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W XXI wieku gaz ziemny �ród³em pr¹du, ciep³a i ch³odu

Tadeusz Podziemski, Henryk Ba³ut
Mazowiecka Spó³ka Gazownictwa Sp. z o.o.
Gazownia Warszawska

Tylko prawid³owa, czyli prawdziwa relacja pomiêdzy
cenami pr¹du i gazu ziemnego (uwzglêdniaj¹ca faktyczne,
wynikaj¹ce z kosztów ceny wêgla i innych paliw oraz za-
niedbywane dzisiaj koszty wynikaj¹ce z ochrony �rodowi-
ska) pozwoli na w³a�ciwy rozwój kogeneracji i gospodarki
energetycznej kraju. Przypomnieæ mo¿na, ¿e kogeneracja
(ang. Combined Heat Power � CHP), czyli jednoczesna
produkcja energii elektrycznej i ciep³a (a w rozwiniêciu tech-
nologicznym tak¿e ch³odu), to termin nie w pe³ni precyzyj-
ny. Proces technologiczny sytuuje bowiem zwykle pr¹d jako
podstawowy cel tego procesu, natomiast ciep³o i ewentu-
alnie ch³ód stanowi¹ produkty uboczne. Jednak te produk-
ty uboczne niejednokrotnie stanowi¹ g³ówny cel, który
chcemy osi¹gn¹æ.

W³¹czaj¹c siê w nurt dyskusji o kogeneracji, a tak¿e
trójgeneracji (okre�lanej równie¿ terminem �podwójne sko-
jarzenie�) dyskutujemy faktycznie o gazie ziemnym i ener-
getyce gazowej. Dlaczego?

Otó¿, po pierwsze Autorzy niniejszego artyku³u s¹
gazownikami, a po drugie, kryzys energetyczny w USA
w ostatnich latach, czyli tzw. kryzys kalifornijski ujawni³
ca³¹ z³o¿ono�æ bezpieczeñstwa energetycznego oraz od-
kry³ fakt, ¿e dywersyfikacja �róde³ energii ma kapitalne
znaczenie dla obecnych i nastêpnych pokoleñ. Gospodar-
ka amerykañska ju¿ radzi sobie z tym problemem i jest
raczej pewne, ¿e zastosowanie w³a�nie gazu ziemnego jako
paliwa dla zak³adów produkuj¹cych energiê elektryczn¹

i ciep³o w skojarzeniu (np. w Denver) zdecydowanie po-
mog³o w za¿egnaniu kryzysu, np. firma NRG Energy Inc.
zainstalowa³a w ci¹gu siedmiu miesiêcy �ród³a energii
o mocy blisko 100 MW bazuj¹c na gazie ziemnym: w cen-
tralnej Kalifornii powsta³ zak³ad Chowchilla II wyposa¿o-
ny w 16 silników gazowych o mocy 3,125 MW ka¿dy,
firmy Deutz (na zdjêciu transport tych silników), a w pó³-
nocno-zachodniej Kalifornii zak³ad Red Bluff z 16 silnika-
mi gazowymi (2,9 MW ka¿dy) firmy Wärtsilä.

Dodatkowym, niezwykle istotnym argumentem na rzecz
rozproszenia energetyki, a szczególnie kogeneracji sta³ siê
kryzys zwi¹zany z atakiem na World Trade Center w Nowym
Jorku w dniu 11 wrze�nia 2001 r.

Gospodarka europejska z regu³y pod¹¿a za amerykañ-
sk¹ wykorzystuj¹c jej do�wiadczenia, a gospodarka polska
z kolei usi³uje nad¹¿yæ za gospodark¹ krajów Europy Za-
chodniej. W energetyce krajów zachodnioeuropejskich rów-
nie¿ zdecydowan¹ przewagê w nowoczesnej gospodarce
skojarzonej osi¹gn¹³ jako paliwo gaz ziemny.

W niniejszym artykule skoncentrowano siê, do�æ prze-
wrotnie, nie na genezie, zaletach lub wadach albo te¿
osi¹gniêciach europejskich czy �wiatowych w tej dzie-
dzinie, lecz na w³asnych przyk³adach, na jaskó³kach ko-
generacji w Polsce. Podjêto próbê stworzenia zal¹¿ka
czego� na kszta³t przewodnika i albumu polskiej gazowej
energetyki skojarzonej, maj¹cego s³u¿yæ jej dalszemu
rozwojowi. Ograniczono siê przy tym tylko do przypad-
ków, w których zainstalowano urz¹dzenia maj¹ce za za-
danie produkowaæ energiê elektryczn¹ i ciep³o w skoja-
rzeniu z gazu ziemnego.

Miniblok kogeneracyjny
w Gazowni Warszawskiej

W drugiej po³owie lat 90. ubieg³ego wieku w Gazowni
Warszawskiej zosta³y podjête prace zmierzaj¹ce do po-
szukiwania nowych, znacz¹cych rynków zbytu gazu ziem-
nego.

G³ównym obiektem zainteresowania sta³a siê energety-
ka rozproszona, a zw³aszcza skojarzona produkcja energii
elektrycznej i ciep³a, czyli kogeneracja, poniewa¿ rozwój
wielkich obiektów energetycznych i rodzaj zastosowanego

Silniki gazowe firmy Deutz wysys³ane do Kalifornii
w trakcie kryzysu 2001
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paliwa zale¿a³y i wci¹¿ jeszcze zale¿¹ od decyzji politycz-
nych. By³o jasne, ¿e choæby dla promocji niezbêdne jest
posiadanie takiego obiektu u siebie, w Gazowni Warszaw-
skiej. Podobnie zreszt¹ my�lano w Gazowni Poznañskiej,
która podjê³a analogiczn¹ decyzjê nieco wcze�niej.

W efekcie w Poznaniu zainstalowano agregat produ-
kuj¹cy ciep³o i pr¹d na swojej Stacji Redukcyjnej, nato-
miast w Warszawie, w budynku Dyrekcji Gazowni zain-
stalowano taki sam do�wiadczalny miniblok kogeneracyj-
ny, w celu przybli¿enia naszym Klientom idei gospodarki
skojarzonej.

W sierpniu 2000 r. agregat rozpocz¹³ pracê i trzeba przy-
znaæ, ¿e spe³ni³ oczekiwania. Z du¿¹ uwag¹ �ledzono pierw-
sze 10 000 godzin pracy agregatu. Choæ pojawi³y siê pro-
blemy ze wspó³prac¹ agregatu z zewnêtrzn¹ sieci¹ elek-
tryczn¹, to dobra wspó³praca z producentem urz¹dzenia
pozwoli³a je rozwi¹zaæ i okaza³o siê, ¿e technologia jest
elastyczna i mo¿e byæ dostosowana do konkretnego cha-
rakteru odbioru.

