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Przed mio tem dzia łal no ści PEC
– Gli wi ce Sp. z o.o. jest pro duk cja,
prze sy ła nie i dys try bu cja cie pła. – Na -
sze cie pło w 99,9% wy twa rza ne jest
w Cie płow ni Gli wi ce, wy po sa żo nej
w 7 wy so ko spraw nych jed no stek ko -
tło wych o łącz nej mo cy za in sta lo wa -
nej 361 MW. Po zo sta ła ilość cie pła
po cho dzi z trzech ko tłow ni lo kal nych

(2 ga zo wych i 1 ole jo wej). Cie pło wy -
two rzo ne w Cie płow ni Gli wi ce do -
star cza ne jest do Od bior ców przy łą -
czo nych do miej skie go sys te mu
cie płow ni cze go. Dłu gość sie ci wy no -
si 168 km, w tym oko ło 50% sta no wią
sie ci wy ko na ne w tech no lo gii rur pre -
izo lo wa nych – mó wi Ru dolf Wi dzi -
szow ski, Pre zes Przed się bior stwa Ener -
ge ty ki Ciepl nej – Gli wi ce Sp. z o.o.

PEC – Gli wi ce sta le się roz wi ja
i in we stu je pla nu jąc swo je in we -
sty cje dłu go ter mi no wo, suk ce syw -
nie mo der ni zu jąc in fra struk tu rę tech -
nicz ną do wy twa rza nia i prze sy ła nia
cie pła. 

Na prze strze ni ostat nich lat zre ali -
zo wa no wie le waż nych in we sty cji
ma ją cych na ce lu wzrost spraw no ści
pro duk cji cie pła, 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 idą w kie run -
ku ochro ny śro do wi ska cze go do wo -
dem jest bu do wa In sta la cji Od siar cza nia

Spa lin, któ ra swo im za się giem jesz -
cze w tym ro ku obej mie wszyst kie
ko tły. Ponadto prze pro wa dzo no mo -
der ni za cję elek tro fil trów, co po zwo li -
ło na ogra ni cze nie emi sji py łu do po -
wie trza. Obec nie PEC – Gli wi ce speł nia
wszyst kie wy mo gi emi syj ne. Cią głej
roz bu do wie i mo der ni za cji pod da wa -
ny jest rów nież miej ski sys tem cie -

płow ni czy. Przed się bior stwo
bu du je no we sie ci cie płow -
ni cze, suk ce syw nie wy mie -
nia wy eks plo ato wa ne od cin -
ki na sie ci w tech no lo gii rur
pre izo lo wa nych i mo der ni -
zu je wę zły ciepl ne. W cią gu
ostat nich dwóch lat PEC -Gli -
wi ce przy łą czył do miej skiej
sie ci cie płow ni czej od bior ców
o łącz nej mo cy za mó wio -

nej 11,2 MW oraz wy bu do wał 6,1 km
sie ci cie płow ni czych. – Świad czy my
usłu gi ozna czo ne mar ką Cie pło Sys te -
mo we, któ ra zo bo wią zu je do dba ło ści
o wy so kie stan dar dy ja ko ści na wszyst -
kich płasz czy znach pro wa dzo nej dzia -
łal no ści. Ofe ru jąc Cie pło Sys te mo we
gwa ran tu je my sto so wa nie no wo cze -
snych roz wią zań, dba my o sa tys fak cję
z pro duk tu i ob słu gi Klien tów oraz za -
pew nia my nie za wod ność do staw cie -
pła. Nasz prze pis na suk ces to do bry
biz ne splan, pro fe sjo nal na ob słu ga, wy -
so kie kwa li fi ka cje na szych pra cow ni -
ków oraz cięż ka pra ca. To wszyst ko
gwa ran tu je sa tys fak cję za rów no na -
szym od bior com jak i pra cow ni kom
przed się bior stwa – pod kre śla Pre zes
Wi dzi szow ski.

