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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
wszystkim Klientom, Współpracownikom 

i Przyjaciołom Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. składam najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia, pomyślności i pogody ducha

Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki
Henryk Dolewka

Zdrowych, spokojnych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych

w imieniu Rady Nadzorczej PEC Sp. z o.o.
życzy

 Andrzej Sławik
Przewodniczący Rady Nadzorczej 

PEC Sp. z o.o.

W grudniu ubiegłego roku PEC Sp. z o.o. zakończyło 
trzeci etap modernizacji Ciepłowni Radzionków. 
Z tej okazji 18 grudnia odbyło się uroczyste odda-

nie do użytku nowego kotła WR-29N, który zastąpił dotych-
czasowy kocioł WR-25. Na uroczyste zakończenie moder-
nizacji Ciepłowni Radzionków przybyło wielu znakomitych 
gości. Wśród nich byli m.in.: Damian Bartyla – prezydent 
Bytomia, Gabriel Tobor – burmistrz Radzionkowa, Andrzej 
Sławik – radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Andrzej 
Wężyk – przewodniczący Rady Miasta Bytom, a  także za-
stępcy prezydenta Bytomia – Andrzej Panek, Aneta Latacz 
oraz Robert Dederko. W uroczystości udział wzięli również 
prezesi spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy wspólnot, 
przedstawiciele dostawcy ciepła Fortum Bytom S.A., jedno-
stek budżetowych, zaprzyjaźnionych firm oraz Rady Nadzor-
czej PEC Sp. z o.o.
Po poświęceniu kotła przez ks. Eugeniusza Krawczyka – 
proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w  Radzionkowie-
Rojcy uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Gabriel Tobor, 
Andrzej Sławik, Robert Dederko, a  także przedstawiciele 
Zarządu PEC Sp. z o.o. – Zofia Wachowska, Wanda Augu-
styniak oraz prezes Henryk Dolewka. Na specjalnie przy-
gotowanej z  tej okazji wystawie goście mogli obejrzeć, jak 
ciepłownia wyglądała przed modernizacją, a  jak wygląda 
obecnie.
Przypomnijmy, że nakłady na realizację trzeciego etapu 
modernizacji Ciepłowni Radzionków wyniosły przeszło 
7,2 mln zł, w tym 2 351 810 zł stanowiło umorzenie dokonane 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach.

15 stycznia 2015 roku w przepięknych wnętrzach Opery 
Śląskiej w Bytomiu odbyła się konferencja podsumowują-
ca cztery lata realizacji przez Spółkę projektu inwestycyj-
nego „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom 
i Radzionków”.

PEC – trzymajcie się ciepło

Czytaj str. 4-5

Nowy kocioł 
w Ciepłowni Radzionków

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał m.in. Gabriel Tobor, bur-
mistrz Radzionkowa. 

SB
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– Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej Sp. z o.o. od lat prowadzi zakro-
jone na szeroką skalę projekty inwe-
stycyjne. Nie inaczej będzie i w tym 
roku...

– Zgadza się. Zgodnie z przygotowa-
nym planem remontów i inwestycji na 
2015 rok, który 10 grudnia 2014 roku 
został zatwierdzony przez Zarząd 
Spółki, w najbliższych miesiącach re-
alizowane będą zadania inwestycyjne 
związane z przyłączeniem do sieci 
ciepłowniczej nowych odbiorców. 
Będą to budynki mieszkalne w Ra-
dzionkowie przy ulicach Schenka, 
Danieleckiej, Knosały, Szylera, Pan-
kiewicza i Jordanówny, a także przy 

Z dniem 1 marca 2015 r. producent ciepła dla potrzeb miasta By-
tomia – Fortum Bytom S.A. wprowadził do rozliczeń nową taryfę 
dla ciepła zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Ener-
getyki z dnia 3.02.2015 nr OKA-4210-82 (7)/2014/2015/1255/
XIV/AZa.
Ceny ciepła zakupionego wzrosły średnio o 3,37% w stosunku 
do cen ostatnio stosowanych.
PEC Bytom Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu nie ma wpływu na 
wzrost cen producenta ciepła.
Jednocześnie informujemy, iż w celu ochrony odbiorców przed 
nadmiernym wzrostem cen ciepła, nasze przedsiębiorstwo nie 
wprowadziło zmian stawek opłat za usługi przesyłowe w swojej 
taryfie dla ciepła, mimo wzrostu kosztów zakupu ciepła.