Jednocze�nie opieraj¹c siê ju¿ na w³asnym do�wiad-
czeniu wykonano wiele analiz ekonomicznych w celu uzy-
skania wiedzy co do warunków rzeczywistej op³acalno�ci
takich inwestycji.

Jak jest w Polsce dzisiaj,
z czym weszli�my w 2003 rok

w dziedzinie ma³ych skojarzonych �róde³?

Wêdrówkê rozpoczynamy od Dolnego �l¹ska i Opolsz-
czyzny, gdzie zainstalowano trzy turbiny gazowe: w Bole-
s³awcu, Wroc³awiu i Opolu, a tak¿e w �wiebodzicach uru-
chomiono dwa silniki gazowe firmy Jenbacher w lokalnej
elektrociep³owni.

Z kolei Wielkopolskie i Lubuskie pochwaliæ siê mo¿e,
analogicznym jak w Warszawie, agregatem kogeneracyj-
nym Sachs-SenerTec w Poznaniu, dwoma basenami korzy-
staj¹cymi z ciep³a i pr¹du ze skojarzenia, osiedlem miesz-
kaniowym z tak¹ elektrociep³owni¹, a tak¿e dalszymi zapo-
wiedziami podobnych inwestycji; przede wszystkim s¹ tam
dwie turbiny gazowe, w Gorzowie Wlkp. i w Ostrowie Wlkp.

Pomorskie mo¿e siê pochwaliæ agregatem Vitobloc fir-
my Viessmann w szpitalu w Kartuzach, agregatem koge-
neracyjnym firmy TEDOM w O�rodku Wczasowym w Po-
gorzelicy oraz elektrociep³owni¹ z dwoma turbinami gazo-
wymi we W³adys³awowie, a Warmiñsko-mazurskie silnikiem
Jenbacher w firmie Hochland w Baranowie k. Ostro³êki,
oraz agregatem TEDOM w firmie Ekoenergoterm w Pozez-
drzu k. Gi¿ycka.

Spo�ród pozosta³ych regionów na uwagê zas³uguj¹:
l Podlaskie, z agregatem Vitobloc firmy Viessmann w fir-

mie Biatel w Bia³ymstoku;
l Mazowieckie, z osiedlow¹ kot³owni¹ wyposa¿on¹ w dwa

agregaty TEDOM w Winnicy k. Pu³tuska oraz Elektrocie-
p³owni¹ w Siedlcach wyposa¿on¹ w dwie turbiny gazowe;

l Lubelskie, z elektrociep³owni¹ gazow¹ w Lublinie, ale
i dwoma gospodarstwami szklarniowymi, w których za-
instalowano trzy silniki gazowe pracuj¹ce w uk³adach
kogeneracyjnych;

l Podkarpackie, z elektrociep³owni¹ w Rzeszowie, która
w grudniu 2002 r. rozpoczê³a fazê rozruchu bloku gazo-
wo-parowego i drug¹ w Nowej Sarzynie z dwoma turbi-
nami gazowymi, a tak¿e przetwórni¹ owoców w Cmola-
sie z silnikiem gazowym Jenbacher oraz gospodarstwem
szklarniowym w Zg³obieniu k. Rzeszowa z dwoma agre-
gatami, podobnym gospodarstwem w Grabownicy oraz
szpitalem w Przeworsku z silnikami gazowymi Wola;

l Ma³opolskie, z trzema silnikami gazowymi Jenbacher
wspomagaj¹cymi Geotermiê w Zakopanem oraz Elektro-
ciep³owni¹ w Tarnowie w trakcie realizacji;

l �l¹skie, z agregatem TEDOM zasilaj¹cym Szpital i Gór-
no�l¹skie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach.

Szczegó³y techniczne poszczególnych rozwi¹zañ

Opole

Firma Alstom zainstalowa³a turbinê gazow¹ z genera-
torem 7,4 MW wraz z kot³em odzysknicowym 14,2 MW
i kot³em gazowym 25MW.

Turbina gazowa zu¿ywa 3000 m3/h gazu ziemnego GZ50
przy ci�nieniu 20 bar.

Budynek Gazowni Warszawskiej

Elektrociep³ownia blokowa Sachs-SenerTec
w budynku Gazowni Warszawskiej
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Boles³awiec

W Zak³adach Chemicznych Wizów SA zainstalowano
turbinê firmy Solar Turbines model Centaur 50 producenta
Turbomach wraz z kot³em odzysknicowym o wydajno�ci
10,5 Mg/h i dwoma kot³ami gazowo-olejowymi o wydajno-
�ci 16 Mg/h pary ka¿dy. Turbina zasilana paliwem gazo-
wym dzia³a w sposób ci¹g³y. Elektrociep³ownia (moc elek-
tryczna 4,1 MW i cieplna 28 MW) podpisa³a umowê na
dostawê energii elektrycznej i ciep³a dla Zak³adów Che-
micznych Wizów SA przez dwadzie�cia lat. Eksploatacjê
rozpoczêto 9 lipca 1999 roku.

Wroc³aw

W pa�dzierniku 2000 r. uruchomiono Zak³ad (moc elek-
tryczna 3,7 MW i cieplna 36,3 MW), który zgodnie z umo-
w¹ bêdzie przez 20 lat zaopatrywa³ Wroc³awskie Zak³ady
Polar SA i s¹siednie osiedle Zakrzów w energiê elektrycz-
n¹ i ciepln¹. Turbina gazowa Solar Turbines model Cen-
taur 40 ze wzglêdu na doprowadzenie gazu pod �rednim
ci�nieniem zosta³a wyposa¿ona w 11-stopniow¹ sprê¿ar-
kê. Z turbin¹ gazow¹ jest sprzê¿ony generator synchro-
niczny. Kocio³ odzysknicowy wytwarza ciep³¹ wodê dla
sieci cieplnej, a trzy kot³y szczytowe s³u¿¹ do produkcji
gor¹cej wody.

Ostrów Wlkp.

26 pa�dziernika 2000 r. rozpoczêto eksploatacjê turbi-
ny gazowej angielskiej firmy Centrax Rolls-Royce CX501
KB7 o mocy 5,1 MW (identyczna jak stosowana do napê-
du samolotów transportowych Hercules) wspó³pracuj¹cej
z kot³em odzysknicowym firmy HKB z Holandii, co spra-
wia, ¿e moc cieplna zespo³u wynosi 11,6 MW. Odzyskane
ciep³o ze spalin jest wykorzystywane na potrzeby komu-
nalne: ciep³owni miejskiej, stacji uzdatniania wody, prze-
pompowni i oczyszczalni �cieków. Ostrowski Zak³ad Cie-
p³owniczy dziêki temu, ¿e uruchomi³ produkcjê ciep³a i ener-
gii elektrycznej w skojarzeniu sta³ siê przedsiêbiorstwem
multienergetycznym.

