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Informacja prasowa  

 
Gdynianie są Ciepłolubni  

Mieszkańcy Gdyni dali temu wyraz przybijając symboliczną piątkę 

na specjalnie przygotowanej planszy i tym samym oficjalnie deklarując chęć 

przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej. A wszystko to w ramach 

atrakcji zorganizowanych na Pikniku Energetycznym przez firmy: OPEC 

PGE Energia Ciepła. 

By myślano o nas ciepło… 

Przygotowane przez liderów firmy energetycznych atrakcje, 

zorganizowane na pikniku, zachęcały do wspólnej zabawy  

i podkreślały zalety przyłączenia się do sieci ciepłowniczej. Komfort i 

relaks wynikający z braku konieczności noszenia ciężkiego opału 

znalazły odzwierciedlanie w oferowanych masażach. Degustacja 

kozich serów i warsztaty szydełkowania nawiązywały  

do naturalnego ciepła i ekologii, a okulary VR wiązały się  

z nowoczesnością.Każdy z uczestników, który odwiedził stanowiska 

przygotowane przez przedstawicieli firm OPEC, PGE Energia 

Ciepła, otrzymywał kartę uczestnictwa na której zbierał pieczątki uprawniające do odbioru gadżetu – 

sportowej bufki (komina wielofunkcyjnego). 

Edukujemy od najmłodszych lat 

Drugi dzień pikniku skierowany był głównie do dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli. 

Przygotowano szereg atrakcji i animacji na świeżym powietrzu. Na wszystkich żądnych przygód 

czekał pokój zagadek. Po rozwiązaniu wszystkich zadań, młodzi detektywi otrzymywali obowiązkowy 

do wprowadzenia plan działania – by dołączyć do grona Ciepłolubnych. Dodatkowopopularnością 

wśród najmłodszych cieszył się kącik plastyczny, gry i zabawy zręcznościowe oraz punkt malowania 

buziek i kolorowych tatuaży.Gdynia jako miasto mogące pochwalić się najczystszym powietrzem  

w Polsce w sposób szczególny prowadzi akcje edukacyjne dla mieszkańców, nie zapominając  

o dzieciach. Podczas pikniku energetycznego postawiono na edukację oraz promowanie 

proekologicznych zachowań poprzez zabawę. 

Dlaczego warto przyłączyd się do MSC: 

• Komfort 

• Bezpieczeostwo 

• Niezawodnośd 

• Stabilna, niska cena 

• Ochrona zdrowia i środowiska 



 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Gdynito firma ze 100% kapitałem 
polskim, której właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina 
Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi. OPEC w sposób bezpieczny, 
niezawodny iprzyjazny środowisku zapewnia ciepło mieszkaocom: Gdyni, Rumi i Wejherowa  
oraz części gminy Kosakowo, obsługując ponad 60% mieszkaoców i pokrywając około 
70% zapotrzebowania na energię cieplną. Spółka poza bieżącą działalnością związaną z produkcją, 
dystrybucją i dostawą ciepła do budynków podejmuje także działania na rzecz lokalnych społeczności.  

 

PGE Energia Ciepła - największy w Polsce producent ciepła, spółka Grupy PGE, jest  odpowiedzialna 
za realizację Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030, 
przedstawioną 14 grudnia 2017 r. w Gdaosku. Zgodnie z przyjętą strategią, intencją PGE jest bycie 
liderem zmian środowiskowych w sektorze poprzez prowadzenie działao wspierających walkę  
o czyste powietrze w polskich miastach. Tym samym Grupa PGE zapowiada umocnienie pozycji 
kluczowego wytwórcy ciepła po konkurencyjnych dla klientów cenach. 
Gdaoski oddział PGE Energia Ciepła posiada dwie elektrociepłownie: w Gdaosku i Gdyni,  
które są największym producentem ciepła i energii elektrycznej na Pomorzu. Z roczną produkcją 
12100 TJ ciepła i 1380 GWh energii elektrycznej zaspokaja ponad połowę potrzeb grzewczych  
w Gdaosku, Gdyni, Sopocie i Rumi, w sposób szczególny dbając o zachowanie równowagi między 
działalnością biznesową, inicjatywami na rzecz społeczności lokalnej i środowiska naturalnego.  
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