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wiciela Urzędu Miasta i Gminy – sekretarza Kazimie-
rza Nahajło. Prezes zarządu podkreślił duże znaczenie 
nowej inwestycji dla całej grupy TECE oraz regionu. 
Wspomniał o wyzwaniach związanych z realizacją 
budowy oraz zapewnił, że zakład i centrum dystry-
bucji będą przyjazne dla środowiska i stworzą nowe 
możliwości zatrudnienia dla lokalnej społeczności. 
W imieniu burmistrz Miasta i Gminy Strzelin – Doroty 

Pawnuk, sekretarz gminy odczytał list gratulacyjny wraz 
z deklaracją wsparcia samorządu w zakresie działań 
związanych z uzbrojeniem terenu pod nową inwestycję. 
Uroczystość zwieńczyło podpisanie aktu erekcyjnego 
i wmurowanie kamienia węgielnego. W kapsule czasu 
zostały umieszczone przedmioty upamiętniające dzień 
symbolicznego rozpoczęcia budowy – dokument aktu, 
monety i aktualne wydanie gazety codziennej.

Do tej pory wytwarzane w Strzelinie produkty 
wysyłane były do centrali w Niemczech, a stamtąd 
dystrybuowane do pozostałych krajów świata. Dzię-
ki nowej inwestycji firma będzie w stanie zwiększyć 
moce produkcyjne. 
Powstanie tu także centrum logistyczne obsługu-
jące rynki wschodnie i ważny dla grupy TECE punkt 
przeładunkowy. Firma planuje także utworzyć oko-
ło 100 nowych miejsc pracy.

Wydarzeniu towarzyszyło podpisanie aktu erekcyj-
nego, czyli oficjalnego dokumentu rozpoczynające-
go budowę obiektu.
Uroczystość wmurowania kamienia pod budowę za-
inaugurował Edward Garbacz, prezes zarządu TECE 
Industrial, witając zaproszonych gości, wśród których 
nie zabrakło przedstawicieli władz lokalnych – staro-
sty strzelińskiego Marka Warcholińskiego i przedsta-

Firma TECE, globalny producent 
rozwiązań sanitarnych i grzewczych, 
wybuduje w Pęczu nowy zakład 
produkcyjny. Powstanie tu także centrum 
logistyczne oraz punkt przeładunkowy. 
Zakończenie prac budowlanych 
zaplanowano na przełom I i II kwartału 
2019 roku. Inwestycja o wartości blisko 
29 mln zł pozwoli firmie zwiększyć moce 
produkcyjne i skrócić czas dystrybucji 
produktów. Nowy kompleks budynków 
powstanie w sąsiedztwie istniejącej już  
w Pęczu fabryki TECE. W ramach 
inwestycji powstanie hala produkcyjno- 
-magazynowa o powierzchni ponad  
11 tys. m2 oraz część biurowa  
(ok. 1 tys. m2) wraz z drogami  
i infrastrukturą zewnętrzną  
(ponad 7 tys. m2). Realizacja całego 
kompleksu potrwa 11 miesięcy. 

Ruszyła budowa nowego zakładu firmy TECE

Uroczyste wmurowanie kamienia 
węgielnego pod nową inwestycję 
TECE odbyło się 20 czerwca 2018 r. 
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