Maria Kasperczyk

ulicach Nowej, Woźniaka, Konstytucji 
i Krupińskiego w Bytomiu-Miechowi-
cach. Ponadto do sieci ciepłowniczej 
przyłączone zostaną: Szkoła Podsta-
wowa nr 2 przy ulicy Chorzowskiej, 
Szkoła Podstawowa nr 46 przy ulicy 
Prusa 10 w Bytomiu oraz Zakłady 
Odzieżowe mieszczące się w Ra-
dzionkowie przy ulicy Sikorskiego 9. 
Nowy węzeł cieplny powstanie także 
przy ulicy Oświęcimskiej 29. Trwają 
już prace projektowe. Budowa no-
wych przyłączy planowana jest na 
okres od czerwca do września.

– Jakie jeszcze inwestycje zrealizo-
wane zostaną w 2015 roku?

– Planowana jest także zabudowa no-
wego węzła cieplnego w Gimnazjum 
nr 7 w Bytomiu przy ulicy Karpackiej 
oraz wymiana węzła cieplnego przy 
ulicy Stolarzowickiej 108. Łączny 
koszt wszystkich inwestycji to blisko 

dziewięć milionów złotych. Część 
z nich, tych związanych z przyłącze-
niem nowych budynków jednoro-
dzinnych w Radzionkowie (przy ulicy 
Danieleckiej, Szylera, Pankiewicza 
i Jordanówny) oraz w Bytomiu przy 
ul. Schenka, Woźniaka i Konstytucji 
współfinansowana będzie ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach w ramach realizacji 
Programu Niskiej Emisji. Dotyczy to 
tych obiektów, których właściciele 
rezygnują z pieców węglowych na 
rzecz ciepła systemowego. Łącznie 
na tym obszarze powstanie ponad 16 
nowych węzłów cieplnych. Pozostałe 
zadania inwestycyjne zostaną sfinan-
sowane ze środków własnych przed-
siębiorstwa.

– Oprócz inwestycji, PEC Sp. z o.o. 
co roku realizuje również wiele za-
dań remontowych...

– Tegoroczne plany obejmują remont 
206 metrów sieci ciepłowniczej oraz 
561 metrów zewnętrznej instalacji 
odbiorczej. Prace te będą prowadzo-
ne przy ulicach Piłsudskiego, Woj-
ciechowskiego, Miedziowej i Kużaja 
w Radzionkowie, a także przy ulicy 
Worpie w Bytomiu-Karbiu. Oprócz 
tego zaplanowaliśmy remont dziewię-
ciu budynków w Bytomiu-Miechowi-
cach i na Stroszku, w których znajdują 
się grupowe stacje wymienników cie-
pła. Prace obejmą malowanie elewa-
cji zewnętrznej obiektów, wymianę 
stolarki okiennej, a także wymianę 
rynien i drzwi wejściowych. Ponadto 
przeprowadzimy remont 21 pomiesz-
czeń węzłów cieplnych. Jak co roku, 
odbędą się też prace konserwacyjne 
aparatury kontrolno-pomiarowej i au-
tomatyki. Łączny koszt zaplanowa-
nych prac remontowych to około trzy 
miliony złotych. Środki pochodzić 
będą z budżetu naszego przedsię-
biorstwa.

