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Veolia Południe zapewni ciepło i energię Górnośląskiemu 

Centrum Rehabilitacyjnemu „Repty” 

Veolia Południe, wchodząca w skład Veolii term, podpisała z Górnośląskim Centrum 

Rehabilitacyjnym „Repty” w Tarnowskich Górach umowę na dzierżawę, należącego do niego 

silnika gazowego. Będzie to pierwsza kogeneracja gazowa wśród wszystkich instalacji 

zarządzanych przez Veolię term. 

Górnośląskie Centrum Rehabilitacyjne „Repty” jest jednym z większych ośrodków zdrowia na Górnym Śląsku. 

Powstałe 1 marca 1961 roku jest unikalnym w skali kraju specjalistycznym szpitalem rehabilitacyjnym, 

realizującym poszpitalną rehabilitację leczniczą w schorzeniach kardiologicznych, neurologicznych i urazowo - 

ortopedycznych. Szpital dysponuje 560 łóżkami, a rocznie leczy się tu około 8 tysięcy pacjentów.  

Umowa podpisana między Veolią a Górnośląskim Centrum Rehabilitacyjnym została zawarta na  

10 lat i jest kolejnym etapem współpracy między podmiotami, która trwa już od 2009 roku. W czasie trwania 

dzierżawy, Veolia będzie zarządzała silnikiem gazowym o mocy elektrycznej 0,3 MW oraz mocy cieplnej równej 

0,4 MW, natomiast sprzedaż energii elektrycznej wyniesie 2 000 MWh na rok. Silnik gazowy charakteryzuje się 

bardzo dużą efektywnością i sprawnością wytwarzania energii, dzięki czemu następuje istotne zmniejszenie 

zużycia paliw i – co szczególnie ważne – ograniczenie emisji CO2. 
 

- Kogeneracja to najbardziej efektywny ekonomicznie i energetycznie sposób produkcji ciepła i energii 

elektrycznej, powoduje ograniczenie tzw. niskiej emisii, co w konsekwencji poprawia komfort życia mieszkańców 

miasta, tym bardziej cieszymy się, że nasza współpraca z Górnośląskim Centrum Rehabilitacyjnym wkroczyła w 

kolejną fazę. Dzierżawiony silnik gazowy działa na zasadzie kogeneracji, to znaczy, że ciepło wytwarzane w 

trakcie produkcji energii elektrycznej nie jest oddawane do „otoczenia”, tylko zostaje przekazane do systemu 

ciepłowniczego. Zapewnia to o około 20 procent lepszą efektywność wykorzystania paliw, ale także redukuje 

emisję dwutlenku węgla o około 30 procent. Silnie promujemy to rozwiązanie wśród naszych partnerów, 

ponieważ przyczynia się ono do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego korzystających z niego 

podmiotów. Stanowi to uzupełnienie naszej oferty handlowej – mówi Gerard Bourland, prezes zarządu, dyrektor 

generalny grupy Veolia w Polsce. 

 

- Dobro naszych pacjentów jest dla nas najważniejsze – dlatego niezwykle istotne jest to, skąd i na jakich 

zasadach Centrum będzie pozyskiwało energię i ciepło. Nasze pozytywne doświadczenia związane ze 

współpracą z Veolią oraz fakt, że działa ona na terenie Tarnowskich Gór, sprawiły, że uznaliśmy 

zaproponowane przez nich rozwiązania za optymalne. Zdrowie to dla nas nie tylko misja związana  

z leczeniem i rehabilitacją pacjentów. Chcemy też zadbać o nasze otoczenie, aby mieszkańcy żyli w mieście,  

w którym można oddychać czystym powietrzem. - mówi Maksymilian Hajzer, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

GCR „REPTY”. 
*** 

Veolia jest uznaną światową marką specjalizującą się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Zatrudnia ponad 

163 000 pracowników na całym świecie. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki 
odpadami i energią. Rozwiązania te przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Rozwijając trzy 
uzupełniające się działalności, Veolia zapewnia dostęp do zasobów, chroni je oraz odnawia.  W 2016 roku, Veolia 
zaopatrzyła w wodę pitną 100 milionów mieszkańców, a 61 miliony objęła usługą uzdatniania wody. Wyprodukowała 54 mln 
MWh energii i odzyskała 31 milionów ton odpadów na drodze odzysku materiałowego  i energetycznego. W 2016 roku Veolia 
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Environnement (notowana na giełdzie w Paryżu: Paris Euronext: VIE), odnotowała obroty w wysokości 24,39 mld euro. 
www.veolia.com 
 

Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w Polsce, oferującym usługi dostosowane 

do potrzeb klientów , stale rozwijającym swoją działalność na terenie kraju. W tym czasie dla zapewnienia najwyższej jakości 
usług, ochrony środowiska, Veolia konsekwentnie inwestuje w rozbudowę oraz modernizację swojej infrastruktury 
produkcyjnej i dystrybucyjnej. Jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki 
wodno-ściekowej i odpadowej. Zatrudnia około 4500 pracowników. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie  
i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu 
zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. 
Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 75 miastach, w 41 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki: 
Veolia Energia Polska (holding), 7 głównych spółek operacyjnych – Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia 
Energia Poznań, Veolia Energia Poznań ZEC, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.www.veolia.pl 
 

Veolia term, poprzez swoje spółki zależne. jest dostawcą ciepła systemowego dla klientów w ponad 20 miastach w Polsce. 

Realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy Veolia w Polsce, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne 
energetycznie i optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Veolia term wchodzi w skład grupy Veolia w Polsce od 
2008 r. Grupę Veolia term tworzy 6 spółek: Veolia Północ, Veolia Szczytno, Veolia Wschód, Veolia Leżajsk, Veolia Południe 
oraz Veolia term.  
Jest właścicielem 21 miejskich systemów ciepłowniczych oraz 2 elektrociepłowni. Dostarcza efektywne rozwiązania 
energetyczne w budynkach użyteczności publicznej, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w obiektach przemysłowych, 

biurowcach, centrach handlowych, dla klientów indywidualnych. www.veoliaterm.pl 
 
Górnośląskie Centrum Rehabilitacyjne „Repty” jest jednym z większych ośrodków zdrowia na Górnym Śląsku. Powstałe 

1 marca 1961 roku jest unikalnym w skali kraju specjalistycznym szpitalem rehabilitacyjnym, realizującym poszpitalną 

rehabilitację leczniczą w schorzeniach kardiologicznych, neurologicznych i urazowo - ortopedycznych. Szpital dysponuje 560 

łóżkami, a rocznie leczy się tu około 8 tysięcy pacjentów.  

 

Kontakt: 

 

 

Magdalena Kempiński, dyrektor komunikacji grupy Veolia w Polsce 
magdalena.kempinski@veolia.com, Tel.: +48 516 141 414 
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