�wiebodzice

Dolno�l¹ski Zak³ad Termoenergetyczny z Wa³brzycha
uruchomi³ w kwietniu 2001 roku elektrociep³owniê wypo-
sa¿on¹ w dwa silniki gazowe Jenbacher o mocy elektrycz-
nej 2,7 MW i cieplnej 2,8 MW ka¿dy. Wspó³pracuj¹ z nimi
akumulatory ciep³a. Energiê elektryczn¹ zakupuje Zak³ad
Energetyczny SA w Wa³brzychu. Sprawno�æ elektrociep³ow-
ni przekracza 84%.

Poznañ � Szamotu³y

Energetyka Poznañska SA we wspó³pracy z Zarz¹-
dem Miasta i Gminy Szamotu³y wykaza³a podziwu god-
n¹ konsekwencjê w promowaniu kogeneracji. W celu li-
kwidacji dwóch wys³u¿onych kot³owni wêglowych na
pocz¹tku 2000 r. wybudowano kot³owniê gazow¹, w któ-
rej zainstalowano silnik gazowy Zentec 230 HR o mocy
elektrycznej 257 kW i cieplnej 387 kW oraz dwa kot³y
gazowe. Przewidziano 10-letni okres zwrotu nak³adów
na inwestycjê.

Poznañ � p³ywalnia POSiR

Inicjatorem budowy uk³adu kogeneracyjnego na ba-
senie POSiR by³a równie¿ w tym przypadku Energetyka
Poznañska SA. Uruchomiony w sierpniu 2000 r. silnik
gazowy EMK 6/330 zosta³ wyprodukowany przez G.A.S.
Energietechnik GmbH (moc elektryczna 115 kW, moc
cieplna 195 kW). Zu¿ycie gazu wynios³o ponad 400 000
m3/rok. Uk³ad pracuj¹cy w skojarzeniu pozwala na przy-
gotowanie wody basenowej oraz wody u¿ytkowej, dziê-
ki czemu silnik gazowy pracuje ok. 7000 godzin w ci¹gu
roku. Wynegocjowane ceny ciep³a i energii elektrycznej
równie¿ w tym przypadku maj¹ zapewniæ zwrot nak³a-
dów na inwestycjê w ci¹gu 10 lat.

Turbina 7,4 MW w Elektrociep³owni Opole

P³ywalnia POSIR w Poznaniu
wyposa¿ona w agregat kogeneracyjny G.A.S. Energietechnik
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Wrze�nia

Jest to p³ywalnia, na której zainstalowano uk³ad koge-
neracyjny z silnikiem MAN o mocy elektrycznej 110 kW
oraz cieplnej 180 kW. Rozwi¹zanie ma charakter wyspo-
wy; energia elektryczna nie jest dostarczana do sieci ener-
getycznej, poniewa¿ niezbêdna do tego celu umowa z ener-
getyk¹ nie zosta³a zawarta, a z powodu przepisów od mar-
ca 2002 r. energia nie mo¿e byæ odbierana przez zak³ad
produkcyjny zlokalizowany na s¹siedniej posesji.

Pogorzelica

W prywatnym O�rodku Wczasowym Mir-Mar w Po-
gorzelicy k. Rewala pracuje agregat kogeneracyjny TEDOM
o mocy elektrycznej 9 kW i cieplnej 21 kW. W³a�ciciel prze-
widuje wymianê agregatu na wiêkszy ze wzglêdu na znacz-
ne potrzeby o�rodka (ogrzewanie elektryczne, basen itp.).
Ca³o�æ produkowanej energii elektrycznej jest zu¿ywana
na w³asne potrzeby.

Kartuzy

Szpital w Kartuzach doczeka³ siê nowoczesnej kot³owni
zasilanej gazem ziemnym, a jednocze�nie wyposa¿onej w
agregat kogeneracyjny Vitobloc firmy Viessmann. Jest to
dla szpitala powiatowego gwarancja obni¿enia kosztów
w³asnych jak i pewno�æ zasilania w energiê elektryczn¹.
Agregat ma moc elektryczn¹ 43 kW oraz ciepln¹ 72 kW.

W³adys³awowo

W listopadzie 2001 r. zdecydowano, ¿e Elektrim-Me-
gadex SA wybuduje elektrociep³owniê produkuj¹c¹ ener-
giê elektryczn¹ oraz ciep³o w skojarzeniu zu¿ywaj¹c jako
paliwo gaz odpadowy wydobywany wraz z rop¹ naftow¹
na ba³tyckiej platformie wiertniczej Beta po³o¿onej 82 km
od W³adys³awowa, a nale¿¹cej do Petrobalticu. Do koñca
2002 r. zainstalowano w tym celu:
l 2 turbiny gazowe typ 501-KB7 firmy Rolls-Royce Allison,

ka¿da z generatorem firmy Leroy Somer o mocy 5,5 MW;
l 2 kot³y odzysknicowe o mocy 8,5 MW ka¿dy,
l 3 kot³y szczytowe wodne o mocy 5 MW ka¿dy (dwupa-

liwowe).
Gaz odpadowy, o którym by³a mowa wcze�niej, jest

spalany do tej pory w pochodni nie przynosz¹c ¿adnych
korzy�ci. Z ekologicznego punktu widzenia wa¿ne jest, ¿e
w turbinach zastosowano niskoemisyjne palniki gazu z wtry-
skiem wody, co pozwoli na uzyskanie niskiej emisji NOx

i CO. Trwa rozruch instalacji przesy³u gazu z platformy wy-
dobywczej na l¹d; natychmiast po zakoñczeniu tych prac
zostan¹ uruchomione turbiny gazowe (przewiduje siê, ¿e
nast¹pi to jeszcze w tym miesi¹cu; w drugiej po³owie kwiet-
nia przeprowadzono rozruch próbny turbin). W³adys³awo-
wo � kurort, jakich ma³o, pozbêdzie siê wielu kot³owni
opalanych wêglem, a wdychanie jodu nie bêdzie po³¹czo-
ne z wdychaniem siarki.

