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Przed się bior stwo Ener ge ty ki Ciepl nej – Gli wi ce Sp. z o.o.

ist nie je już 41 lat. Na prze strze ni tych lat prze cho dzi liś my

wie le prze mian. Obec nie 100% ka pi ta łu za kła do we go PEC

– Gli wi ce Sp. z o.o. po sia da Gmi na Gli wi ce. Głów nym ob -

sza rem dzia łal no ści przed się bior stwa jest pro duk cja, prze -

sy ła nie i dy stry bu cja ciep ła. Pro duk cja ciep ła od by wa się

w Ciep łow ni Gli wi ce oraz w trzech lo kal nych kot łow niach.

Do star cza my ciep ło do od bior ców na te re nie mia sta 

Gli wi ce. 

Na sze ciep ło tra fia do licz nych in sty tu cji, za kła dów prze -

my sło wych, obiek tów oświa to wych  i usłu go wo-han dlo -

wych oraz do oko ło 40 ty się cy gli wic kich miesz kań, w tym

oko ło 18 ty się cy miesz kań za o pa tru je my  w ciep łą wo dę

użyt ko wą.

PEC – Gli wi ce Sp. z o.o. sta le się roz wi ja i in we stu je. Pla -

nu je my na sze in we sty cje dłu go ter mi no wo i suk ce syw nie

mo der ni zu je my in fra struk tu rę tech nicz ną do wy twa rza nia

i prze sy ła nia ciep ła. 

Na prze strze ni osta t nich lat zre a li zo wa liś my wie le waż nych

in we sty cji ma ją cych na ce lu wzrost spraw no ści pro duk cji

ciep ła, zmniej sze nie zu ży cia wę gla i ener gii elek trycz nej

oraz zmniej sze nie emi sji. Od kil ku lat naj waż niej sze in we -

sty cje w PEC – Gli wi ce Sp. z o.o. idą w kie run ku ochro ny

śro do wi ska. I tak w la tach 2007/2008 wy bu do wa no In sta la -

cję Od siar cza nia Spa lin dla kot łów WR-25 nr 3 i 4 oraz dla

trzech kot łów WP-70. W bie żą cym ro ku ma być za koń czo -

na bu do wa In sta la cji Od siar cza nia Spa lin dla po zo sta łych

dwóch kot łów WR-25.

In sta la cja ta ma na ce lu ogra ni cze nie emi sji SO2 z za cho -

wa niem obo wią zu ją cych za o strzo nych stan dar dów emi syj -

nych. Prze pro wa dzo no rów nież mo der ni za cję elek tro fil trów,

co poz wo li ło na ogra ni cze nie emi sji py łu. Obec nie PEC

– Gli wi ce Sp. z o.o. speł nia wszyst kie wy mo gi emi syj ne. 

Ciąg łej roz bu do wie i mo der ni za cji pod da wa ny jest rów nież

miej ski sy stem ciep łow ni czy. Bu du je my no we sie ci ciep -

łow ni cze oraz po łą cze nia po mię dzy po szcze gól ny mi ma gi stra -

la mi dla uzy ska nia pier ście nio wej kon fi gu ra cji sie ci.

Suk ce syw nie wy mie nia my wy ek splo a to wa ne od cin ki na sie ci

w tech no lo gii rur pre i zo lo wa nych i mo der ni zu je my węz ły ciepl ne. 

Na sze dzia ła nia w za kre sie ochro ny śro do wi ska są do ce nia ne.

W 2012 ro ku Ka pi tu ła Czyst szej Pro duk cji i Od po wie dzial -

nej Przed się bior czo ści po zwe ry fi ko wa niu Sy ste mu Za rzą -

dza nia Śro do wi skiem ko lej ny raz wpi sa ła PEC – Gli wi ce

Sp. z o.o. do Pol skie go Re je stru Czyst szej Pro duk cji i Od -

po wie dzial nej Przed się bior czo ści. Po nad to przed się bior -

stwo uzy ska ło cer ty fi kat „Fir ma Bli ska Śro do wi sku”

w Ogól no pol skim Kon kur sie Eko lo gicz nym, or ga ni zo wa -

nym pod pa tro na tem Mi ni stra Śro do wi ska. 

Od 2008 ro ku je steś my uczest ni kiem Pro gra mu Pro mo cji

Mar ki Ciep ło Sy ste mo we, co zo bo wią zu je nas do sto so wa -

nia ujed no li co nych i wy so kich stan dar dów ob słu gi klien -

tów in dy wi du al nych i biz ne so wych w ob sza rze

tech nicz nym, mar ke tin go wym i edu ka cji na rzecz efek tyw -

ne go za rzą dza nia ener gią. Na le ży po kre ślić, że na sze

przed się bior stwo w 2011 ro ku zo sta ło wy róż nio ne Zło tą

Odzna ką Ho no ro wą za Za -

słu gi dla Wo je wódz twa

Ślą skie go oraz otrzy ma ło

cer ty fi kat „So lid na Fir ma

2011” za ter mi no we re gu -

lo wa nie wszel kich zo bo -

wią zań oraz po sza no wa nie

eko lo gii i praw kon su men ta. 

Otrzy ma ne na gro dy i wy -

róż nie nia da ją sa tys fak cję,

pre stiż, pod no szą wi ze ru -

nek przed się bior stwa oraz

mo ty wu ją do dal sze go

dzia ła nia. PEC – Gli wi ce

Sp. z o.o. wy peł nia swo ją

mi sję po przez za spo ka ja nie po trzeb kon su men tów ciep ła

w spo sób dla nich ko rzyst ny a więc ta ni, ciąg ły, pew ny,

eko lo gicz ny, kon ku ren cyj ny.

Sta ra my się wy cho dzić na prze ciw ocze ki wa niom na szych

Klien tów, dla te go mię dzy in ny mi or ga ni zu je my spot ka nia

z od bior ca mi ciep ła do ty czą ce op ty mal nych wa run ków

użyt ko wa nia Ciep ła Sy ste mo we go. Ofe ru je my pre fe ren cyj -

ne wa run ki pod łą cze nia do miej skiej sie ci ciep łow ni czej. 

Po ję cie se zo nu grzew cze go od cho dzi do hi sto rii, to Klient

de cy du je o roz po czę ciu i za koń cze niu ko rzy sta nia z ciep -

ła. Ist nie je moż li wość do star cza nia ciep ła przez ca ły rok do

bu dyn ków wy po sa żo nych w węz ły ciepl ne dwu fun kcyj ne.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony

internetowej www.pec.gliwice.pl oraz strony

promującej nasz produkt 

www.cieplosystemowe.pl 
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