Budują nowe z poszanowaniem wiekowego
dorobku - wrocławska KOGENERACJA podpisała
List Intencyjny z władzami Siechnic w sprawie
zagospodarowania obiektów elektrociepłowni
Prezes zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należącego do PGE Energia
Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, podpisał z Burmistrzem Siechnic List Intencyjny dotyczący
zagospodarowania obecnej Elektrociepłowni Czechnica. Wyłączenie zakładu nastąpi w 2023 roku, po
uruchomieniu w Siechnicach nowej jednostki produkcyjnej, która przejmie funkcję obecnego zakładu. Tym
samym ponad stuletnia infrastruktura zyska drugie życie wraz z powstającą nieopodal nowoczesną jednostką
produkcyjną.
Kompleks zabytkowych budynków Elektrociepłowni Czechnica pochodzi z przełomu XIX i XX w.
Elektrociepłownia ma zapewnione funkcjonowanie do 2023 roku. Wówczas jej rolę przejmie nowoczesna
jednostka produkcyjna zasilana gazem, która powstanie również na terenie podwrocławskich Siechnic.
Sygnatariusze Listu Intencyjnego chcą, by blisko trzyhektarowy obszar obecnego zakładu został
zrewitalizowany i zagospodarowany zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami obu stron. Podpisując List
Intencyjny, strony deklarują wolę zaangażowania się w opracowanie założeń realizacji przedsięwzięcia, w
pozyskanie i włączenie interesariuszy zewnętrznych niezbędnych dla prawidłowego przygotowania i realizacji
projektu.
- Siechnicka elektrociepłownia służyła lokalnej społeczności ponad sto lat. Nadchodzi czas, kiedy urządzenia
produkujące ciepło i energię elektryczną przejdą na „zasłużoną emeryturę”. Jednak piękno i jedyny w swoim
rodzaju charakter tego miejsca skłania nas ku temu, by wykorzystać walory tej infrastruktury tak, by mogła ona
służyć jeszcze kolejnym pokoleniom - mówi Paweł Szczeszek, Prezes KOGENERACJI S.A. - Wspólnie z
władzami Siechnic chcielibyśmy nadać naszej starej elektrociepłowni nowe życie, stąd pomysł na podpisanie
Listu Intencyjnego, który, mamy nadzieję, takie możliwości nam otworzy.
Sygnatariusze Listu deklarują zamiar podjęcia współpracy, której celem będzie opracowanie założeń oraz
realizacja przedsięwzięcia polegającego na nadaniu nowych funkcji gospodarczych, społecznych i publicznych
obiektom Elektrociepłowni Czechnica. Efektem przeprowadzonych prac ma być utworzenie na terenie obiektu
centrum edukacyjnego z obszaru nauk fizyczno – matematycznych, związanych z procesami produkcji i
zarządzania energią, ale nie tylko.
- Ogromny potencjał tej lokalizacji daje podstawy do snucia odważnych planów. Może ona służyć mieszkańcom
i gościom naszej gminy jako hala widowiskowo-sportowa, basen, a może multimedialna instytucja kultury podkreśla Milan Ušák, Burmistrz Siechnic. Współpraca z KOGENERACJĄ to niezwykła szansa dla miasta i
gminy Siechnice. Chciałbym, aby pozyskanie tak atrakcyjnego terenu na cele komunalne, mieszkaniowe czy
biznesowe dało naszemu miastu impuls do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju – dodaje.
Jak podkreśla Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła, budowa nowoczesnej, zasilanej
paliwem niskoemisyjnym Nowej Elektrociepłowni Czechnica, która wpisuje się w Strategię Ciepłownictwa PGE
Energia Ciepła, pozwoli mieszkańcom Siechnic na oddychanie czystszym powietrzem. - Nasze wsparcie dla
samorządu w walce o czyste powietrze jest dla nas sprawą kluczową - podkreśla Wojciech Dąbrowski - jednak
równie istotne jest poszanowanie w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu tego, co zostało
wypracowane przez pokolenia, a teraz z naszą pomocą może nadal służyć lokalnej społeczności.