Ostro³êka

W zak³adzie mleczarskim Hochland Polska Sp. z o.o. w
Baranowie k. Ostro³êki zainstalowano 16-cylindrowy silnik
gazowy firmy Jenbacher o mocy elektrycznej 836 kW i ciepl-
nej 1013 kW; pocz¹tkowo by³ on zasilany propanem � buta-
nem, a od czasu oddania do u¿ytku gazoci¹gu, tj. od sierpnia
2002 r. silnik jest zasilany gazem ziemnym. Negocjacje z Za-
k³adem Energetycznym w sprawie sprzeda¿y przez Hochland
Polska Sp. z o.o. nadwy¿ek energii elektrycznej zakoñczy³y
siê sukcesem. Od lutego 2003 r. produkowany w skojarzeniu
pr¹d jest sprzedawany poprzez sieæ energetyczn¹.

Pozezdrze k. Gi¿ycka

W firmie Ekoenergoterm jest eksploatowany agregat
kogeneracyjny firmy TEDOM (o mocy elektrycznej 9 kW
i cieplnej 21 kW); wkrótce zostanie on wymieniony na nie-
co wiêkszy agregat kogeneracyjny � równie¿ tej samej
firmy (22 kW + 45 kW). Nadwy¿ki energii elektrycznej s¹
sprzedawane do zak³adu energetycznego.

Bia³ystok

W Zak³adach Biatel zainstalowano agregat kogene-
racyjny Vitobloc firmy Viessmann o mocy elektrycznej
22 kW i cieplnej 45,5 kW. Rozruch agregatu nast¹pi³ w
listopadzie 2001 r. Trwaj¹ negocjacje w sprawie sprzeda¿y
energii elektrycznej do sieci.Agregat kogeneracyjny Vitobloc zasilaj¹cy szpital w Kartuzach
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Winnica k. Pu³tuska

Zak³ad Energetyczny P³ock � Multienergetyczne Przed-
siêbiorstwo Sieciowe (ZEP-MPS) Sp. z o.o. uruchomi³o w
dniu 19 pa�dziernika 2001 r. we wspó³pracy z Zak³adem
Energetycznym w P³ocku oraz Urzêdem Gminy w Winnicy
k. Pu³tuska kot³owniê osiedlow¹ zasilan¹ gazem ziemnym,
wyposa¿on¹ w dwa agregaty kogeneracyjne firmy TEDOM
(moc elektryczna 22 kW i cieplna 45,5 kW ka¿dy).

odbierane w wodnych kot³ach odzysknicowych o mocy
2x11,5 MW jest kierowane do sieci ciep³owniczej. Wybudo-
wano te¿ akumulator ciep³a o objêto�ci 480 m3, gdzie maks.
temperatura wody wynosi 95°C, a min. temperatura 55°C.
Odbiorc¹ energii elektrycznej jest Zak³ad Energetyczny War-
szawa-Teren SA, za� odbiorc¹ energii cieplnej Przedsiêbior-
stwo Energetyki Cieplnej w Siedlcach Sp. z o.o. Uruchomie-
nie Elektrociep³owni Siedlce pozwoli³o na likwidacjê uci¹¿li-
wej ciep³owni i znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ.
Przewiduje siê zu¿ycie 34 mln m3 gazu ziemnego na rok.

Lublin � Stê¿yca

Dwa ró¿norodne rozwi¹zania technologiczne kogenera-
cji w rolnictwie: w gospodarstwie szklarniowym pana Jaro-
s³awa Ptaszka zainstalowano dwa agregaty kogeneracyjne
ABB wyposa¿one w silniki gazowe firmy Caterpillar o mocy
elektrycznej 1,03 MW oraz mocy cieplnej 1,7 MW ka¿dy
(trzeci taki sam agregat zostanie zainstalowany we wrze-
�niu 2003 r.). W gospodarstwie szklarniowym pana Dariu-
sza Ptaszka uruchomiono jeden agregat kogeneracyjny wy-
posa¿ony w silnik hiszpañskiej firmy Guascor o mocy elek-
trycznej 0,93 MW oraz mocy cieplnej 1,3 MW. Agregat zo-
sta³ wyposa¿ony w katalizator spalin, co pozwala skierowaæ
CO2 do atmosfery wewn¹trz szklarni, zatem efektem koñ-
cowym spalania gazu ziemnego oprócz energii elektrycznej
i cieplnej jest para wodna i tlen uzyskiwane w szklarni.

W³a�ciciele obu firm, dwaj bracia zbudowali na w³asny koszt
6,7 km gazoci¹gu Φ250 (do ujêcia gazu ziemnego w kopalni),
co pozwoli³o im wynegocjowaæ cenê gazu bez op³aty przesy³o-
wej. Agregaty przepracowa³y po oko³o 4000 godzin w ci¹gu
roku, a uzyskana energia elektryczna i cieplna s¹ zu¿ywane we
w³asnym zakresie. Zwiêkszenie liczby godzin pracy agregatów
jest niemo¿liwe bez sprzeda¿y pr¹du do sieci ZE, tymczasem
w³a�ciciele obu firm otrzymali propozycjê sprzeda¿y energii elek-
trycznej w cenie 9 gr/kWh. Zaoferowana cena wyklucza op³a-
calno�æ produkcji. Jest to jednak interesuj¹cy przyk³ad wyko-
rzystania lokalnych zasobów gazu.

Agregaty kogeneracyjne firmy TEDOM w Winnicy

Ciep³o i pr¹d uzyskane w wyniku eksploatacji agrega-
tów kogeneracyjnych zasila urz¹d gminy, szko³ê i osiedle
bloków. Przedsiêwziêcie obejmowa³o oprócz budowy elek-
trociep³owni osiedlowej tak¿e modernizacjê budynku cie-
p³owni oraz modernizacjê ciep³oci¹gów.

Siedlce

Na prze³omie lat 2001/2002 Spó³ka-córka siedleckiego
PEC uruchomi³a dwie turbiny gazowe Taurus 70-T-10301S
firmy SOLAR TURBINES o mocy 7,3 MW ka¿da, napêdza-
j¹ce generatory elektryczne. Ciep³o z gazów spalinowych

Jedna z dwóch turbin gazowych Solar Taurus T-70 Hala turbin i akumulator ciep³a

Elektrociep³ownia Siedlce
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Grabownica k. Brzozowa

Przyk³adem wykorzystania lokalnych zasobów gazu
ziemnego jest tak¿e gospodarstwo szklarniowe pioniera
kogeneracji w rolnictwie pana Les³awa Korfantego w Gra-
bownicy k. Brzozowa. Od kilku lat pracuj¹ tam trzy silniki
spalinowe polskiej produkcji zasilane gazem ziemnym
pochodz¹cym z Kopalni Grabownica. Uzyskana energia
elektryczna pozwala na do�wietlanie ro�lin (m.in. uprawy
ogórków), a wykorzystywane ciep³o pochodzi nie tylko
z uk³adu ch³odzenia silników, ale tak¿e z wymiennika ciep³a
ch³odz¹cego spaliny.