Rozmowa z SebaStianem KlębowSKim, 
KieRowniKiem Działu technicznego Pec SP. z o.o. w bytomiu

efektywne inwestycje

Fortum bytom S.a. wprowadza 
nową taryfę dla ciepła
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DZIAŁ ZAKRES DZIAŁANIA TELEFON

MARKETINGU I ANALIZ Podłączenia nowych odbiorców, umowy, zlecenia na sprzedaż ciepła, faktury, 
dzierżawa obiektów, taryfy dla ciepła, ochrona środowiska.

32 388 73 65

TECHNICZNY Uzgodnienia branżowe, remonty, inwestycje, gospodarka materiałowa, spra-
wy terenowo-prawne.

32 388 73 54

AUTOMATYKI I INFORMATYKI Obsługa informatyczna, liczniki ciepła, usługi w zakresie automatyki i informatyki. 32 388 73 55

ZAKŁAD OBSŁUGI KLIENTA NR I Zakres działania obejmuje teren centrum Bytomia, Stroszka oraz Radzionkowa. 32 388 73 04

ZAKŁAD OBSŁUGI KLIENTA NR II Zakres działania obejmuje teren Miechowic, Karbia, Szombierek, Łagiewnik i 
os. Arki Bożka.

32 388 72 75

ZAKŁAD REMONTOWY Wykonywanie prac remontowych, inwestycje, usuwanie awarii. 32 388 72 30

Biuro Realizacji Projektu Funduszu 
Spójności

Realizacja projektu pn.: „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i 
Radzionków” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Biuro zajmuje się zagadnieniami 
technicznymi, finansowymi, organizacyjnymi, informacyjno-promocyjnymi, 
przetargami, zamówieniami i umowami związanymi z realizacją projektu.

32 388 73 23

WAŻNE TELEFONY
CENTRALA PEC Sp. z o.o.      32 388 73 00/01

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE [24 h]     32 388 73 02/03

W myśl obowiązujących przepisów 
o zakończeniu ogrzewania budynku 
decyduje Klient. Na podstawie pisem-
nego wniosku złożonego przez Wa-
szych Przedstawicieli zlecacie Państwo 
naszemu przedsiębiorstwu podjęcie 
związanych z tym czynności. Przypo-
minamy o tym kolejny raz, bo chociaż 
ciągle przekazujemy tę informację, to 
w dalszym ciągu spotykamy się z nie-
doinformowaniem skutkującym czasem 
opóźnieniami w zakończeniu dostawy 
ciepła. Nasze przedsiębiorstwo służy 
oczywiście pomocą w podejmowaniu 
decyzji o zakończeniu sezonu grzew-
czego. Wspólne ustalenie terminów uru-
chomienia i zakończenia sezonu grzew-
czego pozwala na racjonalne ustalenie 
momentu uruchomienia bądź zatrzy-
mania źródła ciepła i możliwie szybką 
reakcję ze strony wytwórcy ciepła.

TERMINY ZAKOŃCZENIA 
SEZONU GRZEWCZEGO 
Przypominamy, że zgodnie z umową 
sprzedaży ciepła, zakończenie dostar-
czania ciepła w celu ogrzewania i wen-
tylacji w przypadku węzłów indywidu-
alnych powinno nastąpić nie później niż  
w ciągu 24 godzin od złożenia pisem-
nego wniosku przez Odbiorcę, gdy jego 
realizacja wypada w dniu roboczym lub 
w pierwszym dniu roboczym po dniach 
wolnych, gdy jego realizacja wypada 

Ciepło, ciepło, coraz cieplej

w dniu wolnym. W przypadku zasilania 
instalacji centralnego ogrzewania i wen-
tylacji z grupowego węzła cieplnego, 
Sprzedawca rozpocznie lub zakończy 
dostawę ciepła do tych instalacji, gdy 
wnioski Odbiorców o zakończenie se-
zonu grzewczego obejmą instalacje, 
których suma zamówionych mocy 
cieplnych będzie większa od 50% 
sumy mocy zamówionych dla wszyst-
kich instalacji centralnego ogrzewania 
i wentylacji, zasilanych z tego węzła lub 
w miarę możliwości technicznych i or-
ganizacyjnych. 