Tradycja i nowoczesność
Tak�w dwóch�sło�wach�moż�na�scha�rak�te�ry�zo�wać�Przed�się�bior�-
stwo�ener�ge�ty�ki�ciepl�nej�–�Gli�wi�ce sp.�z o.o.�Fir�ma�z po�nad
40�let�nią�tra�dy�cją�w ostat�nich�la�tach�moc�no�sku�pia�się�na in�-
we�sty�cjach�pod�no�szą�cych�za�rów�no�spraw�ność�tech�nicz�ną�jak
i przy�ja�zność�dla�śro�do�wi�ska.

Pięk nym pod su mo wa niem okrą głe -
go ju bi le uszy Spół dziel ni zo stał ty -
tuł Grand Prix pro gra mu Do bra Spół -
dziel nia 2012 za za ję cie II w ska li
kra ju miej sca w ka te go rii „Spół -
dziel nia po nad 500 tys. m2”. Jed nak
suk ce sów w hi sto rii dzia łal no ści ka -
to wic kiej spół dziel ni jest znacz nie
wię cej. Chy ba naj więk szym z nich
są sztan da ro we in we sty cje Spół -
dziel ni, któ re tak moc no za ko rze ni -
ły się w ka to wic kim pej za żu jak Su -
per jed nost ka, po pu lar ne Osie dle
Gwiaz dy czy uwa ża ne za jed ne z naj -
pięk niej szych bu dyn ki na osie dlu
A. Zgrzeb nio ka. Jed nak ka to wic cy
spół dzielcy nie od ci na ją ku po nów
od mi ja ją cej sła wy tyl ko da lej ak -
tyw nie two rzą – tym ra zem no wo -
cze sny ob raz mia sta Ka to wi ce, cze -
go naj lep szym do wo dem jest
naj now sza in we sty cja czy li osie dle

„Re kre acyj na Do -
li na Ma ły Staw”
ma low ni czo po ło -
żo ne w są siedz twie
Ka to wic kie go Par -
ku Let nie go. In we -
sty cja obej mu ją ca
czte ry na wskroś
no wo cze sne nie
tyl ko pod wzglę -
dem wi zu al nym,
ale rów nież tech -
nicz nym, trzy pię -
tro we bu dyn ki
o łącz nej licz bie 128 miesz kań wraz
z ga ra ża mi z pod ziem ny mi miej sca -
mi po sto jo wy mi – jest to I etap in -
we sty cji. Opra co wa na już zo sta ła
tak że kom plek so wa do ku men ta cja
pro jek to wo -kosz to ry so wa dla II eta -
pu tej że in we sty cji za kła da ją ca bu -
do wę czte rech bu dyn ków sze ścio -

pię tro wych łącz nie
o 120 miesz ka niach
z lo ka la mi użyt ko wy -
mi. Oby dwa pro jek -
ty – oprócz atrak cyj nej
lo ka li za cji in we sty -
cji – wy róż nia ją się cie -
ka wą nie sza blo no wą ar -
chi tek tu rą na wią zu jąc
sty li sty ką ele wa cji
do „fal na sta wie”. 

Jed nym z de ter mi -
nan tów suk ce su ka to -
wic kich spół dziel ców
jest po ten cjał ka dro -
wy – bli sko 30% pra -
cow ni ków KSM po sia -

da wy kształ ce nie wyż sze, 28 pra -
cow ni ków po sia da li cen cję Za wo do -
wych Za rząd ców Nie ru cho mo ści
a dwóch li cen cję Po śred ni ków w ob -
ro cie nie ru cho mo ścia mi. – Pra cow -
ni cy pod no szą swo je kwa li fi ka cje
na róż ne go ro dza ju szko le niach i kur -
sach za wo do wych, a tak że uzu peł -
nia ją wy kształ ce nie wyż sze jak i stu -
dia po dy plo mo we, sta le wzbo ga ca ją
też swo ją wie dzę człon ko wie or ga -
nów sa mo rzą do wych po sia da ją cy
prze cież du że do świad cze nie i umie -
jęt no ści za wo do we wy ni ka ją ce z za -
trud nie nia w wie lu bar dzo róż nych
za kła dach i in sty tu cjach – pod kre śla
Kry sty na Pia sec ka, Pre zes Ka to -
wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej. 

