elektrociepłowni Pruszków i Żerań. Zaplanowane dostawy gazu
mają rozpocząć się w IV kwartale 2015 roku. Inwestycja wymaga
modernizacji EC Pruszków. Część starych kotłów węglowych
zostanie zastąpiona nowoczesnymi, przyjaznymi dla środowiska

Zarząd PGNiG TERMIKA SA:
Andrzej Gajewski – Prezes Zarządu
Andrzej Smoliński – Członek Zarządu
Andrzej Wielguszewski – Członek Zarządu

silnikami gazowymi o mocy 11 MWe/ 11 MWt. Według prognoz,
roczny wolumen gazu zużywany przez układ wyniesie 21 mln m3.
Do realizacji tych planów konieczna jest budowa 1,7 km
sieci gazowej średniego ciśnienia biegnącej od ul. Inżynierskiej
do ul. Wojska Polskiego w Pruszkowie.

PGNiG TERMIKA SA
Siedziba główna - Elektrociepłownia Żerań
ul. Modlińska 15
03-216 Warszawa
info@termika.pgnig.pl

Elektrociepłownia Pruszków
ul. Waryńskiego 1,
05-800 Pruszków
tel. +48 22 587 53 01

www.termika.pgnig.pl
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