PRZYGOTOWANIE 
INSTALACJI ODBIORCZEJ 
Składając pismo o zakończeniu sezonu 
grzewczego Zarządca budynku zobo-
wiązany jest do odcięcia budynku od 
zewnętrznej instalacji odbiorczej po-
przez zamknięcie zaworów znajdują-
cych się w pomieszczeniach z układa-
mi pomiarowymi. Zarządca budynku 
winien również powiadamiać nasze 
przedsiębiorstwo o prowadzonych na 
instalacji w budynku pracach wymaga-
jących spuszczenia wody z instalacji. 
Wówczas na tę okoliczność zostanie 
przygotowana notatka określająca ilość 
spuszczonego czynnika grzewczego 
oraz uzgodniony zostanie sposób i ter-
min uzupełnienia zładu. Wszystkie pra-
ce związane z zakończeniem sezonu 

grzewczego powinny być prowadzone 
w uzgodnieniu ze służbami technicz-
nymi naszego przedsiębiorstwa. Przy-
pominamy o całodobowym telefonie 
dyspozycji mocy: 32 388 73 02. 

KOSZTY DODATKOWYCH ZLECEŃ 
ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA 
SEZONU GRZEWCZEGO
Zalecamy, aby zakończenie sezonu 
grzewczego nie następowało w mo-
mentach chwilowego ocieplenia, gdyż 
wiąże się to z poniesieniem dodatko-
wych kosztów zarówno przez Odbior-
cę, jak i przez Dostawcę ciepła. Na-
sze węzły cieplne, zarówno grupowe, 
jak i indywidualne, wyposażone są 
w automatykę pogodową, która dba 
o odpowiednie parametry czynnika 
grzewczego w zależności od tempe-
ratury zewnętrznej. Zatem im cieplej 
za oknem, tym chłodniejsze kaloryfery 
w Waszych mieszkaniach.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwo-
ści zapraszamy do kontaktu z naszym 
przedsiębiorstwem:
Dział Marketingu i Analiz 
tel. 32 388 73 65
Zakład Obsługi Klienta nr 1
 tel. 32 388 73 04
Zakład Obsługi Klienta nr 2 
tel. 32 388 72 75

czyli KieDy zaKończyć Sezon gRzewczy?

SB
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Gala zgromadziła przedstawicieli: Sej-
miku Województwa Śląskiego, samo-
rządów terytorialnych, WFOŚiGW w Ka-
towicach, biznesu, izb gospodarczych, 
podmiotów gospodarczych zaangażo-
wanych w  realizację projektu, instytu-
cji oświaty, kultury, sportu, organizacji 
pozarządowych, Rady Nadzorczej i pra-
cowników Spółki.
Uroczyste obchody rozpoczęły się 
o godz. 12.00 odegraniem hymnu Unii 
Europejskiej wykonanym przez człon-
ków Radzionkowskiego Big Bandu.

Przybyłych gości przywitał prezes Za-
rządu PEC Sp. z o.o. w Bytomiu – Henryk 
Dolewka, który przedstawił założenia 
projektu, podsumował dotychczasowy 
postęp prac oraz poinformował o  roz-
szerzeniu zakresu inwestycji o  zadania 

realizowane w  2015 roku. Uczestnicy 
obejrzeli też film promocyjny przygo-
towany w  ramach kampanii informa-
cyjno-promocyjnej projektu. Następnie 
prezes Henryk Dolewka zaprosił na sce-
nę zespół realizujący projekt i  podzię-
kował jego członkom za wkład włożony 
w przygotowanie i realizację inwestycji. 
Wśród wyróżnionych byli: Małgorzata 
Kuchna – I  kierownik Biura Realizacji 
Projektu, Zofia Wachowska – główna 
księgowa Projektu, członek Zarządu 
PEC Sp. z o.o.; Maria Góra – dyrektor ds. 
Projektu Funduszu Spójności, aktualnie 
kierownik Biura Realizacji Projektu, Ja-
dwiga Młynarczyk – kierownik Działu 
Inwestycji; Barbara Różycka – specja-
lista ds. technicznych i  rozliczeń Pro-
jektu; inspektor nadzoru, Joanna Bryk 
– specjalista ds. organizacyjnych i mar-