Pod su mo wa niem te go rocz ne go
ju bi le uszu Spół dziel ni bę dzie
uroczysta ga la, któ ra od bę dzie się
w paź dzier ni ku br. w Aka de mii Mu -
zycz nej im. Ka ro la Szy ma now skie -
go w Ka to wi cach. – Chcia ła bym
z ra cji ob cho dzo ne go ju bi le uszu 55-
le cia Spół dziel ni po dzię ko wać
wszyst kim oso bom, któ re swo ją pra -
cą, za an ga żo wa niem czy do brym
sło wem przy czy ni ły się lub cią gle
przy czy nia ją do bu do wa nia prestiżu
i roz wo ju Ka to wic kiej Spół dziel ni
Miesz ka nio wej – pod su mo wu je Pre -
zes Pia sec ka. 

55 lat mi nę ło...
7� lip�ca 1957� ro�ku� roz�po�czę�ła� dzia�łal�ność� ka�to�wic�ka� spół�dziel�nia� Miesz�ka�nio�wa.
przed rów�no�55�la�ty�nikt�chy�ba�nie�przy�pusz�czał�jak�wiel�ki�wpływ�i ro�lę�w roz�wo�ju�in�fra�-
struk�tu�ral�nym,�spo�łecz�nym�i kul�tu�ral�nym�bę�dzie�ona�mia�ła�dla�sto�li�cy�Gór�ne�go�Ślą�ska.

■ Ka�to�wic�ka�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa to 342�bu�dyn�ki�wie�lo�ro�-
dzin�ne, 18 974�miesz�ka�nia�w któ�rych�za�miesz�ku�je�prze�szło 41�ty�się�-
cy�miesz�kań�ców.�Cał�ko�wi�ta�po�wierzch�nia�za�so�bów�Spół�dziel�ni�prze�-
kra�cza�mi�lion�me�trów�kwa�dra�to�wych.�KSM�pro�wa�dzi�sześć�klu�bów
spół�dziel�czych�w któ�rych�re�ali�zo�wa�nych�jest�rok�rocz�nie�bli�sko 1000
róż�ne�go�ro�dza�ju�im�prez�dla�po�nad 20�ty�się�cy�uczest�ni�ków.

Osie dle przy ul. Roź dzieńskie go
– po pu lar ne Gwiaz dy

Rekreacyjna Dolina – Duży Staw
– koncepcja zespołu mieszkaniowego

– Ma jąc na uwa dze do bro Klien ta,
wy ma ga nia do ty czą ce ochro ny śro do wi -
ska oraz mi ni ma li za cję kosz tów ogrze -
wa nia i cie płej wo dy, ak tyw nie wy ko rzy -
stu je my roz wią za nia pro eko lo gicz ne
i ener go osz częd ne oraz sys te my au to ma -
tycz ne go ste ro wa nia. No wo cze sne tech -
no lo gie i in no wa cyj ność to pod sta wo we
ele men ty na sze go dzia ła nia – wy li cza
Je rzy Bo ro wiak, Pre zes Przed się bior -
stwa Ener ge ty ki Ciepl nej S.A. w Ka li -
szu. Po twier dze niem tych słów jest naj -
now szy pro jekt opra co wa ny przez
PEC S.A. w Ka li szu do ty czą cy „Apli ka -
cji sko ja rzo ne go, od na wial ne go źró dła
dla sys te mu za si la nia w cie pło mia sta
Ka li sza”. Po le ga on na bu do wie w Ka li -
szu no wej elek tro cie płow ni omo cy10MW
ener gii ciepl nej i 1,8 MW ener gii elek -
trycz nej w no wo cze snej tech no lo gii Or -
ga nicz ne go Cy klu Ran ki na (ORC). Tech -
no lo gia ORC na le ży do no wa tor skich
roz wią zań, któ re zo sta ło wdro żo ne do -
tych czas w oko ło 150 obiek tach ener ge -