Zg³obieñ k. Rzeszowa

W pa�dzierniku 2002 r. jeszcze jedno gospodarstwo
szklarniowe rozpoczê³o skojarzon¹ produkcjê energii elek-
trycznej i ciep³a dla w³asnych potrzeb, zaczynaj¹c od mocy
elektrycznej 20 kW � z agregatu z silnikiem Fiata Tipo
przystosowanym do spalania gazu ziemnego. W³a�ciciel fir-
my pan Tadeusz Pieni¹¿ek ze Zg³obienia k. Rzeszowa ju¿
3 stycznia 2003 r. uruchomi³ nastêpny agregat kogen-
eracyjny z silnikiem Iveco o mocy elektrycznej 100 kW.

Przewiduje siê wkrótce monta¿ agregatu kogeneracyj-
nego z silnikiem Wola o mocy 200 kW. Celem tej inwestycji
jest uzyskanie energii elektrycznej do do�wietlania uprawy
pomidorów oraz tañszej ni¿ zwykle, bo uzyskanej w skojarze-
niu energii cieplnej z gazu ziemnego, który zosta³ doprowa-
dzony z kopalni ropy naftowej Nosówka odleg³ej o 600 m.

Cmolas k. Kolbuszowej

W³a�ciciel zak³adu przetwórstwa owocowo-warzywnego
Cmolfrut, pan Stefan Wrzask w celu zabezpieczenia siê przed
przerwami w dostawach energii elektrycznej zdecydowa³ siê
zainstalowaæ agregat kogeneracyjny z silnikiem gazowym
Jenbacher o mocy elektrycznej 580 kW i cieplnej 700 kW.
Okaza³o siê to dobrym posuniêciem, zw³aszcza w ubieg³ym
roku, kiedy burza zniszczy³a liniê przesy³ow¹, ale je¿eli chodzi
o sprzeda¿ energii elektrycznej to propozycje zak³adu energe-

tycznego by³y z gatunku science-fiction (4 gr/kWh). Jedno-
cze�nie w³a�ciciel z przykro�ci¹ mówi o rosn¹cych cenach
gazu, a jest odbiorc¹ gazu ziemnego w okresie maj�wrze-
sieñ, w okresie wzmo¿onej produkcji spo¿ywczej; wtedy to
w³a�nie jest eksploatowany silnik gazowy.

Przeworsk

Interesuj¹cym przyk³adem pokazuj¹cym, dlaczego zespó³
kogeneracyjny nie pracuje non stop jest szpital w Przeworsku,
który od trzech lat posiada dwa agregaty Wola pozwalaj¹ce na
uzyskiwanie znacznych korzy�ci ze skojarzonej produkcji pr¹-
du i ciep³a � s¹ one w³¹czane codziennie w godzinach szczy-
tu (ok. 7.00�13.00 i 15.00�19.00), kiedy pr¹d jest najdro¿-
szy i gwarantuj¹ obni¿kê kosztów w³asnych Szpitala.

Zakopane

Zak³ad Geotermii ogrzewaj¹cy miasto jest wspomaga-
ny przez trzy silniki gazowe Jenbacher o mocy elektrycz-
nej 3x543 kW i cieplnej 3x703 kW pracuj¹ce w skojarze-
niu. Stopieñ wykorzystania tych silników bêdzie zale¿a³ od
wyniku negocjacji z operatorem sieci elektrycznej w spra-
wie sprzeda¿y energii elektrycznej.

Agregat kogeneracyjny z silnikiem Iveco zasilaj¹cy szklarniêWidok ogólny szklarni

Trzy silniki JMS 312 GS-BL firmy Jenbacher
w zakopiañskiej Geotermii

Zg³obieñ k. Rzeszowa
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Tarnów

Budowana jest elektrociep³ownia gazowa o mocy elek-
trycznej 3,75 MW i cieplnej 10 MW. Turbina gazowa Cx501
firmy Centrax zosta³a przywieziona na plac budowy w ostat-
nich dniach grudnia 2002 r. Turbina przechodzi ostatnie te-
sty. Instalacja wtrysku wody pozwala na uzyskanie bardzo
ma³ej emisji NOx. Na 20 maja 2003 r. przewidziano przeka-
zanie obiektu do eksploatacji.

Tarnowskie Góry

Górno�l¹skie Centrum Rehabilitacyjne Repty w Tarnow-
skich Górach poprzez swoj¹ nowoczesn¹ kot³owniê zaopa-
truje w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ Szpital i Górno�l¹skie
Centrum Rehabilitacji. Dla pewno�ci dostaw energii elek-
trycznej na wiosnê 2002 r. uruchomiono w tej kot³owni
agregat kogeneracyjny firmy TEDOM 400 CAT o mocy elek-
trycznej 255 kW i mocy cieplnej 420 kW. Energia elek-
tryczna nie jest dostarczana do sieci elektroenergetycznej
(charakter wyspowy uk³adu).

Istniej¹ce elektrociep³ownie zawodowe
wykorzystuj¹ce gaz ziemny

1. Gorzów Wielkopolski � ju¿ niemal historyczny: 54,5 MW
2. Nowa Sarzyna � elektrociep³ownia firmy ENRON: 116,0 MW
3. Lublin � latem 2002 wszed³ do eksploatacji: 235,0 MW
4. Rzeszów � ju¿ produkuje: 95 MW
5. Zielona Góra � trwa intensywna budowa: 190,0 MW.

Gorzów Wlkp

EC Gorzów to pierwsze w Polsce zastosowanie gazu
ziemnego do produkcji energii elektrycznej i ciep³a w skoja-
rzeniu na wielk¹ skalê. 29 stycznia 1999 r. w EC GORZÓW
SA uruchomiono blok gazowo parowy, który sk³ada siê z:

� turbiny gazowej trójstopniowej typu GT8C produkcji ABB
Zamech Ltd. z generatorem (moc elektryczna 54,5 MW),

� kot³a odzysknicowego Foster Wheeler Energia Polska,
moc cieplna znamionowa 60 MW, maksymalna 114 MW
(z dopalaniem)

� podgrzewacza wody sieciowej w kotle odzysknicowym.
Paliwem dla bloku GP w EC Gorzów jest gaz ziemny

zaazotowany pochodz¹cy z kopalni gazu ziemnego odle-
g³ej o 100 km. W 2001 roku blok gazowo parowy wypro-
dukowa³ ju¿ 78% energii elektrycznej i 55% energii ciepl-
nej ca³ej produkcji Elektrociep³owni Gorzów.