PEC – trzymajcie się ciepło
15 stycznia 2015 roku w przepięknych wnętrzach Opery Śląskiej w Bytomiu odbyła się konfe-
rencja podsumowująca cztery lata realizacji przez Spółkę projektu inwestycyjnego „Moderni-
zacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków”.

Zespół realizujący projekt Funduszu Spójności.

ketingu Projektu, Kazimierz Gałbas 
– specjalista ds. technicznych Projektu, 
Grzegorz Grzyb – specjalista ds. tech-
nicznych Projektu, Arkadiusz Hubert 
– specjalista ds. przetargów, zamówień 
i umów.

W  swoich wystąpieniach Andrzej Pa-
nek – zastępca prezydenta Miasta By-
tomia oraz Gabriel Tobor – burmistrz 
Miasta Radzionków podkreślali korzyści 
płynące z  realizacji projektu. Ich pozy-
tywny wpływ odczują nie tylko miesz-
kańcy Bytomia i Radzionkowa, ale rów-
nież okolicznych miast.
Gala była również okazją do świętowa-
nia piętnastolecia działalności Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej oraz otwarcia 
Zakładu Aktywności Zawodowej pro-
wadzonego przez Bytomskie Stowa-
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rzyszenie Dzieci i  Młodzieży Niepeł-
nosprawnej. Prezes Stowarzyszenia 
Teresa Brodziak w swoim wystąpieniu 
przedstawiła osiągnięcia BSDiMN oraz 
podziękowała zebranym za okazaną 
pomoc. Na scenie uczestnicy Warszta-
tów Terapii Zajęciowej zaprezentowali 
przedstawienie pt. „Co wolisz”. Na-
stępnie soliści Opery Śląskiej w  Byto-
miu wraz z  artystami baletu wystąpili 
w koncercie „Ciepło na sercu” w reżyse-
rii i choreografii Henryka Konwińskie-
go pod batutą dyrektora Opery Śląskiej 
w  Bytomiu Tadeusza Serafina. Przed 
publicznością zaprezentowali się także 
muzycy Radzionkowskiego Big Bandu 
pod dyrekcją Klaudiusza Jani.

W trakcie gali podsumowano cztery 
lata realizacji Projektu oraz omówiono 
zakres zadań zaplanowanych do re-
alizacji w  bieżącym roku. Uroczystość 
była również okazją do podsumowa-
nia i  zaprezentowania efektów prawie 
dwuletniej kampanii informacyjno-pro-
mocyjnej projektu. Należy pamiętać, 
że przebudowa sieci ciepłowniczych 
oraz budowa węzłów cieplnych nie jest 
łatwym zadaniem. Wiąże się to z  wie-
loma utrudnieniami dla mieszkańców 
Bytomia i Radzionkowa, takimi jak prze-
rwy w  dostawie ciepła, czy ogranicze-
nia w ruchu miejskim. Spółka dba, aby 
prace były jak najmniej uciążliwe dla 
odbiorców i  mieszkańców. Aktualnie 
inwestycja dotyczy budowy 149 nowo-
czesnych węzłów cieplnych grupowych 
lub indywidualnych, a także przebudo-
wy sieci ciepłowniczej oraz zewnętrz-
nej instalacji odbiorczej na łącznej dłu-
gości ok. 33 km.