tycz nych w Eu ro pie. W Pol sce blo ki ko -
ge ne ra cyj ne ORC za sto so wa no tyl ko na3
obiek tach. Blok ko ge ne ra cyj ny w tech -
no lo gii ORC za si la ny bę dzie ko tłem opa -
la nym bio ma są le śną i po pro duk cyj ny mi
od pad ka mi drew na. Wy pro du ko wa naener -
gia ciepl na bę dzie słu żyć, po przez 
miej ską sieć cie płow ni czą dla ce lów
grzew czych miesz kań com Ka li sza, na -
to miast ener gia elek trycz na po za spo ko -
je niu po trzeb elek tro cie płow ni sprze da -
wa na bę dzie lo kal ne mu ope ra to ro wi
dys try bu cyj ne mu. Pro jekt uzy skał pro -
me sę nado fi nan so wa nie wra machIIIkon -
kur su kra jo we go Na ro do we go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej „Od na wial ne źró dła ener gii i wy so -
ko -spraw nako ge ne ra cja”. Uzy ska no de -
cy zję śro do wi sko wą oraz o wa run kach
za bu do wy i za go spo da ro wa nia te re nu,
wy ko na no pro jekt bu dow la ny. Trwa
pro ce du ra uzy ska nia po zwo le nia na bu -
do wę. Prze wi du je się roz po czę cie prac
bu dow la nych w 2013 ro ku. 

Jed nak ka li ski PEC to nie tyl ko dzia -
ła nia in we sty cyj ne, in no wa cyj ne i pro -
eko lo gicz ne, fir ma nie za po mi na o lo -
kal nej spo łecz no ści nie tyl ko po przez
wy so ką spraw ność dzia ła nia i ni ską awa -
ryj ność, ale rów nież po przez dzia ła nia
bez po śred nie. – Mi sją fir my jest po czu -
cie od po wie dzial no ści za od bior ców cie -
pła, klien tów ko rzy sta ją cych z na szych
usług oraz miesz kań ców Ka li sza. Odwie -
lu lat w ra mach na szych moż li wo ści
wspie ra my lo kal ną spo łecz ność. Je ste -
śmy spon so rem Ka li skich Spo tkań
Te atral nych oraz Mię dzy na ro do we go
Fe sti wa lu Pia ni stów Jaz zo wych w Ka li -
szu. W tym ro ku spon so ru je my rów nież
Klub Pił kar ski „Ca li sia” Ka lisz – do -
da je Pre zes Bo ro wiak.

Bez piecz nie i cie pło
Bez�piecz�nie�dla�śro�do�wi�ska,�cie�pło�dla lo�kal�nej�spo�łecz�no�ści
to� de�wi�za�Przed�się�bior�stwa�ener�ge�ty�ki�ciepl�nej s.a.�w ka�li�-
szu.�Po�twier�dze�niem�tego�są�ciągłe�in�we�sty�cje�pro�eko�lo�gicz�ne
i ener�go�osz�częd�ne�pod�no�szą�ce�spraw�ność�pra�cy.

