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Świebodzice, 20.12.2012
Ruszyła ekologiczna ciepłownia w Głuszycy
20 grudnia br. uroczyście otwarto nową ciepłownię w Głuszycy. Nowoczesna inwestycja zapewni
mieszkańcom miasta bezpieczeństwo energetyczne na kolejne lata. Projekt został zrealizowany
przez firmę DZT Service ze Świebodzic.
Nowy obiekt powstał w miejscu byłej kotłowni węglowej przy ul. Łukasiewicza 55A. Na uroczystości
otwarcia pojawili się przedstawiciele władz Głuszycy oraz lokalnej społeczności. Zaproszeni goście
mieli szansę wziąć udział w prezentacji nowej kotłowni oraz obejrzeć wystawę fotografii
dokumentującą zmiany jakim poddany został obiekt.
Modernizacja była niezbędna. Nowa inwestycja zastąpiła przestarzałą kotłownię węglową przy ulicy
Kolejowej. Spalanie miału węglowego powodowało o wiele większą emisję zanieczyszczeń niż
paliwo gazowe, którym zasilana jest nowa ciepłownia. Inwestycja spełnia normy Unii Europejskiej
związane z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla, które zaczną obowiązywać w 2015 roku.
- Podczas procesu spalania paliwa gazowego do atmosfery emitowana jest o wiele mniejsza ilość
szkodliwych związków i substancji niż w przypadku spalania paliw stałych takich jak miał węglowy.
– tłumaczy Jolanta Suława, prezes zarządu DZT Service.
Stara kotłownia nie była dostosowana do potrzeb mieszkańców, ponadto w wyniku znacznej
odległości od osiedla mieszkaniowego występowały znaczne straty związane z przesyłaniem ciepła.
Nowa ciepłownia będzie dostarczać ciepło około 1800 mieszkańcom oraz do szkoły podstawowej.
Dzięki inwestycji mieszkańcom Głuszycy zostanie zapewnione ciepło na kolejne lata.

DZT Service Sp. z o.o., razem z DZT Service& Heat i DZT Ciepło jest doświadczonym i
solidnym partnerem w zakresie wykonywania inwestycji i remontów w ciepłownictwie, wodociągach
i kanalizacji. Zajmuje się serwisem kotłowni i węzłów cieplnych, oferuje budowę kotłowni w zamian
za długoletnie umowy sprzedaży energii cieplnej. Spółka istnieje od 1991 roku. Świadczy usługi
zgodnie z obowiązującymi standardami, posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. Więcej:

www.dztservice.pl
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