Joanna Bryk

Więcej informacji:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o., 
ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom
www.pec.bytom.pl

Informacje źródłowe na temat 
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2007-2013 znajdują się 
na stronie: www.pois.gov.pl
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Poznajmy się:
JAn CiEśLiK

Jan Cieślik pracuje w bytomskim Przed-
siębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z. 
o.o. od ponad 30 lat. Jest absolwentem 
Technikum Energetycznego w Bytomiu, 

gdzie następnie uczył zawodu elektro-
mechanika. W 1983 roku rozpoczął 
pracę w PEC na stanowisku dyspozytora 
i jednocześnie nauczyciela tego zawodu 
przyszłych, młodych ciepłowników, któ-
rzy odbywali przy Zakładzie praktyki.
– To byli uczniowie ówczesnego Zespo-
łu Szkół Zawodowych w Łagiewnikach. 
Równocześnie z objęciem funkcji dys-
pozytora przejąłem nad nimi opiekę do 
momentu, kiedy odbywali u nas prakty-
ki. Uczyłem ich podstaw ciepłownictwa. 
Niektórzy z nich podjęli później u nas 
pracę – wspomina.
Od lat 90. pracuje na stanowisku mistrza 
obwodu. Zajmuje się nadzorem eksplo-
atacji i remontami węzłów oraz sieci 
ciepłowniczych Magistrali Północ, z sie-
dzibą główną w punkcie Obsługi Klienta 

nr 1, przy ul. Kolejowej 27 w Bytomiu. 
Jest odpowiedzialny za dostawy ciepła 
do mieszkań w centrum Bytomia, szpi-
tali, szkół i innych podobnych placówek 
na tym terenie.
– Kiedy rozpoczynałem swoją pracę jako 
mistrz, w Zakładzie było łącznie sześć 
stanowisk mistrzowskich, obecnie jestem 
sam. W miarę rozwoju sieci ciepłowni-
czej Bytomia i likwidacji na jego obsza-
rze kotłowni, podlegało mi coraz więcej 
węzłów cieplnych. W chwili obecnej ob-
szar, który nadzoruję obejmuje ich 109 
i trzy kotłownie – wymienia Jan Cieślik.
Wolny czas lubi spędzać podróżując po 
kraju i za granicą. Jako jedną z bardziej 
udanych wspomina wycieczkę do Hisz-
panii. Dużo wolnego czasu poświęca 
także swojej siedmioletniej wnuczce.

We wrześniu 2014 r. Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie podpisał 
z bytomskim PEC Sp. z o.o. aneks roz-
szerzający zakres rzeczowy umowy 
o dofinansowanie Projektu pn.: „Mo-
dernizacja gospodarki cieplnej dla 
gmin: Bytom i Radzionków” współfi-
nansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013.
Rozszerzenie zakresu rzeczowego pro-
jektu było możliwe dzięki uzyskanym 
oszczędnościom w dotychczasowych 
przetargach. Podpisanie aneksu umożli-
wi pełne wykorzystanie kwoty dofinan-
sowania tj. 50 mln zł. Równocześnie, 
zakres czasowy sztandarowej inwe-
stycji PEC Sp. z o.o. w Bytomiu został 
wydłużony o kolejny rok, czyli o dodat-
kowe zadania do realizacji w 2015 roku. 
W wyniku wprowadzonej zmiany, 
zwiększyła się zaplanowana ilość wę-
złów cieplnych oraz długość sieci cie-
płowniczej. Aktualnie realizacja projek-
tu dotyczy budowy 149 nowoczesnych 
węzłów cieplnych grupowych lub indy-
widualnych, a także przebudowy sieci 
ciepłowniczej oraz zewnętrznej insta-
lacji odbiorczej na łącznej długości ok. 
33 km.
Głównym celem projektu jest zapew-

