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ZABRZE INWESTYCJE12

Biuro Obsługi Interesanta 
w siedzibie firmy

Nowoczesna 
kotłownia 

w Rokitnicy

Preizolo-
wane rury 

zapewniają 
optymalną 

temperaturę 
wody

STAWIAMY NA NOWOCZESNOŚĆ!

Prof. Marian Zembala,
dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca
Nasza współpraca z Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej 
układa się bardzo dobrze. Spotykamy się z ogromną życzliwością. ZPEC to 
solidna, dobrze zorganizowana i zarządzana firma, która ma uznaną pozy-
cję wśród dostawców ciepła. 

Artur Jankowski, 
prezes Górnika Zabrze
Z Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej współpracuje-
my na wielu płaszczyznach. Jesteśmy bardzo zadowoleni. To profesjo-
nalny partner, którego możemy polecić innym firmom i instytucjom 
działającym na terenie Zabrza.

DZIĘKI KOLEJNYM INWESTYCJOM ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI 
CIEPLNEJ SKUTECZNIE ZMNIEJSZA STRATY CIEPŁA I MINIMALIZUJE LICZBĘ AWARII

wykonany jest z nowoczesnych rur preizolowanych. Minimalizuje to straty ciepła powstające podczas przesyłu, 
a klientom zapewnia pewność dostaw.
– Aktualnie mamy jeden z najniż-
szych wskaźników strat przesyło-
wych wśród przedsiębiorstw cie-
płowniczych w Polsce. Waha się on 
w granicach 8-9 procent, podczas 
gdy w innych miastach często sięga 
kilkunastu procent – podkreśla Le-
sław Złotorowicz, prezes ZPEC.
Tak dobre wyniki to przede wszyst-
kim efekty sukcesywnej moderni-
zacji sieci. W tej 
chwili już pra-
wie połowa 
rurociągów 
wykonana 
jest z 
nowo-
czesnych, 
zapewnia-
jących 

utrzymanie optymalnej tempera-
tury, rur preizolowanych. W 2012 
r. wymieniony został m.in. liczący 
około kilometra długości fragment 
magistrali prowadzący przez pl. 
Warszawski do wiaduktu przy ul. 
3 Maja. Firma przeznaczyła na 
ten cel prawie 2 mln zł. - To nasze 
własne środki, ale liczymy, że już 
wkrótce pojawi się możliwość 
korzystania z programów unijnych. 
Wtedy na pewno będziemy apliko-
wać o dofinansowanie kolejnych in-
westycji – podkreśla prezes Lesław 
Złotorowicz.
Kolejny duży projekt kompleksowej 
wymiany sieci ciepłowniczej reali-
zowany jest na osiedlu Helenka. 
Jego efektem ma być zmniejszenie 

strat przesyłowych. Rozpo-
częcie drugiego etapu 

przedsięwzięcia plano-
wane jest na ma-

rzec. Mniej więcej 
w tym samym 
czasie ruszyć ma 

wymiana magistrali w rejonie 
al. Korfantego. Obecny ruro-
ciąg, prowadzący pod daw-
nymi ogródkami działkowy-
mi, zostanie zlikwidowany. 
Nowe rury zostaną ułożone 
w bezpośrednim sąsiedz-
twie jezdni.
– Prace obejmą odcinek od 
ulicy Wolności do Skłodow-
skiej-Curie. Ich koszt sięga 
czterech milionów złotych. To 
trudny projekt, ponieważ aleja 
Korfantego jest bardzo ruchliwa. 
Zrobimy wszystko, by uciążliwości dla 
kierowców były jak najmniejsze – za-
pewnia prezes Lesław Złotorowicz.
Ale inwestycje podejmowane przez 
ZPEC to nie tylko wymiana sieci. 
Przy ul. Trocera zlikwidowano nie-
dawno grupowy węzeł, a zlokalizo-
wane tu budynki zostały indywidu-
alnie podłączone do sieci. Wszyst-
kie spośród węzłów cieplnych ZPEC 
są obecnie w pełni zautomatyzowa-
ne. Z początkiem tego roku 

w firmie ruszył zintegrowany 
system informatyczny, który objął 
m.in. księgowość i sprzedaż. Dzię-
ki utworzeniu internetowych kont 
klienci będą mogli korzystać ze 
stałego dostępu do faktur itp. 
W siedzibie firmy przy ul. Goethe-
go powstało Biuro Obsługi Intere-

santa z prawdziwego zdarzenia. 
ZPEC zaspokaja obecnie około 

40 procent zapotrzebowania 
Zabrza na ciepło. Do najwięk-
szych odbiorców należy m.in. 
Zabrzańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. Przedsię-
biorstwo ogrzewa również 
budynki ZBM-TBS, GSM „Lu-

iza”, SM „Makoszowianka” 
oraz murawę stadionu Gór-

nika Zabrze. Wśród klientów 
firmy są Multikino, Teatr Nowy, 

Dom Muzyki i Tańca, kopalnia „So-
śnica-Makoszowy”, Śląskie Centrum 
Chorób Serca oraz Centra Handlowe 
M1 i Platan. 
– Zabrzańskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej dostarcza nam 
ciepło od początku istnienia cen-
trum handlowego. Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z bezawaryjności 
dostaw. Wszystkim możemy polecić 
dostawy ciepła z miejskiej sieci cie-
płowniczej – podsumowuje Aneta 
Górska, dyrektor CH Platan. 

Lesław Złotorowicz, 
prezes ZPEC

W naszej działalności stawiamy na nowoczesność. 
Dzięki temu możemy oferować klientom usługi na 
najwyższym poziomie. Dużą wagę przywiązujemy 
również do stworzenia jak najlepszych warunków 
pracy zatrudnionym u nas osobom. Cieszę się, że 
jest to zauważane, o czym świadczy przyznany 
nam przez Forum Biznesu tytuł „Dobrego Praco-
dawcy 2012”.

Małgorzata Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej dostar-
cza ciepło mieszkańcom 
oraz działającym w naszym 
mieście instytucjom już od 
ponad 40 lat. Przez ten czas 
dało się poznać jako profesjo-
nalna firma, która przykłada 
bardzo dużą wagę do tego, 
by świadczyć usługi na naj-
wyższym poziomie. To ważne, 
bo pewność dostaw ciepła to 
jeden z argumentów przema-
wiających za tym, że w Zabrzu 
warto inwestować.
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wymiana magistrali w rejonie 

Korfantego jest bardzo ruchliwa. 
Zrobimy wszystko, by uciążliwości dla 
kierowców były jak najmniejsze – za-

santa z prawdziwego zdarzenia. 
ZPEC zaspokaja obecnie około 

40 procent zapotrzebowania 

nika Zabrze. Wśród klientów 
firmy są Multikino, Teatr Nowy, 

Dom Muzyki i Tańca, kopalnia „So-
śnica-Makoszowy”, Śląskie Centrum 
Chorób Serca oraz Centra Handlowe 

TAKIE SĄ LICZBY:3 magistralami odbywa się przesył ciepła od wytwórcy do odbiorców
93,57 km długości ma sieć ZPEC, 

prawie połowa to nowoczesna sieć preizolowana685 węzłów cieplnych jest przyłączonych do sieci6 własnych źródeł ciepła eksploatuje ZPEC