Nowa Sarzyna

Elektrociep³ownia zu¿ywaj¹ca gaz ziemny w celu pro-
dukcji skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej w uk³adzie
kombinowanym gazowo-parowym zosta³a zbudowana za 130
mln USD. Energia elektryczna jest dostarczana g³ównie mia-
stu i gminie Nowa Sarzyna, a ciep³o jest dostarczane do
Zak³adów Chemicznych Organika-Sarzyna SA. Moc elektrycz-
na elektrociep³owni wynosi 116 MW, a moc cieplna 70 MW.

Produkcja jest realizowana przez dwa turbogeneratory
gazowe holenderskiej firmy Thomassen Int. na licencji Ge-
neral Electric. Maj¹ one moc 43,4 MW ka¿dy, dwa kot³y
odzysknicowe HRSG produkcji SEFAKO SA, turbinê parow¹
firmy GHH Borsig Turbomaschinen GmbH o mocy 44,8 MW
oraz piêæ kot³ów firmy Hocon Kesselbau HKB Venlo Holland.
Zak³ad jest wyposa¿ony w magazyn oleju opa³owego lek-
kiego w rezerwie. Rozruch nast¹pi³ 1 czerwca 2000; zu¿y-
cie gazu wynosi 180 mln m gazu ziemnego rocznie.

Lublin � Wrotków

W Elektrociep³owni Lublin � Wrotków uruchomiono blok
gazowo-parowy o mocy elektrycznej 235 MW i cieplnej
150 MW, na który sk³ada siê: turbina gazowa z generato-
rem pr¹du oraz kocio³ odzysknicowy.

Najm³odsza w Polsce turbina CX 501 KB-5 Centrax Kontener z turbin¹ Centrax i generatorem pr¹du Alstom

PEC Tarnów
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Konsorcjum, w sk³ad którego wesz³y: w³oska firma Ansal-
do Energia s.p.a. i niemiecka firma Lurgi Energie und Entsor-
gung GmbH podjê³o siê zaprojektowania, dostawy urz¹dzeñ,
monta¿u i uruchomienia instalacji produkuj¹cej energiê elek-
tryczn¹ i ciep³o w skojarzeniu. 20 czerwca 2002 r. blok ga-
zowo-parowy w EC Lublin zosta³ przekazany do eksploatacji.

Rzeszów

W kwietniu 2001 r. rozpoczêto budowê bloku gazo-
wo-parowego w Elektrociep³owni Rzeszów. Moc elektrycz-
na bloku 95 MW i cieplna 75 MW. Zu¿ycie gazu ziem-
nego wyniesie 20 000 m3/h.

Wykonawc¹ inwestycji jest podobnie jak w Lublinie Kon-
sorcjum firm: Lurgi Energie und Entsorgung GmbH w Ra-
tingen z Niemiec i Ansaldo Energia s.p.a. w Genui z W³och.

Poszczególne obiekty bloku gazowo-parowego to:
u turbina gazowa,
u turbina parowa ciep³owniczo-kondensacyjna,
u generator pr¹du sprzê¿ony z obydwoma turbinami,
u kocio³ odzysknicowy do produkcji pary i podgrzewania

wody (odbieraj¹cy ciep³o ze spalin turbiny gazowej).

3 kwietnia 2002 r. dostarczono na budowê wa¿¹cy 204
tony generator pr¹du z w³oskiej firmy Ansaldo Energia s.p.a.
11 czerwca 2002 r. przywieziono z W³och turbinê gazo-
w¹ V64.3A wyprodukowan¹ równie¿ w firmie Ansaldo na
licencji Siemensa, 6 lipca tego¿ roku samolotem Antonow
124 przywieziono wa¿¹c¹ 115 ton turbinê parow¹ zbudo-
wan¹ przez firmê Turbo Man Borsig.

Budowany blok gazowo-parowy bêdzie jednym z naj-
nowocze�niejszych obiektów energetycznych tego typu
w Europie. Spalanie gazu bêdzie siê odbywa³o przy u¿yciu
niskoemisyjnych palników hybrydowych najnowszej gene-
racji. Inwestycja, której koszt szacuje siê na nieco ponad
300 mln z³ zmierza ku ukoñczeniu. W listopadzie 2002 r.
uruchomiono turbinê gazow¹, w grudniu turbinê parow¹,
po czym podjêto kompleksowy rozruch wszystkich urz¹-
dzeñ Zak³adu. Trwaj¹ prace rozruchowe, s¹ one w koñcowej
fazie; wkrótce nast¹pi przekazanie obiektu do eksploatacji.

Turbina parowa MAN i turbina gazowa Ansaldo-Siemensa
napêdzaj¹ jeden generator pr¹du

Generator pr¹du Ansaldo-Energia
ju¿ pracuje

Zielona Góra

W EC Zielona Góra zdecydowano siê budowaæ blok
gazowo parowy charakteryzuj¹cy siê moc¹ elektryczn¹
190 MW oraz ciepln¹ ok. 95 MW. Sk³adaæ siê na niego
bêd¹:
� turbozespó³ gazowy do produkcji energii elektrycznej,
� kocio³ odzysknicowy wykorzystuj¹cy ciep³o spalin z tur-

biny gazowej do produkcji pary,
� turbozespó³ parowy zasilany par¹ z kot³a odzysknico-

wego równie¿ wytwarzaj¹cy energiê elektryczn¹.

21 sierpnia 2002 r. wmurowano kamieñ wêgielny pod
budowê, któr¹ realizuje konsorcjum firm Elektrim-Mega-
dex i Fortum Engineering. Paliwem dla bloku bêdzie gaz
ziemny zaazotowany w ilo�ci ok. 370 mln m3 rocznie do-
starczany z kopalni Ko�cian � Broñsko odleg³ej o 80 km.
W lutym 2002 r. uruchomiono pierwsze cztery odwierty
i przewiduje siê uruchomienie dalszych 22 odwiertów tej
kopalni.

Nowe inwestycje w 2003 roku

u Lublin � w drugiej po³owie czerwca 2003 r. na terenie
kopalni gazu ziemnego Me³giew k. Lublina zostan¹ uru-
chomione dwa agregaty kogeneracyjne WAUKESHA-
-Zentec 630 (P48GLD) maj¹ce moc elektryczn¹ 629 kW
i ciepln¹ 956 kW ka¿dy.

u Gdañsk � Gdañskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Ciepl-
nej w Gdañsku-Matarni planuje uruchomienie w IV kwar-
tale 2003 r. dwóch agregatów kogeneracyjnych z silni-
kami Jenbacher JMS 320 DS.-NL o mocy elektrycznej
1 MW oraz cieplnej 1,3 MW ka¿dy.

u Tarnów � kot³ownia osiedlowa w Tuchowie k. Tarnowa
zostanie wyposa¿ona w po³owie 2003 r. w agregat ko-
generacyjny o mocy elektrycznej ok. 70 kW i cieplnej
100 kW.

u Rzeszów � w budynku Dyrekcji Gazowni Rzeszowskiej
zostanie zainstalowany agregat kogeneracyjny o mocy
elektrycznej oko³o 70 kW.