nienie ciągłości dostaw i zmniejszenie 
strat ciepła powstających w procesie 
przesyłania i dystrybucji ciepła. Realiza-
cja projektu wpływa korzystnie na stan 
środowiska naturalnego, szczególnie 
na jakość powietrza, a tym samym na 
poprawę warunków życia mieszkań-
ców nie tylko Bytomia i Radzionkowa, 
ale również okolicznych miast. Ponad-
to, dzięki przeprowadzanej inwestycji 
w krótkim czasie podnosi się standard 
życia mieszkańców. W miejscach re-
alizacji zadań odnowiona zostaje in-
frastruktura miejska, tj.: chodniki, drogi, 
parkingi, zieleńce, alejka w parku miej-
skim itp.
Z całego zakresu projektu zaplanowa-
nego do realizacji w latach 2011-2015, 
zgodnie z Harmonogramem Rzeczo-
wo-Finansowym, w latach 2011-2014 
wykonano:
1. Modernizację sieci ciepłowniczych 
i zewnętrznych instalacji odbiorczych: 
27 km,
2. Wymianę izolacji termicznej napo-
wietrznej sieci ciepłowniczej: 1 km,
3. Modernizację i budowę węzłów 
cieplnych grupowych lub indywidual-
nych: 103 szt.
W ramach rzeczowego rozszerzenia 
projektu w 2015 r. zaplanowano do re-
alizacji siedem zadań obejmujących:
1. Modernizację sieci ciepłowniczych 

i zewnętrznych instalacji odbiorczych 
ok. 4,8 km,
2. Modernizację i budowę węzłów 
cieplnych grupowych lub indywidual-
nych: 46 szt.
Prace prowadzone będą na terenie 
Miechowic, Szombierek i Osiedla Na 
Wzgórzu. Ostatecznymi beneficjentami 
będą głównie Spółdzielnie oraz Wspól-
noty Mieszkaniowe.
Dofinansowanie ze środków unijnych 
umożliwiło wprowadzenie dynamicz-
nych zmian technologicznych infra-
struktury ciepłowniczej Spółki. Zreali-
zowanie inwestycji przyczynia się do 
optymalizacji zarządzania procesem 
dystrybucji ciepła. Dzięki zastosowaniu 
najnowocześniejszych rozwiązań, a co 
się z tym wiąże – zwiększeniu możli-
wości technologicznych systemów cie-
płowniczych Bytomia i Radzionkowa 
– możliwa będzie realizacja kolejnych 
projektów związanych z likwidacją ni-
skiej emisji.

Joanna Bryk
Więcej informacji:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 
ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom
www.pec.bytom.pl

Informacje źródłowe na temat 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: 
www.pois.gov.pl

Pec wybuduje więcej
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Międzyzakładowa Organizacja Związ-
kowa NSZZ „Solidarność” PEC Sp. 
z o.o. Bytom, obejmująca swoim za-
sięgiem działania pracowników Spółki 
STS Inżynieria, w ostatnich trzech mie-
siącach stawała w obliczu trudnych 
negocjacji Regulaminu Wynagradza-
nia i Regulaminu Pracy dla załogi STS 
Inżynieria oraz akcji protestacyjnych 
najpierw przeciwko zamykaniu ko-
palń, później popierając w żądaniach 
pracowników Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej SA.
Prawie półtoramiesięczne negocjacje 
z właścicielem i jednocześnie dy-
rektorem STS Inżynieria, dotyczące 
zapisów Regulaminu Wynagradzania 
i Regulaminu Pracy, były merytorycz-
ne i zakończyły się ustaleniami, które 
większość załogi uznała za satysfak-
cjonujące. Podpisane porozumienie 
gwarantuje pracownikom przy zmia-
nach wprowadzanych przez praco-
dawcę:
1) stawki osobistego zaszeregowania 
na co najmniej posiadanym przez 
nich poziomie;
2) premię uznaniową;
3) Zakładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych;
4) czteromiesięczny okres rozlicze-
niowy (niezmiernie istotne przy se-
zonowości i natężeniu prac w okresie 
wiosenno-letnim w Spółce);
5) nagrody jubileuszowe po przepra-
cowaniu w spółce minimum 10 lat;
6) odprawę emerytalno-rentową;
7) nagrodę roczną w przypadku wy-
pracowania przez spółkę zysku.