■ Sys�tem�cie�płow�ni�czy�mia�sta�Ka�-
li�sza�obej�mu�je�sieć�o łącz�nej�dłu�-
go�ści 63,29 km,�w tym 12,23 km
sie�ci�ma�gi�stral�nych.�Dłu�gość�sie�ci
w tech�no�lo�gii�pre�izo�lo�wa�nej�wy�no�-
si 30,22 km,� co� sta�no�wi 48%� jej
ca�ło�ści.� PEC SA�do�star�cza� ener�-
gię� ciepl�ną� do bli�sko 59� ty�się�cy
miesz�kań�ców� Ka�li�sza,� co� sta�no�-
wi 57%�ogó�łu,�a ogrze�wa�na ku�ba�-
tu�ra� to 6.846� tys.� m3.� Sprzedaż
ciepła�w�2011�roku�to�692.171�GJ.
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Po prostu dobra spółdzielnia
Mo�wa� o spół�dziel�ni� Miesz�ka�nio�wej� Lo�ka�tor�sko-wła�sno�ścio�-
wej� „Po�po�wi�ce”�we�wro�cła�wiu,� zdo�byw�cy� ty�tu�łu� Grand� Prix
pro�gra�mu�Do�bra�spół�dziel�nia 2012.

Z Mi�ro�sła�weM�Mi�cia�kieM, 
Pre ze sem wro cław skiej Spół dziel ni 
roz ma wia Łu kasz Osy piń ski.

– Grand Prix pro gra mu Do bra Spół -

dziel nia to po twier dze nie zna le zie nia

się w gro nie naj le piej za rzą dza nych

spół dziel ni miesz ka nio wych w na szym

kra ju. Py ta nie czy mo że być jesz cze

le piej?

– Zna le zie nie się w tak sza cow nym gro -
nie to wspa nia ły suk ces, a za ra zem ol -
brzy mi za szczyt dla na szej Spół dziel ni.
Oczy wi ście nie za mie rza my cheł pić się
tym suk ce sem nie my śląc o przy szło ści.
Wręcz prze ciw nie uwa ża my, że suk ces
ro dzi suk ces, a pra wi dło we pla no wa nie
po par te do brze prze my śla ny mi po my -

sła mi, któ re wdra ża ne są w ży cie cięż ką
pra cą wła śnie mo że przy nieść jesz cze
lep sze efek ty. Naj waż niej sze by do bry -
mi po my sła mi za ra żać człon ków spół -
dziel ni i po ka zy wać im, że w trud nych
cza sach moż na do brze ja ko ścio wo za -
rzą dzać ich za so ba mi.
– Spo re do cho dy wy pra co wa ne na wła -

snej dzia łal no ści go spo dar czej po ka zu -

ją, iż spół dziel czość do sko na le po tra fi

od na leźć się w ak tu al nych re aliach eko -

no micz nych. Na czym głów nie za ra bia

na rzecz człon ków Spół dziel nia?

– Wbrew opi nii pew ne go dzien ni ka rza
o „le śnych dziad kach w spół dziel czo ści”
w spół dziel niach za rzą dza ją do brze wy -
kształ ce ni i ope ra tyw ni me ne dże ro wie.
W SMLW „Po po wi ce” za ra bia my na in -
nej dzia łal no ści go spo dar czej, w tym: naj -
mie i dzier ża wie lo ka li użyt ko wych, naj -
mie i dzier ża wie no śni ków re kla mo wych,
czy też in we sto wa niu nad wy żek fi nan so -
wych w bez piecz ne pro duk ty fi nan so we.

– Na co prze zna cza ne są do cho dy

z pro wa dzo nej przez Spół dziel nię dzia -

łal no ści go spo dar czej?

– Z re gu ły uchwa łą Wal ne go Zgro ma dze -
nia część środ ków jest dzie lo na na każ de -
go człon ka spół dziel ni, ja ko do fi nan so wa -
nie do eks plo ata cji. Za ostat ni rok bi lan so wy
do fi nan so wa li śmy 0,50 zł do każ de go m2

po wierzch ni użyt ko wej miesz ka nia człon -
ka spół dziel ni. Po zo sta łą część zy sku prze -
zna cza my na gor sze cza sy i po zo sta wia -
my na fun du szu za  so bowym.
– Co jest wg Pa na naj więk szym suk -

ce sem SMLW Po po wi ce od chwi li po -

wsta nia? Je ste ście prze cież bar dzo

mło dą Spół dziel nią?