Elektrociep³ownia Rzeszów
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u Kielce � Elektrociep³ownia Starachowice rozpocznie pod
koniec 2003 r. budowê zak³adu wyposa¿onego w dwie
turbiny gazowe SOLAR Titan 130 o mocy elektrycznej
13,5 MW ka¿da. Przewiduje siê 14-miesiêczny cykl bu-
dowy obiektu.

u Warszawa � przewiduje siê, ¿e elektrociep³ownia w
Wyszkowie zainstaluje w 2003 r. turbinê gazow¹ o mocy
elektrycznej 1,4�2 MW i cieplnej 3,5�4 MW. Procedu-
ra wyboru wykonawcy w drodze przetargu jest na fini-
szu, wkrótce bêdzie podpisana umowa; rozruch elektro-
ciep³owni jest przewidziany na wiosnê 2004 r. Projekt
bêdzie realizowany w ramach programu GEF uzgodnio-
nego pomiêdzy naszym rz¹dem a Bankiem �wiatowym.

Podsumowanie i wnioski

W artykule opisano znane autorom przypadki rea-
lizacji uk³adów kogeneracyjnych produkuj¹cych energiê
elektryczn¹ i ciep³o w skojarzeniu z wykorzystaniem gazu
ziemnego. Agregaty pracuj¹ce z wykorzystaniem gazu
z oczyszczalni �cieków, wysypisk czy te¿ gaz kopalniany
bêd¹ przedmiotem osobnych rozwa¿añ. Najmniejsze z opi-
sanych urz¹dzeñ maj¹ moc elektryczn¹ 5 kW i ciepln¹
12 kW, a najwiêkszy ma moc elektryczn¹ 235 MW i ciepl-
n¹ 150 MW. A wiêc bilans znanych (pracuj¹cych na gazie
ziemnym) obiektów CHP w Polsce na pocz¹tku 2003 r.
wynosi:

l 5 turbin gazowych du¿ej mocy,
l 9 turbin gazowych �redniej mocy,
l 29 silników gazowych.

Na zakoñczenie artyku³u choæ kilka zdañ na temat tego,
co przoduj¹ce technologicznie otoczenie s¹dzi o kogenera-
cji, to znaczy, od czego tak naprawdê powinno siê zaczy-
naæ dyskusjê. Nie my w Polsce jeste�my przecie¿ prekur-
sorami gazowej kogeneracji ani te¿ nawet jej znacz¹cym
u¿ytkownikiem. Stawiamy pierwsze kroki i chcemy mieæ
pewno�æ czy raczkujemy w dobrym kierunku. A wiêc:

W Wielkiej Brytanii ocenia siê, ¿e kogeneracja jest
najtañszym sposobem realizacji zobowi¹zañ protoko³u
z Kyoto, natomiast Amerykañska Rada Efektywno�ci Ener-
getycznej (ACEE) wskazuje na kogeneracjê jako jedn¹
z piêciu najbardziej efektywnych strategii w energetyce.
Program �The Combined Heat and Power Challenge� zmie-
rza do podwojenia udzia³u kogeneracji w energetyce zawo-
dowej jak i rozproszonej.

Na �wiecie jest ponad 60 000 uk³adów CHP (najwiê-
cej w Niemczech i Wielkiej Brytanii) i nale¿y siê liczyæ
z przyrostem liczby nowo budowanych uk³adów, chocia¿
zró¿nicowane podej�cie do polityki liberalizacji rynku ener-
gii mo¿e przynie�æ niespodzianki w postaci niewiadomej
dzisiaj relacji cen pr¹du do cen gazu. W³a�ciciele CHP bêd¹
mieli mo¿liwo�æ sprzeda¿y energii elektrycznej, ale je¿eli
nie bêdzie mechanizmów wsparcia, to nie bêd¹ chronieni
przed konkurencj¹ i dlatego pierwszeñstwo bêd¹ mia³y
wyrafinowane projekty kogeneracyjne.

W Niemczech w dniu 1 kwietnia 2002 r. wesz³a w ¿y-
cie uchwalona przez niemiecki Bundestag ustawa �O kon-
serwacji, modernizacji i rozwoju CHP�. Oczekuje siê, ¿e
dokument ten wraz z oczekiwan¹ Europejsk¹ Dyrektyw¹
o Kogeneracji:
n bêdzie mieæ wk³ad w zapobieganie zmianie klimatu,
n spowoduje poprawê bezpieczeñstwa energetycznego,
n pozwoli stworzyæ nowe miejsca pracy.

W Danii pierwsze uregulowania prawne wprowadzo-
no ju¿ w 1976 roku. W 1996 roku opublikowano pro-
gram polityki energetycznej �Energia 21�, który zak³ada³
zmniejszenie emisji CO2 do 2005 roku o 20% w stosun-
ku do roku 1988. Wiêkszo�æ potencja³u kogeneracyj-
nego Danii zosta³a ju¿ wykorzystana, ale wiedza i do-
�wiadczenie duñskich specjalistów sprawiaj¹, ¿e Dania
wyra¿a chêæ pozostania liderem na miêdzynarodowym
rynku kogeneracyjnym, zw³aszcza ¿e �Final Publishable
Report� z maja 2001 opracowany miêdzy innymi przez
Cogen Europe przewiduje du¿y potencja³ kogeneracyjny
w Europie Wschodniej.

Na Wêgrzech lokalni producenci energii buduj¹c obiek-
ty kogeneracyjne o mocy elektrycznej do 20 MW maj¹ pra-
wo sprzedawaæ pr¹d do sieci ogólnokrajowej, a relacja ceny
pr¹du do ceny gazu na Wêgrzech wskazuje na znacznie
przychylniejszy ni¿ w Polsce klimat dla rozwoju produkcji
energii elektrycznej i ciep³a w skojarzeniu na bazie gazu
ziemnego.

Wiele krajów, a zw³aszcza Japonia i USA rozwija trój-
generacjê, tzn. produkcjê pr¹du, ciep³a i ch³odu. Okazuje
siê bowiem, ¿e wykorzystanie energii dla celów klimatyza-
cji daje dobre wyniki ekonomiczne, zw³aszcza latem.