Istotne dla nas było zapewnienie 
Dyrektora STS Inżynieria Sp. z o.o. 
w Bytomiu, iż nie planuje redukcji 
zatrudnienia, a wręcz przeciwnie – 
Spółka ma się rozwijać, a w perspek-

tywie mają pojawić się zlecenia na 
wykonywanie prac montersko-spa-
walniczych, w których to pracowni-
cy głównie się specjalizują. Na rynku 
lokalnym, zwłaszcza w Bytomiu po-
trzeba miejsc pracy jest duża, dlatego 
patrząc w przyszłość, istnieje szansa, 
że Spółka prężnie rozwijając się już 
niebawem stworzy kilka bądź kilka-
naście nowych miejsc pracy, czego 
właścicielowi i mieszkańcom bardzo 
życzę.

Tuż po zakończeniu okresu świątecz-
no-noworocznego mieszkańcy Śląska, 
w tym Bytomia zostali niemile zasko-
czeni wizją zamykania kopalń. W na-
szym mieście planowano zamknąć 
kopalnię Bobrek-Centrum – najwięk-
szego pracodawcę w Bytomiu! Niemal 
natychmiast Komisja Międzyzakła-
dowa NSZZ „Solidarność” PEC Sp. 
z o.o. Bytom podjęła decyzję o goto-
wości protestacyjnej i przyłączyła się 
do akcji solidarnościowej w obronie 
miejsc pracy ze strajkującymi górnika-
mi. Przekazaliśmy nasze stanowisko 
koleżankom i kolegom z Solidarności 
kopalni Bobrek-Centrum, Panu Prezy-
dentowi Damianowi Bartyli, radnym 
miasta Bytomia oraz Zarządowi PEC 
Sp. z o.o. w Bytomiu. Wzięliśmy liczny 
udział w pikietach, blokowaniu dróg, 
a także w wielkiej manifestacji, która 
przeszła ulicami miasta. Aktywność 
członków naszej organizacji związ-
kowej przeszła nawet moje oczeki-
wania. Dziękowałem już na łamach 
lokalnej gazety za tak liczny udział 
w akcjach solidarnościowych ze straj-
kującymi pracownikami kopalń, nie-
mniej jeszcze raz za trud, poświęcony 
czas składam wielkie dzięki. Pamię-
tajmy jednocześnie przy najbliższych 
wyborach kto „nam zgotował ten los” 

i stres. Na mniejszą skalę, ale równie 
skutecznie odpowiadaliśmy na apele 
i prośby wsparcia pracowników JSW.

Jako NSZZ „Solidarność” PEC Sp. 
z o.o. Bytom nie jesteśmy liczną orga-
nizacją związkową, ale nigdy nie sto-
imy z boku obojętnie. Czas pokazał, 
że dzięki związkowej społecznej pra-
cy i niestety protestom czy manifesta-
cjom, potrafiliśmy wpłynąć na zmianę 
decyzji rządzących na różnych szcze-
blach władzy.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ 
„Solidarność” PEC Sp. z o.o. Bytom 
co roku pamięta o paniach zrzeszo-
nych w naszej organizacji związko-
wej i szykuje dla nich niespodzianki 
z okazji Dnia Kobiet. Z okazji minio-
nego święta, wszystkim czytelnicz-
kom biuletynu życzę, by Panowie 
pamiętali o Was nie tylko 8 marca 
i potrafili być mili i sympatyczni także 
w tych mniej odświętnych sytuacjach.

Powoli zbliża się czas Wielkiej Nocy 
i świąt, które dla wszystkich wierzą-
cych są czasem pokuty i radosnego 
Alleluja, a dla osób poszukujących 
i niewierzących oznaką nadchodzącej 
wiosny i budzącego się życia. Życzę 
więc wszystkim radosnych, zdrowych 
spokojnych świąt wielkanocnych, tra-
dycyjnie mokrego dyngusa i wiosen-
nego nastroju.

Roman Poloczek
Przewodniczący 

Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” 

PEC Sp. z o.o. 
Bytom

Z działalności związkowej