– Tak, SMLW Po po wi ce po wsta ła w 2001
ro ku. Jest kil ka waż kich spraw, któ re
uda ło się po zy tyw nie prze pro wa dzić i każ -
dą z nich trak tu ję, ja ko suk ces. Roz po -
czy na jąc od po wsta nia na szej spół dziel -
ni po po dzia le po przed nicz ki praw nej,
po przez ni we la cję wie lo mi lio no wej stra -
ty bi lan so wej prze ję tej wraz z po dzia -
łem, aż po dzień dzi siej szy kie dy to tak
kreu je my na szą dzia łal ność, aby każ de -
go ro ku prze pro wa dzać spo ro ro bót z fun -
du szu re mon to we go nie ru cho mo ści utrzy -
mu jąc je w na le ży tym sta nie tech nicz nym,
a za ra zem pod no sząc war tość nie ru cho -
mo ści w cza sie.
– W ja kim miej scu chciał by Pan wi -

dzieć SMLW Po po wi ce za 5 lat?

– Chciał bym, aby: po pierw sze w ogó le
spół dziel nia ist nia ła, aby ruch spół dziel -
czy da lej mógł funk cjo no wać w na szym
kra ju i by par la men ta rzy ści po zwo li li róż -
nym for mom dzia łal no ści go spo dar czej
na rów ni funk cjo no wać. Po dru gie, aby
po zwo lić spół dziel niom nor mal nie roz wi -
jać się zwłasz cza w kon tek ście bu dow nic -
twa miesz ka nio we go i róż no rod nych form
wła sno ści miesz ka nio wej. I wresz cie po trze -
cie je śli dwa pierw sze wa run ki się speł nią
to na sza spół dziel nia bę dzie pre ten do wa ła
do mia na naj lep szej „do brej spół dziel ni”
w na szym kra ju w swo jej ka te go rii.

REKLAMA

Ciepło 
2012...
... pod tym ha słem kry je się Ogól -
no pol ski Ran king Naj lep szych
Przed się biorstw Ener ge ty ki Ciepl -
nej za rok 2012, któ re go peł ne
ze sta wie nia pre zen tu je my po ni -
żej. Nie ste ty po mi mo wiel kich
zmian, mi lio no wych in we sty cji
i co raz więk szej pro eko lo gicz -
no ści w co dzien nej pra cy jest to
cią gle moc no nie do ce nia na bran -
ża. W przy go to wa niu ze sta wie -
nie li czy ły się ta kie aspek ty jak:
za awan so wa nie tech no lo gicz ne,
po li ty ka in we sty cyj na i eko no -
micz na, przy ja zność dla śro do -
wi ska oraz dzia ła nia z za kre su
spo łecz nej od po wie dzial no ści 
biz ne su. Wię cej in for ma cji o Ran -
kin gu, je go me to do lo gii i lau re -
atach na stro nach www.stre fa -
-go spo dar ki.pl

1. SPEC S.A. w War sza wie

2.

Szcze ciń ska Ener ge ty ka 
Ciepl na Sp. z o.o.

MPEC S.A. w Kra ko wie

3. Ener ge ty ka Ciepl na 
Opolsz czy zny S.A.

4.
MEC Sp. z o.o. w Ko sza li nie

PEC S.A. w Ka li szu

5. WPEC S.A. w Le gni cy

6.

MPEC S.A. w Tar no wie

PEC Geo ter mia 
Pod ha lań ska S.A.

7. PEC Sp. z o.o. w Su wał kach

8. LPEC Sp. z o.o. w Lu bli nie

9. PEC – Gli wi ce Sp. z o.o.

10. MEC Pi ła Sp. z o.o.