Protokó³ z Kyoto i nastêpne podobne zaostrzenia eko-
logiczne bêd¹ nieub³agane i nieuchronnie wprowadzane
w ¿ycie, tak ¿e je¿eli nie spe³nimy w Polsce tych wymagañ
ekologicznych, to staniemy siê po prostu klientami produ-
centów energii bardziej przygotowanych. Radykalne zmniej-
szenie emisji substancji szkodliwych oraz ilo�ci odpadów
jest wa¿nym atutem kogeneracji, poniewa¿ w efekcie zy-
skuje siê jeszcze ochronê zasobów naturalnych. Tradycyj-
na (bez �skojarzenia�) produkcja energii elektrycznej ozna-
cza stratê 60% paliwa poprzez kominy i ch³odnie, co jest
równoznaczne ze znacznym pog³êbianiem efektu cieplar-
nianego na naszym globie.

Gaz ziemny mo¿e byæ wielkim sojusznikiem energety-
ków, poniewa¿ energia elektryczna i ciep³o produkowa-
ne w skojarzeniu na bazie gazu ziemnego zawieraj¹ ju¿ w
 sobie koszty ekologii, koszty, których energetyka oparta
na wêglu jeszcze nie odczuwa. Warto w tym miejscu za-
uwa¿yæ, ¿e na terenie by³ej NRD zlikwidowano wszystkie
bloki 200 MW oparte na wêglu.

Mamy w Polsce du¿¹ nadwy¿kê mocy zainstalowanej
w wielkich zak³adach energetycznych, ale co bêdzie, je¿eli
stan techniczny tych obiektów zostanie skonfrontowany
za kilka lat z wymaganiami Unii Europejskiej pod wzglê-
dem ochrony �rodowiska?

Du¿e znaczenie bêdzie mia³a konieczno�æ wdro¿enia
zaleceñ Dyrektywy 2001/80/EC w sprawie ograniczenia
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emisji niektórych zanieczyszczeñ do atmosfery z wielkich
obiektów energetycznego spalania paliw.

Warto wreszcie zwróciæ uwagê, ¿e:
u po pierwsze � Miêdzynarodowa Agencja Energetyczna

(IEA) zaleca promowanie skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciep³a w programach energetycznych po-
szczególnych krajów,

u po drugie � Parlament Europejski wymienia w�ród ce-
lów gospodarczych osi¹gniêcie 18% w 2010 r. udzia³u
energii elektrycznej pochodz¹cej ze �skojarzenia� w ca³-
kowitej produkcji tej energii, osi¹gniêcie tego celu ozna-
cza ograniczenie emisji CO2 co najmniej o 65 mln ton,

u po trzecie � Dyrektywa Gazowa 98/30/EC z 22 czerw-
ca 1998 r. przewiduje, ¿e producenci energii elektrycz-
nej i ciep³a w skojarzeniu bêd¹ objêci zasad¹ TPA, czyli
bêd¹ mieli dostêp do rynku gazu natychmiast po wej-
�ciu w ¿ycie Dyrektywy; mo¿e byæ tak, ¿e jednolity ry-
nek gazu w Europie wymusi spadek cen tego surowca.

Nie sposób uciec od stwierdzenia, ¿e produkcja energii
elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu pozwala wykorzystaæ
energiê chemiczn¹ paliwa lepiej ni¿ w przypadku technolo-
gii tradycyjnej. Termin CHP (Combined Heat and Power
= ang. �cogeneration�) znalaz³ sobie trwa³e miejsce w jê-
zyku energetyków. W przypadku energetyki rozproszonej
oznacza on produkcjê pr¹du i ciep³a w skojarzeniu w spo-
sób zdecentralizowany, tzn. bezpo�rednio na terenie kon-
kretnych u¿ytkowników, co w efekcie daje poprawê bez-
pieczeñstwa energetycznego.
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Lista laureatów �Zielonych czeków�

A. Inwestycje proekologiczne:
Nagroda zespo³owa � za wykonanie Centralnej Oczyszczalni
�cieków dla miasta Gliwice � dla: Henryka B³a¿usiaka,
Andrzeja Durlika, Roberta Grudnia.

B. Projekty i programy:
Nagroda zespo³owa � za kompleksowe rozwi¹zanie inwe-
stycyjne przy udziale Gminy Tychy, umo¿liwiaj¹ce znacz-
n¹ redukcjê niskiej emisji na terenie dzielnic o zabudowie
jednorodzinnej � dla: Krzysztofa Senyci � autora programu,
Krzysztofa Zamasza � przedstawiciela operatora programu.

C. Prace naukowo-badawcze:
Nagroda zespo³owa � za badania botaniczne na terenie
obszarów zdewastowanych (publikacje naukowe+ksi¹¿ka
�Przyroda Katowic�) � dla: dr. Barbary Tokarskiej-Guzik,
dr. Adama Rostañskiego, pracowników Katedry Botaniki
Systematycznej Wydzia³u Biologii i Ochrony �rodowiska
Uniwersytetu �l¹skiego w Katowicach.

D. Edukacja ekologiczna:
Nagroda indywidualna � za propagowanie idei zrównowa-
¿onego rozwoju oraz edukacjê ekologiczn¹ na szczeblu

szkolnym i akademickim � dla dr. Miros³awa Nakoniecz-
nego, Dyrektora Centrum Studiów nad Cz³owiekiem
i �rodowiskiem Uniwersytetu �l¹skiego w Katowicach.

E. Profilaktyka zdrowotna dzieci i m³odzie¿y:
Nagroda zespo³owa � za szczególne osi¹gniêcia w dzia-
³alno�ci z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci w O�rod-
ku Wychowawczo-Rewalidacyjnym dla Dzieci i M³odzie¿y
Niewidomej i S³abowidz¹cej Polskiego Zwi¹zku Niewi-
domych w Czêstochowie � dla: Barbary £ukasik, Marii
Nasiñskiej, Danuty Wiatr.

F. Inicjatywy i akcje proekologiczne:
Nagroda indywidualna � za spo³eczne zaanga¿owanie, za
pobudzanie lokalnej spo³eczno�ci do dzia³ania na rzecz
ochrony �rodowiska � dla Karola Gajdzicy z Drogomy�la.

Nagroda specjalna:
Za wieloletni¹ dzia³alnosæ spo³eczn¹ na rzecz ochrony przy-
rody, wk³ad w ochronê bioró¿norodno�ci oraz kszta³towa-
nie systemu obszarów chronionych � dla prof. Krzysztofa
Rostañskiego.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 poinformowa³ nas Pismem Prezesa Zarz¹du Pana Wies³awa Siwczaka, ¿e w dniu 23 kwietnia 2003 r. w Katowicach,

w siedzibie Polskiego Radia Katowice SA, odby³a siê uroczysto�æ wrêczenia �Zielonych czeków�
przyznawanych werdyktem Kapitu³y Nagród WFO�iGW

sporz¹dzona przez Pani¹ El¿bietê Kozakiewicz � Kierownika Kancelarii


